GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE
NR 42

SIERPIEŃ 2014

│ WWW.RASZYN.PL │ KURIER@RASZYN.PL │ ISSN 1425-4506 │ INDEKS PR 49 10

KURIER
RASZYŃSKI

Centrum Kultury Raszyn
skąd pozyskaliśmy pieniądze?

SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘKOCINIE

NOWY ROK SZKOLNY W NOWEJ SZKOLE

1 września 2014 r. to wyjątkowa data
w Szkole Podstawowej im. W. Potockiego w Sękocinie. W tym dniu po raz
pierwszy nauczyciele oraz uczniowie
i ich rodzice wkroczyli do rozbudowanej,
wyremontowanej placówki. W rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczestniczyli
również przedstawiciele władzy samorządowej gminy: Wójt Andrzej Zaręba,
jego zastępcy, Przewodniczący Rady
Gminy Dariusz Marcinkowski, radni,
sołtysi, przewodniczących Rad Osiedli,
Dyrektorzy GOK-u, GOS-u oraz dyrektorzy wszystkich gminnych placówek
oświatowych.
Trwający dwa lata proces budowy
szkoły, całkowicie ją odmienił. Jedno
ze skrzydeł rozbudowano umieszczając w nim reprezentacyjne wejście, klasy,
pracownie, świetlicę ze stołówką, szatnie
oraz liczne pomieszczenia gospodarcze.
W drugim skrzydle przeprowadzono generalny remont. Cały budynek ocieplono
i pokryto jasnym tynkiem. Przestrzenie
w środku są kolorowe, przestronne, przyjazne, z nowymi meblami. W takiej szkole
chce się uczyć.
Inaugurując rok szkolny 2014/2015
Wójt Andrzej Zaręba podziękował twórcom tego sukcesu, mówiąc, że są nimi
wszyscy mieszkańcy gminy, ponieważ
obiekt został w całości wybudowany z jej

Lipiec 2012 r.

Lipiec 2014

Wójt Andrzej Zaręba inauguruje rok szkolny

Dyrektor Magdalena Karpniak przecina symboliczną wstęgę

Reprezentacyjne wejscie do szkoły

Pierwsza lekcja w nowej klasie

budżetu. Podkreślił rolę Dyrektor szkoły
Pani Magdaleny Karpniak, która przez
ostatnie dwa lata nie schodząc „z placu
budowy”, pilnowała gospodarskim okiem
wszystkiego, co się działo. I nie przepuszczała żadnej fuszerki. Powiedział też
o zasługach inspektora nadzoru – Pani
Marii Sikorskiej Jasik, która prowadziła

budowę z ramienia Urzędu Gminy
Raszyn.
Po poświęceniu szkoły przez Proboszcza parafii pw. Św. Faustyny Kowalskiej
ks. Dariusza Bartoszewicza i przecięciu
wstęgi, nauczyciele, uczniowie i rodzice
udali się do klas, zaś goście rozpoczęli
zwiedzanie placówki.
Małgorzata Kaiper

ZAPROSZENIE DO ZWIEDZANIA SZKOŁY W SĘKOCINIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękocinie Magdalena Karpiniak
oraz Sołtys Słomina Elżbieta Marzec-Szeląg wraz z Radą Sołecką,
zapraszają mieszkańców Gminy Raszyn
do zwiedzania nowej szkoły w Słominie przy ul. Wierzbowej,

w dniu 14 września od godz. 15.00,
w trakcie Pikniku Rodzinnego
Dyrektor SP w Sękocinie Magdalena Karpiniak
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Sołtys Słomina Elżbieta Marzec-Szeląg

ODZYSKANE 9 MLN ZŁ VAT-U

Centrum Kultury Raszyn
skąd pozyskaliśmy pieniądze?
Gdy rozpoczynaliśmy przygotowania do procesu odzyskania VAT-u wiele
osób uważało to zadanie za niewykonalne. Mówili wprost, że nam się
nie uda, że szkoda tracić czas, że żaden z poprzednich wójtów nawet
nie zastanawiał się nad taką możliwością, bo jest to zwyczajnie niemożliwe!
Walczyliśmy wtedy o pozyskanie funduszy niezbędnych do prowadzenia
inwestycji. Mieliśmy świadomość, że jednym z priorytetów powinno być
ukończenie straszącego od 28 lat budynku Centrum Kultury. Założyliśmy,
że ma on być finansowane z dodatkowych środków: z pieniędzy pozyskanych z VAT-u oraz w miarę możliwości również ze środków unijnych, tak
aby nie obciążać tym zadaniem bieżącego budżetu Gminy.
Nie zważając na wątpliwości rozpoczęliśmy negocjacje z firmami doradczymi. Jedna z wiodących na rynku firm, do której zwróciliśmy się z zapytaniem, pomogła nam odzyskać VAT.
Cały proces trwał 2,5 roku. Nie spodziewaliśmy się wtedy, że uda
nam się odzyskać tak dużą kwotę. Idąc za ciosem złożyliśmy kolejne
wnioski.
I tak, udało nam się łącznie odzyskać 9 mln zł! To efekt ciężkiej pracy
Wójta Andrzeja Zaręby, Pani Skarbnik Lilianny Kłos oraz zespołu podległych im urzędników. Z naszego doświadczenia skorzystały już Gmina
Michałowice oraz Miasto Ząbki.
Jest to niewątpliwie jeden z sukcesów tej kadencji. Dzięki odzyskanemu
podatkowi VAT mogliśmy dokończyć budowę oraz wyposażymy Centrum
Kultury i Dziedzictwa.
Po 28 latach niszczenia i zaniedbania, a nawet prób sprzedaży tego
budynku przez poprzednie władze, już na jesieni oddamy mieszkańcom
Raszyna nowocześnie urządzone Centrum, w którym będziemy mogli spotykać się i rozwijać swoje kulturalne pasje. Mamy nadzieje, że stojący przy
Al. Krakowskiej budynek stanie się wizytówką Raszyna.
Michał Kucharski

Jeden z pomysłodawców
odzyskania podatku VAT

Szanowni Mieszkańcy
Głównym celem władzy samorządowej
jest jak najlepsze zarządzanie naszym
wspólnym dobrem. W związku z kończącą się kadencją uznałem za swój obowiązek zaprezentowanie Państwu, w jaki
sposób przez ostatnie cztery lata dysponowaliśmy gminnym budżetem pomnażając nasz wspólny majątek. Dość powiedzieć, że powiększył się on o 115 mln
złotych, bo tyle wydaliśmy w okresie
od 2011- 2014 r. na inwestycje. Dzięki
nim z pewnością podniósł się standard
naszego życia. Zdaję sobie sprawę z tego,
że wiele jest jeszcze do zrobienia, ale
wiem też, że to, co wykonaliśmy będzie
Państwu służyć przez długie lata.
W najbliższym czasie do Państwa
skrzynek pocztowych trafią dwa opracowania. Pierwsze z nich informator

RASZYN 2011-2014, zawiera podstawowe dane o inwestycjach wykonanych
w latach 2011-2014, ich kosztach i przebiegu procesu budowy. Kolejne opracowanie „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn
dofinansowane ze środków Funduszu
Spójności Unii Europejskiej w latach
2007-2014” prezentuje budowę kanalizacji. Znajdziecie w nim Państwo szczegółowe informacje o kosztach inwestycji
oraz dofinansowaniu jakie nasza gmina
uzyskała z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej. Obydwa opracowania będą
w najbliższym czasie dostępne również
na stronie www.raszyn.pl
Zapraszam Państwa do lektury.
Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

35 dróg wybudowanych
wraz z odwodnieniem

115 mln zł wydane na inwestycje
9 mln zł odzyskanego Vat-u
Centrum Zdrowia Raszyn
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TRASY NA OBRZEŻACH GMINY

Z PLACU BUDOWY OBWODNICY RASZYNA
Mało który z kierowców stojących w korku w Al. Krakowskiej wie, że niedaleko
trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy Raszyna. Rozpoczęta w 2013
r. powinna być zakończona na przełomie 2015 i 2016 r.. Trudno ocenić, czy firma
Strabag S.A. wykonawca inwestycji zdąży na czas, jednak gołym okiem widać,
że prace dosyć szybko posuwają się do przodu.

Przebieg trasy
Na stronie inwestora, czyli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
czytamy, że: „Część pozamiejska rozpoczyna się (…) na gruntach gminy Michałowice. Projektowana droga S8 przebiega skrajem zwartej zabudowy Raszyna i Nowych
Grocholic. Na granicy gminy Michałowice
i Raszyn projektowana S8 przekracza mostem
rzekę Raszynka. Następnie na gruntach gminy
Raszyn, S8 przecina drogę powiatową Janki Pruszków, gdzie projektowany jest węzeł „Sokołowska”. Na granicy wsi Janki Małe (gmina
Raszyn) i wsi Wolica (gmina Nadarzyn) projektowana trasa S8 włącza się w istniejącą
drogę nr 8 Warszawa – Wrocław, gdzie
projektowany jest węzeł „Janki Małe”.
Na terenie gminy Nadarzyn, projektowana
trasa S8 przebiega śladem istniejącej Alei
Katowickiej (DK 8). W rejonie centrum
handlowego „Maximus», na przecięciu drogi
krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 721

Nadarzyn - Piaseczno projektowany jest węzeł
„Paszków». Dalej w stronę Katowic S8 przekracza mostem rzekę Utratę.”
II etap przebiega po nowym terenie
od węzła „Janki Małe” do drogi krajowej nr 7, aby następnie prowadzić po śladzie Alei Krakowskiej, do skrzyżowania
z drogą 721 w Magdalence.

Postęp prac
Widać go na całym odcinku: wytyczony
jest korytarz trasy, w trakcie budowy
węzły i wiadukty. Przy węźle Janki Małe,
które budowane jest w pobliżu Centrum
Janki, 150 m odcinek został pokryty
asfaltem, który ma wyjątkową odporność
na niskie i wysokie temperatury oraz
bardzo duże obciążenie. Parametry uzyskuje się stosując specjalną podbudowę,
dzięki której w wierzchniej warstwie nie
będą powstawać koleiny. Jej wytrzymałość ma wynosić podobno 50 lat. Na razie

Budowa węzła Sokołowska © M. Kaiper

testowany jest wylany obecnie odcinek.
Jeśli próby potwierdzą jego właściwości,
taka nawierzchnię Strabag, wykonawca
inwestycji, położy na całej trasie.
Jak twierdzi inwestor, GDDKiA ,
inwestycja ma opóźnienie, ponieważ
już w trakcie budowy zmieniano projekt dokładając dodatkowy pas ruchu
aż do Nadarzyna. Na rozpoczęcie prac
od węzła Janki Małe do Al. Krakowskiej
trzeba jeszcze poczekać, ponieważ ciągle trwa przygotowywanie dokumentacji
inwestycji.
Małgorzata Kaiper

PRZEJAZD PRZEZ POŁUDNIOWĄ OBWODNICĘ WARSZAWY
Oczywiste są korzyści wynikające
z budowy tras szybkiego ruchu, szczególnie w zakorkowanej do granic Warszawie. Czasem jednak wydaje się, że projektantom, a może inwestorom zabrakło
wyobraźni. Czym bowiem tłumaczyć istnienie wiaduktów „do nikąd”? Dlaczego
budując za ogromne pieniądze wspaniałe
estakady, z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i latarniami, zakończono je w polu?
Pół biedy, jeśli grunt leżący w dalszej części trasy ma jednego właściciela. Znacznie
gorzej, jeśli jest ich wielu.

