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DZIĘKUJEMY
ZA WSPARCIE!

WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014
Zbliża się koniec kadencji. To dobry czas na podsumowania. O realizację planów
sprzed czterech lat pytam wójta Andrzeja Zarębę.

M.K.: Panie Wójcie, w 2010 r. rozpoczynał Pan
kadencję ze sprecyzowanym planem działania.
Które z zamierzeń udało się Panu zrealizować?
A.Z.: Moje plany zawarłem w Programie
Wyborczym komitetu KWW Praworząd�
ność i Samorządność oraz Porozumieniu
Programowym podpisanym z Mirosła�
wem Chmielewskim i Jackiem Wiśniew�
skim. Obydwa dokumenty są podobne,
z tym, że w Porozumieniu skomasowane
do 14 zadań, które���������������������
uznaliśmy za najważ�
niejsze. Na nich się skupiłem. Towarzy�
szy mi w tym Mirek Chmielewski, mój
zastępca. Jacek Wiśniewski, po roku zre�
zygnował z pracy w Urzędzie Gminy
i współpracy ze mną. Myślę, że analiza
Porozumienia pokaże, czy i jakim stopniu
zrealizowaliśmy obietnice przedwyborcze.

Sprawiedliwe rozliczenie opłat
za kanalizację.
W tej kadencji, wprowadziłem nowe,
sprawiedliwe zasady opłat za przyłącze�
nie do kanalizacji. Wcześniej mieszkańcy
płacili ryczałt za udział w budowie sieci.
Niesłusznie, ponieważ budowa kana�
lizacji do granicy działek prywatnych,
jako zadanie własne gminy, powinny
pokrywać środki budżetowe. Tak sta�
nowi prawo od 2002 r. U nas praktyka
trwała, choć w kadencji 2002-2006 opłatę
zmniejszono z 4800 do 3800 złotych,
a w kadencji 2006-2010 do 2400 złotych.
Teraz przyłączający się do sieci płaci
tylko za odcinek wykonany na jego
działce, od ogrodzenia do studzienki,
jeśli wykonuje go gmina, jako inwestor
zastępczy. Koszt to ok. 1000 zł. Mieszka�
niec może sam wykonać projekt i przyłą�
cze, ale jest to znacznie droższe. W każdym razie każdy wie, za co płaci.
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Poza tym, rozpocząłem starania o zasto�
sowanie powyższej zasady wobec miesz�
kańców, którzy wcześniej płacili udział
za budowę sieci: w drodze i na działce.
Sam zapłaciłem 7800 zł za przyłącze�
nie dwóch budynków. Okazało się jed�
nak, że moi poprzednicy tak sprytnie
sformułowali umowy, że zwrot pienię�
dzy jest niemożliwy. Potwierdziły to opi�
nie prawników i wyroki sądów: ponieważ
w umowach nie określano fragmentu,
za jaki mieszkaniec płaci, a do sieci
podłączano też tych, którzy nie zapła�
cili – zwrotów dokonać nie można.
Ponoszone wpłaty sąd potraktował
jako dobrowolną darowiznę mieszkańca
na rzecz gminy. A choć darowizna jest
prawnie możliwa, to już jej zwrot – nie.
Oddając pieniądze działałbym niezgod�
nie z prawem i narażałbym się na zarzut
bezpodstawnego uszczuplania majątki
gminy. I choć uważam to za krzywdzące,
ponieważ zawierający umowę z gminą,
między nimi ja, nie mieliśmy takiej świa�
domości, ale nie jestem w stanie nic zro�
bić, nie naruszając prawa. Ci, którzy sta�
wiają mi o to zarzuty nie znają prawa
albo celowo przeinaczają rzeczywistość.
Szkoda, że gmina nie przyjęła właściwych
zasad rozliczeń już w 2002 r. Zrobiłem to
z początkiem 2011 r.

Budowa nowego
ośrodka zdrowia
Zadaniem tej kadencji było wybudowa�
nie i wyposażenie nowego ośrodka zdro�
wia. Upadek pierwszej firmy spowodował,
że proces trwał dłużej i koniec budowy
Centrum Zdrowia Raszyn – obszernego
i bardzo dobrze wyposażonego obiektu,
zbiegł się z końcem kadencji. Gmina jest
jego właścicielem, usługi medyczne pełni
od lat ZPZLO (ZOZ) Ochota. Wiem,
że mieszkańcy nie są z nich zadowo�
leni, ja również. Dlatego, kiedy w ubie�
głym roku kończyła się umowa dzierżawy,
poważnie zastanawiałem się nad rozpisa�
niem konkursu na operatora. Po anali�
zach doszedłem do wniosku, że zmiana
świadczącego usługi medyczne w trak�
cie budowy ośrodka jest niekorzystna.
Po pierwsze mieliśmy mniej do zaofero�
wania niż teraz, po drugie obawiałem się
zaburzeń w ciągłości opieki medycznej.
Uważam, że nie można działać pochop�
nie. Musimy mieć pewność, że nie zafun�
dujemy mieszkańcom zmiany na gorsze.
Nowy operator musi zapewnić bezpłatną
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opiekę w zakresie nie mniejszym niż obec�
nie ZOZ Ochota. I to rodzi największe
obawy. Chętnych jest sporo, gwarantują
bezpłatny dostęp do lekarza pierwszego
kontaktu, ale badań i specjalistów – nie.
Dlatego w ubiegłym roku wnioskowałem
do Rady Gminy o przedłużenie umowy
z obecnym operatorem do 2015 r. Teraz,
kiedy budowa Centrum Zdrowia Raszyn
jest zakończona, szykujemy się do rozpi�
sania konkursu na operatora. Trzeba jed�
nak pamiętać, że Gmina Raszyn wydzier�
żawia jedynie budynek ośrodka zdrowia
i jego wyposażenie. Za usługi medyczne
płaci Narodowy Fundusz Zdrowia i to on
odpowiada za poziom tych świadczeń.
Jako gmina nie mamy żadnego innego
instrumentu, którym moglibyśmy wymu�
szać na operatorze właściwe funkcjono�
wanie. Niezależnie od tego prowadzę
rozmowy z dyrektorem Zakrzewskim
w sprawie uruchomienia porad lekarzy
specjalistów. W najbliższym czasie razem
wybieramy się do operatora mazowiec�
kiego oddziału NFZ, od którego zależy
kontraktowanie usług medycznych.
W tych rozmowach wybudowany przez
gminę obiekt będzie ważnym punktem
przetargowym. Uważam, że zrobiliśmy
pierwszy, bardzo ważny krok. Kolejne
zrobimy równie dobrze. Najlepszym roz�
wiązaniem byłoby przejęcie przez gminę
realizacji zadania jakim jest prowadzenie
usług medycznych dla mieszkańców.

Budowa kanalizacji deszczowej
W 2010 r., po ulewnych deszczach,
w gminie było zalanych wiele domów
i wiele pól. Podtopienia spowodo�
wały znaczne straty konkretnych ludzi,
naszych mieszkańców. Dlatego tak dużą
wagę przyłożyliśmy do działań w tej
sferze. I wiele zrobiliśmy. Wyremonto�
waliśmy kanały burzowe i czyścimy je
na bieżąco. W każdej budowanej i moder�
nizowanej ulicy wykonujemy sieć odwod�
nień, dzięki czemu woda lepiej spływa
nie tylko z niej ale i sąsiednich. Najlep�
szym przykładem tego jest kanał burzowy
w Grocholickiej w Raszynie Zachodnim
wybudowany w 2013 r., który zbiera 80%
wody z tego terenu. Budowa była bardzo
uciążliwa z racji głębokości kanału i szero�
kości ulicy, ale było warto. W sąsiedztwie
innych zrobionych ulic, a było ich 35,
woda deszczowa spływa szybko. Można
powiedzieć, że w części zurbanizowanej
sytuacja jest opanowana
Działamy też wielokier unkowo
w innych terenach. Dla wielu wsi wyko�
naliśmy projekty kanalizacji deszczowej

WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

i realizujemy je podczas budowy dróg,
na przykład w Osiedlu Betherówka
w Dawidach Bankowych, czy w Opac�
kiego w Falentach Nowych.
C z ę ś ć o d w o d n i e ń w y ko n u j e m y
we współpracy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad w związku
z budową najpierw Południowej Obwod�
nicy Warszawy, a teraz obwodnicy
Raszyna – S8. W ramach odwodnienia
tras Generalna przebudowała kanał Opa�
czewski i rów R-46 w Jaworowej oraz
partycypuje w kosztach ich utrzymania.
W planach jest wykopanie kanału Ulgi,
który odciąży kanał Załuski, najbardziej
zaniedbany w gminie odbiornik wody.
My zrobiliśmy projekt, oni wybudują
kanał. Przebudują też kanał U5, do któ�
rego podłączymy nasze odwodnienia, ale
dopiero po zakończeniu u nas budowy
S8. Dofinansowaliśmy częściową regula�
cję Raszynki, do której spływa większość
naszych wód.
Od 2011 roku, Rada Gminy przezna�
czyła milion złotych na dofinansowanie
prac wykonywanych przez Spółkę Wodną
Raszyn. z tych pieniędzy spółka wyre�
montowała elementy melioracji szczegó�
łowych: rowy, przepusty, staw przy Irgi

w Ładach i zlikwidowała awarie drenów.
W wielu miejscach problemy rozwiązano
albo złagodzono. Można było więcej, ale
Spółka, kierowana przez Jacka Wiśniew�
skiego, nie poradziła sobie z wykorzysta�
niem wszystkich środków. Liczę na to,
że teraz, pod rządami nowego zarządu,
będzie lepiej.
Ciągle jeszcze problemy są tam, gdzie
nie ma ulic oraz wzdłuż dróg powiato�
wych. Liczymy na to, że w kolejnych
latach cała gmina, w której zgodnie ze stu�
dium będzie przeważać zabudowa miesz�
kaniowa, posiadać będzie sieć kanalizacji
deszczowej – najskuteczniejszej dla tere�
nów zurbanizowanych.

