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OTWARCIE CENTRUM KULTURY RASZYN
W dniu 25 października Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba dokonał uroczy�
stego otwarcia Centrum Kultury Raszyn,
na którego powstanie mieszkańcy Gminy
Raszyn czekali prawie 29 lat. Opowieść
o niezwykłej historii obiektu, zakoń�
czonego w tej kadencji po wielu latach
zaniechań, przewijała się przez słowa
Wójta Andrzeja Zaręby, jednego z głów�
nych twórców obecnego sukcesu, Ks. Kar�
dynała Kazimierza Nycza, Metropolity
Warszawskiego, który raszyńskie centrum
poświęcił, Przewodniczącego Rady Gminy
Raszyn Dariusza Marcinkowskiego, wspo�
minającego sesję Rady Gminy, podczas
której zapadła decyzja o ponownym pod�
jęciu budowy Domu Kultury, Stanisława
Turka, który jako członek Zarządu Cechu
Rzemiosł aktywnie działał w pierwszym
etapie budowy oraz w wypowiedziach
innych osób, które uczestniczyły w uro�
czystości. Przypominano ogromną rolę

Msza Św. w intencji Bł. Ks. J. Popiełuszki © M. Kaiper

Cechu Rzemiosł – inicjatora i fundatora
inwestycji w latach 80., Zbigniewa Fal�
kowskiego, nieżyjącego już działacza na
rzecz budowy tej instytucji, udział miesz�
kańców, którzy najpierw kupowali cegiełki
na budowę Domu Kultury, a następnie
w 2012 r. złożyli 1700 podpisów pod
petycją o wznowienie budowy, czy wresz�
cie ogromną wolę jej zakończenia, którą,
ze ��������������������������������
słowami�������������������������
 „Zasługujemy na Dom Kul�
tury” rozpoczął kadencję 2010‑2014
Wójt Andrzej Zaręba. – Kiedy usiadłem po
raz pierwszy za biurkiem w gabinecie wójta
i zastanawiałem się nad tym, co naszej gminie
najbardziej jest potrzebne, wiedziałem, że jedną
z takich inwestycji jest Dom Kultury. Wiedzia�
łem też, że musi powstać tam, gdzie zaczęto
wiele lat temu jego budowę. ����������������
Żad�������������
ne inne miej�
sce nie było realne – powiedział w trakcie
wywiadu, który prezentowany jest w tym
numerze.
W sobotni dzień, 25 października
2014 r. uroczystości rozpoczęła Msza
Św. w raszyńskim kościele, podczas której
Eucharystię sprawował JE Ks. Kardynał
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Kazimierz Nycz, a wraz z nim proboszcz
parafii Ks. Prałat Zdzisław Karaś oraz Ks.
Kanonik Grzegorz Jaszczyk proboszcz
parafii w Dawidach Bankowych. Odpra�
wiając ją w intencji 30. rocznicy śmierci
Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, duszpaste�
rze przywołali jego testament najpełniej
wyrażający się w słowach „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”,
a także rolę męczeńskiej śmierci kapłana,
który ginąc za wiarę i godność człowieka,
pokazał wartości, których należy bronić
i jak to trzeba robić.
Po Mszy Św. wszyscy udali się na ulicę
Pruszkowską w Raszynie pod pomnik Bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki, który powstał
z fuduszy sołeckich mieszkańców Osie�
dla Raszyn I, reprezentowanych przez
członków Rady Sołeckiej – Henr ykę
Koper, Teresę Liżewską i Jerzego Jaromina.
W uroczystości odsłonięcia pomnika
i poświęcenia go przez JE Kardynała

Poświęcenie pomnika Bł. Ks. J. Popiełszuki © M. Kaiper

Kazimierza Nycza uczestniczyli przed�
stawiciele władz samorządowych Gminy
Raszyn i Powiatu Pruszkowskiego oraz
mieszkańcy.
Otwarcie Centrum Kultury Raszyn
stanowiło kolejny punkt sobotniej uro�
czystości. Po przecięciu wstęgi przez
Wójta Andrzeja Zarębę, Przewodniczą�
cego Rady Gminy Dariusza Marcin�
kowskiego i poświęceniu obiektu przez
JE Ks. Kardyna�������������������������
ł������������������������
a Kazimierza Nycza wszy�
scy udali się na salę widowiskową. Z jej
sceny zebrani usłyszeli bardzo ciekawą
opowieść o 29 letniej historii budowy
obiektu, o ludziach, którzy o to zabiegali
i ludziach, którzy byli przeciwni powsta�
niu domu kultury. Wójt Andrzej Zaręba
i jego z-ca Marzena Lechańska podzię�
kowali wszystkim, którzy swoją pracą
przyczynili się do tego, że Centrum Kul�
tury Raszyn otworzyło swe podwoje dla
mieszkańców Gminy Raszyn. Szczególne
podziękowania złożyli na ręce: Elżbiety
Musialskiej Kierownik Referatu Inwe�
stycji Urzędu Gminy Raszyn, Bolesława

KURIER RASZYŃSKI NR 44 PAŹDZIERNIK 2014 | WWW.RASZYN.PL

Saneckiego Marii Sikorskiej Jasik –
inspektorów nadzoru nad budową CKR,
projektanta – Meritum Grupa Budow�
lana, wykonawcy – EWBUD, oraz wielu
innych osób, którzy wzięli czynny udział
w przygotowaniu budowy i wybudowa�
niu obiektu. Wiele ciepłych słów wypo�
wiedziano o Seniorach, którzy wkracza�
jąc na salę obrad Rady Gminy ostatecznie
przekonali Radnych, że budowa Centrum
Kultury Raszyn jest konieczna. Dyrek�
tor GOK-u Elżbieta Kuczara zaprezen�
towała obecną ofertę zajęć, podkreślając,
że w nowych warunkach będzie można
znacznie więcej.
Uświetnieniem uroczystości był pro�
gram słowno-muzyczny pt. „Jan Paweł II”
wg scenariusza Krzysztofa Będkowskiego,
w którym poprzez słowa Świętego Polaka,
prezentowano rolę kultur y w życiu
narodu. Słowa wierszy, kazań, myśli
Papieża, przekazywane przez Franciszka

Przecięcie wstegi Centrum Kultury Raszyn © M. Kaiper

Jędrzejczyka i przedstawicieli raszyń�
skiej młodzieży: Weronikę Lechańską,
Michała Mielniczuka i Huberta Sołty�
siaka, utwory śpiewane przy wtórze gitary
przez Marcina Skrzypczaka łączyły słowa
prow�������������������������������
adzących program: Krystyny Smo�
lichy i Krzysztofa Będkowskiego oraz
wspaniały śpiew liturgicznego zespołu
wokalnego EFFATHA, pracującego pod
kierownictwem państwa Oliwii i Pawła
Kaczyńskich. Organizatorzy programu
usłyszeli wiele słów uznania za jego
wysoki, profesjonalny poziom.

UROCZYSTA SESJA RADY
GMINY RASZYN
W dniu 26 października w Centrum Kul�
tury Raszyn odbyła się uroczysta Sesja
Rady Gminy Raszyn, zainaugurowana
przez Przewodniczącego Dariusza Mar�
cinkowskiego, stanowiąca podsumowa�
nie kadencji 2010-2014. – Była to kadencja
wyjątkowa – powiedział na wstępie Dariusz
Marcinkowski – jeszcze nigdy, w historii tej
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gminy nie powstało w ciągu czterech lat tak
wiele. – dodał. Przypominając uchwały
Rady Gminy, dzięki którym Wójt, jego
z-cy i pozostali pracownicy Urzędu
Gminy doprowadzili do wykonania takich
inwestycji jak: Centrum Zdrowia Raszyn,
Przedszkole przy Lotniczej, Szkoła Pod�
stawowa w Sękocinie, Boisko Wronik,
kanalizację na terenie prawie całej gminy,
35 ulic, 8 chodników, 5 parkingów i wiele
innych pomniejszych, stwierdził, że nie
byłoby tego, gdyby nie zgodne działanie
większości Radnych i Wójta. – To, co udało
się zrobić, wynikało z wielogodzinnych dyskusji,
wspólnego zastanawiania się, w jakim kierunku
powinien pójść rozwój gminy, jakie inwestycje są
najważniejsze, a jakie muszą jeszcze poczekać.
Najważniejsze, że udawało nam się dojść do
porozumienia. Dzięki temu dziś jesteśmy tak
daleko od punktu wyjścia i tyle kolejnych, real�
nych planów jest przed nami – kontynuował.
Słowa Dariusza Marcinkowskiego
uzupełnił Wójt Andrzej Zaręba, przy�
pominając, że po trudnym pierwszym
okresie, w którym stała się rzecz tak
bezprecedensowa��������������������������
w skali kraju, jak zablo�

Poświęcenie CKR © M. Kaiper

kowanie prac Rady przez Przewodniczącą
Celinę Szarek i wice Przewodniczącą Hen�
rykę Koper, zakończone zwołaniem XXV
Sesji nadzwyczajnej przez Wojewodę
Mazowieckiego i wybraniem nowych
Przewodniczących: Dariusza Marcin�
kowskiego i Anny Matrackiej, Rada przy�
stąpiła do bardzo intensywnej i owocnej
pracy. – Jej wynikiem jest też miejsce, w któ�
rym się obecnie znajdujemy i które będzie służyć
mieszkańcom przez bardzo wiele lat.- powie�
dział Andrzej Zaręba.
Na zakończenie Przewodniczący
podziękował wszystkim Radnym, Sołty�
som, Przewodniczącym Zarządów Osiedli,
a także w imieniu Rady Gminy – Wój�
towi i pracownikom Urzędu Gminy i jed�
nostek pomocniczych oraz wielu samorzą�
dowcom za współpracę w trakcie mijającej
kadencji.
Po zakończeniu Sesji na scenę wkro�
czyli raszyńscy artyści, których występy
unaoczniły, jak bogata jest kultura
w naszej gminie. W brawurowym tańcu
podziwialiśmy Maję Klimaszewską,

wielokrotną mistrzynię świata, Europy
i Polski w disco dance i dzieci z Klubu
Tańca Towarzyskiego „Brawo”, słuchali�
śmy śpiewu dzieci z Mini Estrady Dziecię�
cej, Amelii Zielińskiej, gry na instrumen�
tach w wykonaniu Zuzi Bilskiej. Starsze
pokolenie reprezentowali członkowie
zespołów „Seniorki”, „Barwy Jesieni”,
„Rybianie”, solistki – Maria, Izabela
Makarska, Swietłana Żarczyńska, Alicja
Siewiera, Ewa Koroporowicz, Studio Pio�
senki z Falent, Kabaret Gok-u z doskoku,
Klub Literacki oraz Alina Wolska z mono�
logami Hanki Bielickiej.
Ważnym punktem programu uroczy�
stości obydwu dni było zwiedzanie Cen�
trum Kultury. Czyniło to wielu z licznie
przybyłych. Obiekt uzyskał bardzo pozy�
tywne opinie. Podobał się zarówno jego
wygląd jak i doskonale wykorzystane wnę�
trza. Rozległe pracownie, duża sala wido�
wiskowa, mniejsza sala do występów oraz
pomieszczenie wielofunkcyjne, którego
wielkość można regulować rozsuwanymi
drzwiami to tylko jedne z wielu atutów
obiektu.

Wójt Andrzej Zaręba i Wicewójt Marzena Lechańska © M. Kaiper

LXI Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Na zakończenie pozwolę sobie na
parę słów refleksji od siebie. Przez prawie
cztery lata tej kadencji miałam przyjem�
ność relacjonować Państwu, czytelnikom
Kuriera Raszyńskiego, to wszystko, co się
najpierw wokół Domu Kultury, a później
już na terenie Centrum Kultury Raszyn,
działo. Poznawaliście Państwo najpierw
mozolne, ale wytrwałe starania Wójta
Andrzeja Zaręby o to, aby Rada Gminy
podjęła uchwałę wycofującą nieruchomość
ze sprzedaży, potem, żeby przekonać Radę

Gminy, że mieszkańcy Gminy „Zasługują
na Dom Kultury” i zabezpieczyć w budże�
cie środki na jego budowę. Potem pisałam
o podejmowanych staraniach o uzyska�
nie dofinansowania z Funduszy Norwe�
skich, które niestety nie zakończyły się
sukcesem, uzyskanym dofinansowaniu
z Ministerstwa Kultury, dzięki któremu
mamy profesjonalną scenę, uzyskaniu
zwrotu podatku VAT w wysokości pokry�
wającej koszt obiektu, aby w końcu,
co miesiąc, począwszy od lipca 2013 r.
relacjonować Państwu postępy na placu
budowy. Uważni czytelnicy mogli, oglą�
dając kolejne zdjęcia, zobaczyć, w jaki
sposób „trwała ruina”, bo nie da się ina�
czej nazwać budowli stojącej w sztan�
darowym miejscu Raszyna, stała się
wizytówką gminy. 25 i 26 października
mogliście Państwo osobiście zobaczyć to,
o czym pisałam i sprawdzić, czy uwiecz�
nione na zdjęciach wnętrza naprawdę są
tak imponujące. Ja nie mam wątpliwości,
że są równie piękne jak wizualizacje, które
Państwu w którymś z numerów Kuriera
Raszyńskiego, pokazywałam.

