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Nowe władze samorządowe Gminy Raszyn
16 listopada, podczas kolejnych wyborów samorządowych wybraliśmy wójta, 21 radnych Rady Gminy, 4 radnych do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego oraz radnych do sejmiku mazowieckiego. Głosowanie poprzedziła kampania wyborcza, podczas której kandydaci 
prezentowali siebie i swoje programy wyborcze. Ich wizerunki widzieliśmy na banerach i plakatach rozwieszonych w całej gminie, 
a programy mogliśmy przeczytać na ulotkach trafiających do naszych skrzynek pocztowych. Bez wątpienia można powiedzieć, 
że kandydaci na wójtów, radnych do rady gminy i rady powiatu dostarczyli nam, wyborcom wiele informacji, na podstawie których 
mogliśmy dokonać świadomego wyboru.
 Głosowanie trwało cały dzień od 7 rano do 21 wieczorem. Pierwsze informacje z obwodowych komisji wyborczych zaczęły 
spływać po kilku godzinach. Najpierw nieoficjalne, podawane przez członków komisji tuż po podliczeniu głosów. Dotyczyły one 
tych wyborów, które najbardziej nas interesowały: wójta, radnych do rady gminy i rady powiatu. Już wówczas dowiedzieliśmy się, 
że najwięcej osób na stanowisku wójta widziało Andrzeja Zarębę. W każdym z obwodów wyborczych uzyskał on ponad 50% gło-
sów, co oznaczało wygraną w pierwszej turze wyborów. Informacje potwierdziły wyniki podliczone przez gminną komisję wyborczą. 

Wybraliśmy Wójta Gminy Raszyn
W wyborach na wójta głosowało 9286 osób spośród 16 460 uprawnionych do głosowania, co oznacza 57,93 % frekwencję wybor-
czą. Oddano 250 nieważnych głosów. Wyniki głosowania kształtowały się następująco:

Imię i nazwisko kandydata Nazwa komitetu wyborczego Ilość głosów % głosów

ANDRZEJ ZARĘBA KW PIS 5644 60,78
Janusz Rajkowski KW PO RP 1677 18,06

Celina Szarek KWW Celiny Szarek „Samorząd dla Mieszkańców” 805 8,68

Piotr Iwicki KW Wspólnota Samorządowa 650 7,00

Henryka Koper KWW Raszyn Razem 510 5,49

Jak wynika z powyższego, zgodnie z wolą mieszkańców Gminy Raszyn, w latach 2014-2018, funkcję Wójta Gminy Raszyn ponow-
nie będzie pełnić Andrzej Zaręba.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Wybraliśmy Radę Gminy Raszyn
W wyborach do Rady Gminy do obsadzenia było 21 miejsc – o 6 więcej niż w poprzednich wyborach samorządowych. 
Jak rozłożyły się głosy? Kto zwyciężył? Poniżej prezentujemy wyniki wyborów w kolejnych okręgach oraz zdjęcia tych, 
którzy zwyciężyli.

Elżbieta Marzec-Szeląg (KW PiS) 
uzyskała 197 głosów – 40,4%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Grażyna Gałązka – 106 głosów (21,7%)

Michał Słoma – 96 głosów (19,7%)
oraz Joanna Kobryń – 89 głosów (18,2%)

Teresa Nowak (KW PiS)
uzyskała 269 głosów – 45,2%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Mieczysław Chromejko – 115 głosów (19,3%)

Grażyna Rowińska – 96 głosów (16,1%)
Danuta Woźniak – 81 głosów (13,6%)
Jakub Bartosiński – 34 głosy (5,7%)

Sławomir Ostrzyżek (KW PiS)
uzyskał 320 głosów – 84,88% 

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Robert Wójcicki – 46 głosów (12,2%) 
Norbert Gawron – 7 głosów (1,86%)
Paweł Samerdak – 4 głosy (1,06%)

Okręg nr ❶
Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin

oddano 488 ważnych głosów

Okręg nr ❷
Janki, Wypędy, Puchały

oddano 595 ważnych głosów

Okręg nr ❸
Osiedle Falenty 

oddano 377 ważnych głosów
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Ireneusz Koper (KW PiS)
uzyskał 212 głosów – 45,79%

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Sławomir Garbiński – 85 głosów (18,4%)

Teresa Olendzka – 63 głosy (13,6%)
Waldemar Gajewski – 59 głosów (12,7%)

Wiesław Szustak – 44 głosy (9,5%)

Andrzej Robakiewicz (KW PO RP)
uzyskał 83 głosy – 31,2%

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Bogusław Wągrodzki – 80 głosów (30,1%)

Paweł Lao – 52 głosy (19,6%)
Leszek Ciurzyński – 26 głosów (9,8%)

Piotr Weryński – 25 głosów (9,4%)

Tadeusz Pawlikowski (KW PiS)
uzyskał 412 głosów – 59,62%

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Grzegorz Bąk – 134 głosy (19,4%)

Mirosław Witkowski – 89 głosów (12,9%)
Bogumiła Stachurska – 31 głosów (4,5%)
Robert Kwiatkowski – 25 głosów (3,6%)

Agnieszka Boczkowska (KW PiS)
uzyskała 123 głosy – 35,45%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Andrzej Her – 113 głosów (32,6%)
Jan Majdecki – 75 głosów (21,6%)
Andrzej Stajak – 27 głosów (7,8%)

Antoni Trykoszko – 9 głosów (2,6%)

Barbara Hejczyk (KW PO RP)
uzyskała 93 głosy – 24,09%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Mieczysław Kowalewski – 87 głosów (22,5%)

Marianna Lotkowska – 86 głosów (22,3%)
Piotr Kaczorowski – 77 głosów (19,95%)
Krystyna Woziwoda – 43 głosy (11,1%)

Anna Matracka (KW PiS)
uzyskała 194 głosy – 42,54%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Rafał Sieradzki – 124 głosy (27,2%)

Terasa Liżewska – 103 głosy (22,6%)
Ewa Korporowicz – 18 głosów (3,95%)
Grzegorz Miziński – 17 głosów (3,7%)

Barbara Turek (KW PiS)
uzyskała 164 głosy – 35,50%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Henryka Koper – 116 głosów (25,1%)
Marcin Sośnicki – 100 głosów (21,6%)

Kamil Jaszczyszyn – 61 głosów (13,2%)
Karolina Kowalczyk – 21 głosów (4,6%)

Anna Wieteska (KW PiS)
uzyskała 196 głosów – 42,61%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Andrzej Zygmuntowicz – 86 głosów (18,7%)
Waldemar Trzaszczka – 76 głosów (16,5%)

Krystyna Lipińska – 52 głosy (11,3%)
Monika Grotek-Koseoglu – 50 głosów (10,9%)

Agata Kuran-Kalata (KWW Raszyn Razem) 
uzyskała 202 głosy – 32,79%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Maria Pleskot-Piesiewicz – 168 głosów (27,3%)

Jakub Kareńko – 132 głosy (21,4%)
Jolanta Kluczek – 72 głosy (11,7%)

Krystyna Mordzewska – 42 głosy (6,8%)

Okręg nr ❹
Falenty Nowe, Falenty Duże, Laszczki

oddano 463 ważne głosy 

Okręg nr ❼
Jaworowa I, Jaworowa II 

oddano 347 ważnych głosów

Okręg nr ❿
Raszyn I

oddano 462 ważne głosy 

Okręg nr ❺
Podolszyn Nowy, Łady

oddano 266 ważnych głosów

Okręg nr ❽
Raszyn I 

oddano 386 ważnych głosów

Okręg nr ⓫
Raszyn I

oddano 460 ważnych głosów

Okręg nr ❻
Dawidy Bankowe, Dawidy 

oddano 691 ważnych głosów

Okręg nr ❾
Raszyn I 

oddano 456 ważnych głosów

Okręg nr ⓬
Raszyn II 

oddano 616 ważnych głosów

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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Henryk Góras (KW PiS)
uzyskał 197 głosów – 40,20%

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Paweł Stankiewicz – 124 głosy (25,3%)

Anna Wąsik – 88 głosów (18%)
Sławomir Hamerliński – 44 głosy (9%)
Marek Olszewski – 37 głosów (7,5%)

Maria Izabela Makarska (KW PiS)
uzyskała 162 głosy – 56,64%

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Dorota Betko – 37 głosów (12,9%)

Joanna Bała-Morawska – 32 głosy (11,2%)
Jacek Kowalski  – 28 głosów (9,8%)
Iwona Sielska – 27 głosów  (9,4%)

Ewa Surmacz (KW PiS)
uzyskała 295 głosów – 45,31% 

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Sławomir Haczkur – 166 głosów (25,5%)
Agnieszka Kuczora – 78 głosów (11,98%)

Michał Pilarski – 68 głosów (10,45%)
Hanna Guziewicz – 44 głosy (6,78%)

Janusz Hoffman (KW PiS)
uzyskał  240 głosów – 72,75%

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Grzegorz Janiszewski – 38 głosów (11,5%)

Justyna Sielska – 21 głosów (6,36%)
Jolanta Bąk – 18 głosów (5,45%)

Bogumiła Kędziora – 13 głosów (3,94%)

Ryszard Kowalczyk (KW PiS)
uzyskał 260 głosów – 60,32% 

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Emil  Sawicki – 68 głosów (15,78%)
Zdzisław Biały – 45 głosów (10,4%)
Kami Pilarski – 38 głosów (8,76%)
Grażyna Głowa – 20 głosów (4,6%)

Dariusz Marcinkowski (KW PiS)
uzyskał 250 głosów – 77,40% 

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Katarzyna Figurska – 36 głosów (11,15%)

Anna Dzierzęcka – 23 głosy (7,12%)
Marcin Beta  –  14 głosów (4,33%)

Andrzej Górecki (KW PiS)
uzyskał 166 głosów – 65,1% 
Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Paweł Kieś – 49 głosów (19,22%)

Edyta Księżak – 33 głosy (12,94%)
Agnieszka Jabłońska-Kuch – 7 głosów (2,75%)

Krystyna Górska (KW PiS)
uzyskała 92 głosy – 22,49% 

Jej konkurenci o mandat uzyskali: 
Andrzej Rup – 87 głosów (21,4%)

Małgorzata Nowotnik – 80 głosów (19,56%)
Paweł  Stec  – 80 głosów (19,56%)

Walenty Gurtowski – 70 głosów (17,11%)

Marek Bańburski (KW PiS)
uzyskał 221 głosów – 58,93%

Jego konkurenci o mandat uzyskali: 
Leszek  Ciarka – 52 głosy (13,87%)

Mariusz Turek – 51 głosów (13,60%)
Tomasz Winiarski – 32 głosy (8,53%)

Maciej Wąsowski – 19 głosów (5,07%)

Okręg nr ⓭
Raszyn II

oddano 490 ważne głosy 

Okręg nr ⓰
Rybie I 

oddano 330 ważnych głosów

Okręg nr ⓳
Rybie II

oddano 255 ważnych głosów 

Okręg nr ⓮
Raszyn II

oddano 286 ważnych głosów

Okręg nr ⓱
Rybie I 

oddano 431 ważnych głosów

Okręg nr ⓴
Rybie III

oddano 409 ważnych głosów

Okręg nr ⓯
Nowe Grocholice 

oddano 651 ważnych głosów

Okręg nr ⓲
Rybie II

oddano 323 ważne głosy

Okręg nr ㉑
Rybie III

oddano 375 ważnych głosów

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
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Mandaty w Radzie Powiatu Pruszkowskiego
W Radzie Powiatu Pruszkowskiego Gmina Raszyn obadza 4 mandaty. W głosowaniu mieszkańcy Gminy Raszyn oddali 8376 
ważnych głosów, z których 5067 (60,49%) uzyskało KW PiS, wprowadzając do Rady Powiatu trzech radnych. Największą 
ilość głosów z tego komitetu wyborczego uzyskał Andrzej Zaręba (1921), ale w związku z objęciem stanowiska Wójta Gminy 
Raszyn, zrezygnował z mandatu. W związku z tym do Rady Powiatu weszli: Mirosław Chmielewski, Katarzyna Klimaszew-
ska i Magdalena Karpiniak. KW PO RP uzyskała 1544 głosy (18,43%). Do Rady Powiatu z tego ugrupowania wszedł Janusz 
Rajkowski.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, wierząc, że za cztery lata, składając sprawozdania z realizacji obietnic wyborczych, zapre-
zentują mieszkańcom katalog dobrze wypełnionych zadań. 