Dokończenie kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy Raszyn
Kadencja 2010-2014 to wyjątkowy okres
dla budowy kanalizacji. Zrobiliśmy 56 km
sieci. Dla Wypęd, Puchał, Słomina, Lasz�
czek, Podolszyna Nowego i znaczących
obszarów innych wsi, w ciągu czterech
lat wykonaliśmy projekty, pozyskaliśmy
dofinansowanie unijne i wykonaliśmy
lub wykonujemy inwestycje. Nasza deter�
minacja wynikała z chęci maksymalnego

wykorzystania funduszy unijnych. Udało
się, w tej kadencji podpisaliśmy umowy
na 39 milionów dofinansowania. To bar�
dzo dobr y wynik. I ogromna praca
ze strony pracowników urzędu gminy.
Inwestycje były też trudne dla wykonaw�
ców, zwłaszcza tam, gdzie pojawiały się
nieprzewidziane kolizje z istniejącą sie�
cią wodociągową, wysokiego napięcia czy
melioracjami.
Mamy gotowe projekty dla Sęko�
cina Starego, brakujących części Sęko�
cina Nowego, Słomina oraz fragmentów
nie objętych zasadniczymi zakresami
budowy. Przeszkodą jest budowa S8, ale
zabezpieczyliśmy interesy naszych miesz�
kańców uzgadniając i finansując budowę
kanałów technologicznych pod trasą.
Do nich podłączymy nasze instalacje.
Do sieci podłączony zostanie też IBL.
W przyszłym roku będzie skanalizo�
wane 97% terenów aglomeracji, która
obejmuje tereny mieszkalno-użytkowe
z wyłączeniem użytkowanych rolniczo.
Wówczas przyjdzie czas na budowę dróg.
Dalszy ciąg rozmowy w następnym
numerze.
Małgorzata Kaiper

Promocja i reklama programów dofinansowywanych
przez Unię Europejską
Budowę kanalizacji w Gminie Raszyn
w prawie 60% dofinansowuje unijny Pro�
gram Operacyjny Infrastruktura I Śro�
dowisko. Jednym z obowiązków benefi�
cjentów, wpisanym w zawierane umowy,
jest informowanie szerokiego społeczeń�
stwa o udziale w programie oraz promo�
wanie jego celów i założeń. Dzieje się
to zgodnie z wytycznymi Ministra Roz�
woju Regionalnego o zakresie informacji
i promocji projektów współfinansowa�
nych przez Unię Europejską. Przekazy�
wane informacje mają zwiększać wiedzę
społeczeństwa na temat udziału środków
europejskich w inwestycjach przyczyniają�
cych się do rozwoju kraju oraz o wartości
tychże dla danego środowiska lokalnego.
W przypadku realizacji zadań z zakresu

Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, do jakich należy projekt
„Uporządkowanie gospodarki wodno�
-ściekowej w Gminie Raszyn”, stanowią
również element popularyzacji działań
proekologicznych i poszanowania środo�
wiska naturalnego.
Gmina Raszyn, jako beneficjent pro�
gramu unijnego, nie tylko zobowiązana
jest do odpowiedniej promocji i reklamy
programu. Musi też na jego realizację
przeznaczyć określone fundusze, pro�
porcjonalne do wartości środków kwali�
fikowanych, refundowanych przez UE.
Z tych pieniędzy został sfinansowany
Eko Piknik, wspaniałe pomoce naukowe
przekazane szkołom, laureatom konkur�
sów ekologicznych, a także wykonany

Infrastruktura Kanalizacyjna
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Małgorzata Kaiper

Wartość unijnych projektów na budowanę kanalizacji
realizowanych w Gminie Raszyn w latach 2010-2015

Etap II

ul.

folder informujący o realizacji programu.
Z tych też środków zapłacono za baner,
który wkrótce pojawi się w Al. Krakow�
skiej, a który możecie Państwo obejrzeć
na okładce. Jego rola jest dwojaka: z jed�
nej strony informuje naszych mieszkań�
ców o tym, że w wielu miejscach gminy
wybudowana została kanalizacja, z dru�
giej przejeżdżającym przez Gminę Raszyn
pokazuje, że warto tu zamieszkać. Daje
on szansę, że do świadomości kierowców
i pasażerów stojących w korku w Al. Kra�
kowskiej dotrze wiadomość, że tuż obok,
niemal za rogiem, znajdują się piękne,
spokojne, zielone i czyste tereny, w któ�
rych mogą się osiedlić. I jedno i drugie
dodaje gminie splendoru.
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PODZIAŁ GMINY RASZYN NA 21 JEDNOMANDATOWYCH
OKRĘGÓW WYBORCZYCH
16 listopada 2014 r. czekają nas kolejne wybory do władz samorządowych. Tym razem, po raz pierwszy będziemy wybierać 21 radnych,
w jednomandatowych okręgach wyborczych. Powiększenie, z obecnych 15 radnych do 21 radnych wyniknęło z faktu, że 30.09.2012 r.
Gmina Raszyn liczyła 20606 osób, przekraczając graniczną liczbę 20-tu tysięcy. W dniu 30.10.2012 r., podczas XXVII Sesji Rady
Gminy, radni podjęli uchwałę w sprawie podziału Gminy Raszyn na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Raszyn.
W związku ze zbliżającymi się wyborami na stronie www.raszyn.pl i na tablicach ogłoszeń pojawiło się:

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2014 r.
W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie
radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej Komisji Wyborczej w Raszynie dla wyborców dla Rady Gminy Raszyn oraz wyborów Wójta Gminy Raszyn zarządzonych na dzień 16 listopada
2014 roku.
Na podst. art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 213 poz. 112 ze zm.), zgodnie z uchwałą numer
XXVII/341/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia
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ich numerów i granic oraz liczby radnych w poszczególnych okręgach, podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach
wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o siedzibie terytorialnej Komisji
Wyborczej w Raszynie dla wyborów do Rady Gminy Raszyn oraz wyborów Wójta Gminy Raszyn zarządzonych na dzień 16 listo�
pada 2014 roku.
Siedziba terytorialnej Komisji Wyborczej mieści się w budynku
Urzędu Gminy Raszyn ul. szkolna 2A, 05-090 Raszyn, tel. (22) 701 77 70

Numer
okręgu

Granice okręgu

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Liczba mieszkańców
na mandat

Mandaty
wg jednolitej normy

1

Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin

1163

1,1852

2

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały

1415

1,4421

3

Osiedle Falenty

839

0,8550

4

Sołectwo Falenty Nowe, Sołectwo Falenty Duże, Sołectwo Laszczki

1057

1,0772

5

Sołectwo Podolszyn Nowy, Sołectwo Łady

508

0,5177

6

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy

1201

1,2240

7

Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II

782

0,7970

8

Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od początku do Sportowej), Dobra,
Godebskiego (od początku do Sportowej), Jeziorna, Kościelna, Łączna, Niska, Ogrodowa,
Wiosenna, Wodna, Wysoka, Zacisze.

788

0,8031

9

Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od Sportowej do Pruszkowskiej),
Bliska, Dolna, Godebskiego (od Sportowej do Pruszkowskiej), Grocholicka, Jesienna,
Krótka, Łąkowa, Wąska, Wolska, Zielona

1111

1,1322

10

Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od Pruszkowskiej do Reymonta),
Bolesława Prusa, Brzozowa, Dworkowa, Godebskiego (od Pruszkowskiej do Reymonta),
Jasna, Jaworskiego, Lipowa, Mierzwińskiego, Opaczewska, Parcelacyjna, Piastowska,
Poprzeczna, Popularna, Prosta, Pruszkowska, Słowikowskiego, Żeromskiego

1103

1,1241

11

Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od Reymonta do końca),
Broniewskiego, Chopina, Finałowa, Gałczyńskiego, Godebskiego (od Reymonta do końca),
Matejki, Polna, Projektowana, Reymonta, Różana, Sasanki

1151

1,1730

12

Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr parzyste (od początku do Szkolnej), Boczna,
Cienista, Czerwonego Kapturka, Gen. Bema, Gen. Zajączka, Klonowa,
Lotnicza (od początku do Szkolnej), Nadrzeczna, Nauczycielska,
Poniatowskiego (od Szkolnej do końca), Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna,
Unii Europejskiej, Wołodyjowskiego, Wybickiego.

1319

1,3442

13

Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr parzyste (od Szkolnej do Młynarskiej),
Chrobrego, H. Dąbrowskiego, Lotnicza (od Szkolnej do Młynarskiej), Mickiewicza,
Mieszka I, Młynarska, Piasta, Poniatowskiego (od początku do Szkolnej), Sokolnickiego

1127

1,1485

14

Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr parzyste ( od Młynarskiej do końca),
Graniczna, Kościuszki, Krańcowa, Krzywa nr nieparzyste, Lotnicza (od Młynarskiej
do końca), Mokra, Na Skraju (od nr 85 do końca), Pastelowa, Wschodnia

702

0,7154

15

Osiedle Nowe Grocholice

1371

1,3972

16

Osiedle Rybie I ulice: 19 Kwietnia (od początku do Piaskowej), Bratkowa, Bukietowa,
Działkowa, Makowa, Na Skraju (od nr 1 do nr 59), Przelotowa, Przygodowa, Relaksu,
Sienkiewicza, Stokrotki, Tenisowa, Tulipanowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa

640

0,6522

17

Osiedle Rybie I ulice: Drozda, Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kolibra, Krucza, Okrężna,
Piaskowa, Rybna, Skowronka, Słowicza, Sójki, Szczygła, Szpaka

997

1,0161

18

Osiedle Rybie II ulice: Cicha, Mała, Polna, Spokojna, Wesoła

777

0,7919

19

Osiedle Rybie II ulice: Akacjowa, Cisowa, Głogowa, Krzywa nr parzyste, Kwiatowa,
Na Skraju (od nr 61 do nr 83), Nowa, Olszowa (od początku do Wesołej),
Orzechowa, Topolowa

714

0,7277

20

Osiedle Rybie III ulice: 19 Kwietnia (od Piaskowej do końca), Aksamitna, Bagienna,
Białobrzeska, Brzoskwiniowa, Ceramiczna, Koperkowa, Łagodna, Malinowa, Malwy, Miła,
Pogodna, Poziomkowa, Przesmyk, Raszyńska, Rubinowa, Stadionowa, Strzałkowa,
Turystyczna, Widoczna, Zakole, Żytnia

982

1,0008

21

Osiedle Raszyn III ulice: Kasztanowa. Lecha, Olszowa (od Wesołej do końca), Parkowa,
Południowa, Rozwojowa, Rzepichy, Spacerowa, Środkowa.

859

0,8754
z-ca Wójta Marzena Lechańska
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Otwarcie II części Centrum Zdrowia Raszyn
7 września, w niedzielę, mieszkańcy
gminy zaproszeni zostali do zwiedzania
zmodernizowanego budynku, w którym
mieścił się uprzednio raszyński Ośro�
dek Zdrowia. Obiekt, który przeszedł
całkowity remont i modernizację został
również od podstaw wyposażony. Przy�
gotowano w nim miejsce pracy dla najbar�
dziej potrzebnych mieszkańcom lekarzy
specjalistów: kardiologa, okulisty i oto�
laryngologa. Przy każdym z gabinetów
stworzono gabinety ze specjalistyczną
aparaturą diagnostyczną, która pozwoli
na miejscu, w Raszynie����������������
, wykonywać nie�
zbędne badania.
Uroczystość rozpoczął Wójt Andrzej
Zaręba, stwierdzając, że oddaje ten
obiekt, licząc na szybkie zatrudnienie
lekarzy specjalistów przez operatora
usług medycznych – ZPZLO Ochota.
Jak wiadomo, Gmina Raszyn jest jedy�
nie właścicielem obiektu i wyposażenia.