Złote Łany w Dawidach
Tak właśnie przedstawia się sprawa
połączenia wiaduktu na POW w ciągu
ul. Złote Łany w Dawidach z pięknie
wykończoną ulicą Wirażową w Warszawie. Droga stanowi doskonały skrót, którym omijając Puławską czy Al. Krakowską
można w 20 minut dojechać do centrum
miasta. GDDKiA – w ciągu trasy szybkiego ruchu wybudowała wiadukt w gminie Raszyn i ul. Wirażową w Warszawie.
Z obydwu stron do pięknego wiaduktu
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prowadzą dziurawe gruntówki. I nie ma,
jak się wydaje, siły, która mogłaby to
zmienić. Od czterech lat władze gminy
Raszyn próbują odkupić od właścicieli
część gruntów pod ulicę. Niestety, bez
efektu. Na sprzedaż zgodziło się 5 osób,
a to zdecydowanie za mało. Problem
w tym, że gmina może zapłacić znacznie mniej niż kilka lat temu płaciła za
grunty pod obwodnicę Generalna. Właścicieli nie przekonują argumenty, że
działki leżące przy zrobionej drodze
znacznie zyskają na wartości. Wobec tego
droga wygląda jak szwajcarski ser z wielkimi dziurami. Niedługo odbędzie się
kolejne spotkanie. Może oporni zostaną
przekonani?

w trasę nie do przejechania. Koniec końców – absurd.
Od wielu lat korespondencję z władzami Warszawy w sprawie budowy
ul. Kinetycznej prowadzi p. Mieczysław
Bury, były sołtys Dawid. Z ostatnich
informacji wynika, że jest szansa na rozpoczęcie, w przyszłym roku, projektowania ulicy. Obecnie zbierane są podpisy pod
petycją do ZDM-u. Osoby, które chcą się
do niej przyłączyć proszone są o wysyłanie maili pod adres: zdm@zdm.waw.pl.
Może to coś da.
Małgorzata Kaiper

Kinetyczna
i Karnawał w Warszawie
Kinetyczna jest we władaniu dzielnicy
Warszawa Włochy, Karnawał – Warszawa Ursynów, stan ulic nadzoruje
Zarząd Dróg Miejskich. Niestety z miernym skutkiem, ponieważ wyrównywane
gruntówki po krótkim czasie zmieniają się
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Obecnie nawierzchnia jest zupełnie dziurawa © M. Kaiper

ZAPROSZENIE DO OŚRODKA ZDROWIA

Z PAMIĘTNIKA RASZYŃSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA
Już niedługo, 7 września, Wójt Andrzej
Zaręba spotka się z mieszkańcami podczas oficjalnego otwarcia drugiej części
kompleksu Centrum Zdrowia Raszyn.
Przybyli na spotkanie będą mogli obejrzeć zmieniony nie do poznania budynek
oraz skorzystać z porad zdrowotnych
i badań w „białym miasteczku” zorganizowanym przez operatora ZPZLO Ochota.
Na zainteresowanych czeka też program artystyczny, ku pokrzepieniu ducha
oraz słodkości z cukierni p. Bała i grillowane pyszności p. Cwyla, serwowane ku
pokrzepieniu ciała.
Historia raszyńskich placówek zdrowia
Już niedługo zupełnie zapomnimy
z jakimi problemami zmagała się
raszyńska służba zdrowia przez bardzo wiele lat. Jej początki, po I wojnie
to apteka w Austerii i Ośrodek Zdrowia
Kasy Chorych z siedzibą przy Słonecznej 2, budynki przy Al. Krakowskiej 45
w Raszynie, a następnie przy Nadrzecznej 3. Od 1977 r. zaczął funkcjonować
Ośrodek Zdrowia przy ul. Szkolnej 2C,
oddany do użytkowania po 10 latach
budowy przez Wojewódzki Wydział Zdrowia w Warszawie. Po objęciu obiektu, jego
ówczesny i wieloletni Kierownik dr Tadeusz Gocławski rozszerzył zakres opieki
medycznej zatrudniając większą ilość
lekarzy i pielęgniarek oraz organizując
gabinety rehabilitacji.
Przez wiele lat Ośrodek Zdrowia służył
mieszkańcom. Niestety, w przeciwieństwie
do prężnie rozwijającej się gminy on nie
tylko stał w miejscu, ale z uwagi na brak
remontów – zaczął razić swoją brzydotą
i zaniedbaniem. ZOZ Ochota nie był
zainteresowany ani remontem ani postawieniem nowego budynku, zaś Gmina
Raszyn nie mogła tego robić ponieważ
nieruchomość należała do Warszawy.
Przez 10 lat trwały starania o jej przejęcie. Drogę do budowy nowego kompleksu
medycznego otworzyła w 2010 r. darowizna stolicy na rzecz Gminy Raszyn.
W lutym 2011 r. wyłoniono wykonawcę, któr y w systemie „Projektuj
i Buduj” w okresie półtora roku wykonał
projekt, uzyskał zezwolenie na budowę
oraz postawił nowy budynek. Jesienią
2012 r. Centrum Medyczne Raszyn objęła
grupa medyków i pielęgniarek z Ośrodka
Zdrowia. Standard nowego obiektu
w niczym nie przypominał siermiężnych
sal starego. Gmina Raszyn, właściciel
obiektu i inwestor, stworzyła zupełnie
inne warunki do realizacji zadań z zakresu
opieki zdrowotnej. Operatorem CMR,
zgodnie z umową dzierżawy podpisaną

Ośrodek Zdrowia maj 2012 r. © A. Pluta

Budynek Ośrodka Zdrowia po modernizacji © M. Kaiper

Klatka schodowa 2012 r. © A. Pluta

Klatka schodowa © M. Kaiper

Rejestracja ogólna 2012 r. © A. Pluta

Rejestracja ogólna 2014 r. © M. Kaiper

w 2010 r. pozostawał w dalszym ciągu
ZPZLO Ochota.
Modernizacja starego budynku rozpoczęta z półrocznym poślizgiem, z uwagi
na bankructwo wykonującej je firmy,
zakończona została w tym roku. W międzyczasie umowa z ZPZLO Ochota
została przedłużona do 2015 r.
Obecnie obydwie części CZR są już
gotowe. Wyposażone gabinety specjalistyczne i pracownie czekają na personel.
Czy operator, któremu nie udało się zlikwidować kolejek do lekarzy internistów
uzyska z NFZ kontrakty dla lekarzy specjalistów? Pacjenci i władze gminy, która
wydała prawie 10 mln złotych na budowę
placówki, mają nadzieję, że już wkrótce
otrzymają pozytywną wiadomość.
Na zdjęciach możecie Państwo obejrzeć
historyczne już zdjęcia placówki. Zostały
zrobione niespełna dwa lata temu. Odwiedzając nowy budynek i jego otoczenie
sami możecie ocenić różnice między nimi.
Małgorzata Kaiper

Pani Tereso, dziękujemy!

W najbliższych dniach przechodzi
na emeryturę Pani Teresa Nowak, pełniąca od 25-ciu lat funkcję Przełożonej
Pielęgniarek. Jest osobą, w świadomości zarówno personelu medycznego jak
i pacjentów, nierozerwalnie związaną
z raszyńską służbą medyczną. Ogromny
jest jej wkład zarówno w opiekę nad
pacjentami jak i organizację pracy personelu pomocniczego placówki. Jej wiedza
i kultura osobista oraz zaangażowanie
w życie gminnej społeczności spowodowały, że mieszkańcy od dwóch kadencji powierzają jej funkcję Radnej Rady
Gminy Raszyn. Jako Radna i jednocześnie
pracownik służby zdrowia, Pani Teresa
z ogromnym zaangażowaniem włączyła
się w budowę obecnego Centrum Zdrowia Raszyn. Mamy jej, wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn, za co dziękować.
I tą drogą to czynimy. Wszystkiego najlepszego Pani Tereso.
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Niedługo otwarcie Centrum Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
W zmienionym nie do poznania budynku przy Alei Krakowskiej trwają intensywne prace wykończeniowe. Ekipa firmy EWBUD ściga się z czasem, starając późnym latem, w 13 miesięcy od chwili wejścia na plac budowy, zakończyć
wszystkie prace. I wszystko wskazuje, że jej się to uda.
Z zewnątrz budynek jest prawie gotowy.
Po umocowaniu ostatniego okna frontowego ekipa zdejmie rusztowania i wówczas będziemy mogli podziwiać budynek
w pełnej krasie. Już teraz widok ciekawej architektonicznie i kolorystycznie
bryły budynku, na której z dwóch stron
widoczny jest napis CENTRUM KULTURY RASZYN, wywołuje u wielu z nas,
mieszkańców, poczucie zadowolenia
i dumy. Podoba się też kierowcom stającym na światłach w Alei Krakowskiej,
zwłaszcza wieczorem, kiedy jest efektownie oświetlony.
Intensywne prace trwają wewnątrz
obiektu. Prowadzone są prawie wszędzie.
W większości pomieszczeń ułożone są już
podłogi, założone kratownice na sufitach,
zamontowane oświetlenie, pomalowane
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ściany, zamontowane drzwi. Wykończono
łazienki. Z myślą o niepełnosprawnych
budynek wyposażono w windę. Przed
ekipą ostatnie prace i sprzątanie budynku.
„Jestem codziennie na placu budowy”
– mówi Wójt Andrzej Zaręba. „Najczęściej towarzyszy mi Pani Elżbieta Musialska
Kierownik Referatu Inwestycji oraz Pan Bolesław Sanecki – inspektor nadzorujący budowę”.
Wspólnie z właścicielem firmy Panem
Alfredem Ziółkowskim, który niemal
nie schodzi z placu budowy, na bieżąco
podejmują decyzje dotyczące szczegółów
wykończenia i nadzorują montowanie
ostatnich elementów. W tych i podobnych sprawach spotykają się z architektem, twórcą projektu.
Jednocześnie prowadzone są przygotowania do wyposażenia obiektu.