Program słowno-muzyczny © M. Kaiper

Seniorki © M. Kaiper

Otwarcie Centrum Kultury Raszyn
to ogromne zwycięstwo obecnej kaden�
cji. Piszę zwycięstwo, ponieważ droga
do dnia jego otwarcia to prawdziwa walka
stoczona przez Wójta Andrzeja Zarębę,
do którego kolejno dołączali jego pracow�
nicy, radni i mieszkańcy. Wygrywając ją
stworzyli w Raszynie Centrum Kultury
– miejsce w którym może się ona godnie
rozwijać.
Małgorzata Kaiper
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WAŻNE WYDARZENIA

Dyrektor Magdalena Karpiniak otrzymała medal
Ministra Edukacji Narodowej
W dniu 13.10.2014 r., w przededniu
Święta Edukacji Narodowej, Pani Mag�
dalena Karpiniak, Dyrektor Szkoły Pod�
stawowej im. W. Potockiego w Sękoci�
nie, a wcześniej przez 16 lat nauczyciel
przyrody i biologii w szkole Podstawo�
wej w Raszynie, otrzymała medal Mini�
stra Edukacji Narodowej. Jest to polskie
odznaczenie nadawane za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania, któ�
remu patronuje Komisja Edukacji Narodo�
wej, pierwszy w Polsce i Europie centralny
organ władzy oświatowej, powołany przez
Sejm 14 października 1773 r. na wniosek
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dyrektor M. Karpiniak inauguruje rok szkolny © M. Kaiper

Medale tej rangi otrzymują najlepsi.
Pani Magdalena Karpiniak z pewno�
ścią do takich należy. Jest szczególnym
nauczycielem i pedagogiem, ponieważ
potrafi twórczo aktywizować wszystkich,
z którymi współpracuje: uczniów, nauczy�
cieli i rodziców.
Jej uczniowie uczestniczyli w wielu
programach ekologicznych, które przy�
nosiły im czołowe miejsca, w powiecie,

województwie i kraju. W 2007 i 2008 r.
zajęli I miejsce w województwie w kon�
kursie Eko-Planeta, w 2012 r. I i III miej�
sce w Polsce w konkursie EKOTEST oraz
I miejsce w Polsce w konkursie EKOTEST.
Jako wieloletni nauczyciel Szkoły Podsta�
wowej w Raszynie inicjowała wiele dzia�
łań na rzecz ochrony środowiska współ�
pracując z instytucjami i osobami, które
zajmują się edukacją ekologiczną. Jest
autorką i realizatorką edukacyjnych pro�
jektów ekologicznych i przyrodniczych
takich jak „Pokłońmy się drzewom”,
„Kochajmy ptaki”, Święto polskich kwia�
tów” czy „Obserwator przyrody-ekosys�
tem las”, który to projekt koordynowany
był przez Światowy Fundusz na Rzecz
Przyrody w Szwecji. Przygotowała i zre�
alizowała ścieżkę ekologiczno-regionalną
„Raszyn i okolice – dorobek pokoleń,
fauna i flora regionu” oraz opracowała
cykl innowacyjnych zajęć o tematyce
ekologicznej dla klasy V, który został
zamieszczony w zbiorowej publikacji
„Przebudowa edukacji w szkole podsta�
wowej” pod red. W. Potęgi (2002).
Pani Magdalena Karpiniak przez 12 lat
(1994-2006) przewodniczyła Radzie
Szkoły Podstawowej im C. Godebskiego
w Raszynie. Pod jej kierunkiem Rada
wspierała dyrektora placówki w działa�
niach organizacyjnych, dydaktycznych
i wychowawczych. Godziła interesy rodzi�
ców, nauczycieli i uczniów, pozyskiwała
sponsorów wspierających akcje szkolne.
Z jej inicjatywy gmina Raszyn rozpo�
częła obchody święta przyrody i ekologii
– „Dzień Polskiej Niezapominajki”.

Od 2011 r. Pani Magdalena Karpiniak
pełni funkcję Dyrektora Szkoły Podstawo�
wej w Sękocinie. Jej ogromnym osiągnię�
ciem jest przeprowadzenie bezpiecznie
szkoły przez bardzo trudny czas rozbu�
dowy i remontu placówki. Mimo nie�
sprzyjających warunków praca w szkole
przebiegała bez wpływu na poziom
nauczania i wychowania. Jest dyrekto�
rem innowacyjnym, który potrafi moty�
wować nauczycieli do twórczych poszu�
kiwań pedagogicznych i współpracować
z rodzicami, by czuli się współgospoda�
rzami szkoły. W szkole bardzo często
odbywają się festyny (Festyn Rodzinny
Sękocinalia) turnieje (Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego – Pożegnanie jesieni).  
Nauczyciele, idąc jej śladem, włączyli się
z sukcesem w ogólnopolski konkurs Drugie
życie elekrośmieci , który zespo�����������
ł����������
owi Ekosę�
koludków przyniósł w 2012 r. III miejsce
w Polsce, a w 2013 r. I miejsce w Polsce.
Pani Magdalena Karpiniak została uho�
norowana wieloma nagrodami: w 2002
roku i 2005 roku otrzymała nagrodę
Wójta za nowatorskie rozwiązania meto�
dyczne w zakresie edukacji ekologicznej,
aktywną pracę na rzecz szkoły i środowi�
ska, zaś w okresie od 1995 do 2010 osiem
nagród dyrektora za osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej, za propago�
wanie edukacji ekologicznej, za aktywną
pracę w Radzie Szkoły oraz za promocję
szkoły w środowisku lokalnym i krajo�
wym. Ostatnio otrzymany medal stanowi
najwyższe wyróżnienie i ukoronowanie
wielu lat wspaniałej pracy.
Małgorzata Kaiper

Jubileusz 25. OSP Falenty
W dniu 27.09. br. w Falentach odbyła się uroczystość obcho�
dów 25. działalności jednostki OSP Falenty. Po Mszy Świętej,
o godzinie 14.00 w Kościele św. Szczepana w Raszynie, uro�
czysta rocznicowa odprawa miała miejsce przy budynku straż�
nicy OSP w Falentach. Na obchody przybyli zaproszeni goście
z władz OSP, PSP, władz samorządowych oraz mieszkańcy Falent
i Gminy Raszyn. Na uroczystej odprawie głównym wydarzeniem
było poświęcenie nowego średniego samochodu gaśniczoratowniczego marki RENAULT, w który jednostka została
wyposażona dzięki środkom uzyskanym z: Gminy Raszyn
– 250 000 zł, KSRG – 150 000 zł, KG PSP – 100 000 zł, WFO�
ŚiGW – 159 880 zł.
Kolejnym punktem obchodów były: gratulacje, podzięko�
wania i odznaczenia medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
oraz wystąpienia zaproszonych gości. Po zakończeniu uroczystej
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Obchody XXV lecia OSP Falenty

odprawy, rozpoczął się piknik strażacki przy budynku OSP
w Falentach.
Strażacy bardzo dziękują Wójtowi Andrzejowi Zarębie oraz
Radnym Rady Gminy Raszyn za dofinansowanie zakupu wozu
bojowego.
Arkadiusz Możdżeń, Prezes OSP Falenty

WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

PODSUMOWANIE KADENCJI 2010-2014
Dokończenie rozmowy z poprzedniego numeru Kuriera Raszyńskiego
o dofinansowanie budowy Centrum Kul�
tury, ale dostaliśmy jedynie pieniądze na
budowę sceny. Liczę na to, że w kolejnej,
rozpoczynającej się perspektywie unijnej
uzyskamy więcej, szczególnie, że w ciągu
ostatnich czterech lat stworzyliśmy bar�
dzo dobrze wyszkolony zespół pracowni�
ków, którzy potrafią tworzyć dokumenta�
cję spełniającą ostre wymagania unijnej
biurokracji.
Formą dofinansowania zewnętrznego
jest budowa Kanału Ulgi, który uwolni
Kanał Załuski od wód spływających
z Południowej Obwodnicy Warszawy.
Na mocy podpisanej umowy wykona go
dla nas GDDKiA, która pieniądze na ten
cel pozyskała z Banku Światowego.
M.K.: Wiele samorządów stara się pozyskiwać
środki unijne traktując je, jako istotny zastrzyk
finansowy wspomagający gminne inwestycje.
Jak w naszej gminie wygląda ta sprawa?
A.Z.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach unijnego projektu „Uporząd�
kowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Raszyn” przyniosła nam dofi�
nansowanie w wysokości ponad 56 mln
złotych. Poprzednia ekipa wypracowała
14 mln zł., reszta to wynik pracy w mojej
kadencji. W ciągu czterech lat dopro�
wadziliśmy do skanalizowania aglome�
racji Gminy Raszyn w 95%, wykonując
instalacje w Dawidach, Dawidach Ban�
kowych, Ładach, Falentach, Laszczkach,
Słominie, Jankach, Wypędach, Puchałach,
Sękocinie Nowym, a obecnie w Podolszy�
nie Nowym. Dla brakujących obszarów
mamy gotowe projekty z zezwoleniami
na budowę, a pod trasą S8, dzięki współ�
pracy z GDDKiA, kanały technologiczne
dla przeprowadzenia instalacji do Janek
i Sękocina Starego. Uważam, że wyko�
naliśmy bardzo dużo, można powiedzieć,
więcej niż mieszkańcy oczekiwali. Pra�
cowaliśmy intensywnie, żeby w całości
wykorzystać szanse, jaką dała nam Unia
refundując połowę kosztów inwestycji.
Do kolejnych konkursów podchodziliśmy
z gotowymi projektami i zezwoleniami na
budowę. I wygrywaliśmy je. WFOŚiGW,
dysponent pieniędzy unijnych, ocenił
naszą pracę bardzo wysoko przyznając
I miejsce w Województwie za ilość pod�
pisanych umów.
W czasie, gdy obejmowałem stano�
wisko, nie było już dostępnych dla nas
konkursów dofinansowujących budowę
placówek oświatowych, medycznych
czy sportowych. Występowaliśmy

M.K.: Jak ocenia Pan poziom zadłużenia gminy?
A.Z.: Gdy obejmowałem stanowisko
zadłużenie wynosiło około 28 mln zło�
tych. W mojej kadencji wzrosło o 15 mln.,
w całości przeznaczone na budowę kanali�
zacji sanitarnej. Było to konieczne, ponie�
waż Unia Europejska zwraca część pieniędzy wydanych wcześniej z budżetu
gminy. Żeby uzyskać dodatkowe 56 mln
trzeba było wcześniej wydać 96 mln. Ale,
im więcej własnych pieniędzy wyłożymy,
tym większy zwrot dostaniemy. To pro�
sty rachunek i sposób na pomnożenie
majątku gminy. Uważałem, że w interesie
mieszkańców jest maksymalne wykorzy�
stanie takiej okazji. Udział Gminy Raszyn
w programie Funduszu Spójności Unii
Europejskiej wprowadził ją w XXI wiek,
w którym dostęp do kanalizacji sanitar�
nej to norma, a nie przywilej dostępny
dla wybranych.
M.K.: Jak ocenia Pan mijającą kadencję?
A.Z.: Była dobra pod wieloma względami,
ale przede wszystkim przyniosła znaczne
pomnożenie majątku gminy. Stało się
tak, ponieważ budowaliśmy bardzo dużo,
dobrze i tanio. Sytuacja na rynku oraz
prawidłowo rozstrzygane przetargi spo�
wodowały, że za 115 mln złotych zreali�
zowliśmy tak wiele inwestycji doganiając
naszych sąsiadów: Lesznowolę, Micha�
łowice czy Nadarzyn. Nie mam wątpli�
wości, że Gmina Raszyn, z racji swojego
położenia, struktury ludności, zamoż�
ności i ambicji mieszkańców powinna
być liderem gmin leżących wokół War�
szawy. Żeby tak się stało, musimy dalej

inwestować, likwidując wieloletnie zanie�
chania. Prognozy są dobre, czego dowodzi
wynik tegorocznego budżetu, stawiający
nas pod względem poziomu planowa�
nych inwestycji na I miejscu w Aglome�
racji Warszawskiej.  
Musimy też pamiętać, że kanali�
zacja, placówki oświatowe, Centrum
Medyczne, Centrum Kultury, wyremon�
towane ulice i chodniki podnosząc stan�
dard życia zwiększają rynkową wartość
naszych domów. Gmina Raszyn, poło�
żona w bezpośrednim kontakcie z War�
szawą, otoczona trasami szybkiego ruchu,
ale w środku cicha, zielona, spokojna – to
wymarzone miejsce do mieszkania. Taka
zaczyna być i wszystko wskazuje na to,
że już niedługo cała taka będzie. Do tego,
z całym obecnym zespołem, dążymy.
M.K.: Jakie są Pańskie plany na najbliższą
kadencję?
A.Z.: Jest wiele równoważnych spraw.
Jedną z ważniejszych jest poprawa bezpie�
czeństwa, wygody mieszkańców i estetyki
gminy, które uzyskujemy dzięki wyremon�
towanym, odwodnionym i oświetlonym
ulicom i chodnikom. W ostatnich czte�
rech latach zmodernizowaliśmy 43 ulice
i chodniki, wybudowaliśmy 5 parkingów.
W kolejnej kadencji samorząd będzie
mógł zrobić jeszcze więcej. Wiele projek�
tów jest gotowych, kolejne są przygotowy�
wane. Dla młodego pokolenia chciałbym
rozbudować szkołę w Ładach, wybudo�
wać kolejne przedszkole, a dla wszystkich
mieszkańców halę widowiskowo-spor�
tową. Na pewno pochylimy się nad rewi�
talizacją Austerii, z tym, że wielkość inwe�
stycji wymusza wsparcie się na środkach
zewnętrznych. Komunikacja wewnątrz
gminy, to rozszerzenie tras autobusu,
budowa ścieżek rowerowych oraz nowych
szlaków drogowych. Po przeniesieniu
ruchu na obwodnicę Raszyna – trasę S8
– drogi wewnątrz gminy zmienią swój cha�
rakter. Wiele z nich będzie można odbu�
dować, nie bojąc się rozjechania przez
ciężki sprzęt budowlany. Uchwalone nie�
dawno studium uwarunkowań i kierun�
ków zagospodarowania przestrzennego
gminy otwiera drogę do zmian w struk�
turze zabudowy. Na pewno chciałbym,
aby jak w mijającej – kadencji – w każdej
z miejscowości było coraz lepiej. Bo wszy�
scy jesteśmy mieszkańcami tej gminy.
Rozmawiała Małgorzata Kaiper
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LX Sesja Rady Gminy Raszyn
W dniu 21 października Radni spotkali
się po raz 60. w tej kadencji, aby dysku�
tować nad następującymi zagadnieniami:

Wyrażenie zgody na nieodpłatne
przejęcie gruntów pod drogi
Rada Gminy wyraziła zgodę na nieod�
płatne przejęcie od HRS Dawidy ponad
3,5 ha działek drogowych w Dawidach
Bankowych i Falentach Nowych.

