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RASZYN – POWSTAŃCOM WARSZAWY

Pierwszy sierpnia w Gminie Raszyn

Dnia pierwszego sierpnia odbyła się uro-
czystość, jakiej w Gminie Raszyn dotąd nie 
było. Na placu naprzeciw Urzędu Gminy 
rozstawiono krzesła, mikrofony i udekoro-
wano go w barwy narodowe. Ulicę Szkolną 
zamknięto dla ruchu samochodowego, 
a wzdłuż niej, na wysokości Urzędu Gminy 
zaparkowano wozy bojowe Straży Pożarnej. 
O godzinie 16,30 pojawiła się orkiestra dęta 
pod dyrekcją Łukasza Wojakowskiego, zajęła 
swoje miejsce i rozpoczęła koncert. Chociaż 
wszystkie miejsca siedzące zajęto, plac wyda-
wał się pusty, ponieważ ze względu na upał, 
który tego dnia szczególnie doskwierał, więk-
szość z ponad trzysta osobowej publiczności 
kryła się w cieniu. Zwartą formacją przybyli 
kibice Legii Warszawa, sprawcy całego wyda-
rzenia, ubrani w jednolite stroje w koszul-
kach z nadrukowanym motywem Patrioci 
Raszyńscy.
 Spektakl przygotował i poprowadził pan 
Krzysztof Będkowski, który wygłosił słowo 
wstępne, wyjaśniając cel i przebieg uroczysto-
ści, która doszła do skutku, jak się dowiedzie-
liśmy, dzięki patronatowi Rady Gminy Raszyn 
i osobiście Wójta, Andrzeja Zaręby, a organi-
zację zapewniło Centrum Kultury Raszyn, 
pod dyrekcją pana Mariusza Smolichy. Ada 
Niewiadomska młodzieżowa mistrzyni pol-
ski na 100 m st. dowolnym i reprezentantka 

olimpijska błysnęła jeszcze jednym talentem, 
pięknie deklamując Elegię O Chłopcu Pol-
skim, wzruszający wiersz K. K. Baczyńskiego. 
Poezja powstańcza przeplatała się z muzyką; 
Joanna Young skrzypce, Paweł Wiśniewski 
pianino; śpiewem, w mistrzowskim wyda-
niu Aleksandry Young, prywatnie córki pani 
Joanny. Hubert Sołtysiak zachwycił wyko-
naniem wiersza Józefa Szczepańskiego, żoł-
nierza oddziału Parasol pt. Dziś idę walczyć, 
Mamo!
 Kilka minut przed godziną „W” kibice Legii 
opuścili zgromadzenie, udając się na kładkę 
nad Aleją Krakowską, by jak co roku zawie-
sić na niej swój baner i zapalić race. Na placu 
pan Krzysztof Będkowski krótko wyjaśnił, kto 
wyszedł z inicjatywą uhonorowania powstań-
ców w Raszynie i jak należy ją wykorzystać 
w przyszłości, zaproponował, aby 63 płyty 
na placu oznaczyć datami i wydarzeniami 
Powstania, zaprosił zgromadzonych na mszę 
i odwiedzenie mogił powstańczych na raszyń-
skim cmentarzu. Po nim przemówił przewod-
niczący Rady Gminy Raszyn pan Dariusz Mar-
cinkowski, a pani Anna Matracka odczytała 
uchwałę Rady, podkreślając, z jakim popar-
ciem i wzruszeniem radni wysłuchali mło-
dych kibiców, następnie zabrał głos Wójt pan 
Andrzej Zaręba, mówiąc o związkach Raszyna 
z Powstaniem i Warszawą. Gdy zawyły syreny, 

wszyscy obecni znieruchomieli, oddając hołd 
żywym i  poległym uczestnikom tamtych 
wydarzeń. Akurat wtedy, gdy orkiestra grała 
hymn, na plac zwarty oddziałem powró-
cili kibice. Po jego zakończeniu, ustawili się 
w znak kotwicy, symbolu Polski Walczącej 
i zapalili pochodnie. Sceneria zmieniła się 
radykalnie. Pomimo ostrego słońca, wszystko 
wokół pogrążył dym i czerwone płomienie. 
Po minucie wykrzyczane przez nich; ”Chwała 
Bohaterom” oraz stare hasło widniejące na 
polskich sztandarach od 1943 roku do dziś 
„Bóg, Honor, Ojczyzna” przetoczyło się jak 
grzmot po placu i niosło daleko po całym 
Raszynie. Po czym, odsłonięto tablicę z nazwą 
Plac Powstańców Warszawy 1944 r., a ksiądz 
Prałat Zdzisław Karaś poświęcił plac, zgroma-
dzenie i zaprosił zebranych na mszę świętą 
odprawianą w intencji powstańców.
 Po uroczystej Mszy Świętej i  pięknym 
kazaniu delegacja Gminy w  towarzystwie 
sporej grupy kibiców Legii Warszawa złożyła 
kwiaty i  znicze na grobach Węgrów pole-
głych za pomoc Powstaniu młodego żołnierza 
Jerzego Łaniewskiego oraz Pani Heleny Wol-
skiej Jarzyna – powstańca i osoby represjono-
wanej przez władze komunistyczne, wielolet-
niej nauczycielki w szkole w Raszynie. 