20 sierpnia podpisana została umowa
z firmą BSC SYSTEM Komosa Leszek
z Warszawy, która za kwotę 221 275 zł
dostarczy i zamontuje wyposażenie
i sprzęt do Centrum. Złożą się na nie:
podesty sceniczne do sali widowiskowej i muzycznej, trybuny na antresoli
oraz schody z obustronnymi balustradami. Poza tym w zamówieniu znajduje
się 10 wózków transportowych, kurtyny
i kotary z mechanizmem sterowania.
Jesienią, po uzyskaniu zezwolenia
na użytkowanie, Wójt Andrzej Zaręba
zaprosi mieszkańców do obejrzenia nowej
i pierwszej tej rangi placówki kulturalnej
w Gminie Raszyn. A później, z pewnością
wielu z nas będzie uczestniczyło
w rozmaitego typu imprezach��������
i zajęciach, które będą mogły się odbyć, dlatego, że stworzone zostało dla nich właściwe miejsce. Niewątpliwie, od tej chwili,
życie kulturalne w Raszynie osiągnie wyższą jakość.
Małgorzata Kaiper

Podpisanie umowy na wyposażenie CKiDN © M. Kaiper

Spotkanie z wykonawcą i architektem © M. Kaiper

Elewacja od Sportowej © A. Pluta

Prace wykończeniowe na zewnatrz budynku © M. Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

LVII Sesja Rady Gminy Raszyn
W dniu 31 lipca, w samym środku lata, odbyła się kolejna sesja Rady Gminy
Raszyn. Podczas obrad Radni pochylili się na kilkoma ważnymi kwestiami. Warto
pamiętać, że lato, czas kojarzony głownie z wakacjami i wypoczynkiem, dla władz
samorządowych jest okresem intensywnej pracy, szczególnie w sferze inwestycji.
O wielu sprawach, które nie mogły czekać do jesieni, Rada Gminy decydowała
w skwarne, lipcowe popołudnie.

To ważna sprawa dla mieszkańców tego
terenu, ponieważ jeszcze w tym roku
rozpocznie się tam budowa kanalizacji.
Remont drogi po zakończeniu inwestycji
stanie się koniecznością.

Przekazanie środków
finansowych Komendantowi
Stołecznemu Policji
Rada Gminy podjęła dwie uchwały
w sprawie dofinansowania Komendy
Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla
Komisariatu w Raszynie: kwotę 36 000 zł
na zakup samochodu osobowego oraz
2 400 zł na zakup 2 walizek kryminalistycznych. Celem obydwu dotacji jest
poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
LVII Sesja rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Pierwsza z uchwał dotyczyła zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Gminy Raszyn dla części terenów
położonych we wsi Sękocin Stary. Procedowany od 2001 r. plan, oprotestowywany wielokrotnie w trakcie procedowania, ponownie został wyłożony w okresie
od 19 maja do 18 czerwca br. W tym
czasie złożono do niego kilkadziesiąt
zarzutów i kilka protestów. Podjęta obecnie uchwała umożliwiła podzielenie planu
na trzy etapy, z których każdy może być
uchwalany niezależnie. Jest to szczególnie istotne terenu nr. I położonego
wzdłuż Al. Krakowskiej, wobec którego
złożono 1 zarzut, który można szybko
uwzględnić. Dzięki temu jest szansa
na szybkie uchwalenie planu zagospodarowania dla tego rejonu. Kolejne uchwały
dotyczyły przystąpienia do uchwalania
planów we fragmentach ul. Kasztanowej
i Młynarskiej.

Stanowisko Rady Gminy Raszyn
w sprawie dodatkowego węzła
na Południowej Obwodnicy
Warszawy
Wybudowanie trasy S-2, czyli tzw. Południowej Obwodnicy Warszawy odcięło
od komunikacji ponadlokalnej 130 ha
gruntów, położonych między Jaworową
a Dawidami, które w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Raszyn przeznaczone są pod budowę
hal, magazynów i drobnego przemysłu.
W związku z tym Rada Gminy zobowiązała Wójta Gminy Raszyn do podjęcia
działań zmierzających do uzyskania zgody
od GDDKiA na wybudowanie nowego
węzła w ciągu ul. Kinetycznej. To bardzo
ważna sprawa dla przyspieszenia rozwoju
gminy i uzyskiwania środków na budowę
kolejnych inwestycji. „Możliwość przeprowadzenia inwestycji na tych terenach
będzie skutkowało utworzeniem kilku
tysięcy nowych miejsc pracy, co znacznie
wpłynie na sytuację gospodarczą w regionie” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.
Rada Gminy zaprotestowała też przeciwko planowanej przez GDDKiA rezygnacji z budowy wiaduktu w ciągu ul.
Spornej nad projektowaną trasą S7 i linią
kolejową. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że zastąpienie wiaduktu wyniesieniem trasy i utrzymanie rogatek na przejeździe kolejowym spowoduje znaczne
utrudnienia w ruchu, a także, podobnie
jak POW odetnie od komunikacji znaczne
tereny, które z racji swojego położenia
mogą pełnić funkcje usługowo-przemysłowe. Inicjatorem tej uchwały był sołtys
z Dawid Bankowych Jarosław Aranowski.

Przekazanie ul. Złotej Powiatowi
Pruszkowskiemu
Ul. Złota w Podolszynie Nowym to droga
powiatowa, która obecnie ma dwóch właścicieli, ponieważ część traktu należy
do Gminy Raszyn. Przekazanie gruntu
powiatowi ułatwi jego zagospodarowanie.

W swoim sprawozdaniu Wójt Andrzej
Zaręba poinformował zebranych o rozpatrzeniu przez WFOŚiGW����������������
�����������������������
kolejnych wniosków o dofinansowanie z UE, w wyniku
czego do gminnej kasy wpłynęło prawie
1,7 mln zł. Poinformował o zakończeniu II etapu budowy Centrum Zdrowia
w Raszynie oraz Szkoły Podstawowej
w Sękocinie. Obydwa budynki są odebrane przez służby nadzoru budowlanego
i w trakcie wyposażania w nowy sprzęt.
Odebrano również ulice Nauczycielską
i Spółdzielczą oraz II etap budowy parkingu przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych. Cały czas tr wają
intensywne prace przy budowie Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raszynie. Około 20 brygad pracuje przy budowie kanalizacji sanitarnej,
głównie w południowej i południowo-wschodniej części gminy. Rozstrzygnięto
przetarg na budowę chodnika wzdłuż
ul. Długiej od Warszawskiej w Dawidach
do Szlacheckiej w Dawidach Bankowych,
na wyłonienie wykonawcy czeka wykonanie kanalizacji w Podolszynie Nowym.

Interpelacje i zapytania Radnych
W tej części sesji Radni pytali o zagospodarowanie terenu przedszkola przy
Poniatowskiego, losy wniosków składanych podczas rozpraw w sprawie obwodnicy Raszyna – S8, możliwości wywozu
wraków samochodów pozostawionych
przy ulicach, czy budowę kanału Ulgi.
Sołtysi pytali o ustalenia dotyczące zbliżających się Dożynek.
Małgorzata Kaiper
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KOMUNIKACJA

L23 autobus do Pruszkowa
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski zapraszają do korzystania z linii autobusowej L23, która
od 1 września będzie kursować na trasie Raszyn – Pruszków.
Ceny biletów:
W autobusach będą honorowane długookresowe bilety ZTM:
• Bilet jednorazowy normalny – 4 zł,
• Bilet jednorazowy ulgowy – 2 zł,
• Miesięczny normalny – 80 zł,
• Miesięczny ulgowy – 40 zł,
Można je nabyć u kierowcy pojazdu.

ważnej legitymacji szkolnej.
• studenci do 26 r. życia,
• dzieci od 4 r. życia do rozpoczęcia
nauki w szkole na podstawie dokumentu
stwierdzającego wiek dziecka,
• emeryci i renciści na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo do emerytury i renty.

Uprawnienia do ulgi 50% mają:
• uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, dziennych zawodowych, średnich
i policealnych do 21 r. ż. Na podstawie

Zwolnione z opłaty za przejazd są osoby:
• uznane za niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS i ich opiekunowie,

kierunek--> RASZYN
1

Pruszków Łączniczek AK

Pętla przy ul. Stadionowej w Raszynie © M. Kaiper

• uznane za niepełnosprawne na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność i ich opiekunowie,
• osoby ociemniałe wraz z przewodnikiem na podstawie legitymacji Polskiego
Związku Niewidomych,
• dzieci do 4 r. życia,
• osoby, które ukończyły 65 r. życia,
na podstawie dowodu osobistego lub
paszportu.
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Pruszków Al. Wojska Polskiego
Pruszków Berenta
Janki Janki

Janki pl.Szwedzki
Janki pl.Szwedzki
Janki Janki

Falenty Hrabska Droga
Falenty Puchały
Raszyn Kościół
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kierunek--> PRUSZKÓW
Raszyn Stadionowa

6:16
6:19
6:20
6:22
6:23
6:36
6:39
6:40
6:41
6:43
6:43
6:45
6:46
6:47
6:48
5:40

7:50
7:53
7:54
7:56
7:57
8:10
8:13
8:14
8:15
8:17
8:18
8:21
8:22
8:23
8:24
7:10

9:19
9:22
9:23
9:25
9:26
9:39
9:42
9:43
9:44
9:45
9:46
9:49
9:50
9:51
9:52
8:40

11:19
11:22
11:23
11:25
11:26
11:39
11:42
11:43
11:44
11:45
11:46
11:49
11:50
11:51
11:52
10:40

13:19
13:22
13:23
13:25
13:26
13:39
13:42
13:43
13:44
13:45
13:46
13:49
13:50
13:51
13:52

14:49
14:52
14:53
14:55
14:56
15:09
15:12
15:13
15:14
15:16
15:17
15:20
15:21
15:22
15:23

Dzień Powszedni
12:40

14:10

16:20
16:23
16:24
16:26
16:27
16:40
16:43
16:44
16:45
16:47
16:48
16:51
16:52
16:53
16:54
15:40

17:50
17:53
17:54
17:56
17:57
18:10
18:13
18:14
18:15
18:17
18:18
18:21

18:22

18:23
18:24

17:10

19:18
19:21
19:22
19:24
19:25

21:18
21:21
21:22
21:24

21:25

8:38
8:41
8:42
8:44

8:45

10:38
10:41
10:42
10:44

10:45

12:38
12:41
12:42
12:44

12:45

14:38
14:41
14:42
14:44

14:45

16:38
16:41
16:42
16:44

16:45

19:37

21:37

8:57

10:57

12:57

14:57

16:57

19:41

21:40

9:01

11:01

13:01

15:01

17:01

19:40
19:42
19:43
19:43
19:45

19:46

19:47
19:48

18:40

21:39
21:41
21:42
21:42
21:43

21:44

21:45
21:46

20:40

9:00
9:02
9:03
9:03
9:05

9:06

9:07
9:08

8:00

11:00
11:02
11:03
11:03
11:05

11:06

11:07
11:08

13:00
13:02
13:03
13:03
13:05

13:06

13:07
13:08

15:00
15:02
15:03
15:03
15:05

15:06

15:07
15:08

Sobota i Święto

10:00

12:00

14:00

17:00
17:02
17:03
17:03
17:05

17:06

17:07
17:08

16:00

2

Raszyn Stadion

5:41

7:11

8:41

10:41

12:41

14:11

15:41

17:11

18:41

20:41

8:01

10:01

12:01

14:01

16:01

4

Raszyn Kościół

5:43

7:14

8:44

10:44

12:44

14:14

15:44

17:14

18:44

20:44

8:04

10:04

12:04

14:04

16:04

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Raszyn Sportowa
Falenty Puchały

Pruszków Szpital Powiatowy
Pruszków Berenta

Pruszków Al. Wojska Polskiego
Pruszków Ołówkowa

Pruszków Urząd Skarbowy
Pruszków PKP Pruszków
Pruszków Prusa
Pruszków POW

Pruszków Łączniczek AK
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Z PLACU BUDOWY KANALIZACJI