Zmiany w granicach obwodów
publicznych szkół podstawowych
Rada Gminy, przychylając się do wnio�
sków grupy rodziców z Falent Dużych
i Falent, popieranych przez Radnego
Ireneusza Kopra i sołtys Falent Dużych
Bożenę Kącką, przyłączyła część tych
miejscowości do obwodu Szkoły Podsta�
wowej w Sękocinie. Na skutek rozbudowy
i remontu placówka jest w stanie pomie�
ścić większą ilość dzieci, bez konieczno�
ści nauczania na dwie zmiany. Ponadto,
jak uzasadniali rodzice, dojazd do szkoły
komunikacją autobusową z ich miejsco�
wości jest znacznie łatwiejszy do Słomina
niż Ład.

Uchwalenie nowego Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raszyn
W dniu 20 stycznia 2010 r. Rada Gminy
Raszyn przyjęła uchwałę w sprawie przy�
stąpienia do sporządzania zmiany Stu�
dium uwarunkowań i kierunków zagospo�
darowania przestrzennego Gminy Raszyn,
której celem było określenie nowej poli�
tyki przestrzennej gminy, dostosowa�
nej do nowych warunków zewnętrznych
oraz rozwoju terenów zabudowy na obsza�
rze gminy. Poprzednie studium zostało
uchwalone w 1999 r.

Głosowanie nad Studium © M. Kaiper

Projekt nowego studium był trzykrot�
nie wykładany. Każde z wyłożeń, przy
czym pierwsze nie było wymagane proce�
durą, przynosiło coraz mniej wniosków.
Podczas obecnej sesji Rada Gminy, po
ustosunkowaniu się do wniosków zło�
żonych do projektu studium w ostatnim
wyłożeniu – uchwaliła nowe studium. Jest
ono głównym opracowaniem określającym
kierunki zagospodarowania przestrzen�
nego gminy. Pokazuje w ogólny sposób
przeznaczenie poszczególnych obszarów
gminy. Choć nie wskazuje szczegółowych
parametrów zagospodarowania działek,
bo to leży w gestii miejscowych planów
zagospodarowania, to jednak wyznacza
generalną wizję kierunku rozwoju gminy.
Uchwalenie studium otwiera szansę na
zmianę charakteru gminy, zgodnie z wolą
wielu mieszkańców, którzy w trakcie pro�
cedowania składali wnioski dotyczące
sposobu użytkowania działek.

Sprawozdanie Wójta Andrzeja
Zaręby z bieżącej działalności
Wójt Andrzej Zaręba, informując o zasad�
niczych działaniach podejmowanych
w minionym miesiącu poinformował Rad�
nych o:
• Zakończeniu budowy Centrum Kultury
Raszyn. Obiekt przeszedł przez wszyst�
kie kontrole i uzyskał zezwolenie na

użytkowanie. Obecnie trwa jego wyposa�
żanie, które wykonywane jest bardzo sta�
rannie i rozważnie.
• Ukończono budowę ulicy Przesmyk
w Rybiu.
• Ku końcowi zmierza budowa chodnika
przy ul. Długiej.
• Trwa budowa kanalizacji sanitar�
nej w Słominie, Wypędach, Puchałach
i Laszczkach. Prace powinny zakoń�
czyć się w listopadzie.
• Wyłoniono wykonawcę budowy kana�
lizacji sanitarnej w Podolszynie Nowym.
Prace potrwają do połowy 2015 roku.
• Podczas obchodów 25. OSP Falenty,
nastąpiło przekazanie jednostce nowego
wozu bojowego, sfinansowanego czę�
ściowo z budżetu Gminy Raszyn.
• W ramach obchodów Dnia Seniora
została zorganizowana przez Klub Senio�
rów z Rybia impreza – Śpiewam, bo lubię.
• Odbył się XIV Turniej Bokserski im.
Michała Szczepana
• Klub ARKA uroczyście obchodził
30. swojego istnienia.
Na zakończenie obrad radni i miesz�
kańcy składali interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski zaprosił wszystkich na
uroczystą Radę Gminy Raszyn w dniu 26
października w nowo otwartym Centrum
Kultury Raszyn
Małgorzata Kaiper

Obchody Dnia Edukacji Narodowej
14.10 br. we wszystkich szkołach i przed�
szkolach naszej gminy odbyły się uroczy�
ste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Wychowankowie przygotowali akademie,
dziękując nauczycielom za ich trud i wysi�
łek.  A dyrektorzy placówek obdarowywali
swoich pracowników okolicznościowymi
nagrodami.
Gminne obchody odbyły się tego
samego dnia, po południu w Świetlicy
Środowiskowej w Rybie, gdzie z wieloma
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pedagogami z gminnych szkół spotkali się:
Wójt Andrzej Zaręba, jego z-cy Marzena
Lechańska i Mirosław Chmielewski oraz
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kul�
tury Rady Gminy Maria Izabela Makar�
ska. Wszyscy dyrektorzy placówek
oświatowych oraz wyróżnieni nauczy�
ciele otrzymali nagrody, a przedstawiciele
samorządu podziękowali im za pracę
i ogromny wkład w kształtowanie mło�
dego pokolenia. Uroczystość uświetniły
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chór i zespół teatralny ze Szkoły Podsta�
wowej w Raszynie.
Małgorzata Kaiper

ROZMOWY O GMINIE

Wywiad z Mirosławem Chmielewskim
wicewójtem Gminy Raszyn

Czter y lata temu, przed drugą turą
wyborów, kandydat na stanowisko Wójta
Gminy Raszyn Mirosław Chmielewski
poparł Andrzeja Zarębę, który zmie�
rzył się z Januszem Rajkowskim i wygrał.
O porozumieniu zawartym między
nimi definiującym zadania dla kaden�
cji 2010‑2014 rozmawiam Mirosławem
Chmielewskim – wicewójtem Gminy
Raszyn.
M.K.: Panie Wójcie, jak ocenia Pan realizację Porozumienia – wspólnego programu
wyborczego?
M.Ch.: Zrealizowaliśmy razem z Andrze�
jem Zarębą każdy z punktów naszego
porozumienia. Mówiąc pokrótce:
• Od 2011 r. obowiązują sprawiedliwe
opłaty za przyłączenie do kanalizacji.
Dziś każdy płaci za to, co jest robione
na jego posesji.
• Opanowaliśmy problem podtopień

remontując istniejącą kanalizację burzową
i budując ulice z odwodnieniem. Daliśmy
pieniądze na remonty elementów melio�
racji. Przygotowaliśmy koncepcję odwod�
nienia prawie całej gminy i szczegółowe
projekty dla wielu dróg. W tej kadencji
wydaliśmy 17 mln zł, a na następną przy�
gotowaliśmy prace za 27 mln.
• W tej kadencji 95% aglomeracji
Gminy Raszyn ma dostęp do sieci
kanalizacji sanitarnej. Pozostały rejon
przygotowane kanały technologiczne pod
S8 i gotowe projekty. Zrobilibyśmy to
dzięki 39 mln dofinansowania z Unii.
• Nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest uchwalone. Jego zapisy wska�
zują na zrównoważony rozwój i równe
traktowanie całej gminy. Dzięki kilku�
krotnemu wykładaniu projektu, myślę
że jest on wyraem oczekiwań zdecydo�
wanej większości mieszkańców.
• Austeria jest zabezpieczona i przygotowana do dalszych prac. Dopiero
w tym roku dostaliśmy od Konserwatora
Zabytków zgodę na dalsze prace.
• Wprowadziliśmy autobus do Pruszkowa i pracujemy nad rozszerzeniem na kolejne miejsca. Początkowe
prace nad komunikacją wewnątrz gminy
zatrzymało rozpoczęcie budowy S8. Po jej
zakończeniu rozwiniemy komunikację
wewnątrz gminy.
• Wy b u d o w a l i ś m y w i e l e d r ó g

gminnych, dla wielu są gotowe projekty. Współpraca z GDDKiA, inwesto�
rem S8 doprowadziła do budowy, na ich
koszt, kanałów technologicznych na naszą
infrastrukturę. Większy problem mamy
z udrożnieniem terenów wokół tras szyb�
kiego ruchu. Starania o pełne serwisówki
wzdłuż S8 torpedują niektórzy samorzą�
dowcy, a budowę Złotych Łanów, podej�
mowaną od 2011 r. – właściciele działek,
którzy nie chcą ich sprzedać.   
• Zrealizowaliśmy też pozostałe punkty
porozumienia, takie jak wprowadzenie
selektywnej zbiórki odpadów czy popra�
wienie relacji z mieszkańcami, którzy nie
tylko są powiadamiani o inwestycjach
na ich terenie, ale też liczymy się z ich
uwagami. Są traktowani jak partnerzy.
M.K.: Startuje Pan w nadchodzących wyborach
do Rady Powiatu Pruszkowskiego? Jakie zadania chciałby Pan realizować, jako Radny z Gminy
Raszyn w Radzie Powiatu?
M.Ch.: Najważniejszą sprawą, jak���������
ą��������
chciał�
bym się zająć jest zmiana sytuacji dróg
powiatowych w naszej gminie. Uważam,
że powiat powinien przekazać nam Wil�
lową, Sękocińską, Leszczynową i Drogę
Hrabską, które straciły swój charakter,
a przejąć od nas budowę ul. Grudzi, która
może stanowić strategiczne połączenie
między gminami i powiatami.
M.K.: Dziękuję za rozmowę.

Uczciwie służyć ludziom

Dobiega końca, moim zdaniem bardzo
dobra, VI kadencja Rady Gminy Raszyn.
Jej początki były trudne, z czasem jednak,
wraz z kolejnymi zmianami, udało nam
się wypracować metody pracy, które sku�
tecznie pozwoliły działać.
Siła działania samorządu wynika
ze współpracy, tymczasem na początku

tej kadencji była ona bardzo utrudniona.
Wójt wchodząc do gabinetu miał za sobą
jedynie czworo radnych, pozostała grupa,
w tym również ja, była w opozycji zrze�
szonej w klubie Jedność Gminy. Od pierw�
szej sesji było widać, że nie była to sytu�
acja dobra dla Gminy Raszyn, ponieważ
radni zamiast służyć mieszkańcom wal�
czyli z wójtem. Przesilenie nastąpiło pod
koniec 2011 r. podczas prac nad budże�
tem na rok 2012. Wobec torpedowania
uchwały budżetowej przez grupę Radnych
z klubu Jedność Gminy, Kazimierz Wie�
czorek, Janusz Hoffman i ja zrezygnowali�
śmy z członkostwa w Klubie. Po kolejnych
miesiącach problemów Celina Szarek zre�
zygnowała z funkcji Przewodniczącej,
a Henryka Koper, z funkcji jej zastępcy.
Zaburzenia w pracy Rady Gminy trwały
jeszcze trzy miesiące, ponieważ ustępujący

zarząd nie zwołując sesji blokował dzia�
łania Rady. Dopiero we wrześniu 2012 r.
po zwołaniu sesji przez Wojewodę Mazo�
wieckiego, Radni powołali mnie na funk�
cję Przewodniczącego Rady, a Annę
Matracką na funkcję zastępcy. Następne
lata to czas współpracy na rzecz rozwoju
całej Gminy. Jej owocami jest intensywnie
rozbudowywana kanalizacja, przebudowa
Ośrodka Zdrowia, modernizacja kolejnych
ulic i wreszcie budowa centrum Kultury,
na którym wielu postawiło już krzyżyk.
Przed nami budowa kolejnych ulic, dal�
sze prace nad poprawą stanu służby zdro�
wia i budowa hali sportowej. Wójt Zaręba
zna i wspiera te plany. To była trudna,
ale satysfakcjonująca kadencja. Mam
nadzieję, że następne lata będą równie
owocne.
Dariusz Marcinkowski Przewodniczący Rady Gminy
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Usuwanie wraków leży w wyłącznej kompetencji
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
takie postanowienie wydał Wojewoda Mazowiecki
Władze gminy zgodnie z prawem nie
mogą nic zrobić, zaś Starosta Pruszkowski uchyla się od działania.
Porzucone wraki samochodów szpecą
ulice i parkingi naszej gminy. Więk�
szość z nich należy do jednego wła�
ściciela, któr y widocznie stwierdził,
że nasza gmina jest świetnym miejscem
do ich przechowywania. W sprawie ich
usunięcia wielokrotnie pisaliśmy pisma
do organu właściwego czyli Starosty
Powiatowego. Na każde z naszych pism
starostwo odpisywało, że usuwanie wra�
ków z terenu naszej gminy nie leży w jego
gestii. Starosta nie zamierzał podejmować
żadnych działań i przerzucił na nas jako
Gminę konieczność radzenia sobie z tym
problemem.
Chcąc przełamać impas i doprowadzić
do usunięcia zaśmiecających nasze ulice
wraków, wspólnie z Radą Gminy Raszyn