Jacek Kaiper

Nowy plac w Raszynie © J. Kaiper Przy grobach Powstańców © J. Kaiper
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Od 1 września strona internetowa Gminy 
Raszyn istnieje w nowej odsłonie. – Głównym 
celem stojącym za zmianą serwisu było ułatwie-
nie komunikacji między urzędem a mieszkańcami. 
Nie chodziło nam o zmianę samej szaty graficznej, 
lecz ulepszenie jej funkcjonalności, tak by każdy 
mieszkaniec wchodząc na stronę urzędu mógł 
szybko i wygodnie znaleźć ważne dla niego infor-
macje  – powiedział Kurierowi Michał Kuchar-
ski z Urzędu Gminy Raszyn.
 Serwis zawiera wszystkie potrzebne 
informacje, dzięki którym zarówno miesz-
kańcy, jak i podmioty gospodarcze, w prosty 

sposób mogą uzyskać potrzebne informa-
cje. A są to m.in. aktualności o tym, co się 
na  terenie gminy dzieje, stałe dane doty-
czące pracy Urzędu Gminy Raszyn, jak i dane 
kontaktowe do naszych radnych, sołtysów, 
jednostek organizacyjnych, czy organiza-
cji pozarządowych. Są informacje o godzi-
nach i trasach kursowania GIMBUSÓW oraz 
odnośniki do  aktualnego rozkładu jazdy 
autobusów przejeżdżających przez naszą 
gminę. Do każdego pakietu danych można 
dostać się w dwojaki sposób: z górnego menu 
oraz panelu „na skróty”.

 Nowa odsłona serwisu internetowego 
została pozytywnie przyjęta przez miesz-
kańców. Już dziś słychać pierwsze pozy-
tywne głosy. – Dużo osób wyraża się pozytyw-
nie o stronie. Jestem bardzo z tego zadowolony, 
bo to był również nasz projekt i ciężka praca wło-
żona wspólnie z informatykami w jego realizację 
– mówi Michał Kucharski.

O tym, jak dobrze skonstruowana jest nowa 
strona – najlepiej przekonajcie się Państwo 
sami, wchodząc na www.raszyn.pl 

Jacek Kaiper
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Wójt Andrzej Zaręba podpisał kolejną umowę 
o dofinansowanie budowy kanalizacji
5 sierpnia br. Wójt Andrzej Zaręba i Andrzej 
Daniluk i  Ryszard Dziadak, z-cy Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w  Warszawie, podpi-
sali kolejny aneks do umowy dla Projektu 
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Raszyn”, realizowanego 
od kilku lat w ramach  Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I 
– Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. 
– „Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach powyżej 15 tys. RLM”. Przy podpisa-
niu obecne były również Skarbnik gminy 
Pani Lilianna Kłos oraz Kierownik JRP Elż-
bieta Funo. Dzięki drugiemu już rozszerze-
niu umowy kolejne gminne inwestycje obej-
mujące budowę sieci wodno-kanalizacyjnej 
w Gminie Raszyn uzyskały dofinansowanie 
ze środków Funduszu Spójności Unii Europej-
skiej. Dodatkowym zakresem zostały objęte:
g  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Laszczkach.
g  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodo-

ciągowej w ul. Rzemieślniczej w Falentach 
Nowych.

g  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Wspólnej w Jankach.

g  Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodo-
ciągowej w ul. Mszczonowskiej w Jankach.

g  Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Granicznej w Jan-
kach i Sękocinie Starym.

g  Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Msz-
czonowskiej w Jankach.

W wyniku realizacji umowy długość sieci sani-
tarnej wybudowanej w ramach całego Pro-
jektu zwiększy się z 52,18 do 54,81 km, a sieci 
wodociągowej z 5,77 km do 6,9 km. Spowo-
duje to zwiększenie o 368 ilości osób podłą-
czonych do wybudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej i o 42 osoby podłączone do sieci 
wodociągowej.
 Rozszerzenie zakresu było możliwe dzięki 
oszczędnościom, które przyniosła realiza-
cja poprzednio wykonanych kontraktów. 
Wartość zadań budowlanych realizowanych 
w ramach drugiego rozszerzenia wyniosła 
4 492 372,83 zł. 