Informacja o stanie robót
wodno-kanalizacyjnych w Gminie Raszyn
Już wkrótce rozpoczną się dalsze prace przy budowie
kanalizacji w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach
2007-2013.
Przedsiębiorstwo Instalacyjne PRIM S.A. z siedzibą
w Ełku przy ul. Suwalskiej 84
realizuje trzy kontrakty, których zakres obejmuje roboty
budowlane:
• we wsi Sękocin Nowy
i Laszczki (kontrakt W.2.2.7
– do wykonania 3 775 mb
kanalizacji)
Pr a c e p ro w a d z o n e s ą
w obszarach następujących
ulic: Obszar 1 – ul. Leszczynowa, Poniatowskiego, Miodowa; Obszar 2 – ul. Diamentowa, Handlowa; Obszar 3
– ul. L eśna, Świerkowa,
Kwiatów Leśnych, Kubusia
Puchatka, sięgacz ul. Leśnej;
Obszar 4 – ul. Leszczynowa,
Źródlana. Na koniec lipca
zawansowanie robót wynosiło
– 28%
• we wsi Słomin – (kontrakt W.2.3.3 do wykonania
4 295 mb kanalizacji)
Pr a c e p ro w a d z o n e s ą
w obrębie następujących
ulic: ul. Sarenki, ul. Janczewicka, ul. Jagodowa, ul. 6-go
Sierpnia, ul. bez nazwy węzeł
S25.35-S25.35.11 (sięgacz
ul. 6-go Sierpnia), ul. Jelonka,
ul. Winorośli, ul. Wierzbowa,
ul. bez nazwy węzeł S23.11-S23.11.6 (sięgacz ul. 6-go
Sierpnia). Na koniec lipca
zawansowanie robót wynosiło
- 35%
• we wsi Wypędy i Janki
– ( k o n t r a k t W. 2 . 3 . 2
do wykonania 2935 mb
kanalizacji). Na koniec lipca
zawansowanie robót wynosiło
– 65%
W dniu 10 czerwca 2014 r.
zostały zawarte umowy
z Firmą FRANK POL-BIS
Usługi Ogólnobudowlane
Franciszek Paskudzki, mającą
siedzibę w Grodzisku Mazowieckim, na realizację dwóch

kontraktów wchodzących
w zakres zadnia 54 tj.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Modrzewiowej we wsi Falenty Nowe
w ramach kontraktu W.2.2.4
realizowanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” gdzie termin
zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia upływa
w dniu 31 sierpnia 2014 r.
Łączna długość przewidzianej
do wykonania kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjno ciśnieniowy wraz z sięgaczami
do granicy działek) zgodnie
z przedmiarem robót wynosi
314,40 mb. Na koniec lipca
zawansowanie robót wynosiło
– 90%
„Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Za Olszyną
we wsi Łady w ramach kontraktu W.2.2.4 realizowanego
ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn” gdzie
termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia upływa w dniu 30 września 2014 r. Łączna długość
przewidzianej do wykonania
kanalizacji sanitarnej (kolektor grawitacyjno-ciśnieniowy
wraz z sięgaczami do granicy
działek) zgodnie z przedmiarem robót wynosi 771,50 mb.
Na tym odcinku trwają prace
przygotowawcze.
Zgodnie z zapisami Wniosku o dofinansownie, nadzór
nad realizacjią kontraktów
sprawuje Inżynier Kontraktu.
W przypadku kontraktów
realizowanych przez Spółkę
PRIM, nadzór sprawuje Konsorcjum, którego Liderem jest
fima BCD Consulting Sp.
z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,
na podstawie umowy nr 4/
JRP/2014 z dnia 17.01.2014 r.

W przypadku kotraktów
realizowanych przez firmę
FRANK POL-BIS, nadzór
sprawuje Konsorcjum którego Liderem jest firma JDC
Joanna Dybiec mająca siedzibę
w Pruszkowie.
Ponadto w chwili obecnej
firma RB Services z siedzibą
w Krakowie realizuje, na

zlecenie Gminy Raszyn szereg zadań w ramach działań
informacyjno – promocyjnych.
Informacji dla mieszkańców w sprawie prowadzonych robót udziela Jednostka Realizująca Projekt,
pod numerami telefonu /22/
701-78-02 i /22/ 701-78-78.

Przyłączajmy się do kanalizacji!
Późną jesienią 2013 r. została zakończona budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Warszawskiej w Dawidach oraz
Starzyńskiego, części Miklaszewskiego, Kwiatów Polnych,
Boryny, Niezapominajki, Salomonowskiej, Tęczowej, Tulipanowy Zakątek, Parlamentarnej i Elekcyjnej w Dawidach
Bankowych. W ramach projektu wykonane zostały kanały
główne oraz przyłącza do nieruchomości.
Finansowanie przyłączy
Koszt instalacji położonej w drodze oraz do granicy nieruchomości jest pokrywana z budżetu gminy Raszyn oraz
dofinansowania, jakie na ten cel gmina uzyskała z Funduszu
Spójności Unii Europejskiej. Koszt całej inwestycji wyniósł
6 230 577 zł, z czego 3 312 351 to kwota dofinansowania
z UE.
Fragment od granicy posesji do studzienki w większości
przypadków wykonała Gmina Raszyn jako inwestor zastępczy
i za ten odcinek zostały wystawione właścicielom nieruchomości faktury, których wysokość zależy od długości odcinka
i rodzaju nawierzchni. Pozostały fragment – od studzienki
do domu, każdy wykonuje we własnym zakresie. Można zrobić to samodzielnie, można zatrudnić specjalistyczną firmę.
W każdym przypadku przed zasypaniem kanału należy zgłosić się do Gminnej Spółki EKO-RASZYN, którą można również wybrać na wykonawcę przyłącza. Firma ma siedzibę
w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, tel. 22 720 06 71
Efekt ekologiczny warunkiem wypłaty dotacji
Rozliczenie projektu z WFOiGW warunkuje osiągnięcie tzw.
efektu ekologicznego, którego wskaźnikiem jest ilość osób
z danego terenu podłączona do sieci. Niestety, te wyniki nie
są obecnie dostateczne. W dniu 31 lipca 2014 liczba posesji
podłączonych powinna wynosić 163, podczas, gdy umowę
z EKO-RASZYNEM podpisało jedynie 92 właścicieli nieruchomości. Pozostali jeszcze tego nie zrobili.
Dbajmy o nasze środowisko naturalne
Kanalizacja jest znacznie wygodniejsza i tańsza niż szambo.
Nie można też zapominać o jej ekologicznych walorach. Teren
objęty inwestycją, o wysokim poziomie wód gruntowych łatwo
mogą zanieczyszczać nieszczelne szamba, nie mówiąc o wylewaniu nieczystości do rowów lub melioracji, co niestety się
zdarza. Z tego względu Urząd Gminy Raszyn apeluje o podłączanie do kanalizacji wszędzie tam, gdzie jest ona dostępna.
Małgorzata Kaiper
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Budowa chodnika w ul. Długiej
Pod koniec lipca rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w ul. Długiej od Warszawskiej w Dawidach do Szlacheckiej
w Dawidach Bankowych. To ostatni fragment ulicy Długiej, którym piesi do tej pory nie mogli się bezpiecznie poruszać.
Dotyczyło to zwłaszcza dzieci z Dawid i Dawid Bankowych, które, z uwagi na zbyt małą odległość nie są dowożone GIMBUSEM. Zmiana tego stanu rzeczy będzie służyć im i wielu dorosłym mieszkańcom,
którzy obecnie mogą poruszać się jedynie rzadko jeżdżącymi autobusami, albo samochodami. O pożytkach płynących z wybudowanych chodników przekonali się w ostatnich latach mieszkańcy Falent, którzy dzięki ich sieci mogą na piechotę albo rowerami
poruszać się po całej okolicy. Z korzyścią dla zdrowia.
Chodnik przy Długiej, będzie miał 1440 m2 i 430 m2 zjazdów, a 1,5-2 m szerokości. W sumie jego długość wyniesie 965 mb. Projekt przewiduje konstrukcję chodnika
z kostki brukowej, z obramowaniami obrzeżami i krawężnikiem. Skarpy zostaną wyłożone Eko-płytami.
Wykonawcą inwestycji jest firma DROG-REM Sp. z o.o. z Warszawy, która wykona
ją do 14 listopada bieżącego roku za kwotę 393 209,60. Warto wiedzieć, że wg kosztorysu inwestorskiego prace miały kosztować 663 678 zł. Ekipa wykonawcy już rozBudowa chodnika przy Długiej © M. Kaiper
poczęła prace.

Chodnik w ul. Leszczynowej od Leśnej do Źródlanej
Pod koniec sierpnia gmina zamieściła zapytanie ofertowe dotyczące wykonania chodnika w Falentach przy ul. Leszczynowej, na
odcinku od Źródlanej do Leśnej. Chodnik
ma mieć 2 mb szerokości i 297,5 m długości. Otwarcie ofert ma nastąpić 10 września
i jeśli zostanie wyłoniony wykonawca – chodnik powinien powstać do 14 listopada br.

Budowa kanalizacji

Trwa budowa kanalizacji w ramach
rozszerzenia I Fazy. Ekipy pracują
w Słominie, Laszczkach, Wypędach i w ul. Wspólnej w Jankach.
W wielu ulicach, jak na przykład
w ul. Sarenki w Słominie, czy Diamentowej i Źródlanej w LaszczTrwa budowa w Leszczynowej © M. Kaiper
kach, prace zakończono, w innych
ciągle trwają, choć widać
postępy. Ekipy firmy PRIM z Białegostoku starają się jak najmniej
utrudniać życie mieszkańcom układając sieć na niewielkich fragmentach, które szybko zakopują. Niestety, na odtworzenie nawierzchni
trzeba zaczekać do końca wszystkich prac.
Również w Puchałach trwają prace przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej. Obecnie ekipa pracuje w ul. Żwirowej. Z powodu wykopu
w środku drogi utrudniony jest obecnie przejazd od Sokołowskiej
do Centralnej. Prace niedługo się zakończą.
Kolejne ulice, które niedługo będą podłączone do gminnej kanalizacji
to Lawendowa i Za Olszyną w Ładach. Jesienią powinny się zakończyć
prace w jednej i drugiej.
Wspólna w Jankach © M. Kaiper

Nakładka na Starzyńskiego
w Dawidach Bankowych
W ciągu kilku ostatnich dni sierpnia Powiat Pruszkowski wykonał
nakładkę na połowie ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych.
W ubiegłym roku została tu wykonana kanalizacja sanitarna, a po
zakończeniu budowy SKANSKA, zgodnie z kontraktem zawartym
z Gminą Raszyn położyła nową nakładkę na tej części jezdni, którą
zniszczyła podczas budowy. Pozostała część była w opłakanym stanie. Obecnie obie części jezdni mają nową nawierzchnię.
Frezowanie drogi przed położeniem asfalatu © M. Kaiper
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Budowa sieci wodociągowych

Budowa wodociągu w Czereśniowej © M. Kaiper

W okresie letnim budowane są też
odcinki wodociągów w kilku drogach.
Z reguły dotyczy to miejsc niedawno
zabudowanych.Do takich należą ul.
Czereśniowa i Grudzi w Falentach
Nowych. Już niedługo właściciele posesji przy tych ulicach będą mogli podłączyć się do gminnej sieci wodociągowej.