zdecydowaliśmy o podjęciu uchwały,
wyr�������������������������������������
ęczającej starostę,������������������
w sprawie organi�
zacji parkingu oraz trybu usuwania porzu�
conych pojazdów. Mieliśmy świadomość,
że są to kompetencje leżące w zakresie
Starostwa a nie gminy.
Zgodnie z naszymi przewidywaniami
Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważ�
ność tej uchwała. Rozstrzygnięcie Woje�
wody upewniło nas w naszym przekona�
niu, że  organem właściwym do ustalania
sposobu postępowania z wrakami, w tym
ustalenia wysokości opłat za usuwanie
oraz wyznaczenie jednostki prowadzącej
parking, na który pojazdu są usuwane jest
Starosta Powiatowy.
A zatem Wojewoda jako organ sprawu�
jący kontrolę nad tworzonym prawem
oraz rozstrzygający o kompetencjach kon�
kretnych szczebli samorządu lokalnego

stwierdził jednoznacznie do czyich kom�
petencji należy usuwanie wraków. Dlatego
wszelkie Państwa uwagi i prośby o inter�
wencje w sprawie porzuconego pojazdu
Urząd Gminy Raszyn kierować będzie
do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Ze swej strony możemy jedynie przepro�
sić za absurd zaistniałej sytuacji i mieć
nadzieję, że podjęte zastaną przez staro�
stę stosowne działania.
Wicewójt Mirosław Chmielewski

Co się dzieje w Spółce Wodnej Raszyn?
W ostatnim czasie Spółka Wodna
Raszyn przeprowadziła konserwację
wielu obiektów oraz Kanału Opaczew�
skiego na całej długości. Wykonywane
prace mieszkańcy przyjmowali z dużym
zadowoleniem, szczególnie w Nowych
Grocholicach, gdzie w poprzednim roku
nie były one wykonywane. Ostatnio
uczestniczyłem w spotkaniach sołec�
kich, gdzie przekazywałem mieszkań�
com informację o bieżącej sytuacji

spółki oraz odpowiadałem na najczę�
ściej zadawane pytania tj. dlaczego
w związku z nieprawidłowym rozlicze�
niem dotacji z 2013 r. przez poprzedni
Zarząd – Pana Jacka Wiśniewskiego
i Pana Jarosława Aranowskiego, spółka
nie otrzymała dotacji z gminy w roku
bieżącym. Ponadto zwracałem się do
mieszkańców o wstępowanie do spółki
wodnej oraz informowałem o wynikają�
cych z tego korzyściach i obowiązkach.

Paweł Iwanicki, Mirosław Chmielewski, Marcin Jończyk
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Kilkudziesięciu osobom przekazałem
deklaracje członkowskie.
Obecnie spółka wodna na bieżąco
reguluje zobowiązania. Spłaciliśmy zale�
głości pozostawione przez poprzedni
zarząd. W okresie funkcjonowania
nowego zarządu wykonaliśmy na rzecz
podmiotów zewnętrznych prace, za
które wystawiliśmy faktury na kwotę
53 946,85 złotych. Z tych pieniędzy
zakupiliśmy sprzęt do konserwacji oraz,
co najważniejsze, wygospodarowali�
śmy środki na zakup samochodu, który
wykorzystujemy do przewożenia sprzętu
potrzebnego w pracach konserwacyjnych.
To bardzo usprawniło naszą pracę. Dużą
pomoc uzyskaliśmy od wice wójta Miro�
sława Chmielewskiego. Obecny zarząd
złożył do Rady Gminy wniosek o zare�
zerwowanie w budżecie gminy środków
na wykonanie szeregu prac moderniza�
cyjnych oraz usunięcie awarii. Najwięk�
szą pracą do wykonania w przyszłym roku
będzie modernizacja Kanału Załuskiego.
Mam nadzieję, że te informacje choć tro�
chę poprawią atmosferę panującą wokół
spółki wodnej i pozwolą nam z większą
pewnością podejmować kolejne działania.
Paweł Iwanicki,
Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Raszyn

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raszyn z dnia 16 października 2014 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej
wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
obwodowych komisji przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez peł�
nomocnika na terenie Gminy Raszyn, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Numer
obwodu
1

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin

Słomin, ul. Wierzbowa 5
Szkoła Podstawowa w Sękocinie
Falenty, Al. Hrabska 2
Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach
Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
Szkoła Podstawowa w Ładach
Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
Szkoła Podstawowa w Ładach
Raszyn, Al. Krakowska 29A
Centrum Kultury Raszyn
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Raszyn, Al. Krakowska 29A
Centrum Kultury Raszyn
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

2

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały, Osiedle Falenty

3

Sołectwo Falenty Nowe, Sołectwo Falenty Duże, Sołectwo Laszczki, Sołectwo Podolszyn Nowy, Sołectwo Łady

4

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy

5

Osiedle Raszyn I ulice: Aleja Krakowska nr nieparzyste (od Początku do Sportowej), Dobra, Godebskiego (od
Początku do Sportowej), Jeziorna, Kościelna, Łączna, Niska, Ogrodowa, Wiosenna, Wodna, Wysoka, Zacisze,
Aleja Krakowska nr nieparzyste (od Sportowej do Pruszkowskiej), Bliska, Dolna, Godebskiego (od Sportowej
do Pruszkowskiej), Grocholicka, Jesienna, Krótka, Łąkowa, Wąska, Wolska, Zielona
Osiedle Raszyn I ulice: Aleja 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, Aleja Krakowska nr nieparzyste (od Reymonta do Końca), Broniewskiego, Chopina, Finałowa,
Gałczyńskiego, Godebskiego (od Reymonta do końca), Matejki, Polna, Projektowana, Reymonta, Różana,
Sasanki
Osiedle Nowe Grocholice
Raszyn, ul. Pruszkowska 21C
Przedszkole Nr 1 w Raszynie
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Osiedle Raszyn II ulice: Aleja Krakowska nr parzyste (od Początku do Szkolnej), Boczna, Cienista, Czerwonego Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1
Kapturka, Gen. Bema, Gen. Zajączka, Klonowa, Lotnicza (od Początku do Szkolnej), Nadrzeczna, Nauczyciel- Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
ska, Poniatowskiego (od Szkolnej do końca), Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Unii Europejskiej, Lokal dostosowany do potrzeb osób
Wołodyjowskiego, Wybickiego
niepełnosprawnych
Osiedle Raszyn II ulice: Aleja Krakowska nr parzyste (od Szkolnej do Młynarskiej), Chrobrego, H. Dąbrow- Raszyn, ul. Szkolna 2
skiego, Lotnicza (od Szkolnej do Młynarskiej), Mickiewicza, Mieszka I, Młynarska, Piasta, Poniatowskiego Szkoła Podstawowa w Raszynie
(od początku do Szkolnej), Sokolnickiego, Aleja 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
Osiedle Rybie I ulice: 19 Kwietnia (od Początku do Piaskowej), Bratkowa, Bukietowa, Działkowa, Makowa, Rybie, ul. Spokojna 23
Na Skraju (od nr 1 do nr 59), Przelotowa, Przygodowa, Relaksu, Sienkiewicza, Stokrotki, Tenisowa, Tulipanowa, Świetlica Środowiskowa
Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa
Lokal dostosowany do potrzeb osób
Osiedle Rybie I ulice: Drozda, Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kolibra, Krucza, Okrężna, Piaskowa, Rybna, Skowron- niepełnosprawnych
ka, Słowicza, Sójki, Szczygła, Szpaka
Osiedle Rybie II ulice: Cicha, Mała, Polna, Spokojna, Wesoła, Akacjowa, Cisowa, Głogowa, Krzywa nr parzyste, Rybie, ul. Spokojna 23
Kwiatowa, Na Skraju (od nr 61 do nr 83), Nowa, Olszowa (od początku do Wesołej), Orzechowa, Topolowa
Świetlica Środowiskowa
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Osiedle Rybie III ulice: 19 Kwietnia (od Piaskowej do końca), Aksamitna, Bagienna, Białobrzeska, Brzoskwi- Rybie, ul. Spokojna 23
niowa, Ceramiczna, Koperkowa, Łagodna, Malinowa, Malwy, Miła, Pogodna, Poziomkowa, Przesmyk, Raszyń- Świetlica Środowiskowa
ska, Rubinowa, Stadionowa, Strzałkowa, Turystyczna, Widoczna, Zakole, Żytnia Kasztanowa, Lecha, Olszowa Lokal dostosowany do potrzeb osób
(od Wesołej do końca), Parkowa, Południowa, Rozwojowa, Rzepichy, Spacerowa, Środkowa
niepełnosprawnych
Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II
Jaworowa, ul Warszawska 95
Dom Rolnika

6

7

8

9

10

11

12

13

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 16 listopada 2014 roku (niedziela) będą otwarte w godz. od 7.00 do 21.00.
UWAGA:
1. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014r. (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się wszystkie
obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Raszyn.
2. Wyborcy niepełnosprawni i wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, do dnia 7 listopada 2014 roku (piątek) mogą składać
wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3. Wyborcy niepełnosprawni do dnia 12 listopada 2014 roku (środa) mogą składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie, w którym
lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o zamiarze głosowania w tym obwodzie przy pomocy nakładek na karty
do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Raszyn w Kancelarii, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
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INWESTYCJE

Gmina Raszyn – plac budowy
W mijającej kadencji inwestycje wkroczyły do każdej z 19 miejscowości Gminy
Raszyn. Miały one charakter ogólny – dla wszystkich mieszkańców, regionalny
– dla sąsiadujących ze sobą miejscowości oraz lokalny – dla wsi. Według opinii
wielu mieszkańców lata 2011-2014 były wyjątkowe, ponieważ samorząd zaczął
równo traktować wszystkich mieszkańców i trafiać wszędzie z inwestycjami.
Takie było zamierzenie Wójta Andrzeja Zaręby, takie myślenie popierała większość radnych. Dlatego, kiedy trzeba było wybierać pomiędzy kosztowną budową
jednej ulicy i inwestycjami w wielu miejscach – Rada zdecydowała się na to drugie. O wielu inwestycjach już nie pamiętamy, dlatego przypominam, co nowego
od 2011 r., pojawiło się w pobliżu naszych domów.

W RASZYNIE

Centrum Kultury Raszyn z parkingiem;
Centrum Medyczne Raszyn; Przedszkole
przy Lotniczej; zmodernizowane ulice:
Jesienna, Grocholicka, Wolska, Graniczna,
Lotnicza (od Wesołej do Kościuszki),
Wschodnia, Nauczycielska, Spółdziel�
cza; parking przy Godebskiego; wodo�
ciąg – pod Al. Krakowską; boisko Wronik
2011, doposażenie placu zabaw przy base�
nie; remont basenu; remont dachu Biblio�
teki; kanalizacja w Na Skraju, wodociąg
w Mierzwińskiego i Jaworskiego; nowy
wóz bojowy i parking w OSP Raszyn.

dla OSP Falenty; dofinansowanie remontu
sieci melioracyjnej wykonywanego przez
Spółkę Wodną Raszyn.

W RYBIU

Kanalizacja w ul. Na Skraju, Żytniej
i części Kasztanowej, zmodernizowane
i odwodnione ulice: 19-go Kwietnia, Cera�
miczna, Kasztanowa, Pogodna, Przygo�
dowa, Stokrotki, Bratkowa, Bukietowa,
Środkowa, Spokojna, Rybna, Polna, część
Rzepichy i Olszowej.

W DAWIDACH BANKOWYCH
W FALENTACH,
FALENTACH NOWYCH,
FALENTACH DUŻYCH

Kanalizacja w prawie całej miejscowości,
uzupełnione wodociągi, zakupiony grunt
pod rozbudowę Szkoły Podstawowej

Kanalizacja, uzupełnione wodociągi,
odwodniona ul. Opackiego; chodniki
w: Falenckiej, Opackiego, Drodze Hrab�
skiej, Al. Krakowskiej, ścieżka ekologiczna
w Al. Hrabskiej, przebudowana ulica
Róży i ul. Magnolii, sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu Falenckiej i Opackiego
(z powiatem pruszkowskim). Dofinan�
sowanie zakupu nowego wozu bojowego
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w Ładach i zrobiony projekt rozbudowy,
wybudowany parking przy ul. Mikla�
szewskiego; wybudowane ulice w osiedlu
Betherówka, chodnik przy ul. Długiej od
Warszawskiej w Dawidach do ul. Szla�
checkiej; zrobiona koncepcja odwodnie�
nia oraz projekty kanalizacji deszczowej,
utwardzone drogi, zrobione projekty dla
wielu ulic.