 Jak wynika z powyższego oszczędne dys-
ponowanie gminnym budżetem, wyrażone 
prawidłowo rozstrzyganymi przetargami, 
co w efekcie pozwala na rozszerzanie zakresu 
prac, powoduje, że coraz większa ilość miesz-
kańców ma dostęp do sieci kanalizacji sani-ńców ma dostęp do sieci kanalizacji sani-ców ma dostęp do sieci kanalizacji sani-
tarnej i wodociągowej. Budowa kolektorów 
wkracza w południowe rejony Gminy Raszyn, 
najbardziej oddalone od centrum. Obejmuje 
też ulice, które z takich względów jak nieure-
gulowane stany prawne gruntów lub dopiero 
niedawno zabudowane, pomijano w poprzed-
nich realizacjach. Do skanalizowania pozo-
stają obecnie niewielkie obszary gminy, które 
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 
mogą oczekiwać w kolejnym roku.          J. Kaiper

*** © ***

Nowa strona 
Urzędu Gminy Raszyn
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XIII Sesja Rady Gminy Raszyn

Centrum Zdrowia Raszyn 
– wybór nowego operatora

11 Sierpnia 2015 roku odbyła się XIII Sesja 
Rady Gminy Raszyn, którą od początku zdo-
minowała sprawa wyboru na najbliższe lata 
operatora dla Centrum Zdrowia Raszyn. 
Radny S. Ostrzyżek, zaraz na początku sesji 
zaproponował zdjęcie z porządku obrad pro-
ponowanej uchwały „o wydzierżawieniu oraz 
odstąpieniu od obowiązku przetargowego 
części zabudowanej nieruchomości opisanej 
w ewidencji gruntów obręb Raszyn 02 jako 
działka nr 578 o powierzchni 0,3917 ha na czas 
oznaczony powyżej 3 lat”. Radny Ostrzyżek 
podważał sens przyjęcia tej uchwały lub jej 
odrzucenia, wskazując na ryzyko fiaska prze-
targu na nowego operatora. Podczas dys-
kusji Wójt Andrzej Zaręba wskazał, że inne 
gminy będące w sąsiedztwie Raszyna, które 
w przeszłości zrezygnowały z usług SZPZLO, 
uporządkowały na swoim terenie sprawy 
związane z leczeniem mieszkańców. Wyra-
ził opinię, że SZPZLO Ochota jest powiązany 
z władzami Warszawy, a te nie mają inte-
resu w staraniach na rzecz niewielkiej gminy 
na swoim obrzeżu. Nad problemem dyskuto-
wało wielu radnych, którzy podczas poprzed-
nich spotkań poświęconych funkcjonowaniu 
CZR, wyrażali niezadowolenie z funkcjonowa-
nia raszyńskiego Ośrodka Zdrowia.
 Radny A. Górecki przypomniał zastrzeże-
nia wobec ZPZLO Ochota i zadał pytanie reto-
ryczne w tym gronie, czy wobec tego władze 
Gminy zamierzają zmienić operatora. Pani 
radna E. Surmacz podniosła, że odrzucenie 
uchwały nie wyklucza ZPZLO Ochota, który 
może przystąpić do ogłoszonego przetargu 
i  nawet go wygrać na ustalonych nowych 
warunkach, a pani radna Makarska zakoń-
czyła dyskusję, podkreślając, że przyję-
cie proponowanej uchwały oznacza dalszą 

akceptację dla prowadzenia Centrum Zdro-
wia Raszyn przez ZPZLO Ochota, a odrzuce-
nie w głosowaniu przetarg i nowe otwarcie. 
Dyskusja trwała godzinę i  zaangażowało 
się w  niej wielu radnych, których zdania 
ze względu na szczupłość miejsca, nie przy-
taczam. Ostatecznie przewodniczący Rady 
Gminy zakończył dyskusję i zarządził gło-
sowanie, w którym radni opowiedzieli się 
przeciwko przedłużeniu dzierżawy przez 
obecnego operatora, czyli za rozpisaniem 
przetargu i wyborem nowego operatora. Roz-
dano też projekt regulaminu przetargu i Wójt 
poprosił, aby radni się do niego odnieśli, wno-
sząc takie poprawki, które uznają za słuszne.

Sprawozdanie Wójta Andrzeja 
Zaręby z bieżącej działalności

W tym punkcie Wójt przedstawił liczne dzia-
łania, w które w ostatnim czasie był zaanga-
żowany Urząd Gminy, a były to, w kolejności 
przedstawienia:
–  podpisanie ostatniej umowy z WFOŚiGW 

na dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach starej perspektywy programu 
kanalizacji Gminy,

–  obchody kolejnej rocznicy Powstania 
Warszawskiego w Gminie Raszyn i nada-
nie z tej okazji placowi naprzeciw Urzędu 
Gminy nazwy Plac Powstańców Warszawy 
1944.