Małgorzata Kaiper

Mirosław Chmielewski
otrzymał 1037 głosów 

Katarzyna Klimaszewska
otrzymała 695 głosów 

Magdalena Karpiniak
otrzymała 513 głosów

Janusz Rajkowski
otrzymał 549 głosów 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

50. umowa w ramach POIiŚ na Mazowszu 
podpisana z Gminą Raszyn
27 listopada Prezes Zarządu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Pan Artur Dąbrow-
ski oraz Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej 
Zaręba podpisali z umowę o dofinanso-
wanie zadania pn. „Uporządkowa-
nie gospodarki wodno – ściekowej 
w Gminie Raszyn – faza IV”, zawar-
tego w projekcie realizowanym w ramach 
I osi priorytetowej - Gospodarka wodno-
-ściekowa – Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 
– 2013. Jest to czwarta umowa zawarta 
z naszą gminą.

Obejmuje ona następujące kontrakty:

• Budowa sieci sanitarnej w ul. Baśniowej, Promyka w Jaworowej i Terleckiego w Dawidach
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mszczonowskiej w Jankach – 24 gospodarstwa domowe i 2 przyłącza do sieci handlowych
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Podolszynie Nowym 
• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Relaksu w Rybiu
•  Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śliskiej, Salomonowskiej, Kwiatów Polnych, Lilii Wodnych, w Dawidach i Dawidach 

Bankowych

Część inwestycji jest już wykonana. Obecnie kanalizacja budowana jest w Podolszynie Nowym i ul. Śliskiej w Dawidach. Całość 
prac zostanie zakończona w 2015 roku. W jej efekcie zostanie wybudowane kolejne 5,13 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której 
zostanie podłączonych 815 osób fizycznych oraz zlikwidowane 2 przyzakładowe oczyszczalnie ścieków: Centrum Handlowego 
Janki i sklepu IKEA, dając w efekcie RLM 2380.

Planowany koszt inwestycji to 15 089 954,26 zł, zaś dofinansowanie z UE wyniesie 8 180 442,71 zł. 
Małgorzata Kaiper

Prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski, Kierownik JRP Elżbieta Funo, Skarbnik Lilianna Kłos,Wójt Andrzej Zaręba © M. Kaiper
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Ostatnia Sesja Rady Gminy Raszyn VI Kadencji
Tuż przed wyborami samorządowymi, 
14 listopada br. odbyła się ostatnia, 
LXII sesja Rady Gminy Raszyn. Do końca 
trwania kadencji Radni podejmowali 
uchwały ważne dla funkcjonowania lokal-
nego samorządu i mieszkańców. 

Ustalenie wysokości podatków 
na 2015 rok
Decyzją Rady Gminy wszystkie podatki 
pozostały na niezmienionym poziomie. 

Nowe działki nabyte 
przez Gminę Raszyn
Podczas sesji radni podjęli kilka decyzji 
dotyczących własności działek pod drogi. 
Pierwszą uchwałą wyrazili zgodę na nie-
odpłatne przejęcie od HRS Dawidy, 
działki o pow. 0,6095 ha, przeznaczonej 
pod drogę wewnętrzną. Wyrazili też zgodę 
na nabycie od właścicieli dwóch działek 
o łącznej powierzchni 353 m2, położo-
nych przy ul. Waryńskiego w Nowych 
Grocholicach, w związku z projektowa-
niem budowy ulicy Zacisze od ul. Niskiej 
do ul. Waryńskiego. 

Kolejna umowa dzierżawy 
dla Filii GOK-u części OSP Falenty
Poprzednia umowa dotycząca użytko-
wania części budynku strażnicy OSP 
w Falentach, a przeznaczonego na dzia-
łalność Filii GOK-u w Falentach,  zawarta 
10 lat temu, wygasła 30.11.2014 r. 
W związku z tym Gmina Raszyn podpi-
sała następną na kolejne 10 lat, zobowią-
zując się do płacenia rocznie 30 tys. zł 

czynszu. Jak napisano w uzasadnieniu 
do uchwały działalność filii zapewnia 
mieszkańcom Falent i okolicznych wsi 
lepszy dostęp do imprez, zabaw, spotkań 
z wybitnymi ludźmi dla osób ze wszyst-
kich grup wiekowych. 

Dzierżawa dla EKO – Raszyna

Rada Gminy wyraziła zgodę na wydzier-
żawienie na 5 lat Gminnemu Przedsię-
biorstwu Komunalnemu EKO-Raszyn 
Spółka z o.o gminnych budowli i urzą-
dzeń służących zbiorowemu zaopatrze-
niu w wodę i odprowadzaniu ścieków. 
Roczna kwota dzierżawy wynosi obec-
nie ok. 864 000 zł., a wynika z wartości 
amortyzacji dzierżawionego majątku. 

Program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi
Tak jak w latach ubiegłym Rada Gminy 
przyjęła Program współpracy Gminy 
Raszyn  z  organizacjami  pozarzą-
dowymi  oraz  podmiotami,  o  któ-
rych mowa w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 
Program na rok 2015 jest tożsamy z pro-
gramem obowiązującym obecnie. Główne 
cele przyświecające współpracy dotyczą 
budowania partnerstwa między tymi pod-
miotami, w celu rozpoznawania i zaspoka-
jania potrzeb mieszkańców oraz wzmac-
niania ich obywatelskiej aktywności. Ich 
realizacja odbywa się na zasadach pomoc-
niczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji oraz 
jawności. Za priorytetowe uznano zada-
nia z zakresu:

• ochrony i promocji zdrowia
•  upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu
•  działania na rzecz osób niepełnospraw-

nych i rodzin z niepełnosprawnością
• edukacji, oświaty i wychowania
• rekreacji, turystyki
• dziedzictwa kulturowego
Wyłanianie organizacji, którym udzie-
lane jest wsparcie finansowe w celu reali-
zacji w/w zadań, odbywa się  poprzez 
konkurs ofert, którego wyniki podawane 
są do publicznej wiadomości. Podmioty 
programu mogą też z własnej inicja-
tywy składać wnioski o realizację zadań 
publicznych. 

Sprawozdanie wójta 
z bieżącej działalności
Podpisana została umowa z firmą Melio-
rex, która będzie wykonawcą sieci kana-
lizacji sanitarnej w części Podolszyna 
Nowego oraz w ul. Śliskiej w Dawidach. 
Inwestycja jest dofinansowywana z Fun-
duszu Spójności UE, 
 Po zakończeniu budowy nastąpiło 
uroczyste otwarcie budynku Centrum 
Kultury Raszyn. Obecnie jest on wyposa-
żany w kolejne urządzenia. Przekazanie 
w zarząd Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
nastąpi z początkiem nowego roku. 
 Na zakończenie sesji, Przewodniczący 
Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcin-
kowski złożył na ręce Sekretarz Urzędu 
Gminy Jolanty Osowieckiej,  serdeczne 
podziękowania dla kierowników wszyst-
kich Referatów Urzędu Gminy Raszyn 
za dobrą i skuteczną współpracę, dzięki 
której w mijającej kadencji można było 
tak wiele uczynić. Specjalne podzięko-
wania zebrani złożyli też Radnemu Kazi-
mierzowi Wieczorkowi, który, po 8 latach 
pracy, postanowił zakończyć pracę 
w Radzie Gminy Raszyn. Pozostałe osoby 
samorządu raszyńskiego zostały uhono-
rowane wcześniej – podczas opisywanej 
w poprzednim numerze Kuriera Raszyń-
skiego – uroczystej Sesji, która odbyła się 
w Centrum Kultury Raszyn.

Małgorzata Kaiper

RADA GMINY RASZYN

LXII Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Podziękowania złożone na ręce Sekretarz Urzędu © M. Kaiper

Kierownicy referatów Urzędu Gminy Raszyn © M. Kaiper

Podziękowania dla Pana Kazimierza Wieczorka © M. Kaiper
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Z placu budowy trasy S8

Nie wiem, który już raz redakcja Kuriera 
Raszyńskiego zajmuje się budową 
trasy S8, po ludzku zwanej Obwodnicą 
Raszyna. Naszą ciekawość usprawiedliwia 
niecierpliwość, ponieważ zdajemy sobie 
sprawę, jak bardzo odmieni się na lep-
sze życie w naszej gminie, po oddaniu tej 
drogi do użytku, gdy Aleja Krakowska sta-
nie się spokojną, lokalną ulicą.
 Na całej długości nowego odcinka 
autostrady praca wre. Byliśmy, widzie-
liśmy. Szczególnie koncentruje się 
wokół wiaduktów i powiązanych z nimi 
węzłów komunikacyjnych. Spokojniej 
jest pomiędzy nimi; część jezdni jest już 
pokryta asfaltem, część jeszcze czeka 
na nawierzchnię. Na wykończonych frag-
mentach stosami leżą latarnie przygoto-
wane do instalacji.