W ubiegłym roku umowa z operatorem
została przedłużona na kolejne dwa lata,
ponieważ władze gminy uznały, że roz�
pisywanie konkursu w czasie budowy
obiektu i w okresie pomiędzy konkur�
sami na usługi medyczne rozpisywanymi
przez NFZ, mogłoby się skończyć brakiem
bezpłatnej opieki medycznej dla miesz�
kańców. ZPZLO Ochota obiecał, że zrobi
wszystko, żeby się wywiązać ze swojego
zadania. Obecny na otwarciu dyrek�
tor p. Krzysztof Zakrzewski potwierdził
to, prosząc jednocześnie mieszkańców
o wsparcie jego starań w kwestii zakon�
traktowania usług specjlistów z NFZ.
Szczególne podziękowania Wójt
Andrzej Zaręba złożył na ręce p. Teresy
Nowak, wieloletniej Przełożonej Pie�
lęgniarek i zarazem Radnej Gminy
Raszyn, która z ogromnym poświęceniem
uczestniczyła w całym procesie budowy
i wyposażenia obydwu części Centrum

Białe miasteczko © M. Kaiper

Centrum otwarte © M. Kaiper

Zdrowia Raszyn. Podziękował też pracow�
nikom Referatu Inwestycji Urzędu Gminy
Raszyn, a szczególnie inspektor nadzoru
p. Marii Sikorskiej Jasik.
Po poświęceniu budynku przez ks. Pro�
boszcza Bartłomieja Kapałkę z para�
fii w Rybiu oraz przecięciu wstęgi przez
Wójta Andrzeja Zarębę, Dyrektora
Krzysztofa Zakrzewskiego, Panią Teresę
Nowak oraz Przewodniczącego Rady
Gminy Raszyn Dariusza Marcinkow�
skiego mieszkańcy rozpoczęli oglądanie
wnętrza placówki. Na zewnątrz mogli
skorzystać z usług medycznych oferowa�
nych w „białym miasteczku”, porad doty�
czących zdrowego trybu życia prezento�
wanych przez instruktorów Gminnego
Ośrodka Sportu oraz obejrzeć wystawę
przypominającą jak wyglądał dawny Ośro�
dek Zdrowia. W imprezie uczestniczyło
wielu pracowników placówki oraz liczna
grupa mieszkańców.
Małgorzata Kaiper

Mieszkańcy zwidzają budynek © M. Kaiper

Przystanki autobusu szkolnego
W ciągu ostatnich trzech lat uporządko�
wane zostały trasy autobusów szkolnych
kursujących w Gminie Raszyn. Z uwagi
na to, że gmina jest rozległa, wiele dzieci
jest dowożonych do szkół, zwłaszcza
do Szkoły Podstawowej w Ładach, Szkoły
Podstawowej w Sękocinie oraz liceum
w Raszynie. Kierowcy dwóch kursujących
GIMBUSÓW mają ręce pełne roboty.
Poza dowożeniem do szkoły przewożą
też dzieci z Ład i Sękocina na bezpłatne,
włączone w program szkolnych lekcji wf,
zajęcia na basenie.
Jeszcze w 2011 r. przebieg trasy pozo�
stawiał wiele do życzenia. W wielu miej�
scach autobus zatrzymywał się zgodnie
z przyjętym zwyczajem, a nie na specjal�
nie do tego przystosowanych postojach.
Nie było wyznaczonych przystanków
i miejsc, w których dzieci i ich opie�
kunowie mogli się gromadzić czekając

6

na pojazd. Zdarzało się też, że dzieci,
żeby dostać się do GIMBUSA – musiały
przechodzić na drugą stronę ulicy. Rów�
nie niewłaściwe było zatrzymywanie się
autobusu, co kilkadziesiąt metrów, przy
posesjach, co szczególnie na wąskich dro�
gach, tworzyło niebezpieczne sytuacje.
Obecnie sprawa jest w dużym stop�
niu uporządkowana: trasy i przystanki
wyznaczone i oznakowane, przygotowane
do nich dojścia. Dla wygody i bezpieczeń�
stwa, w miejscach oczekiwania na Gim�
busa wydzielono placyki wyłożone kostką
brukową. W czerwcu br. wyłoniono firmę,
do zadań której, należy między innymi
wprowadzenie stałej organizacji ruchu
dotyczącej nowych przystanków auto�
busu szkolnego, poprawy bezpieczeństwa
w rejonie istniejących przystanków, loka�
lizacji progów i przejść, zmian w istnieją�
cym oznakowaniu. Reorganizacja zostanie
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zakończona do grudnia br.. Jak mówi wice
wójt Marzena Lechańska, po upływie
pierwszego miesiąca nowego roku szkol�
nego dyrektorzy placówek mogą zgłaszać
drobne korekty. Pamiętać jednak należy,
że tylko dwa Gimbusy obsługują teren
całej gminy, dowożąc dzieci do czterech
szkół.
Małgorzata Kaiper

Przystanek przy Źródlanej © M. Kaiper

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
Zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U.
Nr 256 z 2004 r., poz.
2572 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia
15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw�
nych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, obowiązkiem gminy jest:
• zapewnienie niepełnosprawnym dzie�
ciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym
wychowaniem przedszkolnym z odroczo�
nym obowiązkiem szkolnym, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej,
innej formy wychowania przedszkolnego
lub ośrodka umożliwiającego dzieciom,
o których mowa w art. 16 ust. 7, a także
dzieciom z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
realizację obowiązku (roczne wychowanie
przedszkolne 5-latka) albo zwrot kosztów

przejazdu ucznia i opiekuna na podstawie
umowy zawartej między wójtem i rodzi�
cami, opiekunami lub opiekunami praw�
nymi, jeżeli oni zapewniają dowożenie
dziecka.
• zapewnienie uczniom niepełno�
sprawnym, z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu
do najbliższej szkoły podstawowej i gim�
nazjum, a uczniom z niepełnosprawno�
ścią ruchową, upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym
– także do najbliższej szkoły ponadgim�
nazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukoń�
czenia 21 roku życia;
• zapewnienie dzieciom i młodzieży,
upośledzonym umysłowo w stopniu głę�
bokim, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełno�
sprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do
ośrodka umożliwiającego tym dzieciom
i młodzieży realizację obowiązku szkol�
nego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak

Gminne Gimbusy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
gmina ma obowiązek zorganizowania
dowożenia dzieci objętych obowiązkiem
szkolnym, jeżeli droga dziecka do:
• najbliżej położonego publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego
przekracza 3 km;
• szkoły, w której obwodzie dziecko
mieszka przekracza 3 km (w przypadku
uczniów klas I-IV szkół podstawowych)
lub przekracza 4 km (w przypadku
uczniów klas V-VI szkół podstawowych)
(art. 14a ust. 3 i art. 17 ust. 2 i ust. 3
UoSO).
Powyższe oznacza, że o możliwo�
ści zapewnienia dzieciom bezpłatnego
dowozu do placówek oświatowych lub
zwrotu kosztów przejazdu transportem

Nowy GIMBUS przed SP w Sękocinie © M. Kaiper

publicznym, decyduje wyłącznie odległość
od domu dziecka do placówki oświatowej.
Tak sformułowane przepisy sprawiały,
że RIO kwestionowały wydatki ponie�
sione na dowóz, jeżeli droga dziecka do
przedszkola czy szkoły była krótsza, niż
odpowiednio 3 lub 4 km, nawet wów�
czas, gdy gminy decydowały się na dowóz
dzieci ze względu na stan i brak chodnika
czy pobocza. Z tego względu gminy zobo�
wiązane były do sztywnego trzymania się
przepisów ustawy.
Obecnie trwają prace nad zmianą
ustawy o systemie oświaty, których celem
jest uelastycznienie przepisów o dowozie
poprzez danie gminie możliwości zorgani�
zowania bezpłatnego transportu i opieki
także wtedy, gdy jest to zasadne, a droga
dziecka do szkoły jest krótsza niż odle�
głość wskazana w ustawie.

niż do ukończenia 25 roku życia;
• lub zwrot kosztów przejazdu ucznia
oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka,
na zasadach określonych w umowie
zawartej między wójtem i rodzicami, opie�
kunami lub opiekunami prawnymi ucznia,
jeżeli oni zapewniają dowożenie.
W celu spełnienia powyższego obo�
wiązku gmina Raszyn wyłoniła na mocy
przetargu firmę, która zajmuje się dowo�
zem dzieci niepełnosprawnych objętych
kształceniem specjalnym i opieką w cza�
sie przewozu do oddziału przedszkolnego,
szkoły lub placówki umożliwiającego reali�
zację obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki, w terminie od 01.09.2014 r.
do 26.06.2015 r. W ramach zamówienia,
do szkół specjalnych i integracyjnych
dowożonych będzie 16 dzieci.
Usługę pełnić będzie BIURO TURY�
STYCZNE KLIPER Zbigniewa Barto�
szewskiego z Piastowa, jedyna firma,
która zgłosiła się do przetargu, za kwotę
209 537 zł.
Małgorzata Kaiper

5 lecie Przedszkola
Pociecha

Przedszkolaki z Pociechy © arch. przedszkola

6 września 2014 Niepubliczne Przed�
szkole „Pociecha” w Raszynie obchodziło
5 urodziny. Z tej okazji zorganizowano
piknik, na który przybyły przedszko�
laki z rodzinami, absolwenci oraz przy�
jaciele i sympatycy placówki. Z oka�
zji święta przedszkola małe pociechy,
przy pomocy pań nauczycielek, nakrę�
ciły zabawny filmik. Podczas imprezy
rodzice przedszkolaków i absolwentów
oglądali kronikę i dokonywali pamiątko�
wych wpisów. Sprzyjało to miłym wspo�
mnieniom poprzednich pięciu lat funk�
cjonowania przedszkola. Od początku
przedszkole współpracuje z Gminną
Biblioteką Publiczną, Klubem Seniora,
Policją i Strażą Pożarną i z organizacjami
międzynarodowymi. „Pociecha” stara się
stwarzać możliwość wszechstronnego roz�
woju dzieciom, rodzicom oraz nauczycie�
lom. „Tak więc niech wszystko, co najlep�
sze dzieje się przez kolejne 95 lat, bo bez
„Pociechy” nudny i smutny byłby świat”!
Iwona Wojciechowska wychowawca gr. starszaków
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Zmiana rozkładu jazdy L23
W związku z dużymi opóźnieniami, szczególnie
w godzinach szczytu, autobusów jeżdżących na linii
L23, z uwagi na utrudniony przejazd przez wiadukt
nad torami PKP w Pruszkowie i jednoczesny brak
możliwości odbywania postojów na przystanku prze�
lotowym na ul. Łączniczek AK, ZTM zapropono�
wał zmianę przystanku końcowego na teren przy
PKP Pruszków w kierunku Raszyna i wprowadze�
nie 5-10 minutowych przestojów wyrównawczych,
które pozwoliłyby na zachowanie punktualności kur�
sów w kierunku Raszyna na najbardziej obciążonym
odcinku trasy. Zmiana została wprowadzona od 22
września br. Poniżej przekazujemy zmieniony rozkład
jazdy autobusów.
kierunek--> RASZYN
1

Pruszków PKP Pruszków

Autobus L23 na pętli przy Stadionowej © M. Kaiper

Dzień Powszedni
6:20

8:00

9:25

11:25

13:25

14:55

Sobota i Święto
16:30

18:00

19:35

21:20

8:40

10:40

12:40

14:40

16:40

2

Pruszków Urząd Skarbowy

6:22

8:02

9:27

11:27

13:27

14:57

16:32

18:02

19:37

21:22

8:42

10:42

12:42

14:42

16:42

4

Pruszków Ołówkowa

6:24

8:04

9:29

11:29

13:29

14:59

16:34

18:04

19:39

21:24

8:44

10:44

12:44

14:44

16:44

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Pruszków Rondo ks. Popiełuszki
Pruszków Al. Wojska Polskiego
Pruszków Berenta