–  udział władz Gminy w organizacji 304 Piel-
grzymki Warszawskiej na Jasną Górę,

–  odbiory powykonawcze ulic Błotnej 
i Jesiennej,

–  przebudowa ulicy Topolowej i wyposażenie 
jej w kanalizację deszczową,

–  podpisanie umowy z wykonawcą projektu 
Hali Sportowej,

–  wyłonienie nowego projektanta Szkoły 
Podstawowej w Ładach, który przyjmie 

dotychczas wykonane prace od biura, które 
projektowi nie potrafiło sprostać,

–  wyłonienie wykonawcy oświetlenia ulic 
w Gminie Raszyn,

–  omówienie zakresu prac dotyczących 
ul. Kwietniowej, w ramach wspólnej inwe-
stycji z firmą Strabag,

–  budowa Kanału Ulgi w  ulicy Promyka, 
która jako zadanie ma być ukończona 
w tym roku,

–  zakończenie remontu ulicy Leszczynowej
–  remonty ulic: Długiej i Szlacheckiej z prze-

widywanym udziałem środków powiato-
wych wysokości 300 – 400 tys. złotych.

Pozostałe sprawy – uchwały

W  dalszym ciągu obrad radni przyjęli 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy, 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
w sprawie regulaminu korzystania ze Sta-
dionu im. K. Jedynaka, dwie uchwały w spra-
wie służebności przesyłu, nadali dwóm uli-
com nazwy: Karmelowa i Migdałowa, dwie 
uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia 
na rzecz Gminy nieruchomości w Laszczkach 
i Dawidach Bankowych. Rada Gminy przyjęła 
także uchwałą Program Ochrony Środowiska 
na lata 2015 – 2018, ustaliła obowiązkowy 
wymiar godzin dla logopedów, pedagogów, 
psychologów, nauczycieli pedagogiki spe-
cjalnej i doradców zawodowych oraz przy-
jęła uchwałę o połączeniu gminnego Ośrodka 
Kultury W Raszynie z Centrum Kultury Raszyn 
w Raszynie w jedną instytucję pn. „Centrum 
Kultury Raszyn”. Również w czasie tego posie-
dzenia Rada udzieliła zamieszkującej tu 
rodzinie, bonifikatę od opłaty za przekształce-
nie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości.

Inne sprawy

Sołtysi podnieśli sprawy hałasu w Grocholi-
cach i Jankach spowodowanego przez świeżo 
uruchomioną trasę i zbyt niskie, ich zdaniem, 
osłony i wały. W tej sprawie wypowiedział się 
Wójt Andrzej Zaręba, który poinformował, 
że po dwunastu miesiącach zostanie wyko-
nany pomiar i jeśli hałas przekroczy normy, 
to wykonawca otrzyma nakaz wykonania 
dodatkowych elementów wygłuszających. 
Inne uwagi dotyczyły zmobilizowania Spółki 
Wodnej, aby wykorzystała panującą suszę do 
konserwacji rowów odwadniających. Dys-
kutowano nad zbyt długim czasem zmiany 
świateł na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej 
z ulicą Mszczonowską, który, jak zmierzono, 
wynosi siedem minut, co skłania pieszych » 

RADA GMINY

Nie – dla przedłużenia dzierżawy CMR © J. Kaiper
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» do przechodzenia przy czerwonym świe-
tle, ponieważ podejrzewają usterkę świateł. 
Wójt udzielił informacji o wstrzymaniu prze-
budowy ulicy Sienkiewicza ze względu na 
budowę Kanału Ulgi poza granicami Gminy. 
Ostatnią ważną sprawą podniesioną w czasie 
obrad jest projekt budowy masztu telefonii 

komórkowej we wsi Laszczki. Potencjalny 
inwestor jest obecnie na etapie uzyskiwania 
decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji 
celu publicznego. Gmina rozpatrzy zgodnie 
z prawem argumenty obydwu stron. Prote-
stujący podnoszą, że w zasięgu promienio-
wania 60 metrowego masztu znajdzie się 

cała wieś i dysponując badaniami na temat 
jego wpływu na zdrowie, obawiają się o swoją 
przyszłość. Nie bez powodu, jak twierdzą, nie-
ruchomości znajdujące się w podobnej sytu-
acji tracą połowę swojej wartości rynkowej.