 
Tylko patrzeć, jak wiadukt przy Pruszkow-
skiej zostanie oddany do użytku, bo zain-
stalowano już na nim bariery, a część 
ulicznej jezdni kierującej ruch w jego 
stronę jest prawie skończona. Wtedy 
zamknięta zostanie obecna nitka ulicy 
Pruszkowskiej i Targowej w Michałowi-
cach, a ruch pojazdów zostanie skiero-
wany na wiadukt nad trasą. To posunię-
cie umożliwi dalszą budowę autostrady.
 Trakt Grocholicki, na zachodzie będzie 
odcięty wprawdzie estetycznym, złożo-
nym z szarej kostki betonowej, ale murem, 
który górował będzie nad nim i ulicą Par-
tyzantów, a z drugą stroną połączony 
tylko kładką dla pieszych. Tak piękna, 
szeroka ulica staje się wewnętrznym skwe-
rem Grocholic. Niestety, pomimo kilku-
letnich starań, nie można było zmienić 

projektu zatwierdzonego w 2006 roku. 
 Wiadukt na Węźle Sokołowska też już 
stoi. Wprawdzie jeszcze nie ma barier, 
ale po ilości ekip sądzić można, że bariery 
i cała reszta zostanie niedługo zrobiona. 
Zaawansowana jest również budowa 
ślimaków, którymi potoczy się ruch 
we wszystkie strony. Ze względu na układ 
działek po naszej stronie będzie brako-
wało jednego dojazdu, który zostanie 
nadrobiony nawrotką po stronie Michało-
wic. Tu też położono super asfalt na auto-
stradzie, jak zaręczają producenci, o pięć-
dziesięcioletniej odporności na ścieranie. 
Pożyjemy, zobaczymy. Droga na Wypędy 
od Węzła Sokołowska jest już gotowa; 
nawierzchnia porządna i równa, straszy 
jedynie brak poboczy, ale roboty jeszcze 
w toku.
 Znacznie bardziej „w lesie” jest Węzeł 
Wolica, choć i tu zaawansowanie wykona-
nia jest znaczne: połowa wiaduktu nad 
Trasą Katowicką stoi, ale widać zrobiona 
nie do końca, bo ruch drogowy puszczony 
jest nie pod nią, lecz pod częścią, której 
jeszcze nie ma. Piszę o nim, bo choć znaj-
duje się poza granicą Gminy Raszyn, to 
bez niego pierwszy etap budowy Obwod-
nicy nie będzie ukończony. Stoi również 
wcześniejszy wiadukt stanowiący ele-
ment węzła widoczny z Trasy Katowic-
kiej, wprawdzie bez dojazdu i asfaltu, ale 
już ustawione krawężniki tworzą obraz 
przyszłej drogi.
 Im dalej od Warszawy, tym mniej nowej 
trasy, jednak, jak powiedział jedyny roz-
mowny pracownik firmy Strabag, którego 
spotkałem na placu budowy, mniej jest 
również obiektów inżynieryjnych, których 
budowa zabiera lwią część czasu, a całość 
inwestycji podzielona jest na dwa etapy: do 
gierkówki i od niej do szosy krakowskiej. 
Wygląda na to, że pierwszy etap oddany 
zostanie przed przyszłorocznymi wybo-
rami parlamentarnymi, czyli przed czasem.
 …Jak pięknie wyglądałaby Polska, 
gdyby wybory były co pół roku?

Jacek Kaiper

Widok z wiaduktu Przy Pruszkowskiej © J. KaiperWidok z wiaduktu na trasę © J. Kaiper

Węzeł Wolica.J.Kaiper © J. Kaiper

Na Węźle Sokołowska © J. Kaiper
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Uwaga – popiół
Z uwagi na to, iż nastał okres grzew-
czy Firma MZO w Pruszkowie świad-
cząca usługę odbioru odpadów komunal-
nych na terenie Gminy Raszyn, zwraca 
się z prośbą aby pojemniki na odpady 
komunalne nie były wypełniane popio-
łem, ponieważ:
•  uniemożliwia to ich podniesienie przez 

pracowników,
•  grozi uszkodzeniem pojemników,
•  powoduje uszkodzenie śmieciarek, linii 

do sortowania odpadów, a duże ilości 

popiołu trafiające do instalacji stano-
wią zagrożenie dla osób pracujących 
na sortowni,

•  jest niezgodne z obowiązującym 
prawem

•  uniemożliwi osiągniecie poziomów 
recyklingu przez MZO Pruszków 
– Gminę Raszyn.

W przypadku, gdy pojemnik na odpady 
komunalne będzie zawierał popiół luzem 
firma nie odbierze odpadów.

Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Za nami ponad rok realizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, która na gminę złożyła organiza-
cję odbioru i zagospodarowania odpadów 
z terenu nieruchomości zamieszkałych. 
Uważamy, że wdrażanie ustawy, mimo, 
że kazało nam się zmierzyć z zupełnie 
nowymi zadaniami i problemami, zakoń-
czyło się sukcesem.

Przygotowania 
do wdrożenia systemu
Ponad rok trwały przygotowania do wdro-
żenia nowego systemu. Pracowała nad 
nim Rada Gminy i powstały na tę okolicz-
ność zespół ds. Gospodarowania Odpa-
dami Komunalnymi nadzorowany przez 
wice Wójta Mirosława Chmielewskiego. 
Formą przygotowania była też, trwająca 
półtora roku, akcja bezpłatnego odbioru 
odpadów segregowanych. Uchwalone 
przez Radę Gminy stawki opłat za odbiór 
odpadów, najniższe w powiecie pruszkow-
skim, były korzystne dla mieszkańców.

Wyłonienie wykonawcy
odbierającego odpady
Przetarg wyłaniający wykonawcę, zakoń-
czony w czerwcu 2013 r. został oprote-
stowany przez jednego z przedsiębiorców. 
W związku z tym, czekając na rozstrzy-
gnięcie KIO, gmina rozwiozła mieszkań-
com pojemniki i worki oraz opłacała 
usługi wykonywane przez 4 przedsiębior-
stwa. Dzięki temu mieszkańcy bez pro-
blemu pozbywali się śmieci. 
 15 sierpnia 2013 r., po zakończeniu 
sprawy w KIO w Warszawie, gmina pod-
pisała docelową umowę na odbiór i zago-ła docelową umowę na odbiór i zago- docelową umowę na odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
z przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu 
– z firmą MZO Pruszków. 

Zasady nowego systemu

Nowy system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi ruszył w gminie 
od 16 sierpnia 2013 r. Od tego czasu 
firma, co dwa tygodnie, naprzemien-
nie, odbiera sprzed posesji mieszkań-
ców odpady zmieszane i segregowane, 
a w okresie od kwietnia do listopada rów-
nież odpady zielone.
 Dodatkowo, po wcześniejszym tele-
fonicznym lub osobistym zgłoszeniu 
w Urzędzie Gminy Raszyn, raz w mie-
siącu, z terenu nieruchomości odbierane 
są odpady wielkogabarytowe, zużyte 
chemikalia, opakowania po środkach 
ochrony roślin, środkach medycznych, 
farbach, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte opony, odpady odzieży 
i tekstyliów. Przeterminowane leki można 
pozostawić w konfiskatorach znajdują-
cych się w raszyńskich aptekach. Zużyte 
baterie i akumulatory można zostawić 
w pojemniku wystawionym w budynku 
w Urzędzie Gminy Raszyn oraz wybra-
nych placówkach oświatowych. Ponadto 
na parkingu Urzędu Gminy w Raszy-
nie oraz przy ul. Wierzbowej w pobliżu 
szkoły w Sękocinie Starym stoją spe-
cjalistyczne kontenery firmy Polblume, 
w których można zostawiać zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, nie 
czekając na odebranie go bezpośrednio 
z nieruchomości.

Deklaracje
Obowiązek złożenia deklaracji o wyso-
kości opłaty komunalnej objął właścicieli 
wszystkich nieruchomości zamieszkałych. 
Do dnia dzisiejszego złożono 5824 dekla-
racje dla 5393 nieruchomości (możliwe 
jest składanie więcej niż jednej deklaracji 
dla tej samej nieruchomości w przypadku 
prowadzenia odrębnych gospodarstw 

domowych). Zgodnie z zapisami w dekla-
racjach zgłoszono zamieszkiwanie 20491 
osób, z czego selektywną zbiórkę odpa-
dów zadeklarowało 13788 osób (67% 
mieszkańców).
 W przypadku niezłożenia deklaracji 
o ilości osób zamieszkujących w gospodar-
stwie domowym urząd gminy wszczyna 
sukcesywnie postępowania: najpierw 
wyjaśniające, wzywając właściciela do 
złożenia deklaracji, następnie określające 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpa-
dami na mocy decyzji. Na wydanie decy-
zji w tej sprawie Urząd Gminy ma 5 lat 
od zakończenia roku podatkowego, czyli 
za 2013 rok decyzję można nałożyć aż do 
końca 2018 roku. Opłaty, z odsetkami za 
zwłokę, będą naliczane od 1 lipca 2013 r. 
lub od daty zamieszkania w posesji.

Współpraca Urzędu Gminy 
i mieszkańców
Pracownicy urzędu dokładają wszelkich 
starań, aby odbiór odpadów przebiegał 
sprawnie i bez uciążliwości dla mieszkań-
ców. Przyjmują zgłoszenia w sprawie sytu-
acji nietypowych. Przekazują firmie MZO 
informacje o planowanych remontach 
dróg lub budowach kanalizacji uniemożli-
wiających odbiór odpadów z nieruchomo-
ści w trakcie tych prac, w celu ustalenia 
możliwie najmniej uciążliwego sposobu 
odbierania odpadów w tym czasie. 
 Dzięki dobrej współpracy z firmą MZO 
Pruszków do Urzędu Gminy z każdym 
dniem wpływa coraz mniej informacji 
o trudnościach związanych z odbiorem 
poszczególnych odpadów komunalnych. 
Uważamy, że ustawa została wdrożona 
z sukcesem.

Monika Marszałek, Kierownik Referatu OŚGK
Szymon Salach, Zespół ds. Gospodarowania 

Odpadami Komunalnymi
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Dni otwarte w Centrum Kultury Raszyn

W dniach od 24-26 listopada Raszyńskie 
Centrum Kultury otworzyło swe podwoje 
dla zwiedzających. Przez trzy dni, 
w godzinach popołudniowych, po licz-
nych salach i pracowniach oprowadzali 
mieszkańców pracownicy Urzędu Gminy: 
Michał Kucharski i Dominik Chmielew-
ski. Zaproszenie do odwiedzenia Centrum 
Kultury Raszyn otrzymali imiennie miesz-
kańcy, którzy w 2011 r. podpisali pety-
cję o budowę obiektu, a także wszyscy 
czytelnicy poprzedniego numeru Kuriera 
Raszyńskiego. 
 Mimo, że Centrum Kultury Raszyn 
rozpocznie działalność wraz z nowym 
rokiem, już teraz zwiedzający mogli obej-
rzeć, w sali wystawowej, na parterze, bar-
dzo interesującą wystawę fotograficzną 
„Ulica Krokodyli”, która zawitała do nas 
dzięki współpracy z Muzeum Literatury 
w Warszawie. Tam, w 2012 r. towarzy-
szyła wystawie „Bruno Schulz. Rzeczywi-
stość Przesunięta”. Autor zdjęć, Krzysztof 
Miszułowicz, inspirowany prozą Schulza, 
jego „Ulicę Krokodyli” odnalazł we współ-
czesnej ulicy Chmielnej w Warszawie. 
Patrząc na fotografie, trudno uwierzyć, że 
obiektyw aparatu artysty wypatrzył taką 
rzeczywistość w 2012 r. „Głównymi bohate-
rami cyklu stają się nie tyle pędzący przechod-
nie, ani nawet stali bywalcy ulicy Chmielnej, 