Pruszków Szpital Powiatowy
Janki Janki

Janki pl.Szwedzki
Janki pl.Szwedzki
Janki Janki

Falenty Hrabska Droga
Falenty Puchały
Raszyn Kościół

Raszyn Sportowa
Raszyn Stadion

Raszyn Stadionowa

kierunek--> PRUSZKÓW
1

Raszyn Stadionowa

6:23
6:26
6:27
6:29
6:40
6:43
6:44
6:45
6:47
6:47
6:49
6:50
6:51
6:52
5:40

8:03
8:06
8:07
8:09
8:20
8:23
8:24
8:25
8:27
8:28
8:31
8:32
8:33
8:34
7:10

9:28
9:31
9:32
9:34
9:45
9:48
9:49
9:50
9:51
9:52
9:55
9:56
9:57
9:58
8:40

11:28
11:31
11:32
11:34
11:45
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:55
11:56
11:57
11:58
10:40

13:28
13:31
13:32
13:34
13:45
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:55
13:56
13:57
13:58

14:58
15:01
15:02
15:04
15:15
15:18
15:19
15:20
15:22
15:23
15:26
15:27
15:28
15:29

Dzień Powszedni
12:40

14:10

16:33
16:36
16:37
16:39
16:50
16:53
16:54
16:55
16:57
16:58
17:01
17:02
17:03

18:03
18:06
18:07
18:09
18:20
18:23
18:24
18:25
18:27
18:28
18:31
18:32

18:33

19:38
19:41
19:42
19:44
19:54

21:23
21:26
21:27
21:29

21:39

8:43
8:46
8:47
8:49

8:59

10:43
10:46
10:47
10:49

10:59

12:43
12:46
12:47
12:49

12:59

14:43
14:46
14:47
14:49

14:59

16:43
16:46
16:47
16:49

16:59

19:57

21:41

9:02

11:02

13:02

15:02

17:02

19:59

21:43

9:04

11:04

13:04

15:04

17:04

19:58
20:00
20:00
20:02
20:03

20:04

21:42
21:44
21:44
21:45
21:46

21:47

9:03
9:05
9:05
9:07
9:08

9:09

11:03
11:05
11:05
11:07
11:08

11:09

13:03
13:05
13:05
13:07
13:08

13:09

15:03
15:05
15:05
15:07
15:08

15:09

17:03
17:05
17:05
17:07
17:08

17:09

17:04

18:34

20:05

21:48

9:10

11:10

13:10

15:10

17:10

15:40

17:10

18:50

20:40

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

Sobota i Święto

2

Raszyn Stadion

5:41

7:11

8:41

10:41

12:41

14:11

15:41

17:11

18:51

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

18:54

20:44

8:04

10:04

12:04

14:04

16:04

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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
Pruszków Prusa

Pruszków PKP Pruszków
8

5:43
5:44
5:55
5:57
5:59
6:00
6:01
6:03
6:05
6:09
6:10
6:13
6:15

7:13
7:15
7:26
7:28
7:31
7:32
7:33
7:35
7:37
7:41
7:42
7:46
7:49

8:43
8:45
8:56
8:58
9:01
9:02
9:03
9:05
9:07
9:11
9:12
9:15
9:18

10:43
10:45
10:56
10:58
11:01
11:02
11:03
11:05
11:07
11:11
11:12
11:15
11:18

12:43
12:45
12:56
12:58
13:01
13:02
13:03
13:05
13:07
13:11
13:12
13:15
13:18
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14:13
14:15
14:26
14:28
14:31
14:32
14:33
14:35
14:37
14:41
14:42
14:45
14:48

15:43
15:45
15:56
15:58
16:01
16:02
16:03
16:05
16:07
16:12
16:13
16:16
16:19

17:13
17:15
17:26
17:28
17:31
17:32
17:33
17:35
17:37
17:42
17:43
17:46

17:49

18:53
18:55
19:06
19:08
19:11

20:43
20:45
20:56
20:58

21:01

8:03
8:05
8:16
8:18

8:21

10:03
10:05
10:16
10:18

10:21

12:03
12:05
12:16
12:18

12:21

14:03
14:05
14:16
14:18

14:21

16:03
16:05
16:16
16:18

16:21

19:12

21:02

8:22

10:22

12:22

14:22

16:22

19:15

21:05

8:25

10:25

12:25

14:25

16:25

19:13
19:17
19:21
19:22
19:25

19:27

21:03
21:07
21:11
21:12
21:15

21:17

8:23
8:27
8:31
8:32
8:35

8:37

10:23
10:27
10:31
10:32
10:35

10:37

12:23
12:27
12:31
12:32
12:35

12:37

14:23
14:27
14:31
14:32
14:35

14:37

16:23
16:27
16:31
16:32
16:35

16:37

PEREGRYNACJA OBRAZU NMP

Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
po parafiach Gminy Raszyn
W dniach od 31 sierpnia do 5 września
w kościołach parafialnych Gminy Raszyn
wierni witali kopię obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Uroczyste powitania
ikony i Msze Św., które zgromadziły
tłumy mieszkańców stanowią świadec�
two, że dla wielu było to niezwykle ważne
wydarzenie. Arcybiskup Metropolita War�
szawski Kazimierz Kardynał Nycz w liście
pasterskim z okazji rozpoczęcia peregry�
nacji Matki Boskiej jasnogórskiej w Archi�
diecezji Warszawskiej napisał: „Chcemy,
by tak jak odwiedziny Maryi u św. Elżbiety
ożywiły wiarę tej ostatniej, tak pojawienie się
Maryi pod postacią Jej wizerunku w naszych
parafiach poruszyło serca wiernych.” I nie ma
wątpliwości, że tak się tu stało.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
namalowany został przez Świętego Łuka�
sza na fragmencie stołu pochodzącego
z domu Świętej Rodziny. Chociaż histo�
rycy sztuki głoszą co innego i spierają się
ze sobą, to niech się spierają, bo od tego
są, a ja wolę wierzyć pięknej legendzie.
W czternastym wieku, przez Bizancjum
i Ruś, obraz cudami słynny trafia na Jasną
Górę i odtąd bez przerwy do dziś pod
opieką Ojców Paulinów towarzyszy nam
i wspiera. Kilkadziesiąt lat później na nie�
obronny jeszcze Klasztor napada banda
husytów, osobistych nieprzyjaciół Matki
Boskiej, morduje zakonników i łupi dom
Boży. Obraz jednak pozostaje, bowiem
z cudownej przyczyny wóz, na który go
rzucono, nie chce ruszyć. Wtedy to też
zostaje rozbity na trzy części i pocięty sza�
blą. Ślady świętokradztwa sprzed wieków
zachowały się na policzku Matki Boskiej.
Cudowna moc obrazu ujawnia się nie
tylko w czasie indywidualnych uzdro�
wień i szczęśliwych odmian losu, na
co są nieprzeliczone świadectwa, lecz
i w sztuce jednoczenia Polaków. Pierwszy
raz doświadczyliśmy tego podczas potopu

szwedzkiego, gdy potężna armia cudownie
została powstrzymana, a szlachta wspie�
rająca licznie okupanta wróciła w królew�
skie szeregi. W zamian Jan Kazimierz we
Lwowie złożył śluby wierności NMP, a ją
samą ogłosił Królową Polski. Na margi�
nesie dodam, że dotąd nie odbył się akt
abdykacji, więc nadal mamy królową.
W wojnie północnej trzykrotnie Szwedzi
próbowali złupić Jasną Górę i trzykrotnie
zostali odparci. Podobnie, kilkadziesiąt lat
później Klasztor obronili Konfederaci Bar�
scy przed oddziałami rosyjskimi, a mając
NMP za szczególną patronkę, wizerunek
Cudownego Obrazu nosili na ryngrafach
i chorągwiach.
Śladem Jana Kazimierza o najwyższy
autorytet postanowił się również oprzeć
ksiądz Prymas Stefan Wyszyński jedno�
cząc poraniony i zwaśniony wojną naród
Wielką Nowenną przed obchodami
Tysiąclecia Państwa Polskiego. Program
duszpasterski rozłożono na lat dziesięć
i każdego roku, począwszy od 1957, reali�
zowano inne hasło. W tym samym roku,
profesor Leonard Torwirt sporządził kopię
Obrazu, którą Papież Pius XII poświę�
cił, po czym uroczyście przeniesiono ją
do bazyliki gdzie nastąpił symboliczny
obrzęd „pocałunku” – zetknięcia Obrazu
z kopią. I tak, z wielkimi przygodami,
rozpoczęła się wędrówka Obrazu Nawie�
dzenia po wszystkich parafiach. Władze
komunistyczne robiły wiele, żeby unie�
możliwić peregrynację, jednak wszędzie
Obraz witały tłumy wiernych. Ostatecznie
w 1966 r. aresztowano Go w drodze, prze�
niesiono na Jasną Górę i ustawiono przed
nim warty. Wtedy, w miejsce Obrazu
po Polsce wędrowała sama ukwiecona
rama, z umieszczoną wewnątrz Księgą
Ewangelii, lilią i świecą, a tłumy były
jeszcze bardziej nieprzebrane. Wspomnieć
należy, że w trakcie peregrynacji Obrazu
Matki Boskiej Papieżem został Polak,
a w Gdańsku powołano Solidarność.
Pierwsza peregrynacja zakończyła się
w 1982 r. podczas jubileuszu sześćsetlecia

Pierwszy raz Obraz Nawiedzenia dotarł
do kościoła pw. Św. Szczepana w Raszy�
nie w 1957 r. Po raz drugi – teraz,
po 57 latach. I wędrował kolejno po:
od kościoła pw. Św. Faustyny Kowalskiej
w Sękocinie Starym, przez kościół pw.
Świętego Mateusza Ewangelisty w Dawi�
dach Bankowych, kościół pw. Świętego
Bartłomieja Apostoła, aby dotrzeć do naj�
starszej w gminie świątyni – kościoła pw.
Świętego Szczepana i Św. Anny w Raszy�
nie. Wszędzie witały go władze kościelne
z proboszczami parafii: w Raszynie
ks. Prałat Zdzisław Karaś, w Rybiu Ksiądz
Prałat Bartłomiej Kapałka i w Dawi�
dach Bankowych Ksiądz Kanonik Grze�
gorz Jaszczyk, a w Sękocinie Ksiądz dr.
Dariusz Batoszewicz, wszędzie z tłumami
wiernych. W każdej parafii odprawiano
uroczyste Msze Św., obywały się Apele
Jasnogórskie, czuwania wiernych, odma�
wiano Różaniec. W kościele w Raszynie
Mszę Św. odprawił Metropolita Warszaw�
ski Kardynał Kazimierz Nycz. Z pewno�
ścią cel peregrynacji – ożywienie ducha
wiary, został osiągnięty, a obraz Matki
Boskiej Jasnogórskiej pozostanie na długo
w naszych sercach, wyznaczając drogę
życiową. 		
Jacek Kaiper

Obraz niesiony do ołtarza kościoła w Raszynie © M. Kaiper

Ikona MBJ w kościele Św. Bartłomieja w Rybiu © I. Makarska

Procesja zmierza do kościoła w Dawidach Bankowych © M. Kaiper

Historia świętego obrazu
i peregrynacji

Procesja z ikoną Matki Boskiej Jasnogórskiej w Sękocinie Starym

Klasztoru na Jasnej Górze. Niepodległość
odzyskaliśmy w czasie drugiej peregryna�
cji, która trwa po dziś dzień.