Jacek Kaiper

ANKIETA W CMR

Pacjenci o Centrum Medycznym Raszyn

Dyskusja o stanie raszyńskiej służby zdro-
wia trwa nie od dziś. W publicznych i prywat-
nych rozmowach pacjenci placówki wielo-
krotnie wypowiadali swoje zdanie na temat 
poziomu usług medycznych, które oferuje 
SZPZLO Warszawa Ochota – operator pla-
cówki od wielu lat. Wybudowanie, niema-
łym kosztem gminnego budżetu, nowego, 
doskonale wyposażonego obiektu, rodziło 
nadzieję na nowe otwarcie również w sferze 
usług. Czy tak się stało?
 Na to pytanie Wójt Gminy Andrzej Zaręba 
szukał odpowiedzi w ankietach, które miesz-
kańcy wypełniali w  czerwcu i  lipcu tego 
roku. Druk ankiety dostępny był zarówno 
w postaci papierowej, jak również elektronicz-
nej. W sumie wypełniło ją 325 mieszkańców, 
z czego 2/3 skorzystało z wersji papierowej, 
a 1/3 wypowiedziała się przez Internet.

Dostępność lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej

Tej tematyce poświęcone było kilka pytań 
szczegółowo analizujących różne aspekty 
zagadnienia. Większość, bo aż 76% pacjen-
tów źle i bardzo źle oceniło dostęp do lekarza 
rodzinnego. Jeszcze więcej, bo aż 86% stwier-
dziło, że niewystarczająca lub niemożliwa 
jest możliwość uzyskania porady lekarskiej 
od wybranego lekarza. 38% negatywnie oce-
niło dostępność lekarzy pediatrów, a tylko 7% 
stwierdziło, że jest ona bardzo dobra.
 Jak wynika z odpowiedzi na dalsze pyta-
nia, zdaniem 42% respondentów możliwe 
jest zapisanie się do lekarza na wybrany 
dzień i godzinę, przeciwne danie ma 26%, 
przy czym 73% wyraża opinię, że możliwe jest 

ustalenie konkretnej godziny wizyty lekar-
skiej, zaś 26% twierdzi, że nie. Zdaniem 28% 
pacjentów nieobecny lekarz zastępowany jest 
przez innego lekarza, a 49%, że zdarza się to 
rzadko lub wcale nie ma miejsca.

Oczekiwanie na wizytę u lekarza

Kilka z umieszczonych w ankiecie pytań odno-
siło się do czasu oczekiwania na umówioną 
wizytę. Zdaniem 55% lekarze punktualnie 
rozpoczynają przyjmowanie pacjentów, 43%, 
że nie, przy czym zdaniem 30% spóźnienie 
trwało do 15 minut, 52% - do 30 minut. 88% 
badanych stwierdziło, że, będąc już w lecznicy 
czekało na umówioną wizytę: ok. pół godziny 
- 36%, 1 godzinę -32%, do 2 godzin – 23% cho-
rych, a więcej – 8%.
 29% respondentów stwierdziło, że jest 
możliwość wizyty wybranego lekarza rodzin-
nego w domu, 20% orzekło, że nie jest to 
możliwe, a 49% nie miało, w tym względzie, 
doświadczenia.

System obsługi pacjentów

Kolejna grupa pytań dotyczyła działania 
rejestracji i systemu przyjmowania pacjen-
tów. 51% ankietowanych pozytywnie oce-
niło uprzejmość i kompetencje rejestrato-
rek, źle – 32%, a bardzo źle – 15%. Ponadto 
64% biorących udział w ankiecie stwierdziło, 
że ciężko jest się dodzwonić do rejestracji, 
a 26% – że nigdy nie można się dodzwonić. 
Tylko 8% podało, że dodzwania się od razu.
 Kolejny problem dotyczył zapisania się 
do  lekarza w  sytuacji, jeśli danego dnia 
nie ma już „numerków” do wybranego lekarza 
rodzinnego. Tylko 9% respondentów podało, 
że można się zarejestrować na następny 
dzień, a  aż 83%, że trzeba w  tej sprawie 
przyjść do przychodni następnego dnia.

Godziny otwarcia CMR

Aż 73% pacjentów CMR uważa, że przychod-
nia powinna być otwarta od godz. 7 do 20, 
21% za wystarczający uważa czas 7-19, a tylko 
5% - 7-18.