Budowa wodociągu w ul. Grudzi © M. Kaiper

Projekty przebudowy ulic

Parlamentarna w Dawidach Bankowych © M. Kaiper

W ostatnim czasie wyłoniono wykonawców projektów przebudowy kolejnych ulic
w gminie. I tak:
• projekt ulicy Akacjowej w Rybiu wykonają za kwotę 19 800 zł dwie firmy z Grójca:
Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński oraz firma TRAKT Nadzory i Projektowanie
Bednarski Krzysztof.
• projekt ul. Orzechowej wykona, za kwotę 22 078 zł, TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak również z Grójca.
Ponadto rozpisano przetarg na projektowanie przebudowy kolejnych ulic:
• Promyka w Jaworowej,
• Żeromskiego na wschód od ul. Godebskiego w Raszynie,
• Wspólnej w Jankach i Falentach,
• Kwietniowej w Wypędach,
• Majowej w Wypędach,
• Wypoczynkowej w Rybiu,
• Parlamentarnej w Dawidach Bankowych.
Otwarcie ofert ma nastąpić w 9 września br, zaś wykonanie prac pod koniec 2015 r.

Siłownia zewnętrzna dla dorosłych w Puchałach
Pierwszym miejscem, w którym takie urządzenia zostały zamontowane kilka lat temu był plac zabaw
w Nowych Grocholicach. Na bogato wyposażonym placu zabaw dla dzieci stanęły różne urządzenia, z których mogli korzystać dorośli. Stanęły też obok basenu w Raszynie, z inicjatywy i sfinansowane częściowo
przez fundusz sołecki Raszyna II. Ten wspaniały pomysł podpatrzyły inne sołectwa i w tym roku w ślady
sąsiadów postanowiły pójść Puchały. Z uwagi na dosyć wysoki koszt urządzeń oraz konieczność wykonania
projektu, do inwestycji dołożono środki z budżetu gminy. I tak, do 30 września na placu zabaw przy ul.
Centralnej stanie 5 urządzeń typu fitness za łączną kwotę 13 800,60 zł. Dostarczy je firma HERKULES
z Chrzanowa.

Nowy wóz bojowy dla OSP Falenty
Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach doczekała się
nowego wozu bojowego: średniego samochodu pożarniczego z napędem 4x4. Pod koniec sierpnia dostarczyła go
Firma Wawrzaszek ISS” Sp. z o.o. z Bielsko-Białej. Wóz
kosztował 659 880 zł, z czego 250 000 zł zapłacono
z budżetu Gminy Raszyn. To już trzeci nowy wóz strażacki w tej kadencji. W ubiegłym roku nowy samochód
bojowy trafił do OSP Raszyn, a w 2011 r. do OSP Dawidy.
Przed nowym wozem © M. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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prof. dr hab.

Zdzisław STĄPEL 15.05.1934 – 15.08.2014

Z zawodu był meliorantem – dzisiaj
używa się terminu specjalista w dziedzinie
ochrony i kształtowania środowiska. Jego
praca i zainteresowanie zawodowe dotyczą głównie hydrauliki wód gruntowych.

Był absolwentem i doktorantem rolniczej
uczelni wrocławskiej (dawne WSR), habilitantem akademii krakowskiej.
Od 1958 roku pracował w IMUZ,
początkowo w Oddziale Wrocławskim,
a od 1975 roku w centrali w Falentach.
Po rocznym stażu odbył trzyletnią praktykę terenową na różnych budowach
województwa opolskiego, w tym organizując pomaturalną szkołę o profilu melioracyjnym w Kluczborku.
Przez 40 lat jako pracownik naukowy
– asystent (do 1966), adiunkt (1986)
docent i profesor (1998), koordynuje
badania naukowe z zakresu drenowania
gruntów ornych pełniąc równocześnie
szereg funkcji kierowniczych. Przez prawie 7 lat był z-cą dyrektora ds naukowych Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach (obecnie to Instytut
Przyrodniczo-Technologiczny),
Zdzisław Stąpel to twórca nowej, proekologicznej koncepcji melioracji wodnych. Celem melioracji w tym ujęciu jest
ograniczenie częstotliwości występowania niekorzystnych stanów uwilgotnienia gleby i skoncentrowania tego procesu

w przedziale korzystnym dla uprawy i rozwoju roślin, w stopniu ekonomicznie uzasadnionym i ekologicznie bezpiecznym.
Mówiąc potocznie – Jego zdaniem melioracje to zabieg hydrotechniczny, gwarantujący przede wszystkim stabilne plony.
W ostatnich latach prowadzi badania nad wprowadzeniem do inżynierii
melioracyjnej pojęcie jakości użytkowej
urządzeń i budowli melioracji szczegółowych. Miarą tej jakości jest prawdopodobieństwo czasu poprawnej pracy
– jest to wielkość skwantyfikowana (mierzalna), którą można kształtować stosownie do potrzeb. Badań tych już nie zdążył
przygotować do wdrożenia.
Zdzisław Stąpel to autor licznych publikacji naukowych i naukowo-technicznych.
Od blisko 18 lat był niepełnosprawny
fizycznie (poruszał się tylko na wózku)
i mało sprawny zawodowo, ponieważ
utracił zdolność pisania, nadal jednak,
od czasu do czasu, udzielał się jako
konsultant.
Zyta Stąpel

Pani Zycie Stąpel
Wyrazy współczucia z powodu śmierci męża

Serdecznie dziękuję
Panu Wójtowi A. Zarębie, Pani Dyrektor GOK
E. Kuczara i Jej współpracownikom, Dyrekcji, pracownikom obecnym i byłym Instytutu w Falentach, przyjaciołom, wszystkim współpracownikom
mojego Męża i moim, Członkom Klubów Seniora
z Falent i Raszyna, wszystkim Sąsiadom za okazaną mi serdeczność i liczny udział w uroczystości
pogrzebowej mojego Męża Śp. Zdzisława Stąpla.
z poważaniem, Zyta Stąpel

Zdzisława Stąpla
Składają Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski

Pani Zycie Stąpel
Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci męża

Zdzisława Stąpla
Składają członkowie Klubu Seniora w Falentach

Tą drogą składam serdeczne podziękowanie wszystkim Koleżankom i Kolegom z Medycznego Centrum w Raszynie oraz Rodzicom moich Małych
Pacjentów za okazaną mi serdeczność i współczucie po śmierci mojego Ojca Śp. Zdzisława Stąpla.
z poważaniem, Piotr Stąpel, pediatra

Pani Zycie Stąpel
Przewodniczącej Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci męża

Zdzisława Stąpla
składają: Dyrektor Elżbieta Kuczara, Pracownicy
i Współpracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Kaiper | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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Pielgrzymka na Jasną Górę
W tym roku już po raz 303 wyruszyła
Warszawska Piesza Pielgrzymka – jedna
z najstarszych pieszych pielgrzymek
do sanktuarium na Jasnej Górze.
Wyruszyła ona tradycyjnie w Święto
Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia
z Kościoła Św. Ducha na Starym Mieście w Warszawie, który jest prowadzony
przez Ojców Paulinów – przewodników
i organizatorów pielgrzymki. Jest ona
jedną z najliczniejszych i najbardziej znanych pieszych pielgrzymek w Polsce.
Pielgrzymka warszawska, nazywana
też paulińską swoje początki miała
w roku 1711. Powstała z inicjatywy Bractwa Pana Jezusa Pięciorańskiego. Pierwszy raz wyruszono na pielgrzymi szlak
w roku 1711 jako wotum wdzięczności
za uwolnienie stolicy od panującej w tamtym czasie epidemii dżumy. Jej uczestnicy złożyli Czarnej Madonnie srebrną
tablicę – wotum mieszkańców Warszawy.
Ta tablica do dziś jest przechowywana na
Jasnej Górze obok tej, którą z okazji 300
pielgrzymki złożyli pątnicy w 2011 roku.
W historii Warszawskiej Pieszej Pielgrzymki nie brakowało też wydarzeń
tragicznych – w roku 1792 uczestnicy
pielgrzymki zostali wymordowani przez
wojsko zaborców. Fakt ten upamiętnia
pomnik znajdujący się nad mogiłą pomordowanych w pobliżu wsi Krasice. Pomimo
tych tragicznych wydarzeń i wydania
przez zaborców zakazu pielgrzymowania, ten piękny zwyczaj nie zanikł. W tym
czasie świadomość religijna zespoliła się
ze świadomością narodową. Pielgrzymki,
najbardziej masowa praktyka religijna,
stały się także manifestacjami patriotyzmu, a często wręcz demonstracjami skierowanymi przeciw zaborcom.
Mogłoby się to wydawać nieprawdopodobne, aby w smutnych latach narodowej historii, jakimi był czas drugiej
wojny światowej, zdołano utrzymać ciąg

MIESZKAŃCY SĘKOCINA
NOWEGO NA WYCIECZCE

W ramach Funduszu Sołeckiego 2014
01.08.2014 40. osobowa grupa mieszkańców Sękocina Nowego wyruszyła autokarem na trzydniowy wyjazd integracyjny
do Kotliny Kłodzkiej. W pierwszym dniu
wyjazdu zwiedzaliśmy Panoramę Racławicką we Wrocławiu i Kopalnię Złota
w Złotym Stoku. Kolejny dzień to zwiedzanie Kłodzka, Twierdzy z labir yntami, Kaplicy Czaszek w Czermnej oraz
Kudowy Zdrój. Wieczorem przy ognisku

pątniczej tradycji. Okazało się jednak,
że było inaczej. Nawet tragedia Powstania Warszawskiego nie przerwała tradycji
pielgrzymowania.
Po zakończeniu wojny w czasach
komunizmu organizacja pieszych pielgrzymek również nie była łatwa. Warto podkreślić fakt, iż w tym czasie pielgrzymka
mogła zawsze liczyć na wsparcie ze strony
Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Jego
zaangażowanie w organizację wielkiej
nowenny w latach 50-tych i 60-tych przyczyniło się w dużej mierze do popularyzacji ruchu pątniczego ku Jasnej Górze.
Znaczna różnica w porównaniu z pielgrzymkami sprzed wielu lat odnosi się
do samej trasy. Chociaż jej przebieg
pozostaje niezmienny, to wiele lat temu
pielgrzymowano to nieutwardzonych,
piaszczystych drogach. Dziś coraz więcej
odcinków jest pokrytych asfaltem. Do ciekawostek należy zaliczyć fakt, iż wiele lat
temu pielgrzymka musiała się przeprawiać
przez rzekę, gdyż na jej trasie nie było
w ogóle mostów.
Tegoroczna pielgrzymka liczyła ok.
6 tysięcy pątników, którzy szli w 27 grupach podzielonych na trzy kolumny tzw.
„grupy zasadnicze”, „10” i „15” – grupy
młodzieżowe. Pielgrzymka warszawska
trwa 9 dni i w tym czasie pielgrzymi
pokonują ok. 250 kilometrów. Nawiedzają
na swoim szlaku pielgrzymim między
innymi: sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, sanktuarium
Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Paradyżu
oraz sanktuarium Świętej Anny Samotrzeciej w Świętej Annie.
Raszyn jest tradycyjnie miejscem
pierwszego odpoczynku. Pielgrzymi docierają tu zazwyczaj kilka minut po godzinie 10. Nie inaczej było i w tym roku.
W pobliżu historycznej figurki znajdującej się przy Al. Krakowskiej pątników
powitali z Ks. Proboszcz Zdzisław Karaś

cała grupa wesoło bawiła się do późnych godzin. Trzeciego dnia rano z żalem
ruszyliśmy w drogę powrotną. Tego dnia
w miejscowości Bardo zwiedzaliśmy
Klasztor redemptorystów, kościół barokowy, Kamienny Most na Nysie Kłodzkiej oraz idąc górską ścieżką oglądaliśmy
kaplice drogi Krzyżowej. W Wambierzycach zwiedzaliśmy przepiękne sanktuarium. Jadąc drogą o 100. zakrętach
dotarliśmy do Gór Stołowych i labiryntu
– Błędne Skały. Wyjazdy są dobrą formą
do lepszego sąsiedzkiego poznawania się,
a jednocześnie pozwalają poznać piękno