Peregrynacja w naszej gminie
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INWESTYCJE

Chodnik przy Długiej – coraz dłuższy
Trwają intensywne prace przy budowie chodnika wzdłuż ul. Długiej w Dawidach Bankowych.
Wykonawca rozpoczął działania od ul Szlacheckiej bardzo szybko posuwa się w kierunku
Warszawskiej w Dawidach. Podczas gdy jedni z pracowników układają kostkę, inni wytyczają
dalszy szlak chodnika. To inwestycja, która naprawdę cieszy.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że dzięki tej drodze będzie można poruszać się pieszo
przez kolejny fragment gminy. Do zamknięcia „koła” brakuje jeszcze czterech elementów:
chodnika w Falenckiej i Olszynowej, który połączy Podolszyn Nowy z Falentami Nowymi,
przy Drodze Hrabskiej między Jaworowską w Falentach Nowych a Za Olszyną w Ładach
i w ciągu ul. Miklaszewskiego od kościoła do Starzyńskiego. Pierwszy z nich jest już projek�
towany, kolejne, miejmy nadzieję, niedługo będą. Dzięki tym drogom mieszkańcy dużej czę�
ści gminy uzyskają bezpieczne połączenie między swoimi wsiami i z Al. Krakowską. To też
dobry początek promowania zdrowego trybu życia.
Chodnik przy Długiej © M. Kaiper

Czyszczenie i monitoring
kanalizacji deszczowej
Szybkimi krokami zbliża się okres jesienno�
-zimowy, który w naszym klimacie nieod�
łącznie wiąże się z dużymi opadami desz�
czu. Z uwagi na to Urząd Gminy Raszyn
ogłosił postępowanie mające na celu wyło�
nienie firmy, która sprawdzi stan i oczy�
ści przewody kanalizacji deszczowej wraz
z uzbrojeniem i urządzeniami na nich zlo�
kalizowanymi, w celu zapewnienia ich peł�
nej sprawności technicznej, kompletności
i ciągłości funkcjonowania sieci. W terminie
składania ofert zgłosiły się 4 firmy, z których
najniższą cenowo ofertę zgłosiła firma EKO�
-Serivice Spółka z ograniczoną odpowiedzial�
nością Spółka komandytowa z Chrzanowa,
oferując cenę 65 730 zł. Prace mają zostać
wykonane do dnia 15 grudnia br.

Nakładka na Starzyńskiego
Starzyńskiego to droga powiatowa. W ubiegłym roku Gmina Raszyn
wybudowała w niej kanalizację, a w ramach odtwarzania nawierzchni
Skanska SA położyła nowy asfalt na połowie jezdni. Druga była w opła�
kanym stanie. W tym roku, w ciągu kilku dni sytuacja się zmieniła: Sta�
rostwo Powiatowe zainwestowało w tę mocno obciążoną ruchem drogę.
Po sfrezowaniu nawierzchni
położono, na brakującej poło�
wie jezdni nowy asfalt. Wpraw�
dzie obie części różnią się mię�
dzy sobą, ale droga jest obecnie
w znacznie lepszym stanie.
Wiele kołpaków i kół zostanie
w tym roku uratowanych.

Wybrano projektantów kolejnych ulic
Kolejne pracownie przystępują do projektowania ulic z naszej gminy.
Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem na deski kreślarskie wchodzą:
• ul. Promyka w Jaworowej.
• ul. Żeromskiego na wschód od Godebskiego w Raszynie Zachodnim
• ul. Wspólna w Jankach i Falentach
• ul. Kwietniowa i Majowa w Wypędach,
dla których projekty wykona Zespół Projektowania i Obsługi Inżynier�
skiej Budownictwa Drogowego
„ToMaR-DROG” z Lublina
do 2 grudnia 2015 r.
Projekty dla ulic:
• Wypoczynkowej w Rybiu
•	Parlamentarnej w Dawidach
Bankowych
wykona, w tym samym ter�
minie, firma DROMAX s.c.
R.Lulis & W.Lulis, z Warszawy.
Po budowie kanalizacji Majowa wymaga remontu © M. Kaiper
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Starzyńskiego z nową nakładką © M. Kaiper

Przejezdna ulica Przesmyk
Na początku lata rozpoczęła się budowa odwod�
nienia wraz z przebudową ulicy Przesmyk
w Rybiu. Inwestycja trudna, ponieważ ulica jest
bardzo wąska. Po wykonaniu kanału odwadnia�
jącego i zrobieniu nowej podbudowy – wylano
asfalt. Od połowy września mieszkańcy znów
mogą z niej korzystać.

Ulica Śliska w Dawidach
Ulica Śliska, to jedna z dłuższych ulic w Dawi�
dach. Z uwagi na jej szerokość i kolizję z istnie�
jącą siecią wodociągową nie wykonano w niej
kanalizacji sanitarnej w ubiegłym roku. Obecnie
gotowy jest projekt i został ogłoszony przetarg
na budowę 358 mb kanalizacji sanitarnej i prze�
budowę fragmentu sieci wodociągowej. Zadanie
jest dofinansowane ze środków Unii Europej�
skie i wchodzi w zakres IV Fazy. Otwarcie ofert
nastąpi 20 października br.

ZAPRASZAMY DO CENTRUM KULTURY

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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DOŻYNKI W RASZYNIE

Raszyńskie Dożynki

Dlaczego dożynki w Raszynie?
Bo tak od XVI wieku stanowi polska tradycja, by zakończenie zbioru plonów
świętować wesołą zabawą, będącą nagrodą za dobrze wykonaną pracę.

A w naszej gminie są jeszcze rolnicy,
któr ych wspaniali reprezentanci pp.
Hanna i Bogusław Wągrodzcy z Dawid
Bankowych byli starostami tegorocznej
imprezy. Podkreślił ten fakt także ks.
Prałat Zdzisław Karaś, proboszcz Parafii
Raszyn, przedstawiając starostów pod�
czas uroczystej mszy świętej, odprawianej
w raszyńskim kościele. To także tradycja,
podobnie, jak poświęcenie wspaniałych
wieńców, symbolizujących owoce rolni�
czego trudu, który przywołali: w homi�
lii – o. Stanisław Przepierski, dominika�
nin, w wystąpieniu wójt Andrzej Zaręba,
gospodarz dożynek. Tradycyjnie także,
jak na gospodarza przystało, wójt zapro�
sił zgromadzonych w świątyni na dal�
szą część uroczystości dożynkowych,
które także zgodnie z wieloletnią trady�
cją odbywają się na Stadionie Sporto�
wym im. Kazimierza Jedynaka przy ul.
Sportowej. Władze gminy oraz starosto�
wie udali się na stadion piękną dorożką,
która na stadionie otwierała okazały

korowód dożynkowy, w którym wzięli
udział wykonawcy z wieńcami, w asy�
ście członków Klubu Seniora Raszyn –
przedstawicieli zespołu Barwy Jesieni, ubra�
nych w ludowe stroje łowickie (z obszaru
Mazowsza). Natomiast na scenie rytu�
alne pieśni powitalne wykonywali eks�
presyjnie Rybianie - zespół Klubu Seniora
Rybie, ubrani w stroje wilanowskie.
Warto w roku Oskara Kolberga wspo�
mnieć, iż w swoich Pieśniach ludu polskiego
zamieścił opis stroju wilanowskiego, który
noszony był w miejscowościach: Błonie,
Czerniaków, Ujazdów, Ołtarzew, Powsin,
Powsinek, Raszyn, Wilanów, Służew oraz
Zawady. Haft w tym stroju był najczęściej
w kolorze czarnym lub ciemnobrązowym
i nawiązywał do wzorów wykutych przez
kowali ogrodzeń pałacu w Wilanowie
(stąd wywodzi się nazwa stroju). Po prze�
kazaniu przez starostów bochnów chleba
gospodarzowi dożynek i podziękowaniu
za zbiory rolnikom przez wójta Andrzeja
Zarębę i przewodniczącego Rady Gminy

Raszyn Dariusza Marcinkowskiego, nastą�
pił tradycyjny poczęstunek gości chlebem
(wypieczonym z tegorocznych plonów).
Wyrazem uznania były także pamiąt�
kowe statuetki wręczone wszystkim soł�
tysom oraz przewodniczącym rad osiedli,
ufundowane przez Katarzynę Klima�
szewską, dyrektor GOS‑u. Podziękowano
także starostom i gospodarzowi. Po czę�
ści oficjalnej, także tradycyjnie, już po raz
czwarty, prowadzący imprezę: Elżbieta
Kuczara i Piotr Iwicki zaprosili publicz�
ność na cześć artystyczną. I tu także tra�
dycji stało się zadość – najpierw prezen�
towali się artyści miejscowi, a później
goście. Z wiązanką polskich pieśni ludo�
wych wystąpiły zespoły klubów seniora
działające pod egidą GOK‑u: Rybianie,
w efektownych strojach opoczyńskich
(opieka artystyczna; Swietłana Żarczyń�
ska i Piotr Piskorz), Barwy Jesieni (opieka
artystyczna; Paweł Wiśniewski i Joanna
Young). Popularne piosenki rozrywkowe
przypomniały Seniorki oraz solistki: Iza�
bela Makarska i Alicja Siewiera. Licznie
zgromadzoną publiczność bawiła nie�
powtarzalna Alina Wolska, wykonując
monolog Hanki Bielickiej. Wprawdzie
był to ostatni dzień wakacji, ale wystą�
piły także dzieci z uroczym popisem
tanecznym, podopieczni instruktora tańca
Moniki Zawadzkiej (Klub Tańca Towarzy�
skiego Brawo, działający przy GOK-u).
Z entuzjazmem przyjęty został występ
zespołu raszyńskiego Granda z uroczą
wokalistką Olgą Prusik (dawne NMO;
opieka artystyczna Piotr Iwicki). Miło�
śnicy twórczości Elvisa Presleya mogli
przypomnieć sobie jego przeboje podczas
występu Jacka Zaborowskiego, który jak
na gwiazdę przystało zajechał jako Elvis
przed scenę sześciometrową limuzyną.
Później bawił widzów bardzo intelek�
tualny Kabaret Weźrzesz. Zaś spragnieni

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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wrażeń sportowych kibicowali oldbojom
z Raszyna w meczu z policją warszawską.
Mecz faktycznie dostarczył wielu emo�
cji, gdyż zakończył się wynikiem 3:1 dla
dzielnych policjantów.
Przyjemną niespodzianką był bar�
dzo dobry występ zespołu Niespodzianka
z wokalistą Arkadiuszem Włodarczykiem.
Nie zawiódł także wielbicieli Krzysztof
Jaryczewski, prezentując z zespołem naj�
większe przeboje Oddziału Zamkniętego.
Występ przyjęty został entuzjastycznie.
A bardzo licznie zgromadzona publicz�
ność nie miała wcale ochoty żegnać

się z artystą. Ale wybiła godzina 22
i trzeba było zakończyć imprezę. Dopi�
sała pogoda, dopisali uczestnicy w róż�
nym wieku. Dzieci korzystały z atrakcji
zapewnionych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Raszynie i Bank Spółdzielczy
w Raszynie w „Wesołym miasteczku” oraz
jeździły na kucyku. Brały także udział
w grach i konkursach sportowych, prowa�
dzonych przez GOS. Smakosze trady�
cyjnie degustowali strażacką grochówkę.
Organizatorem tej imprezy masowej był
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
przy współpracy Urzędu Gminy Raszyn

i Gminnego Ośrodka Sportu. Organizacyj�
nie wspomagała także firma Braci Cwyl.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwała
firma Lupus oraz raszyńska policja, OSP
Raszyn oraz OSP Dawidy. Serdecznie
dziękujemy. Szczególne słowa podzięko�
wania należą się pracownikom GOK-u,
którzy od kilku miesięcy z dużym zaan�
gażowaniem pracowali nad przygotowa�
niem imprezy.
Elżbieta Kuczara
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie

Konkurs Wieńców Dożynkowych

Zgodnie z przyjętymi kryteria, Komisja Konkursowa w składzie:
Grażyna Dąbek – Przewodnicząca Komisji, Marta Wiśniewska, Celina Szarek, Barbara Zarychta

Podolszyn Nowy
I miejsce

Puchały
II miejsce

Rybie I
wyróżnienie

Raszyn I
III miejsce

Jaworowa I
wyróżnienie

Sękocin Stary
wyróżnienie

Falenty Nowe
wyróżnienie

Rybie III
wyróżnienie

Łady
wyróżnienie
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WYDARZENIA W SOŁECTWACH

Nowe Grocholice się bawią
I w tym roku wielu mieszkańców Nowych
Grocholic bawiło się pod chmurką pod�
czas Pikniku Rodzinnego w dniu 14 wrze�
śnia. Na ulicy Partyzantów, w bezpo�
średnim sąsiedztwie placu zabaw przy
Moniuszki, stanęła scena, stoły z ławkami
i stoiska z jedzeniem i napojami. Gospo�
dynie częstowały wspaniałymi wypie�
kami, ogórkami kwaszonymi własnej
roboty i pysznym chlebem ze smalcem.
A na pobliskiej działce, dzięki uprzejmości

Było naprawdę tłoczno © M. Kaiper

jednego z mieszkańców, postawiono
olbrzymi zamek dmuchany, trzy batuty
i wozy ze słodkościami – raj dla najmłod�
szych. Ludzi było mnóstwo.
Na scenie podziwiano raszyńskich
seniorów z zespołu Barwy Jesieni oraz
występy zespołów „Al Capone” i „Par�
kway”. Dzieci brały udział w ciekawych
konkursach, a młodzież szkolna pre�
zentowała swoje talenty. Wieczorem,
zwyczajowo już była dyskoteka, choć

Wystepy na scenie gromadziły wielu widzów © M. Kaiper

Raj dla najmłodzych © M. Kaiper

tancerzy nie brakowało już wcześniej.
Razem z mieszkańcami bawili się raszyń�
scy samorządowcy, z wójtem Andrzejem
Zarębą na czele. A pośród nich uwijali się
organizatorzy: sołtys Nowych Grocho�
lic p. Ewa Surmacz, rada sołecka i grupa
najaktywniejszych mieszkańców. Ciepła,
rodzinna atmosfera i bardzo duża ilość
uczestników, po raz kolejny pokazały, że
pikniki rodzinne służąc integracji miesz�
kańców, są dobrym sposobem wydatko�
wania funduszy sołeckich.
Małgorzata Kaiper

Piknik rodzinny w Słominie
14 września, w piękne wrześniowe popo�
łudnie, na placu przy ul. Wierzbowej
spotkali się mieszkańcy wsi Słomin oraz
zaproszeni przez nich sąsiedzi z pobli�
skich wsi. Wśród uczestników zabawy
nie zabrakło grona pedagogicznego
ze Szkoły Podstawowej im. W. Potoc�
kiego, z p. Dyrektor Magdaleną Karpiniak
na czele, ponieważ w tym dniu możliwe
było również zwiedzanie szkoły oddanej
do użytkowania po rozbudowie i remon�
cie. Słomin odwiedzili również raszyń�
scy samorządowcy: Wójt Andrzej Zaręba,

Wiele osób bawiło się na Pikniku Rodzinnym © M. Kaiper

Słomin na wycieczkach
W tym roku mieszkańcy Słomina wyje�
chali na dwie jednodniowe wycieczki.
Pierwsza z nich, 14 czerwca, zaprowa�
dziła ich do Sandomierza. Wycieczko�
wicze wyjechali skoro świt i po krótkim
postoju dojechali do urokliwego Sando�
mierza, po zabytkach którego oprowadzał
ich wspaniały przewodnik. Bardzo zado�
woleni powrócili wieczorem do domu.
14

wice Wójt Marzena Lechańska, kierownik
Referatu Organizacyjnego Michał Kuchar�
ski oraz radni: Dariusz Marcinkowski,
Anna Matracka i Tadeusz Pawlikowski.
Gospodarzem spotkania była sołtys
ze Słomina p. Elżbieta Marzec – Szeląg
oraz grupa mieszkańców aktywnie poma�
gających w organizacji imprezy.
Pikniki rodzinne stają się tradycją.
Z roku na rok uczestniczy w nich coraz
więcej osób. Przychodzą całe rodziny, jest
też miejsce dla tych, którzy na co dzień
są samotni. W tym roku było tak wiele

Pokaz strażackich umiejętności © M. Kaiper

Na drugą wycieczkę, 16 sierpnia, wyje�
chali do Mrągowa na „Disco Polo pod
Żaglami”, czyli Mazurską Galę Piosenki
Tanecznej. W drodze, podczas postoju,
rozpalili ognisko piekli kiełbaski, bawili
się w podchody, śpiewali piosenki. A wie�
czorem uczestniczyli w mazurskim kon�
cercie. Bawili się wspaniale – śpiewali,
tańczyli. Do domu wycieczka dotarła
nad ranem. I tym razem, podobnie jak
poprzednio, dopisała wspaniała pogoda.
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Wspaniały zamek dmuchany stanął na Orliku © M. Kaiper

osób, że zamek dmuchaniec, autka elek�
tryczne i batut postawiono na pobliskim
Orliku. Była bezpłatna wata cukrowa,
mięsiwo z grilla, występy iluzjonisty.
Strażacy z Falent dali efektowny pokaz
gaszenia pożaru. Na scenie swoje talenty
prezentowali najmłodsi: śpiewali, tań�
czyli i różne sztuczki wyczyniali. Doro�
śli słuchali występu raszyńskich senio�
rów z zespołu Barwy Jesieni oraz zespołu
„ Al Capone”, aby w końcu balować
na dyskotece pod chmurką. Na słomiń�
skim pikniku każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Bawiono się do późnych godzin
wieczornych. To była udana zabawa.
Małgorzata Kaiper

Mieszkańcy Słomina są bardzo zado�
woleni z wykorzystania funduszy sołecki
w sposób, któr y jednoczy mieszkań�
ców. – Po dobrej zabawie lepiej się pracuje.
Dzięki temu, że się poznajemy, integrujemy,
potem lepiej pracujemy dla naszej społeczności
– mówi sołtys Słomina i główna organiza�
torka imprez Ela Marzec-Szeląg – Mieszkańcy proszą, żebyśmy w przyszłym roku organizowali kolejne wycieczki.
M. Kaiper na podstawie relacji Elżbiety Marzec-Szeląg

ZAPROSZENIA

Pierwsze Studio Nagrań w Gminie Raszyn

Działalność istniejącej, niezwykle popu�
larnej wśród młodzieży, sali prób muzycz�
nych w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
została wzbogacona o nową, bardzo atrak�
cyjną formę zajęć. Dzięki zaangażowaniu
kolejnych środków z funduszy sołeckich
Rybia młodzi muzycy z gminy Raszyn
mogą już korzystać z wyposażenia słu�
żącego nagrywaniu własnych utworów.
Zajęcia Edukacyjnego Studia Nagrań
wzbudziły wielkie pozytywne emocje
i zainteresowanie uczestników. Pierw�
sze w życiu próby nagrywania były dla

wykonawców bardzo motywujące do pracy
nad podnoszeniem poziomu własnego
warsztatu muzycznego. Instruktor prowa�
dzący zajęcia starał się stworzyć atmosferę
dobrej zabawy, która sprawiła młodzieży
dużą przyjemność i radość z możliwo�
ści rozwijania życiowej muzycznej pasji.
Niezwykle gorąco zachęcamy wszyst�
kich, którzy mają zdolności muzyczne
do uczestnictwa w naszych zajęciach.
Zajęcia muzyczne w świetlicy cieszą się
wciąż rosnącym zainteresowaniem, dla�
tego też serdecznie dziękujemy wszystkim
tym, którzy przyczyniają się do rozwijania
tej formy spędzania wolnego czasu.
Bez przesady można stwierdzić,
że nasza Świetlica „pęka w szwach”.
Na różne zajęcia, nie tylko muzyczne,
zgłasza się bardzo wiele osób. Wie�
lorakie możliwości rozwijania swoich
pasji znajdują tu mieszkańcy w bar�
dzo różnym wieku, od dzieci począw�
szy, na seniorach skończywszy. Nie mam
wątpliwości, że bliskie otwarcie Centrum
Kultury Raszyn odpowiada na zapotrze�
bowanie wielu mieszkańców gminy, którzy

w wolnym od pracy czy nauki czasie chcą
rozwijać swoje zainteresowania.
Miłośnicy Studia Nagrań

Szkoła w Sękocinie wita mieszkańców

Szkołę zwiedzali rodzice z dziećmi © M. Kaiper

W niedzielę 14 września, podczas Pikniku
Rodzinnego Słomina, mieszkańcy Gminy
mogli podziwiać wnętrze zmoderni�
zowanej szkoły Podstawowej w Sękocinie.
Licznie przybyłych witali Dyrektor Mag�
dalena Karpiniak oraz wielu nauczycieli.
Z dumą pokazywali swoją piękniejącą
z każdym dniem szkołę. Kolejne kwi�
aty, obrazy i elementy wyposażenia
nadają wnętrzom przytulności i urody.
– To jedna z najnowocześniejszych szkół
w Polsce – mówi z dumą Pani Dyrek�
tor. Zmęczona, ale bardzo zadowolona,
oprowadzała po swoim królestwie Wójta
Andrzeja Zarębę, wice Wójt Marzenę
Lechańską, Przewodniczącego Rady
Gminy Dariusza Marcinkowskiego i jego
z-cę Annę Matracką, radnego Tadeusza

Pawlikowskiego i Kierownika Referatu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Michała
Kucharskiego. Gospodarze towar�
zyszyli też rodzicom, uczniom oraz
mieszkańcom, którzy przybyli z różnych
stron gminy. Pokazywali wspaniałą
bibliotekę, salę komputerową ze stanow�
iskami dla wszystkich uczniów, rozległe
klasy, każda z tablicą interaktywną, dwie
świetlice i stołówkę. Wszystko kolorowe
i cieszące oczy. Dzięki takim warunkom
uczniowie będą osiągać jeszcze lepsze
wyniki!
Małgorzata Kaiper

bezpieczeństwa nauczy się więcej i łatwiej
pokona wszelkie życiowe trudności. I my,
nauczyciele, sprostamy temu zadaniu.
Regina Suwała

Dodatek
Nasi absolwenci stwierdzili, że szkoła
wygląda rewelacyjnie i jest super nowo�
czesna. „Za kilka lat przyprowadzimy tu
nasze dzieci”.
Rodzice-absolwenci nie byli w stanie
rozpoznać, w których salach kiedyś się
uczyli, tak bardzo wszystko się zmieniło.