Podsumowanie

Analiza odpowiedzi na pytania zawarte 
w ankiecie nie nastraja optymistycznie. Widać 
z nich, że bolączek jest dużo: począwszy od 
problemu uzyskania wizyty u  wybranego 
lekarza, poprzez niepunktualność lekarzy, 
do długiego czasu oczekiwania na przyję-
cie w gabinecie. Mimo, że zapisy do lekarza 
są na konkretną godzinę, aż 88% pacjentów 
musiało na nią czekać. Wielu respondentów 
narzekało też na problemy z dodzwonieniem 
się do rejestracji i nieuprzejmym odnosze-
niem się do nich pracowników rejestracji.
 Istniejący system, który mimo prób zmiany 
nadal, jak widać, budzi zastrzeżenia pacjen-
tów, powoduje, że wielu z pośród nich, aby 
dostać się danego dnia do wybranego lekarza, 
od wczesnych godzin rannych stoi w kolejce 
pod ośrodkiem. Czy tak musi być, czy tak 
zorganizowana służba zdrowia ma się zado-
mowić na stałe w nowoczesnym i doskonale 
wyposażonym ośrodku? Można by uznać, 
że tak, gdyby nie funkcjonujące z powodze-
niem poradnie, w których zapisy odbywają 
się telefonicznie, a  na wybranego lekarza 
pacjent czeka najwyżej kilka minut. Wiedzą 
o ty ci mieszkańcy gminy, którzy zrezygno-
wali z obsługi Centrum Medycznego Raszyn, 
wybierając inne, lepiej zorganizowane pla-
cówki w sąsiednich gminach. 

Małgorzata Kaiper na podstawie ankiety opracowanej 
przez Michała Kucharskiego

SPROSTOWANIE
Na wniosek SZPZLO Warszawa Ochota 
podaję do wiadomości, że zgodnie 
z dzienną ewidencją przyjęć sprawozda-
waną do Narodowego Funduszu Zdro-
wia Centrum Medyczne Raszyn dzien-
nie do internisty przyjmuje średnio 113 
pacjentów, a nie 40 pacjentów, jak zostało 
podane w artykule pt. „Centrum Medyczne 
Raszyn” opublikowanym w nr. 52 „Kuriera 
Raszyńskiego” z czerwca 2015 r. 

Jacek Kaiper
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Ostatni odcinek Obwodnicy Raszyna 
podobno ma być udostępniony 10.09.2015 r.?

Według nieformalnej informacji, która dotarła do redakcji Kuriera 
Raszyńskiego, obwodnica na odcinku z Janek Małych do ul. Słonecznej 
przy  Alei  Krakowskiej ma zostać udostępniona do ruchu znac-
znie wcześniej. Natychmiast postanowiliśmy sprawdzić stan drogi. 

Zastaliśmy postępy znaczne w stosunku do tego, co było, ale i wiele 
jeszcze do zrobienia. Na placu budowy niespotykana koncentracja 
ludzi i sprzętu budowlanego. 
– Zdążą? Pożyjemy – zobaczymy.           Jacek Kaiper

Koło Kombatantów w Raszynie 
w nowej siedzibie – Centrum Kultury Raszyn
W  sierpniu br. Koło Kombatantów w  Raszynie przeniosło się 
do nowej, okazałej siedziby w Centrum Kultury Raszyn. Z tej oka-
zji Członkowie Koła Kombatantów i osoby wspierające, z Wójtem 
Gminy Raszyn p. Andrzejem Zarębą na czele, zostali odznaczeni 
przez Zarząd Główny ZK RP i BWP, w 70 rocznicę historycznego 
zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych nad hitlerowskim agreso-
rem – Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa, jako wyraz szacunku za 
zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczyt-
nych tradycji kombatanckich. 

Jacek Gromek, Opiekun i Członek Zarządu Koła Kombatantów w Raszynie

Z ŻYCIA GMINY

Nagrodzeni, w nowej siedzibie Związku © A. Pluta

Rozjazdy przy Al. Krakowskiej © J. Kaiper Prace przy Al. Krakowskiej © J. Kaiper Jezdnia łącząca katowicką z krakowską © J. Kaiper

Autobus L23 przejedzie przez Laszczki i Falenty

Już wkrótce nastąpią zmiany w przebiegu 
trasy autobusu L23, który łączy Raszyn 
z Pruszkowem. Wprowadzony jesienią ubie-
głego roku na dobre wpisał się w  gminny 
krajobraz, pomagając niezmotoryzowanym 
dostać się do i  z  Pruszkowa. Od września 
nastąpią, zapowiadane wcześniej modyfi-
kacje w  przebiegu trasy. Na wniosek rad-
nego z rejonu Falent Ireneusza Kopra oraz 
sołtysów z Sękocina Nowego, Falent Dużych, 
Falent Nowych i Laszczek, autobus w drodze 

powrotnej do Raszyna przejedzie Leszczy-
nową, Źródlaną, Falencką, Opackiego i Drogą 
Hrabską. Nowa trasa umożliwi mieszkańcom 
tych wsi dostać się do Al. Krakowskiej i dalej 
do Raszyna.
 Pierwotne plany zakładały uruchomienie 
przedłużonej linii wczesną wiosną, jednak 

odłożono je do jesieni, z uwagi na remont 
ulicy Leszczynowej. Obecnie modernizacja 
ulicy jest zakończona, przystanki autobu-
sowe wyznaczone, zatem pokonane zostały 
wszystkie przeszkody i autobus może wyje-
chać na nową trasę. Aktualny rozkład jazdy 
znajdziecie Państwo na str. 12. 