pojawiający się niczym postacie z wczesnych fil-
mów Lyncha, ale napisy na murach, plakaty, 
reklamy, afisze – wszechogarniająca tandeta, 
totalny chaos ikonograficzny i estetyczny…” 
czytamy w katalogu wystawy „Ulica Kro-
kodyli.Waw.PL”
 Obok, w drugiej części sali, która dzięki 
przesuwanym drzwiom może zmieniać 
swój rozmiar i kształt, powstał kącik dla 
najmłodszych. Dzięki miłym Paniom 
z „Mojego Przedszkola” w Dawidach Ban-
kowych maluchy zamieniały się w kotki, 
myszki i biedronki. A w dodatku dosta-
wały w prezencie kolorowy balonik. 
 W sali widowiskowej na pierwszym 
piętrze mogliśmy przyjrzeć się pró-
bie, którą ze swoimi wychowankami 

przeprowadzała Pani Ewa Korporowicz. 
Mali artyści, na dużej scenie, zdobywali 
pierwsze szlify swojej kariery.
 We wtorek, na tejże scenie królował 
zespół wokalny Seniorki z Klubu Seniora 
w Raszynie, przygotowujący koncert 
kolęd, z którym wystąpi podczas kon-
kursu w Pruszkowie oraz podczas wigilij-
nych spotkań organizowanych tradycyjnie 
w okresie przedświątecznym. 
 W środę sala widowiskowa gościła mło-
dzież. W ramach prób zespołów muzycz-
nych działających w Świetlicy w Rybiu, 
Jakub Bartosiński recytował swoje wier-
sze w konwencji intelektualny rap. Towa-
rzyszyły temu własne, surowe plansze 
z rysunkami warsztatowymi cmix oraz 
poezja i proza deklamowana lub rapo-
wana. Ćwiczył również duet muzyczny 
Spellback espol rockowy: Natalia Bystrek 
– wokal i Kamil Sapor – gitara.  
 W ciągu trzech listopadowych dni 
wiele osób odwiedziło Centrum Kultury 
Raszyn. Z ciekawością i niekłamanym 
podziwem oglądali pomieszczenia usytu-
owane na wszystkich czterech poziomach, 
których różnorodność już teraz pokazuje, 
jak wielostronne zajęcia i imprezy będą się 
tu odbywać.  Nie ulega wątpliwości, że 
uzyskaliśmy obiekt, który znacząco wzbo-
gaci życie kulturalne i społeczne raszyń-
skiej społeczności.    Małgorzata Kaiper

Raszyński Grudzień
8 grudnia, godz. 10.00
Występ gościnny zespołu „Rybianie” z repertuarem 
pieśni ludowych w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy 
Praga Południe m. st. Warszawy.

11 grudnia
Spotkanie świąteczne połączone z okolicznościowym 
koncertem – Centrum Kultury Raszyn.

14 grudnia
Wieczór Adwentowy, program artystyczny, warsztaty 
wieńców adwentowych, konkurs kulinarny – Sala 
widowiskowa GOK-u w Falentach.

14 grudnia, godz. 15.00 – 17.00
Mikołajkowo – artystycznie – sportowo. Bezpłatne 
atrakcje dla dzieci: warsztaty plastyczne, bębniarskie, 
tor modelarski, jazda gokartem. Tor Janki, ul. Gra-
niczna 15 - 800 m od CH Janki.

15 grudnia, godz. 10.00
Spotkanie z Mikołajem dla dzieci – podopiecznych 
GOK-u w Sali Widowiskowej w Urzędzie Gminy Raszyn. 
Okolicznościowy program świąteczny w wykonaniu 
dziecięcego zespołu GOK-u Mini Studia Estrady.

20 grudnia
Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora Rybie – kościół 
św. Bartłomieja w Rybiu.

Zwiedzający i przewodnicy © M. Kaiper

Wystawa Ulica Krokodyli © M. KaiperMałe artystki na dużej scenie © M. Kaiper
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Rozbiórka starego przedszkola przy 
Poniatowskiego
Jeszcze w tym roku rozebrany zostanie budynek przedszkola przy Ponia-
towskiego. Przetarg wygrało konsorcjum firm: „FOB” z Piastowa oraz 
TREMOEXPORT z Warszawy, oferując cenę 91 217 PLN. Umowa 
z wykonawcą została podpisana 25 listopada, co obliguje wykonawcę 
do zakończenia prac do 24 grudnia. W przyszłym roku na tym terenie 
rozpocznie się budowa kolej-
nego przedszkola. 
 Wa r t o  p r z y p o m n i e ć , 
że z początkiem tego roku cała 
placówka Przedszkola „W Stu-
milowym Lesie” została przenie-
siona do nowego obiektu przy 
ul. Lotniczej.

Kolejne wyposażenie 
Centrum Kultury Raszyn
W chwili obecnej trwa wyposażanie Cen-
trum Kultury Raszyn. Na mocy przetargu 
wyłoniono wykonawcę, który już dostar-
czył krzesła do Sali Widowiskowej i Sali 
Muzycznej wraz z wózkami transporto-
wymi, a obecnie przygotowuje i wkrótce 
zamontuje lady recepcyjne z kontenerami, 
krzesłami obrotowymi i szafami do recepcji 
i sekretariatu oraz wieszaki na ubrania do 
szatni. Przetarg wygrała firma Biuro Perfekt 
z Bielsko Białej oferując kwotę 230 299 zł.

Inwestycje sołeckie
Nowe Grocholice i Puchały wzbogaciły się w tym roku o kolejne miejsca 
służące wypoczynkowi mieszkańców. W Nowych Grocholicach na rogu Błot-
nej i Waryńskiego, powstał plac wybudowany głównie z myślą o dorosłych 
mieszkańcach. Postawiono na nim altankę, ławki oraz służące grom: sto-

liki z planszą do szachów i piłkarzyki.  
Wokół zasadzono różnorodne krzewy, 
kwiaty. Całość jest ogrodzona.
 Z kolei w Puchałach, na budowanym konsekwentnie od kilku lat 
placu gminnym, który dotychczas wypełniały głównie zabawki dla dzieci, 
dostawiono kilka urządzeń zewnętrznej siłowni dla dorosłych. Siłow-
nie zewnętrzne stały się ostatnio bardzo popularne, ponieważ pozwalają 
dorosłym ćwiczyć na świeżym powietrzu i blisko domu. To bardzo ważny 
element prowadzenia zdrowego trybu życia w naszych „zapracowanych” 
czasach.

Nowe chodniki
O potrzebie i korzyściach płynących z budowy chodników nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Chodnik, zwłaszcza ten wybudowany przy ruchliwej ulicy, bardzo 
zwiększa komfort życia mieszkańców, 
pozwalając im bezpiecznie przemiesz-
czać się do sklepu, na przystanek auto-
busowy, do szkoły i kościoła.
 W ostatnim czasie powstały w gmi-
nie dwa chodniki: przy ul. Długiej 
pomiędzy Dawidami a Dawidami Ban-

kowymi oraz w Laszczkach przy Leszczynowej, między Leśną a Źródlaną. Oby-
dwa są bardzo potrzebne, na co wskazuje ilość osób, które z nich korzystają.

Nowe nawierzchnie na Zielonej i Pastelowej
W ramach bieżącego utrzymania dróg jesienią wykonane zostały remonty niektó-
rych ulic.  Nową nawierzchnię asfaltową położono na ulicy Zielonej w Raszynie I, 
zaś z kostki betonowej – na ulicy Pastelowej w Raszynie II. To kolejne drogi, któ-
rych jakość poprawiła się w 2014 roku.

Siłownia dla dorosłych w Puchałach © J. Kaiper

Plac gminny w Nowych Grocholicach © M. Kaiper

Budynek do rozbiórki © M. Kaiper

Chodnik w Długiej © J. Kaiper

Chodnik w Leszczynowej © J. Kaiper
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Budowa kanalizacji w ulicy Śliskiej w Dawidach
Ulica Śliska jeszcze w tym roku będzie skanalizowana. 15 listopada została podpisana 
umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą – Przedsiębiorstwem Produkcyjno-
-Handlowym Meliorex Sp. z o.o. z Raczek. Koszt inwestycji wynosi 428 302,47 PLN 
brutto. W ramach zamówienia, poza budową 357,7 mb kanalizacji grawitacyjnej, 
firma przebuduje fragment sieci wodociągowej.
 Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – Faza IV”, dofinansowanego z Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kanalizacja w Podolszynie Nowym
W listopadzie rozstrzygnięto również przetarg wyłaniający wykonawcę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Podolszynie Nowym. Warto dodać, że projekt budowlany, wraz z zezwo-
leniem na budowę dotyczy terenu całej wsi, natomiast z racji rygorów, jakie nakłada 
Unia Europejska, w pierwszym etapie instalacja będzie wykonywana w ulicach, które 
posiadają pożądany wskaźnik zaludnienie. W sumie wybudowane zostaną ponad 3 km 
kanałów. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Meliorex Sp. z o.o., 
oferując wykonanie za kwotę 3 640 285,48 PLN brutto.
 W dniu 24 listopada w Szkole Podstawowej w Ładach odbyło się spotkanie Wójta 
Andrzeja Zaręby, pracowników JRP – Referatu prowadzącego prace z ramienia Urzędu 
Gminy Raszyn oraz przedstawicieli Przedsiębiorstwa MELIOREX – wykonawcy, z mieszkańcami Podolszyna 
Nowego i ul. Śliskiej w Dawidach.

Strony redaguje Małgorzata Kaiper

Roboty rozpoczęto © M. Kaiper

Wypędy, Wspólna w Jankach, Słomin, Laszczki i Sękocin Nowy
 Największy tegoroczny kontrakt należy do białostockiej firmy PRIM S.A. z Ełku, która wygrała przetarg na budowę kanalizacji 
w Wypędach, ul. Wspólnej w Jankach, w Słominie, Laszczkach i w części Sękocina Nowego.  W chwili obecnej prace w Wypę-
dach i Jankach zostały zakończone, w Laszczkach sieć położona jest we wszystkich uliczkach dochodzących do Leśnej, natomiast 

na Leśnej, w związku z kolizją z innymi 
instalacjami, prace nadal trwają. Podob-
nie jest w Słominie na ul. Wierzbowej 
i 6-go Sierpnia. Tam utrudnieniem jest 
podziemny kabel wysokiego napięcia 
położony w innym miejscu, niż to wyni-
kało z map.

Puchały
W bieżącym roku w wielu miejscach gminy rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sani-
tarnej. W szczytowym momencie na palcach budowy znajdowało się ok. 20 firm – 
wykonawców i podwykonawców. Część z nich zakończyła już prace. Po odtworzeniu 
nawierzchni świadectwem istnienia instalacji są studzienki kanalizacyjne
 Taka sytuacja jest w Puchałach, gdzie działała firma MELIOREX Sp z.o.o. 
z Raczek. Wykonawca doskonale wywiązał się ze swojego zadania, dotrzymał ter-
minu wykonania, który ustalono na 30 października br. Sprawa była niezwykle 
istotna, ponieważ w trakcie budowy nieprzejezdna była ulica Żwirowa stanowiąca 
dojazd do cmentarza w Puchałach. Trudno sobie wyobrazić korki, gdyby 1 listopada 
samochody nie mogły dojechać na cmentarz z dwóch stron. Dzięki solidności wykonawcy w Dzień Wszystkich 
Świętych droga była nie tylko przejezdna, ale też w znacznie lepszym stanie dzięki nowo położonej warstwie 
asfaltu. Inwestycja, która kosztowała 3 362 820 zł. jest dofinansowana z funduszu Unii Europejskiej, w ramach 
III Fazy projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”.