Nauczyciele – dzieciom
My, nauczyciele SP w Sękocinie, z wiel�
kim optymizmem patrzymy w przy�
szłość. Mamy piękne, duże i jasne sale
lekcyjne oraz wyposażenie na miarę XXI
wieku (w każdej sali jest tablica interak�
tywna, rzutnik, komputer, tablica sucho�
ścieralna). Ale najważniejsze są dzieci.
To one były, są i będą w centrum uwagi,
to one mają tu przychodzić z wielką
ochotą, uczyć się z zapałem i sięgać po to,
co dziś wydaje się nieosiągalne. Naszym
celem jest kształcenie i wychowanie
następców Einsteina i Chopina, poetów
i sportowców, malarzy i informatyków...
Dziecko szczęśliwe z dużym poczuciem

Dnia 18 lipca 2014 roku
zmarł wieloletni wychowawca
i pedagog Szkoły Podstawowej
im. Włodzimierza Potockiego
w Sękocinie

ŚP
Pan Zbigniew Jaskuła
o czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim smutku
Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy Szkoły
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WYDARZENIA

Debata o bezpieczeństwie
Odbyła się w dniu 1.10.2014 r. w Urzę�
dzie Gminy Raszyn, a zaprosili na nią
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz
Komendant Komisariatu Policji w Raszy�
nie kom. Dariusz Kruziewicz. Na debatę
przybyli policjanci z Komendy Powiato�
wej w Pruszkowie i Komisariatu Policji
w Raszynie, liczna grupa Radnych, Prze�
wodniczących Rad Osiedli i Sołtysów oraz
mieszkańcy. Spotkanie prowadził z-ca
Komendanta Powiatowego Policji w Prusz�
kowie Dariusz Nawotnik oraz Komendant
Komisariatu w Raszynie Dariusz Kruzie�
wicz. Uczestnicy debaty wypełnili ankietę
na temat bezpieczeństwa w gminie.
Na wstępie kom. Dariusz Kruziewicz
zaprezentował informacje o stanie bez�
pieczeństwa w gminie, porównując dane
z tego roku z danymi w analogicznym
okresie roku 2013. Wynika z nich, że:
Ilość kolizji drogowych zwiększyła się
z 412 do 450,
W analizowanym okresie była taka sama
ilość wypadków – 21, przy czym w bie�
żącym roku w żadnym nie było ofiar
śmiertelnych.
Zwiększyła się znacząco ilość interwen�
cji policji. W 2013 r. było 968 interwen�
cji, natomiast w bieżącym 1132. Znacząco
zwiększyła się również ilość mandatów:
z 368 do 735.
Z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie: w bieżącym roku założono 14

niebieskich kart, podczas gdy w roku ubie�
głym 16.
Zmniejszyła się ilość przestępstw kry�
minalnych: z 293 w 2013 r. do 265 w bie�
żącym. W tej liczbie stwierdzono w roku
bieżącym 123 kradzieże (w 2013 – 156),
25 kradzieży z włamaniem i 16 uszkodzeń
mienia.
Podsumowując prezentację kom.
Nawotnik stwierdził, że w całym powie�
cie pruszkowskim zmniejsza się przestęp�
czość, a zwiększa jej wykrywalność.
W drugiej części spotkania uczestnicy
poruszali szczegółowe kwestie dotyczące
bezpieczeństwa w gminie. Poruszano
różne zagadnienia:
• Radny Tadeusz Pawlikowski pytał
o interwencje policji wobec kierowców
ciężarówek, którzy rozjeżdżają takie
ulice jak Złote Łany, Terleckiego, czy
Miklaszewskiego�������������������������
, a także prosił o spraw�
dzanie prędkości samochodów przejeżdża�
jących rano koło SP w Ładach.
• Radna Celina Szarek zgłaszała pro�
blemy z samochodami, które stoją na ul.
Prostej w Rybiu, zbyt blisko od skrzyżowa�
nia. Proponowała, żeby policjanci zosta�
wiali kierowcom wezwania do stawiania się
w komisariacie.
• Alina Wolska z Raszyna, zwró�
ciła uwagę na nietrzeźwe dzieci i mło�
dzież. Pytała – kto im sprzedaje alko�
hol? Beata Adamiak, Pełnomocnik Wójta

ds. Uzależnień, potwierdziła, że, jak
wynika z badań,���������������������
młodzież������������
nie ma żad�
nego problemu z zaopatrzeniem w alkohol,
ponieważ kupują go dla nich dorośli. Dys�
kutowano na temat skutecznych działań
interwencyjnych policji na terenie parku.
• Radny Sławomir Ostrzyżek pytał
o przeprowadzaną akcję badania trzeź�
wości kierowców. Komendant Nawot�
nik wyjaśnił, że dzięki od lat prowa�
dzonej akcji wyłapywania nietrzeźwych
kierowców, znacznie zmniejszyła się ich
ilość. W powiecie pruszkowskim obecny
wskaźnik to 20-30 kierowców na ok. 50
tys. badanych, u których ilość promili
nieznacznie przekracza dopuszczalny
poziom.
• Pytano też o kwestie zniszczonych
samochodów parkujących w różnych
miejscach gminy, które utrudniają parko�
wanie innym, o problemy z parkowaniem
na chodnikach i ewentualnych patrolach
niemundurowych oraz możliwości wpro�
wadzenia monitoringu w parku.
Podsumowując debatę kom. Nawotnik
stwierdził, że problemy lokalne gminy
Raszyn nie dotyczą kwestii kryminal�
nych oraz podziękował Wójtowi Andrze�
jowi Zarębie i radnym za opłacanie patroli
ponadnormatywnych, które z pewno�
ścią podwyższają poziom bezpieczeństwa
w gminie.
Małgorzata Kaiper

KOLONIE Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM
W dniach od 9 do 20 sierpnia 2014 r.
dzieci z naszej gminy odpoczywały na
kolonii z rozszerzonym programem
profilaktycznym w Mielnie-Unieściu.
Oprócz realizacji programu profilaktycz�
nego były organizowane zajęcia spor�
towe tj. olimpiada kolonijna, rozgrywki
sportowe (piłka nożna i siatkowa), gra
w bule i ringo, slalom na hulajnogach dla
młodszych grup i ćwiczenia na siłowni.
Odbyła się też wycieczka autokarowa do

Koszalina, skąd przejechaliśmy kolejką
wąskotorową do Ośrodka Edukacji Eko�
logicznej w Manowie, gdzie poznaliśmy
działania chroniące środowisko i technikę
ucieczki przed dzikiem. W czasie kolo�
nii oprócz gier i zabaw na plaży dzieci
brały udział w chrzcie kolonijnym, tur�
nieju „chłopaki kontra dziewczyny”,
dyskotekach, wieczorach karaoke, ogni�
skach z pieczeniem kiełbasek, konkursie
plastycznym i czystości i wielu innych

Bardzo często chodziliśmy na plażę
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zabawach. Wszyscy wyjechali z kolonii
zadowoleni i wyrazili chęć uczestniczenia
w takim wypoczynku w następnym roku.
Opiekę nad dziećmi i organizację zajęć
prowadzili wychowawcy: Monika Baran,
Katarzyna Baran, Monika Zielińska, Anna
Zacharjasiewicz, Robert Gański i kierow�
nik kolonii Małgorzata Broda.
Kierownik Kolonii Małgorzata Broda

To jedna z wielu atrakcji

WYDARZENIA

KOŚCIÓŁ W DAWIDACH ROŚNIE
Kościół pod wezwaniem św. Mateusza
rośnie proporcjonalnie do liczby wiernych.
Jeszcze niedawno wydawało się, że po roz�
budowie świątyni, będzie się można spo�
kojnie pomieścić. Próżne nadzieje.
21 września spóźnieni znowu nie mieli
miejsc siedzących. Msza była uroczysta,
bowiem okazje się spiętrzyły. Odbyło się
bierzmowanie 40-tu młodych ludzi, świę�
cenie parkingu, odpust oraz inauguracja
Pierwszego Biegu Parafialnego ku czci św.
Mateusza. Msze, w której udział wzięli
pośród tłumu wiernych, samorządowcy
z Wójtem Andrzejem Zarębą na czele,
celebrował Ks. Infułat Grzegorz Kal�
warczyk. Kazanie natomiast wygłosił o.
Gabriel Bartoszewski.
Z okazji uroczystego święcenia par�
kingu Ks. Kanonik Grzegorz Jaszczyk

Sakrament Bierzmowania © M. Kaiper

Powięcenie parkingu © M. Kaiper

proboszcz Parafii w św. Mateusza podzię�
kował sołtysom i mieszkańcom Dawid,
Dawid Bankowych, Ład, Podolszyna
Nowego i Falent Nowych, z któr ych
funduszy, odkładanych na ten cel dwa
lata, udało się częściowo pokryć koszta
budowy parkingu (2000 m2). Pozo�
stała kwota dołożona została z budżetu
Gminy. Ze swojej strony Wójt wskazał na
niebagatelną rolę proboszcza, nie tylko
przy budowie parkingu oraz kościoła,
ale i wspólnoty wiernych. Nic dziwnego.
Mówimy przecież o parafii, która na Boże
Narodzenie dmucha świeczki Jubilatowi,
na Śmigusa nigdy nie wraca sucha sprzed
kościoła, a ku czci patrona biega 5 km.
Teraz należy zadać sobie pytanie: co pro�
boszcz szykuje na Prima Aprilis?

Zwycięzcy biegu © M. Kaiper

Zwyciężczynie biegu © M. Kaiper

BIEG Z ETYMOLOGIĄ BIBLIJNĄ
Bieg Parafialny ku czci św. Mateusza to
prawdopodobnie jeden z niewielu w Pol�
sce o etymologii biblijnej. Jak tłuma�
czył Ks. Proboszcz Grzegorz Jaszczyk
moment, w którym Jezus powołał celnika
Mateusza, a św. Mateusz zdecydował się
podążać za Nim, wywołuję spór w środo�
wisku biblistów, bowiem nie są oni pewni
czy Mateusz w odpowiedzi na “Pójdź za
mną!” Chrystusa poszedł czy pobiegł za
nim. W biegu wzięło udział 200 para�
fian, najmłodszy uczestnik, z numerem
40, miał 2 miesiące (Redakcja gratuluje!).
Bieg był wspaniałą okazją do sprawdze�
nia się, pokonania własnych słabości czy
oddania się pasji, natomiast dla kierow�
ców przy Starzyńskiego do chwili reflek�
sji. Brawa należą się zwycięzcom, których
zdjęcia publikujemy.
Bieg nie odbyłby się bez udziału spon�
sorów: Urzędu Gminy Raszyn, Caritasu

Sponsorzy © M. Kaiper

przy parafii św. Mateusza w Dawidach
Bankowych, Elgromu, Verony, Cukierni
Ćwiek, fir my Hetman, Gminnego
Ośrodka Sportu w Raszynie, Editt
Cosmetics, Vertical, Gastronomii Brze�
zińscy, Banku Spółdzielczego w Raszy�
nie, HRS Dawidy oraz Szkoły Podstawo�
wej w Ładach. Wszyscy uczestnicy dostali
medale, a zwycięzcy nagrody.
Katarzyna Kaiper

Filia GOK-u w Falentach korzysta z gościnności OSP Falenty.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa przedłużająca dzierżawę pomieszczeń.