W NOWYCH GROCHOLICACH

Przykryty Kanał Opaczewski w ulicach:
Stawowej, Jeziornej, Łąkowej, Własnej;
wodociąg w Jesiennej, doposażony plac
przy Moniuszki, wybudowany plac przy
Błotnej.

W JAWOROWEJ

Kanalizacja w Baśniowej, wodociąg
w Baśniowej i Promyka, odwodniony staw,
utwardzone ulic, gotowe projekty wielu
ulic i chodnika wzdłuż północnej strony
Warszawskiej.

W DAWIDACH

Kanalizacja, nowy wóz bojowy dla OSP
Dawidy; nowe ogrodzenie i plac zabaw
w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach.

INWESTYCJE

W LASZCZKACH

Kanalizacja na dużym obszarze, wodociąg
i chodnik w Leszczynowej.

W SĘKOCINIE STARYM

Wodociąg w ulicy Lee Marvina i Podle�
śnej; parking przy ul. Starowiejskiej; pro�
jekty kanalizacji dla miejscowości; projekt
przedszkola.
Dla dzieci z Sękocina Starego, Sęko�
cina Nowego, Słomina, Laszczek i Falent
Dużych – rozbudowano i zmodernizo�
wano oraz całkowicie wyposażono Szkołę
Podstawową w Sękocinie.

W PODOLSZYNIE NOWYM

W SĘKOCINIE NOWYM

Kanalizacja w ulicy Leszczynowej i Sado�
wej, projekty kanalizacji w pozostałych
miejscach.

W ŁADACH

Kanalizacja (inwestycja częściowo wyko�
nana w 2012 r. oraz od września 2014
– do połowy 2015), wodociąg w Złotej,
projekt chodnika w ul. Olszynowej, zago�
spodarowany plac przy pętli autobusowej.

Kanalizacja, projekt odwodnienia, uregulo�
wany odpływ wody ze stawu przy ul. Irgi.

W PUCHAŁACH

Kanalizacja sanitarna, teren rekreacyjny
przy Centralnej.

W WYPĘDACH

Kanalizacja, rozpoczęcie projektowania
ulic: Majowej i Kwietniowej.

W JANKACH

Kanalizacja w ulicy Wspólnej, Granicz�
nej, Mszczonowskiej, Miodowej, Lesz�
czynowej i części Poniatowskiego, pro�
jekty dla pozostałych terenów, wodociąg
w Mszczonowskiej; rozpoczęcie projekto�
wania Wspólnej (z odwodnieniem); chod�
nik i oświetlenie w Falenckiej (od Godeb�
skiego do Al. Krakowskiej); projekt
sygnalizacji świetlnej Al. Krakowskiej
z Leszczynową.

W SŁOMINIE

Kanalizacja, rozbudowana i zmodernizo�
wana Szkoła Podstawowa w Sękocinie,
remont melioracji w ramach dofinan�
sowania Spółki Wodnej, projektowanie
ul. Wierzbowej i 6-go Sierpnia.

Od 2011 do 2014 roku Gmina Raszyn
wydała na inwestycje 115 milionów zło�
tych. Za tę kwotę wytworzono dobra,
których wartość jest znacznie wyższa
od włożonych w nie pieniędzy, ponieważ,
zgodnie z prawidłowością rynku, gotowy
produkt jest wart znacznie więcej niż
materiał i praca weń włożone.
Wzrosła też wartość naszych domów,
ponieważ dzięki infrastrukturze i obiek�
tom służącym zdrowiu, edukacji i kultu�
rze, znajdują się one na znacznie bardziej
atrakcyjnym terenie.
To właściwy kierunek rozwoju gminy,
który powinien być, bez zakłóceń, kon�
tynuowany przez władzę samorządową
w kolejnych latach.
Małgorzata Kaiper
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PRZYJDŹ DO ŚWIETLICY, TO NAJLEPSZE MIEJSCE W OKOLICY!
SZACHY – wpisały się na stałe w życie

www.swietlica-rybie.pl
Świetlica Środowiskowa w Rybiu jest
szczególnym miejscem na terenie naszej
gminy. Oferuje szereg zajęć dla każdego,
bez względu na wiek.
Dzieci ze szkoły podstawowej, po szkole,
w dni powszednie, uczestniczą zajęciach świetlicowych. Odrabiają lekcje
i biorą udział w zajęciach dodatkowych:
kulinarnych, plastycznych, sportowych
i innych, których atmosfera jest naprawdę
wyjątkowa.

świetlicy. Od października, co sobotę
odbywa się nauka gry w szachy i gier
logicznych dla przedszkolaków – uni�
kalny projekt w naszej gminy i myślę,
że nie tylko. Od dwóch lat starsze dzieci
i młodzież oraz wszyscy miłośnicy tej kró�
lewskiej gry zapraszamy w piątki o 18-tej.
Stało się już tradycją, że w okolicach
Święta Niepodległości odbywa się tur�
niej szachowy, którego zasięg przekroczył
teren naszej gminy. W tym roku zapraszamy 8 listopada, o godz. 10:00.

RASZMAT – Raszyńska Szkółka Mate�
matyczna, to zajęcia z matematyki dla
uzdolnionych matematycznie dzieci szkół
podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.
Sięgamy zdecydowanie dalej niż na szkol�
nych lekcjach matematyki!
SALA PRÓB MUZYCZNYCH – to

bardzo popularne zajęcia muzyczne dla
dzieci i młodzieży. Oferuje naukę gry na
gitarze, perkusji, pianinie i śpiewu oraz
próby zespołów muzycznych. W sumie
43 godz. tygodniowo!

SCENA DOBREJ MUZYKI, powołana

do życia w lutym zeszłego roku, skie�
rowana do wszystkich miłośników kul�
tury, prezentuje koncerty piosenki lite�
rackiej, poezji śpiewanej, czy piosenki
aktorskiej. Jest to muzyka, która rzadziej
gości w mediach, ale która ma niepowta�
rzalny klimat i przeżywanie jej na żywo
dostarcza niezapomnianych wrażeń.
Na naszej scenie wystąpili już tacy artyści
jak Mateusz Rolski-Bożek, Jacek Gutry,
Artur Goetz, Michał Lonstar, czy Mar�
cin Skrzypczak, którego kolejny autorski
koncert (Kolędy Świętokrzyskie), odbę�
dzie się w niedzielę, 14 grudnia. Pragnę
tutaj wspomnieć o ostatnim koncercie,
który odbył się w niedzielę 19. paździer�
nika, a prezentował poezj��������������
ę�������������
Barbary Bia�
łowąs, która sama, w sposób wyjątkowy,
recytowała swoje wiersze, natomiast
utwory muzyczne do jej wierszy wykony�
wał zespół A My Tacy, który również na
długo zapamiętamy. W sumie na naszej
Scenie Dobrej Muzyki odbyło się już
13 koncertów. Ponownie scena otworzy
swoje podwoje 23 listopada w niedzielę
o godz. 17.30. Gościć będziemy Pio�
tra Dąbrówkę, gitarzystę, kompozytora,
autora tekstów i interpretatora poezji
m.in. Stanisława Grochowiaka, Bole�
sława Leśmiana czy Jonasza Kofty. Jest to
artysta, wielokrotnie nagradzany na festi�
walach: m.in. I nagroda na Studenckim
Festiwalu Piosenki w Krakowie, I nagroda
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na Ogólnopolskim Turnieju Śpiewających
Poezję i wielu innych.  Tych wszystkich,
którzy chcą się bliżej zapoznać z dorob�
kiem Piotra Dąbrówki i posłuchać jego
utworów zapraszam na stronę www.
piotrdabrowka.art.pl i oczywiście na kon�
cert w świetlicy.

KINO na SPOKOJNEJ – na naszym

dużym ekranie pokazaliśmy już ponad
dwadzieścia filmów i to jakich! Że wspo�
mnę tylko kilka tytułów : Zniewolony,
Koneser, Blue Jasmine, Ida, Tajemnica Filo�
meny, Drogówka, Wilk z Wall Street czy
wreszcie Kamerdyner. Do Naszego Kina
zapraszamy zazwyczaj dwa razy w mie�
siącu, w soboty o godz. 18-tej. Najbliższy
film to Papusza (8 listopada).
Po powyższe i inne informacje o zaję�
ciach odbywających się w świetlicy zapra�
szam na naszą nową stronę internetową:
www.swietlica-rybie.pl Chciałbym, na
zakończenie, dodać, że na wszystkie
zajęcia i imprezy wstęp jest wolny.
Przyjdź do świetlicy, to najlepsze miejsce
w okolicy!

Najbliższe Wydarzenia
w Świetlicy Środowiskowej
w Rybiu, ul. Spokojna 23
8 listopada (sobota), godz. 18.00

wieczór filmowy :
„Papusza”

12 listopada (środa), godz.18.00

Spotkania z Historią:
I Wojna Światowa na ziemiach polskich

22 listopada (sobota), godz. 18.00

I Konfrontacje Muzyczne RYBIE 2014
– występy zespołów młodzieżowych.

23 listopada (niedziela), godz.17.30
Scena Dobrej Muzyki:
Piotr Dąbrówka (gitara i śpiew)

6 grudnia (sobota), godz. 18.00
wieczór filmowy:
„Jack Strong”

14 grudnia(niedziela), godz. 17.30

Scena Dobrej Muzyki:
Marcin Skrzypczak, Kolędy Świętokrzyskie

20 grudnia (sobota), godz. 18.00
wieczór filmowy:
„Wielka Cisza”

Mariusz Smolicha, Kierownik Świetlicy

ZŁOTE GODY

Złote Gody – VI Gala Jubilatów
W dniu 23 października br. w Sali Elgrom
w Falentach, odbyła się uroczystość wrę�
czenia medali „Za długotetnie poży�
cie małżeńskie”, nadanych przez Prezy�
denta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, parom małżeńskim
z Gminy Raszyn, które obchodziły w tym
roku 50. i 60. rocznicę ślubu. Z tej okazji
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba ude�
korował je medalami, a ks. Prałat Zdzi�
sław Karaś wręczył pamiątkę obchodzonej
rocznicy. Kierownik Urzędu Stanu Cywil�
nego, Jolanta Kuć, która uroczystość przy�
gotowała, Wicewójt Marzena Lechańska

i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski złożyli w imieniu gminy
gratulacje i życzenia dlaszego, zgod�
nego pożycia.  Wcześniej, w niedzielę
19 października, w kościele w Raszynie,
odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji
Jubilatów.
W uroczystości Złotych Godów, uczest�
niczyli ponadto ks. Kanonik Grzegorz
Jaszczyk – Proboszcz parafii Św. Mateusza
Ewangelisty w Dawidach Bankowych,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuczara oraz Michał Kucharski
– Kierownik Wydziału Kadr i Zarządzania

Urzędu Gminy w Raszynie oraz radziny
o przyjaciele Jubitaltów. Program arty�
styczny towarzyszący uroczystości zapew�
niły Maria Izabela Makarska, Alicja Sie�
wiera, Alina Wolska-Gryba i Piotr Piskorz.
Nie zabrakło „Sto lat” i „Gorzko, gorzko.
Po przemówieniach, hymnie narodo�
wym, dekoracji medalami, wręczaniu
kwiatów i podziękowań, wszyscy stanęli
do pamiątkowego zdjęcia, a następnie
zasiedli do uroczystego obiadu i wspania�
łego tortu. Zwieńczeniem niezwykle uda�
nego spotkania były tańce, które z pew�
nością przypominały te sprzed 50. lat.