Puchały mają kanalizację © M. Kaiper

Spotkanie z mieszkańcami © M. Kaiper

Diamentowa w Laszczkach © J. Kaiper Kanalizacja na Wspólnej w Jankach © J. Kaiper
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Obchody Święta Niepodległości
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym 
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepod-
ległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. 
Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bącz-
kiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę cze-
kały, piąte doczekało(…)” 

Jędrzej Moraczewski

Słowa polityka, premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej w okresie tuż po odzyskaniu nie-
podległości, stanowią najlepsze świadec-
two wagi, jaką Polacy przykładają do wol-
ności i niezależności. Dziś, po prawie 100 
latach od tamtych chwil, nadal o nich 
pamiętamy i odzyskaną niepodległość 
czcimy. Z tego względu, jak co roku, 11-go 
listopada, władze samorządu raszyńskiego 
oddały hołd patriotom: powstańcom war-
szawskim pochowanym w grobie na cmen-
tarzu w Puchałach, żołnierzom poległym 
w bitwie raszyńskiej, upamiętnionym na 
grobli oraz pułkownikowi – poecie Cypria-
nowi Godebskiemu, pod figurką w miej-
scu jego śmierci. 
 Nauce patriotyzmu, wpajaniu mło-
demu pokoleniu ideałów wolności 

i wartości, jakie przynosi własne państwo, 
służą też coroczne uroczystości organizo-
wane przez wszystkie gminne placówki 
oświatowe. 
 W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych we wszystkich szkołach 
odbyły się uroczyste akademie. Warto też 
wspomnieć, że o randze, jaką społecz-
ność gminy Raszyn przykłada do wycho-
wania patriotycznego świadczą patroni 
szkół.
 Nie przez przypadek są nimi: Cyprian 
Godebski, książę Józef Poniatowski, 
Wacław Potocki i Kardynał Stefan 
Wyszyński, z których każdy swoim 
życiem świadczył o miłości do ojczyzny.  

Małgorzata Kaiper

11 listopada – Koncert w raszyńskim kościele
Narodowe Święto Niepodległości trady-
cyjnie uczciliśmy w Raszynie koncertem, 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w kościele św. Szczepana. Znane 
polskie pieśni patriotyczne zaprezentowali 
tego wieczoru warszawscy soliści: Alek-
sandra Okrasa-Wachowska i Wiktor Szy-
monowicz, przy akompaniamencie Anny 
Wolniewicz. Koncert z elegancją prowa-
dził Grzegorz Soja, przybliżając przed 
wykonaniem każdego utworu kontekst 
jego powstania, co miało swoisty wymiar 
edukacyjny. Warto choćby wspomnieć 
pierwszy z prezentowanych utworów: 

pieśń z końca XIX wieku „Marsz, Marsz 
Polonia”, wywodzący się z Mazurka 
Dąbrowskiego. Do Polski utwór przy-
wieziony został z Brazylii przed II wojną 
światową. W pierwotnej wersji rozpoczy-
nały go słowa: Jeszcze Polska nie zginęła, choć 
my za morzem, a kończyły: Amerykę rzucim 
i do Polski wrócim. Następnie była słynna 
„Warszawianka” Karola Kurpińskiego, ze 
słowami francuskiego poety Casimira F. 
Delavigne`, w przekładzie poety i histo-
ryka Karola Sienkiewicza, brata dziadka 
Henryka Sienkiewicza. Nie zabrakło 
także, „Pierwszej Kadrowej” i „Marszu 

I brygady”, „Szarej piechoty”. Były także 
inne utwory, miłe sercu każdego Polaka: 
„Wojenko, wojenko”, „Pożegnanie” itp. 
Koncert artyści zakończyli ekspresyjnym 
wykonaniem współczesnej pieśni Wło-
dzimierza Korcza (słowa W. Kajne) „Póki 
Polska żyje w nas”. A na bis – był „Jesz-
cze jeden mazur dzisiaj”, muzyka Fabiana 
Tymulskiego. Z uznaniem przyjęte zostało 
przez publiczność nie tylko wspaniałe 
muzyczne wykonanie koncertu, ale także 
refleksja patriotyczna zwarta w homi-
lii wygłoszonej przez Księdza Probosz-
cza Zdzisława Karasia oraz w okoliczno-
ściowym przemówieniu wójta Andrzeja 
Zaręby, zakończonym życzeniem, „byśmy 
nigdy nie zapomnieli o tych właśnie  war-
tościach, wciąż aktualnej potrzebie służe-
nia Ojczyźnie, tej Wielkiej – Polsce i tej 
małej Ziemi Raszyńskiej a także o naro-
dowej historii i tradycji, wzywającej nas 
do uczestnictwa w życiu publicznym”.
 Za koncert otrzymaliśmy wiele podzię-
kowań, także drogą emailową. A my 
dziękujemy Księdzu Proboszczowi Zdzi-
sławowi Karasiowi i Siostrze Weronice 
zakrystiance  za życzliwą pomoc przy 
organizacji koncertu.

Dyrektor Elżbieta Kuczara i Pracownicy GOK-u

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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PamiętaMy!
 „My Polacy! Nieustannie przez wieki, w sta-
raniach i walce o wolność, niepodległość, tożsa-
mość, suwerenność. O Państwo Polskie!” 

Tymi słowami rozpoczęły się uroczystości 
patriotyczne w kościele w Rybiu, na które 
składały się: Msza Św. za Ojczyznę i pole-
głych w czasie wojny Polaków oraz pro-
gram „Wierni – Ofiarni – Waleczni”, 
wystawiony dla upamiętnienia donio-
słych narodowych rocznic: 75. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej, powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego  oraz 
70. rocznicy Powstania Warszawskiego. 
Już w czasie Mszy Świętej zostaliśmy 
wprowadzeni w klimat i dramat tamtych 
dni, gdy ks. Stanisław Kicman z parafii 
św. Szczepana w Raszynie, w kazaniu cie-
kawie ukazał dramatyczne przeżycia ludzi 
z Woli i powstańczych dni Warszawy 
widziane swoimi oczami … kilkuletniego 
wówczas chłopaka. 
 Program rozpoczął się wykładem 
dr Pawła Kosińskiego z IPN-u, który opo-
wiadał o wydarzeniach, jakie rozegrały się 
we wrześniu 1939 roku: napaści na Pol-
skę przez hitlerowskie Niemcy i Związek 
Radziecki oraz powstaniu pierwszych 
struktur Polskiego Państwa Podziem-
nego. Następnie świadectwo z powstań-
czych walk złożył ich uczestnik, Pan 
Jerzy Zakrzewski ze zgrupowania „Chro-
bry II”. Dziś już 86 letni, jasny, dziarski 

i serdeczny człowiek, pasjonująco opowia-
dał o walkach i wartościach, jakimi kiero-
wali się młodzi bohaterowie czasu Powsta-
nia Warszawskiego.
 Programowi towarzyszyła bogata 
oprawa słowno-muzyczna. Słuchaliśmy 
pięknego śpiewu Pani Doroty Filipczak 
i zespołu młodych mieszkańców z naszego 
terenu, których prowadził, akompaniując 
na organach, Paweł Filipczak Na trąbce 
grał i jej dźwiękiem do zbiórki ku trosce 
o Ojczyznę wzywał Tomasz Kirszling, 
a przysięgę Armii Krajowej porywająco 
złożył Michał Mielniczuk. Narratorami 
byli Andrzej Kowalski i Franciszek Jędrzej-
czyk wprowadzając nas w kolejne etapy 
tej niezwykłej i jakże ofiarnej walki Pola-
ków o wolność i Ojczyznę.
 Program przygotował Pan Krzysztof 
Będkowski, który kończąc uroczystość 
przekazał przesłanie motywujące budo-
wanie współczesnego i nowoczesnego 

samorządu w oparciu o piękne, nieprzemi-
jające wartości wyrażane postawami Pola-
ków tamtego czasu. Podziękował Wójtowi 
Andrzejowi Zarębie i Przewodniczącemu 
Rady Dariuszowi Marcinkowskiemu oraz 
wszystkim, którzy takie myślenie i działa-
nie wspierają, a także złożył wyrazy usza-
nowania gospodarzowi uroczystości Pro-
boszczowi ks. Prałatowi Bartłomiejowi 
Kapałce, który przybył na uroczystość 
wprost ze szpitala, wypełniając swą rolę 
w służbie takim jak te wydarzeniom, które 
bardzo ceni.
 Ważne jest też, że cześć wspaniałym 
postawom Polaków tamtego czasu oddali 
młodzi i szlachetni czasu obecnego: na 
scenie zespół młodzieży śpiewającej 
powstańcze pieśni, a na widowni grupa 
legionistów z „Raszyn 100% Legia”, która 
dba o upamiętnienie Powstania Warszaw-
skiego i powstańczych grobów.

Uczestnicy

WAŻNE WYDARZENIA

Zwiedzający i przewodnicy © M. Kaiper

Wczoraj przedszkolaki, dziś już pierwszaki…
Takie motto przyświecało 24 paździer-
nika 2014 r. uroczystości ślubowania 
i pasowania pierwszaków na uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Ładach. Blisko sie-
demdziesięcioro sześcio- i siedmiolatków 
z trzech klas pierwszych złożyło ślubo-
wanie na sztandar szkoły i zostało ofi-
cjalnie uczniami tej placówki. Umiejęt-
ności recytatorskie i wokalne najmłodsi 
uczniowie szlifowali przez kilka tygo-
dni, aby móc przepięknie zaprezento-
wać  wesołe wiersze i piosenki o tema-
tyce szkolnej  i prozdrowotnej rodzicom 
i gościom zaproszonym na uroczystość. 
Program przygotowany przez wycho-
wawczynie: Barbarę Woźniak, Iwonę 
Ignaczak oraz Katarzynę Witanowską 
przeniósł wszystkich do Królestwa Szko-
łolandii i był gorąco oklaskiwany przez 
zgromadzonych na sali gimnastycznej 
SP w Ładach gości, rodziców, uczniów 
i nauczycieli. Umiejętności pierwszaków 

chwalił Dyrektor Szkoły dr inż. Wiesław 
Borsuk, który w towarzystwie Wójta 
Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby, Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji Katarzyny Klimaszewskiej, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie 
Elżbiety Kuczary, prezesa Spółki Eko-
-Raszyn Pawła Kowala oraz proboszcza 
parafii w Dawidach Bankowych ks. Grze-
gorza Jaszczyka złożył pierwszoklasistom 

życzenia samych sukcesów w kolejnych 
latach nauki szkolnej. Po oficjalnej 
częśc i  uroczys tośc i  każda  k lasa 
udała s ię  na słodki  poczęstunek 
przygotowany przez Rodziców. Na koniec 
Wychowawczynie wręczyły wszystkim 
pierwszakom legitymacje szkolne. 
Pamiątką tego ważnego dnia były też 
dyplomy i książki od Rady Rodziców.

Katarzyna Witanowska SP Łady

Ślubujemy © A. Kaczorowska
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Zofia Kaiper: 18 grudnia 2013 r. nowe przed-
szkole przy ul. Lotniczej w Raszynie zostało ofi-
cjalnie otwarte. Jak przebiegła przeprowadzka 
do nowej siedziby?