Pani Urszuli Zawilińskiej

Pani Urszuli Zawilińskiej

Założycielce i Honorowej Prezes Klubu Seniora Raszyn
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Założycielce i Honorowej Prezes Klubu Seniora Raszyn
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża Józefa

Męża Józefa

składają

składają

Dyrektor Elżbieta Kuczara
Pracownicy i Współpracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bezpłatne kursy internetowe dla czytelników

Od września nasza biblioteka umożliwia
dostęp do pięciu multimedialnych kursów

internetowych (e-learningowych) firmy
Funmedia, obejmujących język angielski
dla dzieci i dorosłych, język niemiecki,
hiszpański oraz obsługę programu Adobe
Photoshop. Kursy są atrakcyjnym rozwią�
zaniem dla uczniów w każdym wieku –
zarówno nastolatków czy studentów, jak
i osób w średnim wieku czy seniorów.
Dostępne są różne poziomy zaawansowa�
nia. Dzieci (6-12 lat) mają do dyspozycji
natomiast interaktywny kurs Funenglish,
który łączy edukację z zabawą. Zaletą
pakietu jest możliwość samodzielnej
nauki w dowolnym miejscu z dostępem
do Internetu. Aby skorzystać z oferty,

trzeba być zarejestrowanym czytelni�
kiem biblioteki. Specjalne kody weryfika�
cyjne, niezbędne przy logowaniu można
otrzymać w wypożyczalni u dyżurują�
cych bibliotekarzy. Wszelkie informacje
i wskazówki dotyczące dodatkowej usługi
znajdują się na plakacie i w załączonej
instrukcji na naszej stronie internetowej
www.bibliotekaraszyn.pl. Pakiet kursów
będzie aktywny do 28 lutego 2015 r., ilość
kodów jest ograniczona. Nie czekaj, zgłoś
się już dziś do biblioteki głównej lub filii,
pobierz kod i ucz się całkowicie za darmo.
Zapraszamy!
Zespół GBP w Raszynie

Muzyczna podróż po Wietnamie

Za chwilę taniec ze smokiem © Ł. Żywulski

W ramach współpracy z Polskim Forum
Migracyjnym (Projekt „Migroteka”) we
wrześniu odbyły się w bibliotece warsz�
taty dla przedszkolaków pt. „Muzyczna
podróż po Wietnamie”. W spotkaniu
wzięły udział dzieci z grupy starszej
z Przedszkola „Pociecha”. Gminę Raszyn
licznie zamieszkuje społeczność pocho�
dzenia wietnamskiego. Ponieważ zarówno
dzieci polskie, wietnamskie, a także te
z innych regionów świata uczą się w tych
samych przedszkolach i szkołach warto
organizować dla nich spotkania inte�
grujące, na których mogą się wzajemnie
poznać. Takim spotkaniem zainauguro�
waliśmy współpracę z Fundacją Polskie
Forum Migracyjne. Wrześniowe warsztaty
przygotowały i poprowadziły Zuzanna
Rejmer i Marta Piegat-Kaczmarczyk oraz
gość specjalny, doskonale mówiący po
polsku Le Thanh Hai - redaktor naczelny

wietnamskiego miesięcznika „Phuong
Dong” („Wschód”). W trakcie warszta�
tów przedszkolaki poznały najpopular�
niejsze wietnamskie zwroty grzeczno�
ściowe i sposoby witania się w różnych
częściach świata, m.in. w Somalii czy
Iraku. Pan Hai zaprezentował tradycyjne
azjatyckie instrumenty strunowe – będące
praprzodkami gitary, skrzypiec, fortepianu
i harfy oraz wykonał dobrze znaną melo�
dię dziecięcą „Panie Janie”. Dzieci spró�
bowały swoich sił w grze na wspomnia�
nych instrumentach, przećwiczyły także
jedzenie pałeczkami. Na zakończenie spo�
tkania zgromadzone „Pociechy” poznały
symbolikę smoka w kulturze Azji. Pro�
wadząca Marta Piegat-Kaczmarczyk

Łukasz Żywulski

Tradycyjne wietnamskie instrumenty © Ł. Żywulski

Raszyński Październik

6, 13, 20, 27 października, godz. 10.00
Warsztaty wielokulturowe „Domy świata” w ramach projektu Festiwale Edukacji
Globalnej dla umówionych grup przedszkolnych. Prowadzenie: Fundacja Edukacji
Międzykulturowej. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.
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wyczarowała z magicznej torby pięknego
rozłożystego smoka wykonanego z bibuły,
z którym wszyscy wspólnie zatańczyli tra�
dycyjny wietnamski taniec. Przed poże�
gnaniem dzieci skorzystały ze słodkiego
poczęstunku złożonego z egzotycznych
owoców oraz wspaniałych łakoci prosto
z Wietnamu.
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24 października, godz. 17.30
Spotkanie z podróżniczką, fotografką, dziennikarką Anną Olej-Kobus. Czytelnia
biblioteki, ul. Poniatowskiego 20. Wstęp wolny, drobny poczęstunek.

SPORT

SPRAWOZDANIE Z PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ 2014
Pływalnia Raszyn
Co roku, na przełomie czerwca i lipca na basenie i w innych obiektach zarządzanych przez GOS odbywa się przegląd technologiczny, podczas którego wykonujemy szereg prac remontowych, konserwacyjnych i modernizacyjnych, które
nie są możliwe w trakcie użytkowania obiektu.
W pierwszej kolejności, po spuszczeniu
wody z niecek basenowych sprawdziliśmy
stan techniczny płytek i fug, które następ�
nie poddaliśmy gruntownemu czysz�
czeniu, wcześniej wymieniając uszko�
dzone. To najbardziej czasochłonny etap
wszelkich prac i zarazem najważniejszy.
Następnie zdezynfekowaliśmy wszystkie
płytki na ścianach i na podłodze, niecki
basenowe, pobocza, plażę, nogo-myjki,
szatnie oraz pomieszczenia sąsiadujące
bezpośrednio z basenem. W tym czasie
specjalistyczne firmy sprawdzały stan
techniczny wszystkich urządzeń.
Poza tymi standardowymi czynno�
ściami, podobnie jak w poprzednich
latach czas przerwy wykorzystaliśmy
do dokonania kolejnych prac remonto�
wych. Robimy tak co roku, w związku
z czym obiekt jest w coraz lepszym sta�
nie. W tym roku wymienione zostały, po
raz pierwszy od 12 lat, płytki podłogowe
we wszystkich dużych szatniach na pły�
walni - damskiej, męskiej i rodzinnej oraz
wyremontowana elewacja zewnętrzna
budynku.
Tak duży obiekt, jakim jest pływal�
nia, pracuje 24 godziny na dobę. Gołym
okiem tego nie widać, ponieważ za jego
funkcjonowanie od strony technicznej

odpowiada, to co jest bezpośrednio na
tzw. podbaseniu. W trosce o właściwą
jakość wody w basenie, która musi mieć
właściwe parametry fizykochemiczne
i bakteriologiczne, wykonaliśmy szereg
modernizacji oraz wymian niezbędnych
wyeksploatowanych podzespołów i modu�
łów, m.in. w zbiornikach wyrównawczych,
filtrach, stacji uzdatniania wody czy wen�
tylatorowi. Te systemy, mimo, iż niewi�
doczne, odpowiadają za prawidłową pracę
części basenów.
Dzięki tym rokrocznie powtarzanym
działaniom woda w naszym basenie,
co miesiąc kontrolowana przez służby
sanitarne, ma odpowiednią jakość. Fakt,
że w ciągu ostatnich trzech lat nasza
pływalnia ma najlepsze wyniki badan
w Powiecie Pruszkowskim najlepiej
świadczy o prawidłowym przebiegu pro�
cesów technologicznych i uzdatniających,
a także o naszej dbałości o użytkownika.
Okres przerwy technologicznej wyko�
rzystaliśmy także, jak co roku, do moder�
nizacji i konserwacji wszystkich obiek�
tów podległych GOS: dwóch boisk Orlik,
boiska Wronik, stadionu im. Kazimierza
Jedynaka oraz Parku Jordanowskiego.
W tym roku oddaliśmy też do użytku
mieszkańców plażę. Z piasku, leża�
ków i parasoli pod plamami skorzystali
w piękne, letnie dni mieszkańcy gminy.
Dzięki tak wykorzystanej przerwie tech�
nologicznej nasze obiekty są dobrze przy�
gotowane do intensywnej pracy przez cały
nadchodzący rok.
Na koniec, jak co roku, chciałabym bar�
dzo podziękować wszystkim pracownikom

Gminnego Ośrodka Sportu za włożony
trud oraz zaangażowanie w pracę wyko�
naną w trakcie przerwy technologicz�
nej. Dziękuję, że mogę z Wami praco�
wać. Nasza wspólna praca na rzecz GOS
przekłada się następnie na zadowolenie
i satysfakcję naszych Klientów. A to jest
najważniejsze!
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
mgr Katarzyna Klimaszewska

Terminarz rozgrywek IV Ligi KS Raszyn
04.10.2014

KS RASZYN – Sparta Jazgarzew

godz. 15.00

Stadion im. Kazimierza Jedynaka w Raszynie

11.10.2014

LKS Mszczonowianka – KS RASZYN

godz. 15.30

Mecz wyjazdowy

18.10.2014

KS RASZYN – Mazur Karczew

godz. 14.00

Stadion im. Kazimierza Jedynaka w Raszynie

02.11.2014

KS RASZYN – KS Ożarowianka

godz. 11.00

Stadion im. Kazimierza Jedynaka w Raszynie

09.11.2014

Znicz II Pruszków – KS RASZYN

godz. 11.00

Mecz wyjazdowy

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA NASZEJ DRUŻYNIE!
Terminarz przygotował: Emil SAWICKI
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!
Trudno zapomnieć o wakacjach, skoro wrzesień obdarował nas piękną, słoneczną
pogodą. Wspomnienie z sierpniowego pobytu w Pałacu w Wilanowie plastycznie
utrwaliły uczestniczki akcji „Artystyczne lato w GOK-u” Laura Chmielewska i Natalia
Łajszczak. Dziękuję pięknie za ten kolaż. Natomiast poniżej prezentuję wspaniałe prace
wykonane na zajęciach z malarstwa w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie pod
kierunkiem artysty plastyka pani Anny Sołtysiak. Kompozycje inspirowane znanymi
bajkami, baśniami i legendami są nie tylko ciekawe, ale urzekające także piękną
kolorystyką. Natomiast w pracach na konkurs o morskiej tematyce dominuje oczywiście
kolor niebieski.
Zbliżająca się następna pora roku – jesień zaczyna świat malować swoimi barwami.
Są to złocienie, żółcienie, brązy i czerwienie. Czekam zatem na prace o jesiennej
tematyce. A dobry obserwator świata potrafi w nim odkryć tysiące barw...
Pozdrawiam Raszyniaczek

Laura Chmielewska i Natalia Łajszczak
Pałac w Wilanowie, praca wykonana podczas wakacyjnej
akcji „Artystyczne Lato w GOK-u”

Prace konkursowe uczestników zajęć plastycznych GOK-u pod kierunkiem Anny Sołtysiak
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej „COLOR ART”. Temat tegorocznej edycji pod hasłem „W krainie bajki, baśni i legendy”.

Zuzanna Jagodzinska

Ola Matulka

Emilia Krajewska

Renata Malczyk

Maja Do Duong

Magdalena Pałka

Helena Sokołowska

II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO o tematyce morskiej „Morski świat przyszłości”

Zuzanna Jogodzińska

Ola Matulka

Emilia Krajewska

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