Małgorzata Kaiper 

Od prawej I. Koper, M. Bąkiewicz, B. Kącka i S.Gajewski 
© M. Kucharski   

OGŁOSZENIE
Świetlica Środowiskowa w Rybiu zatrudni 
instruktora do prowadzenia zajęć plastycz-
nych. Zajęcia będą odbywały się 2 razy 
w  tygodniu, w  godz. popołudniowych. 
Osoby zainteresowane proszę o kontakt 
po numer 664 000 863. 

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej.
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304 – Warszawska Pielgrzymka Piesza w Raszynie

Jak, co roku, od trzystu czterech lat, czyli po raz 
trzysta czwarty od 1711 roku, sprzed Kościoła 
Świętego Ducha ojców Paulinów na Nowym 
Mieście wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę. 
Szóstego sierpnia o godzinie siódmej trzy-
dzieści ponad trzy tysiące pielgrzymów, któ-
rzy wyruszali w trasę pod hasłem ”Rodzina 
ikoną Kościoła”, żegnał homilią Kardynał Kazi-
mierz Nycz. Od trzech wieków Pielgrzymka 
przemierza ten sam szlak uroczyście witana 
przez wszystkie parafie po drodze, które prze-
ścigają się w gościnności. Tak się składa, że 
pątniczy szlak na Jasną Górę wiedzie Aleją 
Krakowską przez Raszyn, a  gospodarzem 
pierwszego wypoczynku jest tradycyjnie 
parafia pod wezwaniem Świętego Szczepana 
i Świętej Anny, którą prowadzi i reprezentuje 

Ks. Prałat Zdzisław Karaś. On to, wraz z Wój-
tem Gminy Raszyn Andrzejem Zarębą powi-
tał uroczyście pielgrzymów przy obelisku 
u zbiegu Alei Krakowskiej i ulicy Sportowej, 
poświęcił zgromadzenie i obaj poprowadzili 
wędrowców na teren Kościoła przygotowany 
dzięki ofiarności Parafii i Gminy na przyjęcie 
licznych gości. 
 W tym roku upał był wielki, o godzinie 
jedenastej, gdy przybyli pielgrzymi termo-
metry pokazywały trzydzieści dwa stopnie, 
dlatego wszyscy poszukiwali cienia, wody 
i posiłku. Tymczasem w kościele trwała uro-
czysta msza święta. Po godzinnym, zasłużo-żo-
nym odpoczynku pielgrzymi ruszyli w dalszą 
drogę. 

Jacek Kaiper

Pożegnanie Leszka Rusiaka
W dniu 17.07.2015 r. pożegnaliśmy śp. Leszka Rusiaka, który po ciężkiej chorobie zakoń-
czył swoją ziemską pielgrzymkę. Odszedł od nas uczestnik walk II Wojny Światowej, który 
swoją pracą i działalnością społeczną – szczególnie w Zarządzie Koła Raszyńskiego Związku 
Kombatantów RP, zaskarbił sobie w sercach społeczności raszyńskiej, niezwykłą pamięć.
     W czasie swojej całej działalności dał się poznać jako wybitny organizator, dbający jako 
Sekretarz Zarządu o prawidłową pracę Stowarzyszenia Koła Kombatantów w Raszynie, jak 
również o Miejsca Pamięci Narodowej kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę. Kolego 
Leszku będziemy zawsze o Tobie pamiętać, mówiąc żegnaj, mówimy Cześć Twojej Pamięci, 
Odpoczywaj w Pokoju. 

Zarząd Koła w RaszyniePogrzeb p. L. Rusiaka © J. Kaipert

Odpoczynek na kościelnym podwórzu © J. Kaiper

W poszukiwaniu cienia na kościelnym dziedzińcu © J. Kaiper

Pielgrzymi dotarli do Raszyna © J. Kaiper

Wójt A. Zaręba i Ks. Prałat Z. Karaś przeprowadzili pielgrzymów przez Raszyn © J. Kaiper

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Wojtka Żebrowskiego
zmarłego po ciężkiej chorobie w dniu 14 sierpnia 2015 roku w wieku 61 lat, długoletniego pracownika Urzędu Gminy Raszyn, cenionego fachowca, 

dobrego i serdecznego Człowieka.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim
wyrazy głębokiego współczucia składają

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, Rada Gminy Raszyn, koleżanki i koledzy – pracownicy Urzędu Gminy Raszyn
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DOŻYNKI W GMINIE RASZYN