Odznaczeniami udekorowano Jubilatów: Mariannę i Stanisława Białasów (60 lecie), Krystynę i Józefa Bogusławskich, Alinę
i Zygmunta Brzezińskich, Czesławę i Walentego Dębowskich, Jadwigę i Jana Drabików (60 lecie), Teresę i Władysława Dybowskich,
Kazimierę i Józefa Dymińskich, Lucynę i Stanisława Fijałkowskich, Antoninę i Tadeusza Góreckich, Eurelię i Adama Gut, Janinę
i Jacentego Janiszewskich, Jadwigę i Piotra Jeżak, Helenę i Sylwestera Kamińskich, Leokadię i Piotra Kapusta, Jolantę i Jana
Karwatowskich, Reginę i Stanisława Kaźmierczaków, Reginę i Tadeusza Kędziora, Bogusławę i Aleksandra Kociałkowskich, Lucynę
i Waldemara Kostera, Krystynę i Tadeusza Kowalskich, Helenę i Józefa Kuleta, Ewę i Włodzimierza Kurek, Halinę i Mirosława
Lewandowskich, Teresę i Kacpra Lichota, Mariannę i Józefa Łajszczaków, Aleksandrę i Antoniego Majdeckich, Stanisławę
i Tadeusza Milczarków (60 lecie), Wiesławę i Kazimierza Mirkowskich, Teresę Hoffmann-Myszkowską i Jerzego Myszkowskiego,
Zofię i Mieczysława Niedziela, Halinę i Kazimierza Obłuskich, Zofię i Czesława Ostrowskich, Elżbietę i Kazimierza Perzyna,
Teresę i Mariana Pękackich, Danutę i Ryszarda Piotrowskich, Marię i Zbigniewa Postół, Irenę i Kazimierza Redeckich, Bogumiłę
i Wacława Rębosz, Krystynę i Kazimierza Rusinowskich, Kazimierę i Edwarda Siedleckich, Krystynę i Tadeusza Sokołowskich,
Danutę i Czesława Staszaków, Annę i Mariana Sypniewskich, Zofię i Edwarda Szustaków, Zofię i Wacława Świsłowskich, Helenę
Tatarską (Adam Tatarski zmarł), Teresę i Witolda Tęcza, Krystynę i Ryszarda Tolaków, Halinę i Stanisława Walczaków, Barbarę
i Ryszarda Wierzbińskich, Mariannę i Mariana Zieja.
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XXX-lecie ARKI
13 lutego 1984 r., powstał Klub „ARKA”
– Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich. Z tej okazji 18 paździer�
nika, podczas XVI Forum Abstynenc�
kiego, członkowie stowarzyszenia i ich
liczni goście uroczyście obchodzili Jubi�
leusz XXX-lecia. Gościny, na tę wspaniałą
rocznicę, udzieliła im w Szkole Podstawo�
wej w Raszynie jej Dyrektor – Pani Anna
Bobynko.
W spotkaniu uczestniczyli członko�
wie klubów abstynenckich z całej Polski.
Szczególnym gościem była Pani Krystyna
Borucka, terapeuta uzależnień, która
wyprostowała ścieżki życia niejednej
z osób przybyłych na spotkanie. Na wpół
gościem i na wpół gospodarzem była Pani
Beata Adamiak, Pełnomocnik Wójta ds.
Uzależnień, zaś władze samorządowe
Gminy Raszyn reprezentowali: Wójt
Andrzej Zaręba i jego z-ca Marzena
Lechańska, Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski, jego zastępca
– Anna Matracka oraz Radni: Celina

Szarek, Maria Izabela Makarska i Sławo�
mir Ostrzyżek. W Jubileuszu uczestniczyli
też: Dyrektor  GOK-u Elżbieta Kuczara,
Dyrektor GOS-u Katarzyna Klimaszew�
ska, Kierownik GOPS-u Elwira Rogow�
ska oraz Dyrektor Eko-Raszyn Krzysz�
tof Kowal. Imprezę prowadzili: Pan Jacek
Łuczak Prezes „ARKI” i jego zastępca
– Artur Kozieł. Wiele dobr ych, cie�
płych słów o działaniu „ARKI”, jej roli
w ratowaniu ludzi i i����������������
ch rodzin powie�
dziano na tym uroczystym spotkaniu,
zwracając uwagę na dobrą współpracę
z raszyńskim samorządem.  Wójt Andrzej
Zaręba stwierdził, że członkowie „ARKI”,
wychodząc poza działania swojej grupy na
forum społeczności raszyńskiej, stają się
awangardą, czego doskonałym przykła�
dem są „Pikniki motocyklowe”.
Spotkanie uświetniały występy. Młode
pokolenie reprezentowali: Zuzia Bilska,
która śpiewała i grała na pianinie, Pio�
trek Bryła śpiewający i grający na gita�
rze oraz Tomek Kołodziejczyk i Mateusz

Jubilaci © M. Kaiper

Jastrzębski - mistrzowie perkusji. Impo�
nujący koncert dał chór ze SP w Raszy�
nie prowadzony przez Panią Ewę Wijat�
kowską, a Pani Maria Izabela Makarska
swoimi piosenkami porwała całą widowni.
Pani Ala Wolska-Gryba, raszyńska Hanka
Bielicka, do łez rozśmieszyła zebranych
zabawnym monologiem. Na zakończe�
nie oficjalnej części uroczystości na salę
wjechały dwa torty – jeden dla uczczenia
Jubileuszu „ARKI”, drugi – 18 lat w trzeź�
wości jednego z jej członków. A potem
zaczął się bal…
Małgorzata Kaiper

„Śpiewam, bo lubię”

Pierwsze integracyjne spotkanie z okazji Dnia Seniora

Organizatorka p. Alina Sondel i Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski © M. Kaiper

Pod takim hasłem 18 października spo�
tkali się w Świetlicy Środowiskowej
na Rybiu członkowie zespołów muzycz�
nych z Gminy Raszyn i okolicznych
gmin. – Spotykamy się często na przeglą�
dach i konkursach, lubimy i przyjaźnimy, ale
nie słyszymy się nawzajem. Dzisiejsze spo�
tkanie jest okazją, abyśmy mogli zaprezento�
wać się wzajemnie i zaśpiewać dla siebie to,
co śpiewać lubimy” – powiedziała na wstę�
pie inicjatorka i organizatorka spotkania
Pani Alina Sondel, przewodnicząca Koła
Seniora Rybie i członkini zespołu „Rybia�
nie”. Realizując ten pomysł zaprosiła na
imprezę śpiewające grupy seniorów oko�
licznych gmin.   
Śpiewających seniorów podziwiała
liczna grupa samorządowców z Rybia:
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Wójt Andrzej Zaręba, Przewodniczący
Rady Gminy Dariusz Marcinkowski,
Radni: Celina Szarek i Janusz Hoffman
oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli
Rybia: Elżbieta Szeląg, Ryszard Kowal�
czyk i Andrzej Górecki. GOK reprezen�
towała Dyrektor Elżbieta Kuczara, a GOS
– Katarzyna Klimaszewska. W podwójnej
roli – Radnej i solistki wystąpiła Maria
Izabela Makarska. W spotkaniu uczest�
niczyły: Przewodnicząca Klubu Seniora
w Raszynie – Pani Barbara Wiśnik, jej
zastępca Pani Barbara Turek oraz Prze�
wodnicząca Klubu Seniora w Falentach
– Pani Zyta Stąpel, zaś Eko Raszyn repre�
zentował Dyrektor Krzysztof Kowal.
Wypełniona po brzegi sala „Świetlika”
jednoznacznie pokazała, że impreza
wzbudziła bardzo duże zainteresowanie.
A było kogo oglądać i co słuchać.
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Kolejno występujące zespoły i solistki
prezentowały wysoki poziom wokalny
i bardzo różnorodny repertuar, choć
przeważały piosenki ludowe, akcen�
towane pięknymi strojami ludowymi.
Solo wystąpiły śpiewając Maria Izabela
Makarska i Alicja Siewiera, a w zabaw�
nych monologach Hanki Bielickiej – Alina
Wolska‑Gryba. Artyści śpiewali z pasją,
widoczne było, że to, co robią sprawia im
prawdziwą przyjemność. A po występach
wszystkich artystów, sala widowiskowa
„Świetlika” zamieniła się w kawiarenkę,
przy stolikach której uczestnicy spotka�
nia mogli skosztować smakołyki i poroz�
mawiać. Imprezę można podsumować jed�
nym zdaniem: świetny pomysł – świetne
wykonanie.
Małgorzata Kaiper

Rybianie © M. Kaiper
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Raszyńscy artyści w Kozienicach
W dniu 28.09 br. w Kozienickim Domu
Kultury odbył się IX Ogólnopolski Prze�
gląd Piosenki Biesiadnej Kozienice 2014.
W przeglądzie wzięło udział ogółem
39 zespołów i solistów z całego kraju.
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
reprezentowany był przez zespoły: Barwy
Jesieni, Rybianie, Seniorki, kabaret Małe
Formy Sceniczne z Falent, gawędziarkę
Alinę Wolską-Gryba solistki-wokalistki
Ewę Korporowicz, Izabelę Makarską

i Alicję Siewierę. Zespoły do występów
przygotowali instruktorzy: Ewa Kor�
porowicz, Piotr Piskorz, Joanna Young
i Paweł Wiśniewski. Przegląd pozwolił
na wymianę doświadczeń, konfrontację
twórczości artystycznej w duchu życzli�
wości i radości wspólnego muzykowania.
Raszyńscy artyści zdobyli uznanie i wielki
aplauz oraz w nagrodę okazałe puchary
i upominki. Wyjazd do Kozienic pozwolił
też na spotkanie z przyjaciółmi z innych

Rybianie w Kozienicach © I. Makarska

zespołów i nawiązanie nowych znajomo�
ści i przyjaźni.
Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn, Wokalistka

Kilka powodów, dla których warto kupować rzeczy używane
(Dla dzieci i nie tylko)

lub za symboliczną złotówkę. Oczywi�
ście obowiązuje tu niepisana zasada, że
wystawiamy rzeczy, które nie są znisz�
czone czy poplamione, takie, które sami
chcielibyśmy kupić. Drugą stosowaną od
wieków zasadą jest zwyczaj targowania
się. Sprzyja to nie tylko zaoszczędzeniu
kolejnych paru groszy, ale też nawiązaniu
nowych znajomości. Przy okazji zakupu
ciuszków dziecięcych, możemy pogawę�
dzić np. o rozwoju naszych dzieci, a na
wyprzedaży książek i płyt, można się
dowiedzieć czegoś nowego na temat ulu�
bionych autorów. Nieodłącznym elemen�
tem dobrego targowiska czy jest bowiem
radosna i rodzinna atmosfera.
Urszula Łopalewska

WSTĘP WOLNY!

BABY SWAP PARTY /

DZIECIĘCA WYPRZEDAŻ

/baby swap party

KUP, SPRZEDAJ, ZAMIEŃ

GARAŻOWA

LUB ODDAJ ZA DARMO!

Chcesz kupić lub odsprzedać
używane rzeczy:
ubranka dla dzieci, zabawki,
książki
i akcesoria? Zrób porządki
w szafach
i kartonach na strychu. Przyjd
ź na
dziecięcą wyprzedaż garażo
wą.
Osoby zainteresowane wysta
wieniem swoich
rzeczy, prosimy o kontakt w
celu
rezerwacji miejsca:
Marcelina: mdg2@wp.pl, 60920
0731
Ula: 609704208

KURIER RASZYŃSKI NR 44 PAŹDZIERNIK 2014 | WWW.RASZYN.PL

HOL GMINNEJ BIBLIOTE
KI PUBLICZNEJ W RASZ
YNIE, UL. PONIATOWSKIEGO
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22.11.2014 / godz. 11-14
/sobota/

B MAM W RASZYN

Stosując ubrania z odzysku zamiast
kupna nowych rzeczy, przyczyniamy
się pośrednio do ograniczenia ilości
odpadów i wpływamy też na ogranicze�
nie produkcji i surowców potrzebnych do
wytworzenia kolejnych ubrań i akceso�
riów. Wielorazowowość i recykling to
piękna, ekologiczna idea, o której warto
pamiętać – zwłaszcza w kontekście zaku�
pów dziecięcych ubranek i pieluszek wie�
lorazowych, które najczęściej mogą służyć
więcej niż jednemu dziecku.
Warto podkreślić też jakość rzeczy
używanych. Wbrew pozorom, w second�
-handach możemy znaleźć ubrania bardzo
dobre jakościowo. Dodatkowo widzimy
od razu, jak zachowuje się ubranie po
kilku praniach – czy nie jest rozciągnięte,
w jakim stanie jest tkanina, kolor i nici.
Dzięki temu może nam ono posłużyć
znacznie dłużej niż nowy, ale miernej
jakości ciuch ze sklepu. Nie jest tajemnicą
fakt, że obecnie nawet markowe ubrania
produkuje się głównie w Chinach i że dzi�
siaj są one dużo gorszej jakości niż daw�
niej. W sklepach z rzeczami używanymi
możemy znaleźć właśnie takie perełki, cie�
kawsze niż te obecnie sprzedawane przez
sieciówki. Każda rzecz wyłowiona w skle�
pie z używanymi ubraniami, płytami czy
książkami jest unikatowa. Dzięki temu,
mimo niskiej ceny, zyskuje ona na warto�
ści. Za grosze można wyłowić prawdziwe
białe kruki, ale trzeba umieć ich szukać.
Na różnego rodzaju pchlich targach,
giełdach staroci i internetowych serwi�
sach ogłoszeniowych można nie tylko
zakupić, ale i sprzedać swoje rzeczy.
To, co nam nie jest już potrzebne, może
się przydać komuś innemu. Ostatnio
dużą popularnością cieszą się imprezy
typu: ciuchowiska, garażówki i swapy,
gdzie odbywa się bezgotówkowa wymiana
ubrań i akcesoriów, czyli towar za towar