Dyr. Magdalena Kołakowska: To było 
oficjalne otwarcie. 1 stycznia formal-
nie zostaliśmy zarządcą obiektu, a 27 
stycznia po raz pierwszy poprowadzili-
śmy w nim zajęcia. To był poniedziałek. 
Natomiast do piątku, 24 stycznia, nie-
przerwanie działaliśmy przy ul. Poniatow-
skiego. W piątek jeszcze zakończyliśmy 
naszą działalność Balem na Pożegnanie 
Przedszkola, na którym bawiła się ponad 
setka naszych wychowanków. Oczywi-
ście przeprowadzka wymagała wielu 
przygotowań – to było wielkie przed-
sięwzięcie logistyczne, jednak myślę, że 
wywiązaliśmy się z niego bez zarzutu. 
Nieocenioną pomoc wyświadczyli na 
pracownicy Urzędu Gminy w Raszynie, 
panowie: Robert Płoński i Zdzisław Stel-
mach. Zaangażowaliśmy również rodzi-
ców: powołaliśmy rodzicielskie pogotowie 
transportowe, dzięki czemu na przewóz 
mebli nie wydaliśmy ani złotówki. To 
wszystko zostało zrobione siłami spo-
łecznymi, mimo –18°C na dworze. Zdję-
cia z przeprowadzki publikowaliśmy na 
naszym fan page'u na Facebooku, doku-
mentując zaangażowanie rodziców. Sta-
raliśmy się, by dzieci nie odczuły, że coś 
się dzieje, poza wiedzą, że to już ostatni 
dzień w tym budynku. To zasługa pracow-
ników, na których mogłam liczyć. Przyszli 
do pracy także w weekend, dopilnowali, 
by wszystkie sprzęty i zabawki znalazły 
się na właściwych miejscach. Kiedy po 
przeprowadzce odwiedził nas pan Wójt 
z panią Wicewójt, stwierdzili, że wszystko 
odbyło się jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki.

ZK: Jak nowe warunki lokalowe wpłynęły na 
ofertę edukacyjną? 

MK: Wnętrze budynku jest estetyczne 
i kolorowe, odpowiednio wyposażone 
i przystosowane do potrzeb rozwojowych 

przedszkolaków. Dysponujemy tu salą 
widowiskową z profesjonalną sceną, z któ-
rej często korzystamy. Odbywają się w niej  
zajęcia ruchowe, muzyczne, uroczystości 
z udziałem rodziców, teatrzyki, koncerty. 
W poprzednim obiekcie taką funkcję 
pełniła zaadaptowana na salę wielofunk-
cyjną szatnia. Każda grupa ma swoją 
salę, obok której znajduje się przebie-
ralnia. Mamy fantastycznie wyposażoną 
kuchnię, spełniającą standardy HACCP, 
w której przygotowywane są smaczne, 
urozmaicone posiłki. Mamy kolorowy 
plac zabaw wyposażony w atestowany 
sprzęt. Największą atrakcją jest wielka, 
zakręcona zjeżdżalnia. Nie zmieniły się 
godziny otwarcia, a nowa lokalizacja jest 
dogodna dla rodziców. Tradycją naszego 
przedszkola jest majowy Piknik rodzinny. 
W tym roku dzięki dofinansowaniu 
z funduszu sołeckiego osiedla Raszyn II 
mogliśmy zaprosić także mieszkańców 
Raszyna, by z dumą zaprezentować osią-
gnięcia dzieci oraz umożliwić zwiedzanie 
budynku przedszkola.

ZK:  Czy dzieciom podoba się ich nowe 
przedszkole?

MK: Myślę, że najlepiej zapytać dzieci. 
Dla mnie takim miernikiem są powta-
rzające się sytuacje, gdy mama mówi: 
„Przyszłam po dziecko drugi raz, bo za 
pierwszym chciało zostać w przedszkolu”. 

Nasze dzieci są radosne, przychodzą 
bez przymusu. Dbamy, by miały tutaj 
czas wypełniony atrakcjami. Przedszkole 
to nie tylko mury, to przede wszystkim 
ludzie, którzy tworzą klimat. W przed-
szkolu panuje życzliwa i przyjazna atmos-
fera – nauczyciele, personel administra-
cyjny i obsługa stanowią zgrany zespół. 
Głównym celem naszej pracy jest aktywne 
współtworzenie przedszkola, w którym 
dzieci czują się ważne, bezpieczne, akcep-
towane i zostają dobrze przygotowane 
do dalszych etapów edukacji.  Mamy opi-
nię otwartej, życzliwej dzieciom i rodzi-
com placówki. Do nowego budynku prze-
nieśliśmy dobre tradycje i wzorce z ul. 
Poniatowskiego.

ZK: Tak, przeniesienie całej, gotowej ekipy 
do nowego budynku wydaje się znacznie lepszym 
posunięciem, niż tworzenie zupełnie nowego 
przedszkola w nowym obiekcie. 

MK: Zdecydowanie. Przedszkole to 
nie tylko mury, to przede wszystkim 
ludzie, wydarzenia, którzy tworzą kli-
mat. My przenieśliśmy tutaj te dobre 
tradycje i wzorce z przedszkola przy 
Poniatowskiego.

ZK: Od lat wdrażacie ciekawe rozwiązania edu-
kacyjne i profilaktycznie. Jakie prowadzicie 
obecnie?

MK: Nieustannie doskonalimy swój warsz-
tat pracy, szukamy inspiracji, uczestni-
czymy w różnych formach doskonale-
nia zawodowego. Cenieni jesteśmy za 
fachową kadrę pedagogiczną, która się 
ciągle kształci i doskonali. Dwa lata temu 
Kuratorium Oświaty przeprowadziło 
u nas ewaluację zewnętrzną. Spełnienie 
wymagania „Oferta zajęć umożliwia reali-
zację podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego’” oceniono na najwyż-
szym poziomie (A). To świetny wynik! Co 
roku powstają nowe projekty, w ramach 
których zachęcamy do działania przed-
szkolaki i rodziców. Uczestniczą chętnie 

PRZEDSZKOLE PRZY LOTNICZEJ

Poznajemy warzywa sezonowe © arch. przedszkola

Przegląd tańców ludowych © arch. przedszkola
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w konkursach, akcjach, prelekcjach, poka-
zach, zajęciach czy imprezach przedszkol-
nych. W tym roku szkolnym reaktywo-
wał swoją działalność Teatr Rodziców! 
Premiera przedstawienia już w Mikołajki. 
W naszej pracy kierujemy się słowami 
Konfucjusza: Powiedz mi, a zapomnę. 
Pokaż, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, 
a zrozumiem. Uczymy poprzez zabawę 
i zachęcamy dzieci do podejmowania 
twórczej aktywności, rozwijania pasji, 
zainteresowań i talentów. Stawiamy na 
rozwijanie kreatywnego myślenia, pracę 
zespołową. Uczymy nasze dzieci zdro-
wego trybu życia. Bierzemy udział w pro-
jekcie „Akademia zdrowego przedszkolaka” 
oraz w akcjach propagujących zdrowy 
styl życia: „Mamo, tato wolę wodę”, „5 por-
cji warzyw, owoców lub soku”,  „Kubusiowi 
przyjaciele natury”, „Czyste powietrze wokół 
nas”. Prowadzimy zajęcia kulinarne dla 
dzieci pod hasłem „Smacznie, zdrowo, 
kolorowo”. Dbamy także o kondycję 
fizyczną naszych wychowanków. Dzieci 

systematycznie uczestniczą w różno-
rodnych zajęciach sportowych i tanecz-
nych.  W roku 2013/14 uzyskaliśmy cer-
tyfikat Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Przedszkole w ruchu”. W celu wspierania 
rozwoju dzieci wykorzystujemy metody 
oparte na ich aktywności, m.in. Ruch 
Rozwijający W. Sherborne, aktywne słu-
chanie muzyki wg Batti Strauss, peda-
gogikę zabawy. Od dwóch lat wykorzy-
stujemy metodę projektów badawczych. 
W tym roku założyliśmy Klub Młodego 
Odkrywcy, któremu patronuje Centrum 
Nauki Kopernik. Chcemy podsycać dzie-
cięcą fascynację światem. 
 Dzieci pięcioletnie objęte są progra-
mem zdrowia emocjonalnego „Przyjaciele 
Zippiego”. Jego realizacja jest możliwa 
dzięki wsparciu Pełnomocnik Wójta ds. 
uzależnień pani Beata Adamiak. 
 W październiku zorganizowali-
śmy przegląd tańców i piosenek ludo-
wych pod hasłem „Niech zabrzmi 
wkoło muzyka ludowa, by rok Kolberga 

godnie uszanować”. Pozwolił on wszyst-
kim przedszkolakom odkryć urok i bogac-
two muzyki ludowej. Mamy nadzieję, 
że ta barwna impreza na stałe zagości 
w naszym kalendarzu. Chcemy do tego 
projektu zaprosić także zaprzyjaźnione 
przedszkola z gminy oraz Kluby seniora. 
 Realizujemy nowatorskie rozwią-
zania programowe, które zostały zgło-
szone jako dobre praktyki do Kurato-
rium Oświaty w Warszawie. Są to: „Teatr 
Rodzicielski - przepustką w świat sztuki”, 
„Przedszkole na Piątkę” – standardy jako-
ści pracy z dziećmi, „Jestem częścią przy-
rody: poznaję, badam, doświadczam” 
– cykl programu edukacyjnego o charakte-
rze ekologicznym i przyrodniczym „Auto-
chodzik – miękkie lądowanie w świat 
bezpiecznych dróg” – program z zakresu 
wychowania komunikacyjnego, umożli-
wiający poznanie zasad ruchu drogowego. 
 Od dwóch lat w przedszkolu działa 
Teatr Pracowników „Zaczarowana Dziu-
pla. Wspólnie przygotowujemy już 
czwarte przedstawienie! 
 Jestem przekonana, że dzięki zaan-
gażowaniu całego zespołu nie zabraknie 
nam ciekawych pomysłów na dalsze lata 
pracy.

ZK – Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.

Więcej o tym co się dzieje się w Przed-
szkolu nr 2 „ W Stumilowym Lesie” 
można dowiedzieć się ze strony interne-
towej i fan page'u przedszkola. 
www.przedszkole2.raszyn.bip.net.pl

NA LOTNICZEJ I W SĘKOCINIE

„Przedszkolaki z Sękocina ustanowiły REKORD GUINNESSA”
30 września braliśmy udział w usta-
nawianiu rekordu Guinnessa. Ząbki 
szczotkowało razem 313 328 dzieci. 
W tegorocznej edycji Akademii Aqu-
afresh ustanowiony został rekord w naj-
większej liczbie osób myjących zęby 
w tym samym czasie. Przez 2 minuty 
wspólnie z Pastusiami szczotkowali-
śmy zęby razem z dziećmi w całej Pol-
sce. Ustanowienie rekordu było ambicją 
i pragnieniem każdego dziecka. Do tak 
wielkiego wydarzenia przygotowywali-
śmy się już od pierwszych dni września.  
Przedszkolaki uczestniczyły w cyklu 
zajęć i zabaw edukacyjnych w zakre-
sie higieny jamy ustnej, poznały miesz-
kańców „Pastusiowej krainy”, a przy-
jaźń z nimi zaowocowała wyrobieniem 
nawyku mycia zębów w przedszkolu po 
każdym posiłku. Poprzez wszelkiego 

rodzaju działania poszczególne grupy 
przedszkolaków zdobywały sprawności: 
PRZYJACIELE PASTUSIÓW, ZĘBOWI 
ZNAWCY, OPIEKUNOWIE SZCZO-
TECZEK, MISTRZOWIE SZCZOT-
KOWANIA , WITAMINOWI EKS-
PERCI czy POMOCNICY DENTYSTY. 