O. Marek Tomczyk, Wójt Andrzej Zaręba i Ks. Zdzisław Karaś
przeprowadzili pielgrzymke przez Raszyn © J. Kaiper

oraz Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Raszyna i okolic. Następnie
udano się do naszego Kościoła p.w. Św.
Szczepana w Raszynie gdzie tradycyjnie
sprawowana była Msza Święta dla pielgrzymów i dla tych, którzy pragnęli ich
przywitać. Odpoczynek w Raszynie nie
trwa jednak zbyt długo i już ok. południa kolejne grupy wyruszyły w dalszą
wędrówkę na Jasną Górę.
Tegoroczne pielgrzymowanie było
dziękczynieniem za kanonizację Jana
Pawła II i towarzyszyły mu słowa papieża
„Totus Tuus” – cały Twój. Pielgrzymi przez
te swoiste rekolekcje w drodze, przez
codzienną Eucharystię, Nowennę i katechezy uczyli się wzorem Wielkiego Polaka
zawierzać wszystko Maryi. Warszawscy
pielgrzymi nie tylko przyzywali wstawiennictwa papieża Jana Pawła II, ale poprzez
relikwie towarzyszące pielgrzymce, a przekazane przez Kardynała Stanisława Dziwisza, mogli poczuć jego obecność.
Pielgrzymka zakończyła się w Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
– 15 sierpnia uroczystą Mszą Św. sprawowaną na szczycie jasnogórskim o godz. 8
przez Biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej – Rafała Markowskiego.
Anna Matracka i Dominik Chmielewski

naszej Ojczyzny oraz jej historię. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania naszego wyjazdu.
SOŁTYS Krystyna Bonder
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Raszyn Powstańcom Warszawy
Pierwszego sierpnia po raz pierwszy na cmentarzu w Raszynie uczczono pamięć
pochowanych tam Powstańców Warszawy. O tej uroczystości oraz o życiu parafii
w Raszynie z proboszczem ks. prałatem Zdzisławem Karasiem rozmawia Zofia
Kaiper.
Red.: W tym roku po raz pierwszy na cmentarzu
w Raszynie odbyły się uroczystości czczące pamięć
pochowanych tam Powstańców. Dlaczego akurat
teraz?
Ks. Z.K: Obecnie często żyje się tak,
jakby Boga nie było, honoru nie było,
a Ojczyzna miała niewielkie znaczenie
w szerszym kontekście Europy. Zupełnie
inne wartości stawia się na piedestale.
Tymczasem starsze pokolenie, to, które
brało udział w Powstaniu i walkach niepodległościowych wymiera. Stąd wziął
się pomysł, by co roku budzić wrażliwość na Boga i Ojczyznę, ale też mówić
o honorze Polaka. W tym roku było nieźle. Zebrało się około 40 osób, był obecny
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, była
Wice Przewodnicząca Rady Gminy Anna
Matracka. Po Mszy Świętej wieczornej,
na której modliliśmy się za poległych,
wspólnie złożyliśmy wiązankę, zapaliliśmy znicze i uczciliśmy pamięć zmarłych
oraz cześć żyjących. Kwiaty złożyliśmy
na grobie Nieznanego Żołnierza, na grobach Powstańców ale także na mogile
oddziału węgierskich żołnierzy, którzy
w ’44 roku przedzierali się do Warszawy
by wspomóc Powstanie. Niestety, tu,
w Raszynie, zostali złapani przez Gestapo
i rozstrzelani. W trakcie obchodów podeszła do mnie pewna pani i powiedziała
– Ci ludzie ukrywani byli w domu moich rodziców. – Ta pamięć dla ludzi jest ważna i jest
wciąż w nich żywa.

Red.: To bardzo ważna inicjatywa i dobrze, że
jest podejmowana.
Ks. Z.K.: Zdecydowanie. Początki bywają
trudne, ale mam nadzieję, że w następnych latach ta uroczystość na stałe zagości
w lokalnym kalendarzu.

Nazywam się Jerzy Giblewski. Jestem
synem Władysława żołnierza Armi Krajowej i Powstańca Warszawy.
Dnia 4-go sierpnia wracam do domu po
kilkudniowej nieobecności z wyrzutami
sumienia, gdyż nie udekorowałem grobu
mojego ojca na Puchałach biało-czerwonymi szarfami. Robię tak od wielu lat przed
1-sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego i śmierci mojego ojca.
Wyobraźcie sobie Państwo moje zdziwienie, gdyż od bramy cmentarza widzę,
że grób ojca jest sprzątnięty, powiewają
biało-czerwone szarfy, płoną znicze z napisem „ pamiętamy”. W pierwszej chwili
pomyślałem, że był tu ktoś z rodziny, ale
po kilku telefonach okazało się , że nie.
Dopiero po pewnym czasie wyjaśniło się,
że „sprawcą” tej szalenie miłej niespodzianki była grupa ludzi nazywających się
„Raszyn 100% Legia”.

S z a n o w n i Pa ń s t w o c h c i a ł b y m
za pośrednictwem Kuriera Raszyńskiego
wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim uczestnikom tej akcji. Czynię to
w imieniu mojej rodziny i rodzin innych
Kombatantów. Myślę, że mój ojciec żołnierz AK Powstaniec Warszawski, który
jako obywatel USA mając możliwość
wyjazdu z Polski po wojnie, nie skorzystał z tego i po mimo prześladowań
przez władze PRL służył ludziom ponad
50-lat w szeregach Straży Pożarnej (był
założycielem OSP Dawidy) byłby dumny
z naszej młodzieży.
Z głębi serca wielkie dzięki organizatorom i uczestnikom wszystkich wydarzeń
w Raszynie na kładce i cmentarzu na
Puchałach podczas 70-rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego za tę bezprecedensową i godną naśladowania akcję.
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Red.: Czy mógłby ksiądz przybliżyć historię parafii w Raszynie?
Ks. Z.K.: Jestem proboszczem parafii
dopiero o dwóch lat, dlatego trudno mi
mówić szczegółowo o historii. Jej początki
wiążą się z okresem rozbudowy średniowiecznej sieci parafii polskich w XIII
i XIV w. Pierwszą informację o istnieniu wspólnoty w Raszynie znajdujemy
w dokumentach z 1370 roku. W XV-XVII
w. była bardzo rozległa: obejmowała aż
28 osad. Wówczas podlegała pod Archidiecezję Poznańską. Obecnie z pomniejszonej przez lata parafii raszyńskiej
wydzieliły się samodzielne parafie: Sękocin, Rybie i Dawidy.
Red: A jak jest teraz? Jaki kształt ma parafia?
ks. Z.K.: Obecnie parafia jest bardzo zróżnicowana. Ludzie pochodzą z różnych
stron Polski. Duża grupa przyjechała
w te strony w latach 60. oraz 70. Oni są
już związani z tą ziemią. Dobrze też integrują się parafianie, którzy sprowadzili się
niedawno. Tym, co napawa niepokojem
jest jednak duża grupa samotnych, starszych ludzi mieszkających w Raszynie.
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z poważaniem Jerzy Giblewski

Red: Jak wygląda życie codzienne parafii?
ks. Z.K.: Duża grupa parafian silnie angażuje się w tę wspólnotę. To ważne – działa
u nas aż 16 wspólnot, dzielących się
na dziesiątki grup. Samych kół żywego
różańca jest 22! To już jest armia ludzi.
Szczególnie należy wymienić grupy Oazy
i Kościoła Domowego, neokatechumenat.
Wszystkie są żywe i bardzo dla nas ważne.
Mamy wspólnoty dla dzieci – ministrantów, bielanki, scholę, Ruch Opatrzności
Bożej. Zapraszamy wszystkich. Istnieją
grupy dla starszych, dojrzałych, takie
jak Apostolstwo Dusz Czyśćcowych czy
Apostolstwo Dobrej Śmierci. Za każdą
wspólnotę odpowiada kapłan lub siostra
zakonna. Członkowie wspólnoty mają
wyznaczony czas spotkań formacyjnych,
biorą udział w Mszach Świętych, ale też
często spotykają się na codziennej modlitwie. To świadectwo przenikania się różnych rzeczywistości Kościoła. Najmłodszą
grupą jest Wspólnota Młodych w ramach
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą
się w Polsce w 2016 roku z udziałem Ojca
Świętego Franciszka. Uczestnicy przygotowują się nie tylko poprzez formację duchową. Wdrażają organizację tego
wydarzenia.
Z naszej strony staramy się być dla
parafian. Z nimi i dla nich. Dla każdego
drzwi są otwarte i wszystkich zapraszamy.
Red: Mam nadzieję, że coraz większa grupa
parafian z nich skorzysta. Dziękuję za rozmowę!

Grób Powstańca Władysława Giblewskiego © J. Giblewski
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Recital Alicji Siewiery
W maju br. comiesięczne zebranie Klubu
Seniora w Raszynie uświetniła swoim
recitalem Pani Alicja Siewiera. Na jej
repertuar złożyły się piosenki o wiośnie
i miłości oraz nawiązujące do zbliżającego się Dnia Matki. Przybyli na występ:
Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara oraz
Wójt Andrzej Zaręba wręczyli Pani Ali
Dyplom z podziękowaniami, zaś upominek w imieniu Klubu Seniora podarował
wiceprezes Klubu Włodzimierz Powarycz.
Publiczność zaś podziękowała gromkimi
oklaskami i prośbami o bisy.