ORGANIZATOR: KLU

Listopad to świetny czas na jesienne
porządki. Żegnając się już z letnimi
butami i szukając zimowych kurtek i cza�
pek, zwykle z przerażeniem odkrywamy,
że zalewa nas sterta kartonów z niepo�
trzebnymi już ubraniami i zabawkami.
Dzieci szybko rosną, a wraz z nimi - 
potrzeby zakupu nowych i większych rze�
czy. Przybywa więc wydatków. Na szczę�
ście jest kilka sposobów, aby je ograniczyć.
Jednym z nich jest zakup rzeczy używa�
nych. Istnieje wiele korzyści z kupowania
ubrań i wszelkich akcesoriów na giełdach
staroci, w lumpeksach czy na wyprzeda�
żach i aukcjach.
Faktem jest, że rzeczy używane są
wielokrotnie tańsze. W cenie jednego
nowego ubrania możemy sobie pozwolić
na kupno nawet kilku kilogramów ciusz�
ków używanych. Podobnie jest z książ�
kami, płytami czy zabawkami dla dzieci.
Choć wymaga to nieco więcej trudu,
z upolowanych oryginalnych ciuszków
czy bibelotów w antykwariacie jest dużo
większa radość, niż podczas zakupów
w sklepie z nowymi rzeczami.
Warto wiedzieć, że nowe ubrania
dopiero po kilkunastu praniach pozba�
wione zostają szkodliwych substan�
cji chemicznych, którymi nasączone są
tkaniny (podczas tradycyjnej uprawy
bawełny oraz w trakcie jej przetwarzania
stosuje się nawozy, środki ochrony roślin,
konserwanty, barwniki). Kiedy ubra�
nia kupujemy w second-handach, para�
doksalnie są one zdrowsze dla skóry,
bo już kilkukrotnie wyprane. To bardzo
ważne, szczególnie podczas kompleto�
wania wyprawki dla dzieci i niemowląt.
Zwłaszcza, że skóra dziecka jest 4 razy
cieńsza niż u osoby dorosłej i nie chroni
dostatecznie małego organizmu, dlatego
szkodliwe substancje w tkaninach mogą
wpływać na powstawanie alergii u dzieci.
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Atrakcje dla mieszkańców Laszczek
W tym roku, w ramach funduszu sołec�
kiego, w dniach 5-6 lipca, wyjechaliśmy
na wycieczkę w okolice Sandomierza.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Opatów,
weszliśmy do Kolegiaty św. Marcina, spa�
cerowaliśmy po mie���������������������
ście ����������������
oraz podziwiali�
śmy przyklasztorny Kościół O.O. Bernar�
dynów, który zaskoczył nas nietypowymi,
jak dla świątyni, kolorami wnętrza. Obo�
wiązkowo każdy z nas zakupił regio�
nalny smakołyk, czyli Krówki Opatow�
skie. Kolejnym etapem naszej wycieczki
było zwiedzanie ruin zamku Krzyżto�
pór w Ujeździe. Pani przewodniczka
swoimi opowieściami o wspaniałości
budowli, 4 wieżach, 12 salach balowych,
51 pokojach i 365 oknach rozbudziła

nasze wyobraźnie. Następnie udali�
śmy się do pensjonatu, gdzie przy grillu
i kiełbaskach z ogniska spędziliśmy miły
wieczór.����������������������������������
Przez cały drugi dzień zwiedzali�
śmy Sandomierz. Zeszliśmy do podziemi,
by usłyszeć legendę o Halinie Krępiance,
wspięliśmy się na Bramę Opatowską,
by podziwiać widoki okolicy, zobaczyliśmy
również Bazylikę Katedralną i Ratusz.
Na koniec przeszliśmy wąwozem Królowej
Jadwigi oraz spełnialiśmy swoje marzenia
przechodząc przez Ucho Igielne.
Tegoroczna wycieczka była drugą
z kolei ����������������������������
organizowaną w ramach fundu�
szy so���������������������������������
ł��������������������������������
eckich. Po ubiegłorocznym wyjeź�
dzie na Mazury nie mieliśmy wątpliwo�
ści, że wspólne, sąsiedzkie wyjazdy są

Zamek Krzyżtopór © arch. Sołectwa

Piknik © arch. Sołectwa

Wycieczki Sołectwa Wypędy
Serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili sie do zorganizowania trzech imprez wyjazdowych dla Sołectwa Wypędy oraz
Mieszkańcom, uczestnikom imprez,
za liczny udział.
28 czerwca byliśmy z wizytą w ZOO
Safarii w Borysewie i w tym samym dniu
zwiedziliśmy Muzeum Kinematogra�
fii w Łodzi. 19 lipca uczestniczyliśmy
w wycieczce do Krakowa, stolicy naszych
Królów. Miasto przepełnione historią.

23 sierpnia wyjechaliśmy w Góry Świę�
tokrzyskie - przyroda, powietrze niczym
nie skażone, a Jaskinia Raj – to cud
natury, którego nie da się opisać, tam
trzeba być i zobaczyć i tylko stary Bar�
tek podparty teleskopami przypominał
o upływającym czasie.
Wspaniałe wyjazdy, urocze miejsca
przypomniały krótki zarys historii, wró�
ciliśmy wspomnieniami do miejsc, które
niegdyś zwiedzaliśmy.
Dziękuję.

potrzebne. Dzięki nim mieszkańcy maja
okazję lepiej się poznać i zintegrować.  
Drugim wydarzeniem sfinansowa�
nym z funduszu sołeckiego był Piknik
Rodzinny. W ostatnią sobotę wakacji
spotkaliśmy się całymi rodzinami. Dzieci
korzystały z przygotowanych atrak�
cji, skakały na trampolinie, zjeżdżały
z dmuchańców, malowały buźki, brały
udział w licznych konkursach, jadły watę
cukrową i popcorn. Dzięki uprzejmości
naszych mieszkańców mogły również
pojeździć konno i przejechać się bryczką.
Z tej możliwości chętnie korzystali rów�
nież dorośli. Wszyscy częstowali się kieł�
baską z grilla oraz pysznymi ciastami
upieczonymi przez nasze mieszkanki.
Strażacy z OSP Falenty zaprezentowali
nam swój najnowszy wóz bojowy oraz
pokazali jego praktyczne wykorzystanie
w pokazowej akcji gaszenia pożaru.
Impreza zakończyła się wspólnymi
tańcami.
Dziękujemy wszystkim, którzy brali
udział w tych wydarzeniach. Cieszymy
się, że udało nam się zorganizować dwie
bardzo udane imprezy. Jednocześnie
zachęcamy wszystkich mieszkańców,
szczególnie tych, którzy mieszkają u nas
od niedawna, do aktywnego włączenia się
w życie naszej wsi.
Organizatorzy

Informacja wyjaśniająca
dla mieszkańców
Informuję, że sołtys nie otrzymuje
pieniędzy do ręki na opłaty za odbywające
się imprezy wyjazdowe. Wszelkie opłaty
dokonywane są przez Urząd Gminy
przelewem na konto organizatora. Orga�
nizatora każdej imprezy wybiera Urząd
Gminy z przetargu. Miejsca wszystkich
imprez i program zwiedzania opraco�
wywałam sama za zgodą mieszkańców,
uczestników zebrania wiejskiego, przy
podejmowaniu uchwały i uchwaleniu
wniosku. 		    Danuta Woźniak

Kalendarium imprez, listopad/grudzień
3, 24 listopada, godz. 10.00

Warsztaty wielokulturowe „Ryż, tortilla, chapati, czyli
nie tylko chleb” w ramach projektu Minifestiwale
Edukacji Globalnej – umówione grupy przedszkolne.
Prowadzenie: Fundacja Edukacji Międzykulturowej.
Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

21 listopada, godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem, pt. „Planeta
według Kreta”. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna
w Raszynie. Hol biblioteki, ul. Poniatowskiego 20. Możliwość zakupu książek z autografem autora. Wstęp wolny.

16

22 listopada, godz. 11.00-14.00

Baby Swap Party (Dziecięca wyprzedaż garażowa)
– ubranka, zabawki, książeczki. Organizator: Klub Mam
w Raszynie. Hol biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

24 listopada, godz. 16.00

Spotkanie z podróżniczką, fotografką, dziennikarką
Anną Olej-Kobus w ramach projektu Minifestiwale
Edukacji Globalnej nt. Azji Południowo Wschodniej.
Jaworowa, Dom Rolnika, sala widowiskowa, ul. Warszawska 95. Organizator: Fundacja Edukacji Międzykulturowej, partnerzy: Gminna Biblioteka Publiczna
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w Raszynie, Ognisko Wychowawcze w Jaworowej.
Wstęp wolny.

28 listopada, godz. 10.00

Spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Strzałkowską dla umówionych klas drugich SP w Raszynie. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20. Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie.

15-31 grudnia

Przedświąteczny kiermasz książek używanych. Hol
biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Spotkanie przyjaciół archiwistyki społecznej
Już po raz czwarty miałem przyjemność
prowadzić spotkanie miłośników archi�
wistyki społecznej z Raszyna. Ponownie
usiedliśmy w stałym już gronie uczestni�
ków, (choć pojawiły się także nowe twa�
rze), by obejrzeć stare zdjęcia i wydobyć
z nich nieodkryte jeszcze informacje,
takie jak nazwiska osób, miejsca i oko�
liczności powstania. Podsumowaliśmy
majową wystawę „Codzienność”, wspól�
nie obejrzeliśmy najnowszy spot Ośrodka
KARTA o archiwach społecznych, mówi�
liśmy o bieżących wydarzeniach związa�
nych z CATL. Zebrani goście mieli okazję

zapoznać się z artykułem w portalu www.
archiwa.org zatytułowanym „Archiwum
społeczne a lokalna społeczność w Raszy�
nie”. Swoją obecnością zaszczyciła nas
pani Danuta Murzynowska z Biblioteki
Narodowej, która przygotowuje pracę
magisterską na temat roli Internetu
i archiwów cyfrowych w kształtowa�
niu tożsamości lokalnych społeczności.
O kolejnym spotkaniu poinformujemy
wkrótce. Wszystkie osoby chętne
do udostępnienia swoich pamiątek
i zdjęć rodzinnych prosimy o kontakt
z biblioteką. Dzięki Waszej aktywności

Podczas spotkania © M. Kłos

możemy zrobić więcej dla dokumento�
wania przeszłości naszej gminy.
Łukasz Żywulski

Raszyńska podróż po Wietnamie
24 września w ramach projektu „Migro�
teka 2”, wspólnie z Fundacją Polskie

W trakcie dyskusji © M. Kłos

Forum Migracyjne zaprosiliśmy Raszynian
do naszej biblioteki na spotkanie o Wiet�
namie. Wraz z mieszkańcami pozna�
waliśmy kulturę, zwyczaje i codzienne
życie Wietnamczyków w Polsce. Spo�
tkanie moderowały Zuzanna Rejmer
i Marta Piegat-Kaczmarczyk. Gościem
specjalnym był Le Thanh Hai – redak�
tor naczelny wietnamskiego miesięcznika
„Wschód” (gazety dla wietnamskich rezy�
dentów mieszkających w Unii Europej�
skiej). Prezentacja szybko przerodziła się
w żywą wielogłosową rozmowę między

prowadzącymi i publicznością. Dyskusja
dotyczyła głównie różnic między kulturą
Wschodu i Zachodu, wyrażających się
m.in w odmiennych znaczeniach niektó�
rych zachowań komunikacyjnych (gesty,
mimika, postawa wobec rozmówcy).
Wiele czasu poświęciliśmy także na tro�
pienie podobieństw i przenikania się
naszych kultur. Na koniec mieliśmy oka�
zję spróbować przysmaków wietnamskiej
kuchni. Wszystkim uczestnikom dzięku�
jemy za liczne przybycie.
Dagna Kruszewska-Mach

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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Sukces Ali Markiewicz!
W naszej gminie i okolicy od lat funkcjo�
nuje wiele stajni, w których pasjonaci hip�
piki mogą oddawać się przyjemności jazdy
konnej. Jest to bowiem sport dla każdego,
a przygodę z nim można zacząć w dowol�
nym wieku. W wielu stajniach widzimy
4. czy 5. latków jeżdżących na kucykach.
Często jest tak, ��������������������������
że������������������������
jazda rekreacyjna prze�
radza się w rywalizację sportową.
Na Mazowszu organizowane są liczne
konkursy i turnieje jeździeckie. Od 7 lat
odbywa się cykl Ligi Mazowsza, w kt��
ó�
rym startują zawodnicy sklasyfikowani
w zależności od wieku jeźdźca i wielko�
ści konia. Jest mi miło poinformować,
że w tegorocznej edycji zawodów Alicja

Markiewicz - uczennica klasy 4 A Szkoły
Podstawowej w Sękocinie, po emocjonu�
jącym finale ostatecznie zajęła 3. miejsce
zdobywając brązowy medal Ligi Mazow�
sza! W dniach 6-7 września rozegrane
zostały Mistrzostwa Warszawy i Mazow�
sza, w któr ych Ala również dosiada�
jąc konia Denis zdobyła srebrny medal.
Należy również wspomnieć o występie
na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży,
gdzie zajęła 2 miejsce. Osiągnięcia są
tym bardziej cenne, iż jest to debiutancki
sezon dla młodej amazonki w zawodach
sportowych. Cała Liga Mazowsza zakoń�
czyła się uroczystą galą w Centrum Olim�
pijskim w Warszawie dnia 27 września.