Tak mała placówka, a działania na skalę 
ogólnopolską.

BRAWO PRZEDSZKOLAKI!!!

Anna Kaczorowska, nauczycielka

Zajęcia matematyczne © arch. przedszkola

Ustanawianie rekordu Guinnessa © A. KaczorowskaMistrzowie Szczoteczek © A. Kaczorowska
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SENIORZY

XVII Pruszkowski Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów

W Miejskim Ośrodku Kultury w Prusz-
kowie w dniu 11.10 2014 odbył się XVII 
Przegląd Działalności Artystycznej Senio-
rów pod patronatem Prezydenta Prusz-
kowa pana Jana Starzyńskiego. Gminny 
Ośrodek Kultury w Raszynie reprezento-
wany był przez zespół „Seniorki”, solistki 
Alicję Siewierę i Izabelę Makarską oraz 
gawędziarkę Alinę Wolską-Gryba. Zespo-
łowi i solistkom akompaniował instruk-
tor muzyki pan Piotr Piskorz. Tematyka 
przeglądu dotyczyła piosenek pochodzą-
cych z lat dwudziestych i trzydziestych 
minionego wieku. Zespół „Seniorki” 
otrzymał ogromne brawa za perfekcyjne 
wykonanie piosenek: „Tango Notturno”, 
„Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie” 

oraz „Amapola”. Alicja Siewiera w stroju 
nawiązującym do tamtych lat zauroczyła 
wykonaniem piosenek: „Na pierwszy 
znak” i „Nasza jest noc”. Izabela Makar-
ska wystylizowana na Ordonkę z wielkim 
kunsztem zaśpiewała jej utwory: „Ja śpie-
wam piosenki” oraz słynną „Miłość ci 
wszystko wybaczy”. Ponadto panie Ali-
cja Siewiera i Izabela Makarska jako 
duet zachwyciły publiczność śpiewając 
w dwugłosie piosenki: „Morze” z ope-
retki „Panna Wodna” i „La Paloma”. Nie-
zawodna Alina Wolska-Gryba z ogrom-
nym temperamentem wykonała monolog 
pt. „Nie ruszać kolombiny” z repertuaru 
Hanki Bielickiej. 
 Nasi artyści wzbudzili ogromny aplauz 
publiczności. Kolejny raz udowodnili, 
że Gminny Ośrodek Kultury w Raszy-
nie ma się czym pochwalić. Gratula-
cje i podziękowania za występ składali 
artystom Prezydent Pruszkowa pan Jan 
Starzyński oraz Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Pruszkowie pani Ewa 
Sowa. Przebieg festiwalu nagrywała tele-
wizja Pruszków. Podczas rozmów z uczest-
nikami przeglądu okazało się, że sze-
roko znany jest fakt, że Raszyn wkrótce 

otrzyma nowoczesne i świetnie wyposa-
żone Centrum Kultury. Wiele zespołów 
wyraziło chęć przyjazdu do nas i wystę-
pów dla raszyńskiej publiczności. Wybu-
dowanie nowoczesnego Centrum Kul-
tury spełniło wieloletnie oczekiwania 
mieszkańców naszej gminy jak również 
przyczyni się do ożywienia życia kultu-
ralnego i zacieśnienia związków z innymi 
ośrodkami kultury. Wybudowanie Cen-
trum Kultury jest niewątpliwym sukce-
sem samorządu raszyńskiego poprzed-
niej kadencji, w tym pana wójta Andrzeja 
Zaręby.

Maria Izabela Makarska 
Radna Gminy Raszyn

Seniorzy z Falent u Przyjaciół

Pierwsze nasze spotkanie „U Przyjaciół” 
odbyło się 1 września w Kościele w Dawi-
dach, z okazji nawiedzenia obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. W czasie adora-
cji przedstawiliśmy Litanię Polską wg tek-
stu ks. Jana Twardowskiego, przeplatanego 
pieśniami maryjnymi w wykonaniu Swie-
tłany Żarczyńskiej i przy akompaniamen-
cie Piotra Piskorza. Występ poprzedzony 
wstępem o autorze, przedstawiony był na 
tle prezentacji multimedialnej, przygoto-
wanej przez Karolinę Żarczyńską.
 Drugi nasz występ odbył się z okazji 
Dnia Seniora w Ratuszu Włochy, w dniu 
22 października br. Na zaproszenie Pani 
Jadwigi Dzieżęckiej pojechaliśmy na spo-
tkanie Seniorów i członków Uniwersytetu 

III Wieku z programem słowno-muzycz-
nym zatytułowanym PORANEK z TUWI-
MEM. Wybór nie był przypadkowy, 
ponieważ wiązał się z obchodami lat 
tuwimowskich - w ubiegłym roku  przypa-
dała 60 rocznica śmierci poety, natomiast 
w tym roku jest 120 rocznica jego uro-
dzin. Z tej okazji, wspólnie z kol. Swie-
tłaną Żarczyńską, przygotowałyśmy pro-
gram złożony z piosenek do słów Tuwima 
oraz jego wierszy. Na to spotkanie wybra-
łyśmy teksty niemal malarskie, których 
słuchając, oczyma wyobraźni widzimy 
bukiety kwiatów i kunszt ich układania. 
Recytacje i piosenki poprzedzono wstę-
pem o życiu Tuwima, jego twórczości, 
Kwiatach Polskich i Skamandrytach.
 Fragmenty poematu Kwiaty Polskie 
czytali: „a polski bez ...” Kazimierz Cho-
romański, „bukiety polskie jak wiadomo ...” 
- Teresa Magnuszewska i Teresa Kołatek, 
„róże polskie …. różęta...” - Irena Słowiń-
ska i Weronika Foryś, zaś o personifika-
cji róży – Teresa Petryka. Dwa fragmenty 
o ogrodniku recytowała Zyta Stąpel.  Po 
odczytywanych wierszach słuchaliśmy 
piosenek do słów Tuwima w wykona-
niu: Izabeli Makarskiej,  Alicji Siewiera 

i Swietłany Żarczyńskiej. Wszystkie pio-
senki w opracowaniu Pana Piotra Pisko-
rza Panie śpiewały przy akompaniamencie 
tego muzyka. 
 Na zakończeniu nie sposób było nie 
wspomnieć o wierszach grupy Skamander, 
której Tuwim był założycielem. Usłyszeli-
śmy w wykonaniu Edmunda Kani wiersz 
(bez tytułu), w którym „autor grzecz-
nie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy 
bliźnich, aby w d... pocałowały” (cyt. 
z Tuwima).

Zyta Stąpel, Klub Seniora „Brzoza” w Falentach

Izabela Makarska i Alicja Siewiera 

Zyta Stąpel

Seniorki © arch Klubu

Edmund Kania
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ŚWIETLIK

Patriotycznie w Świetliku
12 listopada br. w Świetlicy Środowisko-
wej w Rybiu mieszkańcy uczestniczyli 
w programie poświęconym 96 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Spotkanie rozpoczął inauguracyjny kon-
cert chóru dziecięcego, prowadzonego 
przez Joannę Jang i Pawła Wiśniewskiego, 
który zaprezentował piosenki żołnierskie 
z okresu I wojny światowej. 
 W drugiej części spotkania, dr Paweł 
Kosiński z Oddziałowego Biura Eduka-
cji Publicznej w Warszawie, wygłosił pre-
lekcję na temat przebiegu I wojny świa-
towej. Prezentując 37 najważniejszych 
dat z okresu od 1914 do 1917 roku, 

unaocznił skalę działań wojennych wyni-
kającą z przystępowania do wojny państw 
z całego świata, wypełniających wcześniej 
zawarte traktaty. Następnie, opowiadając 
o frontach wojennych przetaczających 
się przez ziemie polskie, wykazał nie-
zwykłość zdarzeń, które stworzyły moż-
liwość ponownego pojawienia się Polski 
na mapie Europy. Stwierdził, że poza 
Polakami nikt nie życzył sobie odrodze-
nia Państwa Polskiego. Stało się to moż-
liwe, ponieważ w tej wojnie wszyscy 
nasi zaborcy ponieśli klęskę, a w wyniku 
walk, jakie toczyli między sobą - ogromne 
straty materialne i osłabienie. Dla nas ich 

porażka stała się sygnałem do sięgnięcia 
po niepodległość. Informację o powstaniu 
Państwa Polskiego ogłosił depeszą Mar-
szałek Józef Piłsudski. W czasie, kiedy to 
uczynił, nie były jeszcze ustalone granice 
naszego kraju, ale wywalczonej wolności 
nie daliśmy już sobie odebrać. Już nie-
długo minie 100 lat od tego momentu.

Małgorzata Kaiper

III Turniej Szachowy

W niedzielę 23. listopada w Świetlicy 
Środowiskowej w Rybiu odbył się już 
III Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Raszyn. W tym roku obsada tur-
nieju była wyjątkowo mocna: wystar-
towało wielu szachistów mających ran-
king FIDE, w tym czterech szachistów 

z Ukrainy. Zatem można śmiało powie-
dzieć, że turniej miał charakter między-
narodowy! Turniej rozegrany był w syste-
mie siedmiorundowym (25 min. na partię 
dla zawodnika). Rywalizacja była bardzo 
zacięta i do ostatniej partii toczyła się 
walka o zwycięstwo. O końcowej klasyfi-
kacji decydowała dodatkowa punktacja. 
Ostatecznie w kategorii  open zwyciężył 
Filip Bargłowski uzyskując 6 punktów. 
Drugie i trzecie miejsce zajęli szachiści 
z Ukrainy: Mikhail Gerasimenyk (6 pkt.) 
i Vadim Razin (5.5 pkt). Zwycięzca dwóch 
poprzednich edycji turnieju Ryszard 
Eggink zajął tym razem czwarte miejsce 

zdobywając 5 pkt. W kategorii szkół pod-
stawowych zwyciężył Jan Kokoszczyń-
ski (roczniki 2002-2004) i Piotr Sternik 
(roczniki 2005 i młodsi).  Zainteresowa-
nych szczegółową listą wyników odsyłam 
na stronę www.chessarbiter.com .  Turniej 
z roku na rok ma coraz wyższy poziom 
sportowy, co może tylko cieszyć. Patronat 
wójta naszej gminy  przyczynia się z kolei 
do nadania turniejowi odpowiedniej rangi 
i z całą pewnością zwiększa jego atrakcyj-
ność. Dziękuję wszystkim zawodnikom za 
sportową rywalizację i zapraszam za rok.