Pani Alicja śpiewa od lat, najpierw
w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Łowickiej „Lepsze Jutro”, a od 12 lat w zespole
„Seniorki”, uczestnicząc w wielu przeglądach i festiwalach, w których zdobywała zaszczytne nagrody: brała w nich
udział jako członek zepołu oraz jako
solistka. Mieszkańcy Gminy Raszyn wielokrotnie mogli słuchać jej śpiewu podczas gminnych uroczystości. Dziękujemy
i gratulujemy!
Recital Alicji Siewiery © I. Makarska

Małgorzata Kaiper

Maria Izabela Makarska – solistka i radna
8 sierpnia w Sali GOK-u w Urzędzie
Gminy Raszyn odbył się recital Izy
Makarskiej, która od lat czaruje słuchaczy pięknym głosem i świetnie dobranym repertuarem. Swoją przygodę z piosenką rozpoczęła wiele lat temu śpiewając
w kwartecie „Vox Humana Rasinensis”
przy raszyńskiej parafii, a od siedmiu lat
jest członkiem i solistką gminnych zespołów: „Seniorki” i „Studia Piosenki”.
Wiele laurów i nagród uzyskała reprezentując obydwa podczas przeglądów piosenek i twórczości artystycznej. Raszyńska publiczność wielokrotnie oklaskiwała
ją w trakcie gminnych imprez: Dożynek,
Eko Pikniku, Andrzejek, czy podczas
wielu Pikników Rodzinnych.

W ostatnim koncercie dla zapełnionej publicznością Sali, wśród której byli
również Wójt Andrzej Zaręba i Kierownik
Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Michał Kucharski, Pani Iza zaprezentowała piękne, melodyjne piosenki z repertuaru gwiazd polskich i zagranicznych.
Artystce akompaniował Piotr Piskorz.
Repertuar Izy Makarskiej jest bardzo
bogaty, można powiedzieć, że ma piosenki na każdą okazję. Szacunek budzi
jej solidne przygotowywanie do każdego
występu, szczególnie, że swoje działania artystyczne musi godzić z pracą
zawodową oraz funkcją Radnej Gminy
Raszyn.
Małgorzata Kaiper

40-lecie raszyńskiej Cukierni

Jubilaci i ks. proboszcz Z. Karaś © M. Kaiper

Zgodnie z zapowiedziami
w poprzednim Kurierze Raszyńskim, w dniu 21 sierpnia Cukiernia Państwa Bożeny i Kazimierza
Bała obchodziła 40-lecie swojego
powstania. Tego dnia na każdego
gościa czekały wspaniałe wyroby
sztuki cukierniczej. Gościnni gospodarze wraz z trzema córkami i gromadką wnuków witali wielu gości.
Wśród nich Wójta Andrzeja Zarębę
i jego zastępców Marzenę Lechańską i Mirosława Chmielewskiego.
Życzenia jubilatom złożyli też proboszcz Parafii w Raszynie ks. Zdzisław Karaś i Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska. Miłą atmosferę
spotkań umilał słodki poczęstunek
i refleksje nad szybko upływającym
czasem.
Małgorzata Kaiper

Jubilaci i przedstawiciele raszyńskiego samorządu © M. Kaiper
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NIEZWYKŁY KONCERT I PIĘKNA WYSTAWA W FALENTACH
Zgodnie z anonsem na plakatach było to
niezwykłe wydarzenie artystyczne. 23.08
w Filii GOK-u w Falentach wystąpiły dwie
rodowite Rosjanki: Swietłana Żarczyńska
(kierownik Filii) i jej siostra Marina Pługin. Zaprezentowały w repertuarze ballady
i piosenki rosyjskie: od nostalgicznych,
sentymentalnych, po bardzo dynamiczne
i wesołe, z dużą dozą ekspresji. Towarzyszył im Piotr Czaplicki, wykonujący przy
wtórze gitary znane utwory Bułata Okudżawy, a na pianinie akompaniował Piotr
Piskorz. Wszystko odbywało się w scenerii
wspaniałej wystawy monograficznej obrazów Tatiany Nikołajczuk, uczestniczki
malarstwa dla dorosłych w Filii w Falentach. Artystka, znana raszyńskim miłośnikom sztuki, tą wystawą jeszcze lepiej
pokazała swoją wrażliwość w obrazowaniu świata oraz umiejętności warsztatowe.
Obrazy są piękne, dobrze zakomponowane i przemyślane kolorystycznie. Każdy
ma swoją duszę, historię, tajemnicę,

często wzbogaconą anegdotą. Wiele urokliwych autoportretów, subtelnie utrwalających upływ czasu. Są też portrety
członków rodziny: męża, dzieci, wnuków. To tak, jakby w obrazach zamknąć
symbolicznie owoce całego ciekawego
i efektywnego życia. Urodzona w Baku
artystka, z zawodu lekarz reumatolog,
z Polską związała swoje życie zawodowe
i osobiste. Obecnie świętuje 50‑lecie małżeństwa z mężem Sergiuszem. I ów niezwykły koncert był dedykowany właśnie
Państwu Nikołajczukom.
Było tradycyjne sto lat, życzenia
i podziękowania: od Wójta Andrzeja
Zaręby, Gminnego Ośrodka Kultur y
i wszystkich Gości. A wyjątkowe dla Świetlany Żarczyńskiej, głównej organizatorki
imprezy. Z Piotrem Iwickim wręczyliśmy
także podziękowania dr Hannie Krajewskiej, Dyrektor Polskiej Akademii Nauk
Archiwum w Warszawie za udział w okolicznościowym koncercie z okazji Nocy

Muzeów w Pałacu Staszica w Warszawie
(jako współorganizatorzy tej imprezy):
Swietłanie Żarczyńskiej, Weronice Foryś,
Edmundowi Kani i Piotrowi Piskorzowi.
Na zakończenie trzeba podkreślić, iż nasi
wspaniali artyści rozstawali się z publicznością tego wieczoru z obustronną intencją ponownego spotkania.
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u

ŚWIĘTOWANIE W KOŚCIELE PW. ŚW. BARTŁOMIEJA W RYBIU

Ks. Bartłomiej Kapałka podczas Mszy Św © ***

Zapraszamy do GOK-u
Po wakacyjnej przerwie ponownie zapraszamy na systematyczne zajęcia kulturalne, organizowane przez gminny Ośrodek Kultury w Raszynie. Naszą ofertę
kierujemy do osób w różnym wieku:
dzieci, młodzieży, seniorów, zgodnie
z ideą edukacji permanentnej.
Dzieciom i młodzieży proponujemy
naukę gry na instrumentach klawiszowych i gitarze. Zainteresowanych aktywnością plastyczną zapraszamy na zajęcia
z rysunku, malarstwa, ceramiki i innych
różnorodnych form działań plastycznych
(zwłaszcza dla najmłodszych). W szkołach podstawowych w Raszynie i Sękocinie
prowadzimy edukację taneczną. Od roku
2013 działa prężnie zespół Dziecięca Mini
Estrada, prowadzony pod fachowym
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24 sierpnia parafia pw. Św. Bartłomieja
Apostoła obchodziła podwójne święto:
Odpust w dniu swojego patrona i imieniny swojego Proboszcza ks. Bartłomieja
Kapałki. Podczas Mszy Św. w intencji
Proboszcza za jego posługę dziękowali
mu mieszkańcy Rybia, a podczas kolejnej
Mszy Św. odpustowej, słowa podziękowania złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz Klubu Seniora Rybie.
Celebrujący Mszę Odpustową ks. Piotr,

wywodzący się z Dawid, przybyły specjalnie na tę podwójną okazję aż w Wrocławia, wygłosił wspaniałe kazanie, które
kazało pochylić się nad sprawą życia
Św. Bartłomieja Apostoła i rodzenia się
jego wiary w Chrystusa. Na prośbę wielu
mieszkańców Gminy Raszyn i w imieniu
własnym, składamy ks. Bartłomiejowi
Kapałce najserdeczniejsze życzenia.

kierownictwem pani Ewy Korporowicz.
Lubiącym śpiewać proponujemy zajęcia
wokalne w Studiu Piosenki. Dużym uznaniem cieszą się zajęcia z robotyki. Możemy
„uruchomić” zajęcia bębniarskie, gdyż
posiadamy na wyposażeniu afrykańskie
bębny. Jeżeli znajdą się chętni – z przyjemnością je zorganizujemy zajęcia taneczne
breakdance. Cały rok kalendarzowy udostępniona jest pracownia informatyczna.
Można tu nieodpłatnie, indywidualnie,pod kierunkiem znakomitych instruktora,
doskonalić swoje umiejętności w zakresie
obsługi komputera. Rodziców zainteresowanych twórczym rozwojem swoich dzieci
zapraszamy do Klubu Twórczych Rodziców, działającego pod naszą pieczą w Filii
GOK-u w Falentach.
Dorosłych zapraszamy do działalności klubowej i zachęcamy do tworzenia

nowych jej form. Obecnie mogą działać
w Klubie Literackim (w Raszynie) i Klubie
Robótek Ręcznych (w Falentach), a starsi
w trzech Klubach Seniora: w Raszynie, Falentach i Rybiu. Pod kierunkiem
naszych instruktorów działają zespoły
muzyczne: „Barwy Jesieni”, ”Seniorki”
i „Rybianie”. Filia w Falentach prowadzi zajęcia z malarstwa dla dorosłych.
Jeżeli znajdą się chętni – zorganizujemy
także zajęcia w Raszynie. Zachęcająca
do nowych wyzwań jest bliska perspektywa przeniesienia GOK-u do nowego
obiektu przy Al. Krakowskiej w Raszynie,
gdzie przewidziane jest znakomite zaplecze do edukacji artystycznej. Zapisy prowadzimy od września w godzinach pracy
sekretariatu. Serdecznie zapraszam.
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Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

„Powiedz, co wiesz o Raszynie”
spotkanie IV

Projekt
„Migroteka”

Prowadzenie archiwum społecznego
przy bibliotece to niezwykła przygoda
z lokalną historią. Przekonaliśmy się

W lipcu 2014 r. biblioteka przystąpiła
do projektu „Migroteka 2”, prowadzonego
przez Fundację Polskie Forum Migra-

o tym aktywnie uczestnicząc w sieci
CATL. Zdajemy sobie sprawę, że bez
czynnego udziału mieszkańców i pasjonatów regionu nie byłoby możliwe
osiągniecie celów projektu. Ciesząc się
z dotychczasowego przebiegu współpracy
biblioteki z ofiarodawcami zbiorów i sympatykami archiwistyki społecznej, już
26 września o godz. 17:30 chcielibyśmy
zaprosić Państwa na czwarte spotkanie
z cyklu „Powiedz, co wiesz o Raszynie”.
Jak zwykle postaramy się odkryć stare
zdjęcia na nowo, wydobyć z nich możliwie dużo informacji, a także miło spędzić czas przy kawie. W programie przewidujemy także podsumowanie wystawy
„Codzienność”, omówienie bieżących
wydarzeń i przekazanie nowinek związanych z raszyńską archiwistyką społeczną.
Spotkanie może być również okazją
do podzielenia się swoimi pamiątkami,
takimi jak fotografie, czy stare dokumenty. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!
Łukasz Żywulski (opiekun projektu)

Nowa Agencja Pocztowa w Raszynie ul. Godebskiego 58
Zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 19:00
Masz pytania? Zadzwoń: tel. 535-775-886
lub wyślij mail: raszyn.agencja.pocztowa@gmail.com
Blisko, wygodnie, bez kolejki....

cyjne, która inicjuje i wspiera działania
prowadzące do dialogu między ludźmi
różnych kultur. Forum realizuje swoje
cele przede wszystkim poprzez działania
informacyjne i edukacyjne. Przygotowuje
informatory i ulotki w różnych językach
dla cudzoziemców przebywających w Polsce oraz filmy, scenariusze zajęć i inne
materiały do edukacji międzykulturowej.
Fundacja prowadzi także infolinię migracyjną. Projekt, w który zaangażowała się
raszyńska placówka zakłada m.in. wyposażenie wybranych polskich bibliotek
w literaturę dotyczącą migracji i wielokulturowości. Tworzenie takich kolekcji służy
upowszechnieniu wiedzy o migracji w Polsce, zainteresowaniu międzykulturowością lokalnych środowisk, w których żyją
cudzoziemcy oraz włączeniu ich do polskiego życia kulturalnego przez promocję
czytania. W bibliotece pojawiło się już
wydzielone miejsce z przekazanymi przez
Fundację książkami i ulotkami, które stanowić będzie lokalne mini-centrum informacji o tematyce migracyjnej zarówno
dla obcokrajowców, jak i lokalnej społeczności. W ramach projektu przewidziano
także tematyczne spotkania w bibliotece:
dla przedszkolaków (27 VIII) i dorosłych
(24 IX) dotyczące mieszkańców i kultury
Wietnamu. Więcej informacji na naszej
stronie internetowej. Zapraszamy!