Ala Markiewicz © J. Markiewicz

Obecnie Alicja przygotowuje się do zawo�
dów ogólnopolskich, które odbędą się
w Kaliszu i Jaszkowie pod koniec listo�
pada. Nie pozostało nic innego niż mocne
trzymanie kciuków za Alę i życzenie drogi
pełnej sukcesów!
Julia Markiewicz

XIV Międzynarodowy Turniej im. Michała Szczepana

Dekoracja zwycięzców © M. Kaiper

W niedzielę, 19.10.2014 r. odbył się
XIV Międzynarodowy Turniej Juniorów
im. legendarnego trenera boksu – Michała
Szczepana. Impreza, rozgrywająca się
o Puchar Wójta Gminy Raszyn, miała
miejsce w Szkole Podstawowej w Raszy�
nie. Uczestniczyli w niej młodzi zawod�
nicy z Polski, Litwy i Ukrainy. Organizato�
rami imprezy byli: z ramienia KS Raszyn
Kierownik Sekcji Boksu p. Jacek Gro�
mek, Gmina Raszyn oraz Polski Związek
Bokserski. Wśród sędziów i publiczności

gościły takie znakomitości, jak Wójt
Raszyna Andrzej Zaręba, ks. Mirosław
Mikulski kapelan Pięściarzy, prezes PZB
Zbigniew Górski, prezes Hirek Piotrowski
OZBOWiM, Mistrzowie Świata Europy
oraz wielokrotni Mistrzowie Polski w siło�
waniu na rękę Konstanty Królik i Wie�
sław Podgórski oraz syn Mariusz Pod�
górski. Również gościł Zbigniew Raubo
i wspaniały zawodnik trener oraz sędzia
Paweł Skrzecz oraz wielu innych pasjo�
natów boksu.
Pokazową walkę wieczoru podczas tego
turnieju stoczyli V-ce Mistrz Polski Sylwe�
ster Kozłowski oraz Mistrz Polski Marek
Petruczuk.
Wcześniej, tego dnia, odbyły się
w Raszynie Mistrzostwa Młodzików
rocznika 2000 z Warszawy i Mazow�
sza. Zawodnicy z naszego klubu odnieśli
liczne zwycięstwa: w wadze 50 kg – Kac�
per Niewiadomski zdobył tytuł Mistrza
Warszawy i Mazowsza, w wadze – 54 kg
Radek Rudiuk tytuł wice mistrza War�
szawy i Mazowsza, a Sławek Feliksiak

(65 kg) – również tytuł Mistrza War�
szawy i Mazowsza. Wszyscy zawodnicy
walczyli w dniach od 23 do 25 paździer�
nika w Grudziądzu w Wojewódzkich
Mistrzostwach i wszyscy wrócili ze zło�
tymi medalami, które zagwarantowały im
udział w Mistrzostwach Polski Młodzi�
ków w Poznaniu w listopadzie tego roku.
D z i ę ku j ę Ws z y s t k i m G o ś c i o m
i Zawodnikom za udział w Turnieju im.
MICHAŁA SZCZEPANA, a wszystkich
młodych miłośników boksu zapraszam
do trenowania w naszej sekcji.
Trener Krzysztof Wójcik KS Raszyn

W trakcie walki © M. Kaiper

PIKNIK SPORTOWY DLA NAJMŁODSZYCH

Młodzi uczestnicy © A. Buta
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W sobotę 18 października na stadio�
nie im. Kazimierza Jedynaka w Raszy�
nie odbył się I PIKNIK SPORTOWY
dla dzieci. Organizatorzy, Klub Spor�
towy Raszyn i Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie  zadbali o świetną zabawę.
Na imprezę pod hasłem „Baw się
z nami na sportowo i wesoło” przybyli
młodzi piłkarze wraz z rodzicami. Dla
wszystkich przygotowane były kiełbaski
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z grilla i wata cukrowa. Piknik urozma�
icały gry, zabawy i konkursy z nagrodami
dla wszystkich.
Dużą atrakcją okazała się sztafeta,
w której udział wzięły dzieci i ich rodzice.
Podczas imprezy odbywał się mecz piłkar�
ski IV Ligi pierwszego zespołu KS Raszyn
kontra Mazur Karczew.
Emil Sawicki

SPORT

SPORTOWY PRESTIŻ!
Wyróżnienie dla Raszyna – SPORTOWA GMINA 2014.

Dyrektor Katarzyna Klimaszewska i Wójt Andrzej Zaręba
podczas Gali © M. Kucharski

Jak co roku „Klub Sportowa Polska” wyło�
nił laureatów, którym przyznano presti�
żowe wyróżnienia w dziedzinie sportu.
Niezwykli ludzie, samorządy, jednostki
gminne, firmy oraz obiekty sportowe,
które otrzymały owe wyróżnienie są
dowodem, iż w budowaniu sportowego
oblicza Polski mamy progres. Co więcej,
jest dobry klimat do dalszego rozwoju
infrastruktury sportowej.
Co roku w Polsce przybywa pięknych
i nowoczesnych obiektów sportowych,
a animacja życia sportowego sprawia, że
coraz silniej społeczeństwo aktywizuje się
w sporcie.
Zgłaszając Gminę Raszyn do konkursu
„Sportowa Gmina 2014” doskonale zda�
wałam sobie sprawę, że otrzymać takie
wyróżnienie nie będzie łatwo, ponie�
waż konkurencja wśród gmin i miast jest

coraz większa. Coraz więcej obiektów
sportowych oraz innowacyjnych przeka�
zów sportu wpływa na atrakcyjność. Jed�
nak udało się! Gmina Raszyn znalazła się
w gronie 42 gmin i miast wyróżnionych
w 2014 roku.
	„Sportowa Gmina 2014” to wyróż�
nienie przyznawane samorządom, które
umiejętnie realizują program rozwoju
sportu i rekreacji w regionie. Wśród laure�
atów tegorocznej edycji wyróżnienia uzy�
skały zarówno duże aglomeracje miejskie
z imponującą bazą sportowa, jak i mniej�
sze miasta i gminy oraz małe gminy wiej�
skie, które na skalę swoich możliwości
i potrzeb realizują program rozwoju infra�
struktury sportowej, połączony z promo�
cją sportu i rekreacji.
Na oficjalnej gali, na której wręczano
wyróżnienia nie zabrakło znakomitych
polskich sportowców. Byli to: Andrzej
Supron – wybitny polski zapaśnik i mul�
timedalista; Marian Woronin – srebrny
medalista olimpijski oraz Jacek Wszoła
– złoty medalista olimpijski. Gratulacje
laureatom przekazała w imieniu Mini�
sterstwa Sportu i Turystyki – Aleksandra
Plucińska, Dyrektor Departamentu Infra�
struktury Sportowej.
Wraz z tytułem „Sportowa Gmina
2014” po raz pierwszy organizatorzy kon�
kursu postanowili przyznać tytuł „Lidera
Sportowej Polski”. Wyróżnienie to otrzy�
mują prezydenci, burmistrzowie oraz wój�
towie, którzy konsekwentnie angażują się

w budowę Sportowej Polski. Wśród lide�
rów znalazł się także Wójt Gminy Raszyn
– Pan Andrzej Zaręba, który aktywnie
buduje sportowe oblicze Raszyna.
Należy także wspomnieć, iż Gmina
Raszyn jest jedyną gminą wśród laure�
atów, która została podwójnie wyróż�
niona. Kapituła podkreśliła rolę Gmin�
nego Ośrodka Sportu w Raszynie
w wybitnej promocji piłki nożnej wśród
dzieci poprzez Mini Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej realizowane, w skali ogól�
nokrajowej, w 2014 roku.

PODZIĘKOWANIA
W związku z organizacją w dn.
19.10.2014 r. XIV Międzynarodo�
wego Turnieju Bokserskiego Junio�
rów im. Michała Szczepana o Puchar
Wójta Gminy Raszyn, w któr ym
udział wzięli ekipy pięściarzy z Polski,
Litwy i Ukrainy dziękuję p. Andrze�
jowi Zarębie Wójtowi Gminy Raszyn
za pomoc i wsparcie organizacji
Turnieju oraz p. Annie Bobynko
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Raszynie za pomoc i umożliwienie
zorganizowania kolejnego Turnieju
w pomieszczeniach szkoły.
Jacek Gromek, Członek Zarządu KS Raszyn,
Kierownik Sekcji Bokserskiej

Pływalnia w Raszynie – wysokie 35. miejsce na Mazowszu!
Pływalnia w Raszynie działająca
od 2002 r. służy Mieszkańcom w każ�
dym wieku. Zarówno dzieci, młodzież,
osoby w średnim wieku, jak i seniorzy
znajdą w ofercie zajęcia dopasowane
do ich potrzeb. O tym, że działa bardzo
dobrze świadczy jej miejsce w rankingu
sporządzonym przez specjalistyczny, nie�
zależny portal internetowy infobasen.pl.
W zestawieniu obejmującym 81 base�
nów oraz parków wodnych z wojewódz�
twa mazowieckiego są zarówno obiekty
dysponujące niecką sportową o wymia�
rach olimpijskich (długość 50 m), jak
i te mniejsze, które podobnie jak nasz
raszyński posiadają tory pływackie o dłu�
gości 25 m. Autorzy rankingu nie dzielili
też basenów ze względu na wiek, mimo
że w ostatnich kilku latach powstało wiele

pływalni, jak na przykład w Ząbkach czy
Mińsku Mazowieckim, które nowoczesno�
ścią konstrukcji, a także funkcjonalnością,
wyprzedzają pozostałe o kilka klas. Tym
bardziej cieszy 35. miejsce na Mazowszu
pływalni zarządzanej przez Gminny Ośro�
dek Sportu w Raszynie.
Według opinii internautów najwięk�
sze noty należą się nam za ogólną kondy�
cję obiektu, w tym jakość infrastruktury.
Ponadprzeciętnie wypadamy również pod
względem czystości obiektu oraz jakości
obsługi.
Warto podkreślić, że na niższym miej�
scu uplasował się nasz najbliższy konku�
rent -  pływalnia OSiR Ochota. Nie może
się równać z obiektem GOS-u choćby pod
względem czystości wody. Tą od dwóch lat
mamy najlepszą jakościowo w powiecie,

co wielokrotnie podkreślano na sesjach
Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Na tym jednak nie poprzestaniemy.
Mamy zgrany i fachowy zespół pracow�
ników, którzy sumiennie i z zaangażowa�
niem wykonują swoją pracę. Dyrekcja,
wraz z działem marketingu, pracuje nad
kolejnymi autorskimi projektami, które
wzbudzą zainteresowanie i przyciągną
kolejnych Klientów. W tym roku była to
plaża, która cieszyła się w okresie wakacji
dużą popularnością.
Zapraszamy do korzystania z usług
basenu GOS w Raszynie. Oprócz pły�
walni mamy dobrze wyposażoną siłow�
nię, saunę oraz solarium. Po fizycznym
wysiłku zapraszamy do kameralnego
bufetu, który serwuje smaczne posiłki.

teksty: Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!

Klimkowska, Krystyna

Obiecałam tematykę jesienną, a tu jeszcze wakacyjna.

wykonane w różnych technikach plastycznych. Na konkurs

Prezentuję Wam nagrodzone prace w Gminnym
Konkursie „Pocztówka z wakacji”, który już po raz
kolejny zorganizowała dla najmłodszych uczniów szkół
podstawowych w naszej gminie Szkoła Podstawowa im.
Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach (koordynator – pani
Marzena Borsuk). Pod kierunkiem swoich wychowawców:
Łady: Ewa Kulińska, Katarzyna Witanowska, Barbara
Woźniak; Sękocin: Agnieszka Dobosz, Zosia Szymaniak,
Regina Suwała, Beata Czyżniak, Mirosława Jankiewicz;

Kącka, Jolanta Mróz.

Dzieci

wykonały interesujące, ciekawe, różnorodne w treści prace,
plastyczny wpłynęły 144 prace, których oceny dokonało
jury w składzie: Elżbieta Kuczara (przewodnicząca),
Małgorzata Błaszczuk, Marzena Borsuk, Zofia Szymanek,
Barbara Woźniak. Nie sposób pokazać dużej ilości prac
wyróżnionych. A w zasadzie na prezentację zasługują
wszystkie. Dlatego tą drogą wszystkim Autorom składam
serdeczne gratulacje za twórczy udział w konusie, zapraszając
za rok do ponownego udziału.
Pozdrawiam Raszyniaczek

Raszyn: Agnieszka Brudzyńska, Jolanta Kluczek, Zofia

Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Pocztówka z wakacji”
- poniżej prace nagrodzone

Maja Janowiecka, 5 lat, kl. 0 A, SP Sękocin

Tymoteusz Płatek, 6 lat, kl. 0 A, SP Łady

Amelia Kolmus, 6 lat, kl. I, SP Sękocin

Maja Gajewska, 5 lat, kl. 0 A, SP Sękocin

Michał Podymniak, 8 lat, kl. III, SP Sękocin

Izabela Kulińska, 7 lat, kl. I C, SP Łady

Dominika Kowalczyk, kl. 1 A, SP Raszyn

Emilia Zalewska, kl. I, SP Raszyn

Aleksandra Kazubska, 6 lat, kl. I C, SP Sękocin

Lena Kupińska, 7 lat, kl. II F, SP Raszyn

Hania Janiak, 6 lat, kl. I B, SP Łady

Laura Staniszewska, kl. I A, SP Raszyn

Barbara Pudełko, 7 lat, kl. II B, SP Sękocin

Adam Maliszewski, 6 lat, gr 0 B, SP Sękocin

Gabriela Szymanek, 8 lat, kl. II B, SP Sękocin

Julia Niedziółka, 5 lat, kl. 0 A, SP Sękocin

Wiktoria Dobosz, 9 lat, kl. III, SP Sękocin

Alex Osiński, kl. II E, SP Raszyn

Maciej Borsuk, 6 lat, kl. I A, SP Łady

Stanisław Suchecki kl. II C, SP Łady

Asia Wielgosz, 6 lat, kl. 0 B, SP Sękocin

Maria Wasilewska, 8 lat, kl. II A, SP Raszyn

Maja Mochocka, 9 lat, kl. III, SP Sękocin

Julia Gębal, 8 lat, kl. III, SP Sękocin

Patryk Ciesielski, 9 lat, kl. III, SP Sękocin

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