Mariusz Smolicha, Kierownik „Świetlika”

Występ chóru dziecięcego © M. Kaiper

W trakcie rozgrywek © M. Kaiper
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Mini Festiwale Edukacji Globalnej

Dzięki partnerstwu biblioteki z Funda-
cją Edukacji Międzykulturowej w paź-
dzierniku i listopadzie realizowaliśmy 
wspólny projekt „Mini Festiwale Edukacji 
Globalnej. Edycja 2014”, w ramach któ-
rego odbył się u nas cykl spotkań i wystaw 
poświęconych wielokulturowości. Warsz-
taty z dziećmi w wieku przedszkolnym 
z terenu gminy zatytułowano „Domy 

świata” oraz „Tortilla, chapati i ryż, czyli 
nie tylko chleb…”. Na zajęciach pro-
wadzonych przez specjalistów Fundacji 
przedszkolaki miały okazję przekonać 
się, że domy w różnych zakątkach świata 
buduje się nie tylko z cegły i betonu, ale 
także z drewna, lodu, gliny, skóry, słomy 
czy liści, co więcej – nie zawsze muszą 
one stać w jednym miejscu, ale mogą 
się w miarę potrzeb przemieszczać np. 
z biegiem rzeki lub na grzbiecie konia 
czy osła. Dzieci poznały również trady-
cyjne potrawy z różnych stron globu, 
powstające z pszenicy, ryżu, kukurydzy, 
ciecierzycy, fasoli, soi i kuskusu, a które 
wyglądają i smakują zupełnie inaczej niż 
w Polsce. Mali uczestnicy spotkań przy-
gotowywali dodatkowo prace plastyczne 
i utworzyli niezwykle barwną wystawę, 
dostępną do końca listopada dla odwie-
dzających bibliotekę. Dorośli miesz-
kańcy gminy zainteresowani tematyką 
międzykulturową mieli okazję uczest-
niczyć w spotkaniach z dziennikarzami 
i fotografami Anną i Krzysztofem Kobus, 
którzy za pomocą pięknych slajdowisk 
opowiadali o swoich podróżach po Azji 

i Afryce. /”Mini Festiwale Edukacji Glo-
balnej – edycja 2014”. Fundacja Edukacji 
Międzykulturowej, Projekt finansowany 
z środków programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP w 2014 r./

Łukasz Żywulski

Wizyta w bibliotece szkolnej

Pod koniec października na zaprosze-
nie nauczycieli-bibliotekarzy ze Szkoły 
Podstawowej im. Włodzimierza Potoc-
kiego w Sękocinie odwiedziliśmy świeżo 
wyremontowaną szkolną bibliotekę. Nasz 
pracownik Łukasz Żywulski, który pra-
cował kiedyś, jako bibliotekarz szkolny 
i bardzo lubi pracę z młodymi czytelni-
kami, spotkał się z uczniami klasy szó-
stej, by porozmawiać o prawie autor-
skim. Obok podstawowych ważnych 
pojęć, takich jak utwór, czy autorstwo 
wyjaśnił, czym jest dozwolony użytek 
i na czym polega ochrona własności inte-
lektualnej. Przy okazji lekcji mieliśmy 
przyjemność zetknąć się z biblioteką na 
miarę XXI wieku – nowoczesną, otwartą, 

skomputeryzowaną i bardzo estetyczną. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki takim 
właśnie przestrzeniom i zaangażo-
wanym bibliotekarzom, czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, ale 
także wśród dorosłych, ma odpowiednie 
warunki, aby stale rosnąć. Dziękujemy 
za zaproszenie!

Łukasz Żywulski

Anna Olej-Kobus © Ł. Żywulski

Warsztat o domach świata © M. Golec

Prezentacja wystawy © Ł. Żywulski

Dekoracja zwycięzców © M. Kaiper

W trakcie walki © M. Kaiper

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WIELKI
PRZEDŚWIĄTECZNY

BIBLIOTEKA ZAPRASZA NA

15 - 31 GRUDNIA

NIE PRZEGAP! 

WWW.BIBLIOTEKARASZYN.PL

KIERMASZ
książek   używanych
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Siatkówka 
w październiku
Październik upłynął w Gminnym Ośrodku 
Sportu pod znakiem siatkówki. Najpierw 
4 dnia miesiąca odbył się turniej żeński, 
a w ostatnią sobotę 25, rozgrywki męż-
czyzn. Obydwie imprezy cechował wysoki 

poziom oraz zaangażowanie uczestni-
ków. W kobiecej odsłonie piłki siatko-
wej wzięło udział 6 drużyn. Najlepszym 
zespołem okazał się KKS Kozienice, któ-
rego zawodniczki pokonały w finale SPS 
Konstancin Jeziorna. Brązowe medale 
powędrowały na szyje siatkarek z Miń-
ska Mazowieckiego. Turniej trwał bli-
sko 8 godzin, w czasie których rozegrano 
wiele pasjonujących meczy kończonych 
zazwyczaj decydującym setem, czyli tie-
-breakiem. Zawodniczki grały na dwóch 
halach: szkoły podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego oraz gimnazjum im. Pry-
masa Tysiąclecia.
 Dokładnie 3 tygodnie później zjawiły 
się ekipy męskie. Ich reprezentacja była 
liczniejsza, gdyż w turnieju wzięło udział 
9 drużyn. W finale, w zaciętym i emo-
cjonującym spotkaniu, drużyna Waria-
tów pokonała ekipę „IPRO ART Team 
Stare Babice” 2:1. Trzecie miejsce zajęła 

drużyna „Tutti Frutti”. Tytuł MVP (czyli 
najlepszego zawodnika turnieju) otrzymał 
Maciej Tworek.
 Fundatorem nagród w turnieju oprócz 
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszy-
nie było przedsiębiorstwo Eko-Raszyn. 
W organizacji zawodów pomagał nato-
miast Pan Marek Szablewski, który pełni 
dyżury ratownika na raszyńskiej pływalni, 
a na co dzień jest pasjonatem oraz anima-
torem siatkówki.

Zawody 
pływackie
w listopadzie
20 i 21 listopada raszyński basen gościł 
pływaków z Raszyna i Mazowsza. Pierw-
szego dnia odbył się Ogólnopolski 
Sprawdzian Umiejętności i Wytrzymało-
ści Stylowej w Pływaniu. Były to cało-
dzienne wymagające zawody, podczas 
których zostali wyłonieni najlepsi pły-
wacy. W kategorii rocznika 2002 rywa-
lizowało 5 klubów, a wśród nich UKS 
GOS Raszyn, którym zarządza i prowadzi 
w nim treningi Pan Robert Daniszewski. 
Pozostałe kluby to:  KS Olimpia Lublin, 
Iuks Muszelka, UKS Manta Warszawa 

Włochy oraz Integracyjny Klub Sportowy 
Konstancin. W klasyfikacji najlepszych 
zawodników na 4 miejscu znalazł się osta-
tecznie Albert Jędrzejewski, dwa „oczka” 
za nim Bruno Każmierczak, na 23 pozy-
cji zaś Eryk Rozmysłowski. Wśród dziew-
czynek rocznika 2003 najlepiej spisała 
się Oliwia Wysokińska, która zakończyła 
swój start na przyzwoitym 25 miejscu.
 W kolejnym dniu przeprowadzono 
drugą już edycję Otwartych Mistrzostw 

Raszyna. Zawodnicy UKS-u, jak na gospo-
darzy przystało, każdy niemalże start koń-
czyli na podium. W klasyfikacji generalnej 
chłopcy zdobyli 7 złotych, 6 srebrnych 
i 4 brązowe medale. Dziewczęta dorzuciły 
do tego po 5 medali w każdym kolorze. 
Jedyną ekipą, której uległ raszyński klub 
pływacki był MKS Polonia Warszawa, 
który zdobył o 6 medali więcej. W zesta-
wieniach indywidualnych na tytuł mul-
timedalisty zasłużył niewątpliwie Albert 
Jędrzejewski, który zdobył dwa najcen-
niejsze krążki. 
 Wielki zaszczyt spotkał natomiast 
wszystkie zawodniczki oraz zawodni-
ków, których dekorowała sama mistrzyni 
świata, Europy i olimpijska, wielokrotna 
rekordzistka w pływaniu Otylia Jędrzej-
czak. Już teraz możemy stwierdzić, że ma 
w gronie startujących w raszyńskich zawo-
dach godnych następców.

Rafał Ulewicz

Korty squash w Ładach
Mieszkańcy gminy Raszyn będą mogli 
korzystać z nowych atrakcji sportowych 
w Ładach. Od 23 listopada rozpoczyna 
tam swoją działalność klub sportowy 
„PLAY 2”, w którym mieszczą się 4 naj-
nowocześniejsze korty squash na świecie! 
Zostały one certyfikowane przez Świa-
tową Federacją Squasha  (World Squash 
Federation). Zapewniają graczom ponad-
przeciętne bezpieczeństwo i najwyższy 
komfort gry (amortyzowane podłogi, 
masywne szklane ściany tylne). Ponadto 
klub w Ładach może się poszczycić 

ultranowoczesną salą fitness, wyposażoną 
w najlepszą nawierzchnię ogólnosportową, 
której rolą jest wspieranie użytkowników 
w codziennych zajęciach sportowych 
i aktywności fizycznej oraz zapewnie-
nie właściwej równowagi względów bez-
pieczeństwa, komfortu, wytrzymałości 
i estetyki. Do tego wszystkiego możemy 
na miejscu skosztować wyśmienitej kawy... 
ponoć najlepszej w okolicy! Zaintereso-
wanym podajemy dane adresowe: Łady, 
ul. Długa 71 oraz www.playkwadrat.pl

Agnieszka i Marcin Marszałek

SPORT

Siatkarki © R. Ulewicz Siatkarze.R.Ulewicz © R. Ulewicz Pływacy © arch. GOS
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Bartek Chojnowski, kl. V B

Kornelia Kozłowska, 7 lat Kajetan Szymczyk, 11 lat Marcel Sokołowski, 7 lat 

Urszula Wychowaniec, 11 lat Maja Hoang, 10 lat Maja Do Duong, 14 lat 

Ola Ostrowska, kl. V B

Filip Matczak, kl. V A Mateusz Ogonek, kl. V A

Szymon Wojtasik, kl. V A Michał Petryka, kl. V A

Dzień Dobry!
Dzisiaj prezentuję piękne prace 
plastyczne, wykonane przez pod-
opiecznych Gminnego Ośrodka 
Kultury w Raszynie na zajęciach 
z malarstwa pod kierunkiem Anny 
Sołtysiak. Wszystkie tworzą dobre, 
zrównoważone kompozycje (kom-
pozycja – układ elementów obrazu). 
A prace Uli i Mai dobrze pokazują 
przestrzeń. Wszystkie są opracowane 
kolorystycznie. A co najważniejsze  
– wszyscy  autorzy kochają to, co robią  
i z chęcią przychodzą na zajęcia. Obec-
nie przygotowuję prace na wystawę 
o tematyce świątecznej. Zachęcam 
zatem do tworzenia dobrych kompo-
zycji o różnej tematyce.

Pozdrawiam Raszyniaczek

Prace plastyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ładach 

Prace plastyczne dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie 