KURIER RASZYŃSKI NR 42 SIERPIEŃ 2014 | WWW.RASZYN.PL

17

KS RASZYN

NASZ RASZYŃSKI BENIAMINEK!!!
Klub Sportowy Raszyn ma 50-letnią tradycję, bogate tradycje i silnie zakorzenioną pasję do piłki nożnej w naszej lokalnej raszyńskiej społeczności.

W kwietniu br na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowy Zarząd. Prezesem
KS Raszyn został Jacek Wyszomirski
wieloletni działacz klubu, V-ce Prezesem Tomasz Szwed, a członkami Maciej
Górka, Marcin Cwyl i Jacek Gromek.
Dyrektorem sportowym od 2007 roku
jest Marek Saławiła, były piłkarz 1-ligowy
(Legia, Gwardia), aktywnie związany z tą
dyscypliną sportu. W klubie jest także trenerem wyszkolenia bramkarzy.

Nowa wizja KS Raszyn
Nowy Prezes KS Raszyn oraz Zarząd mają
swoją wizję prowadzenia Klubu. Strategicznie chcą wprowadzać nowe kierunki
rozwoju przy uwzględnieniu dotychczasowego dorobku.
Tuż po objęciu sterów Prezesa
KS Raszyn Jacek Wyszomirski powiedział:
„Nasz klub to jeden z najprężniej działających w ostatnim czasie klubów w regionie. Mamy kilka sekcji sportowych, ale to
właśnie piłka nożna jest najbardziej oblegana… Mamy wielką szansę, że Raszyński
KS będzie świętował pierwszy od kilku lat
sukces sportowy. Występujący w rozgrywkach klasy „okręgowej” piłkarze 1 drużyny są bowiem bardzo blisko wywalczenia awansu do IV ligi…”

I UDAŁO SIĘ !!!
Po latach oczekiwań 1 drużyna KS Raszyn
uzyskała awans do wyższej ligi rozgrywkowej. Tym samym w sezonie 2014/2015
stali się „beniaminkami” w IV lidze
o zasięgu mazowieckim. Trenerem prowadzącym 1 drużynę KS Raszyn jest
Jacek Romańczuk. Z raszyńskim klubem
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sportowym związany od 2007 roku, trener
1 klasy, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego. To on przez lata budował
ten zespół i przygotowywał do rozgrywek
w sposób jak najbardziej profesjonalny.
Zarówno Zarząd, członkowie klubu,
instytucje wspierające oraz przyjaciele
gminnej piłki i sponsorzy ciągnęli drużynę
w stronę upragnionego awansu. W samym
klubie wolą jednak dmuchać na zimne,
dlatego często się słyszy: „Awans awansem. Jak najwięcej pracy i jak najmniej
emocji… Zapiszmy nowa kartę w historii
klubu jak najbardziej pozytywnie!”
Piłkarze czują się świetnie. Trener ciągle motywuje. Klub wspiera.

Pierwszy mecz
Pier wsza drużyna KS Raszyn jako
„beniaminek” w IV lidze zagra 3 mecze
na swoim raszyńskim stadionie. I dobrze.
U siebie, to u siebie ! Ciężko pracowali
i są przygotowani do tych spotkań. Dzień
przed meczem inauguracyjnym z KS Energia Kozienice spotkałam się z Władzami
Klubu oraz z Zawodnikami. Nastroje
były znakomite. Dominował optymizm
i nastrój wyczekiwania. GOS wręczył
drużynie sponsorowane stroje reprezentacyjne na nowy sezon oraz zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcia.
Premiera meczu pierwszej raszyńskiej
drużyny miała miejsce w piątek 15 sierpnia br. Już przed samym spotkaniem
można było wyczuć atmosferę sportowego święta. Na mecz przybyło ok. 200
kibiców, aby obejrzeć ten debiut. Na trybunach panowała wspaniała atmosfera,
bo waga spotkania była ogromna! Trener
ułożył przeróżne zagrania, które w całości
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dały pokaz umiejętności naszych zawodników. Każdy z nich starał się dać z siebie
wszystko.
Trener główny drużyny Jacek Romańczuk tak skomentował mecz: „Początek
spotkania był dość nerwowy w naszym
wykonaniu. Goście zdobyli optycznie przewagę, ale to nasz zespół był
jako pierwszy bliski zdobycia bramki.
W 36 minucie udało nam się zdobyć
pierwszą bramkę w rozgrywkach IV ligi.
Piłkę z autu w pole karne wrzucił Paweł
Gidelski. W polu karnym opanował ją
Adam Kępa i mocno uderzył w bramkę.
Piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i wpadła do bramki obok interweniującego
bramkarza, który już zza linii bramkowej
wyciągnął piłkę. Po przerwie, w 61 minucie spotkania, po ładnej akcji i strzale pod
poprzeczkę zawodnicy Energii doprowadzili do wyrównania 1:1. I tak pierwsze
spotkanie zakończyło się remisem.”
Przed meczem każdy ten wynik
wziąłby w ciemno. Po meczu, dla nas kibiców, pozostał lekki niedosyt. Dlatego już
czekamy na kolejne sportowe widowiska
w wykonaniu KS Raszyn.

Kibice i sponsorzy
Warto wspomnieć, że na premierowy
mecz przyszło bardzo dużo kibiców,
ale także wielu samorządowców, którzy zawsze wspierają naszych piłkarzy.
Na trybunach raszyńskiego stadionu
zasiedli Wójt Gminy Raszyn Andrzej
Zaręba, Przewodniczący Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski, Przewodniczący
Komisji Sportu Ireneusz Koper, wielu radnych, przewodniczących osiedli, działaczy
społecznych i przyjaciół KS Raszyn.

KS RASZYN

Jak ciężko być „beniaminkiem” w rozgr ywkach IV ligi pokazała pierwsza
kolejka spotkań, w której beniaminkowie
byli gospodarzami. Trzech beniaminków
IV ligi: KS Konstancin, Hutnik Warszawa
i Zwolenianka Zwoleń zeszli z boiska
jako pokonani, nie zdobywając przy tym

żadnej bramki. Jedynie KS Raszyn zdobył bramkę i punkt. No cóż ! Tyle emocji,
tyle wrażeń i powodów do dumy. I teraz
tak prywatnie i subiektywnie: nie pozostaje mi nic innego jak z szalikiem na szyi
uczestniczyć we wszystkich spotkaniach
piłkarskich i pozostać oddanym kibicem

KS Raszyn. Poniżej przedstawiamy
bohaterów.
Ze sportowym pozdrowieniem.
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

Matuszak Krzysztof
pomocnik

Strzelczyk Przemysław
pomocnik

Szczęsny Krzysztof
obrońca kapitan drużyny

Cybulski Artur
obrońca

Galczewski Maciej
napastnik

Gidelski Paweł
obrońca

Jankowski Rafał
napastnik

Pasturczyk Karol
bramkarz

Leszczyński Tomasz
pomocnik

Naklicki Mateusz
obrońca

Szewczyk Jan
napastnik

Telakowiec Konrad
obrońca

Żółkowski Sebastian
obrońca

Kempa Adam
pomocnik

Sekcja Bokserska KS Raszyn zaprasza!
Zapisy do sekcji w poniedziałek, środę i piątek od 18 do 20
oraz telefonicznie pod numerem trenera Krzysztofa Wójcika
503 914 522. Krzysztof Wójcik to były zawodnik (złoty medalista Mistrzostw Polski, zawodnik kadry Narodowej), sędzia bokserski PZB oraz oczywiście trener.
Ostatnio klub odwiedziła Ela Wójcik, aktualna Młodzieżowa
Mistrzyni Świata i Europy, która przygotowuje się do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, a pomagają jej zawodnicy naszej
sekcji Kuba Nasiłowski i Michał Nasiadka pod czujnym okiem
trenera sekcji Krzysztofa Wójcika oraz trenera Eli i kadry narodowej, Tomasza Różewicza.
Zapraszamy na facebook.com – sekcja bokserska KS Raszyn.
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!
Wakacje dobiegają końca. Ostatnie ich dwa tygodnie grupa dzieci
spędza z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszynie. Organizatorzy
zapewnili wiele atrakcyjnych wyjazdów: m.in. do kina, Parku
Zabaw Digiloo, kompleksu pałacowego w Wilanowie. A to dzięki
finansowemu, życzliwemu wsparciu Zarządu Osiedla Raszyn II,
na czele z przewodniczącą panią Aliną Wolską. Tą drogą
organizatorzy i uczestnicy składają serdeczne podziękowanie.
Jednak chyba najlepszym podziękowaniem są rozśmiane buzie
uczestników akcji letniej, potwierdzają dobry humor i zadowolenie.
Poniżej zamieszczam krótką fotorelację. Jak widać na zdjęciach
dzieci ubrane są w czerwone koszulki i czapeczki, które są prezentem
od spółki EKO-Raszyn. Prezent pożyteczny, bo przede wszystkim
służący bezpieczeństwu (w tej koszulce opiekunowie: pani Krystyna
Lipińska i panowie Piotr Piskorz, Piotr Iwicki odnajdują zawsze
każdego w tłumie innych dzieci). Serdeczne podziękowania
są także kierowane do pana Krzysztofa Kowala i pracowników Spółki.
We wrześniu czekam jeszcze na prace o wakacyjnej tematyce.
Życzę samych sukcesów i wielu 6 w nowym roku szkolnym.
Pozdrawiam Raszyniaczek

Nasza wesoła grupa na placu zabaw przy ul. Odyńca w Warszawie

Leroy Merlin - Janki „Dzieciaki sadzeniaki”

Zwiedzanie Pałacu w Wilanowie

Ciuchcia Piaseczno

Plac zabaw

Sufit ogląda się najlepiej leżąc na podłodze

Kiełbaski przy ognisku

Król i Królowa z Raszyna w Pałacu w Wilanowie

Pamiątkowe zdjęcie

I następne pamiątkowe zdjęcie

Powrót do domu

I tradycyjnie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i opiekunów

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