Uroczyste Msze Dziękczynne

W niedzielę 30 sierpnia w Gminie Raszyn 
odbyły się Dożynki. Obchody Święta Plo-
nów rozpoczęły się, jak każe obyczaj, Mszami 
Świętymi. Pierwszą z nich, z rana, odprawił 
w kościele w Dawidach Bankowych ks. kano-
nik Grzegorz Jaszczyk, który pobłogosławił 
wieńce dożynkowe uwite z  tegorocznych 
zbóż, przyniesione przed ołtarz przez delega-
cje z Dawid, Dawid Bankowych, Ład i Podol-
szyna Nowego. O  godz. 13 rozpoczęła się 
Msza Dziękczynna w kościele Św. Szczepana 
w Raszynie koncelebrowana przez probosz-
czów gminnych parafii, po przewodnictwem 
Ks. Prałata Zdzisława Karasia. Z okazji Doży-
nek Świątynia została specjalnie ozdobiona 
kwiatami i koszami warzyw i owoców. Szcze-
gólną dekorację stanowiły wieńce żniwne 
uwite przez rolników z wiosek naszej Gminy 
i ustawione w rząd, pośrodku, przed ołtarzem. 
Po obu stronach wieńców, w prezbiterium, 
ustawiono chleby wypieczone z pierwszych 
ziaren nowych zbiorów. Obok przygotowano 
miejsca dla; z prawej, wioskowych starostów 
dożynek przybyłych na tę uroczystość w pięk-
nych ludowych strojach, z lewej zaś dla Wójta 
Andrzeja Zaręby, Gospodarza Dożynek i sta-
rostów Dożynek Gminnych Państwa Anny 
i Andrzeja Paśniewskich, Katarzyny Klima-
szewskiej Dyrektor GOS oraz pana Mariu-
sza Smolichy, dyrektora Centrum Kultury 
Raszyn, odpowiedzialnego za organizację 
uroczystości. 

Korowód

Po pobłogosławieniu chlebów i  zbiorów, 
po odczytaniu przez Katarzynę Klimaszewską 
listu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
pana Andrzeja Dudy skierowanego specjalnie 
do mieszkańców Raszyna oraz listu Starosty 

Pruszkowskiego Zdzisława Sipiery i wysłu-
chaniu słów skierowanych do rolników naszej 
Gminy przez Wójta Andrzeja Zarębę, ruszył 
spod kościoła barwny korowód. Za bryczkami 
wiozącymi Starostów i Gospodarzy, szli człon-
kowie Klubu Seniora Raszyn, ubrani w chłop-
skie stroje, a w rękach niosący cepy, drewniane 
grabie i kosy. Piękne wianki na głowach pań 
dodawały korowodowi niezwykłego uroku. 
Wieńce i kosze jadące na platformie ciągnika 
oraz delegacje mieszkańców z poszczegól-
nych wsi zamykały korowód, który po kwa-
dransie dotarł do stadionu, gdzie odbyła się 
dalsza część uroczystości.

Powitanie

Ludzie ściągali  zewsząd, mieszkający 
w  pobliżu piechotą, z  dalszych zakątków 
Gminy samochodami, obstawiając ściśle ulice 
wokół stadionu. Gdy korowód dotarł do celu, 
wokół boisk było ciasno. Zespół Rybianie przy-
witał muzycznie wchodzących. Po chwili Sta-
rostowie Dożynek, Państwo Anna i Andrzej 
Paśniewscy, przekazali na ręce Gospodarza 
Dożynek Wójta Andrzeja Zaręby wspaniały 
bochen chleba, którym następnie obdzieleni 
zostali uczestnicy Dożynek. Wójt, Starostowie, 

ks. Proboszcz i radni częstowali nim zebranych 
chodząc po placu. 
 W tym czasie działał już dziecięcy Park 
Rozrywki, a w nim: basen z motorówkami, 
eurobandżi, dmuchane zjeżdżalnie, suchy 
basen z piłeczkami, dwa autka elektryczne, 
kucyki do jazdy konnej, malowanie buziek 
oraz cały plac zabaw dla dzieci, na którym 
przewidziano gry i zabawy sportowe. Tym-
czasem Kabaret Sp. z o.o., który przejął prowa-
dzenie programu, ogłosił konkursy Pieczenia 
Chleba i Wieńców Dożynkowych oraz przed-
stawił pozostałe punkty programu.

Konkursy

Gdy na scenie występowały raszyńskie zespoły 
i  soliści: zespoły Barwy Jesieni, Rybianie, 
Seniorki, Żniwiarze oraz solistki: Grażyna 
Troniarz, Izabela Makarska, Alina Wolska 
i Alicja Siewiera, ciężko pracowała komisja 
konkursowa, która zaraz po występach ogło-
siła werdykt, rozdała nagrody i podziękowa-
nia. W konkursie Najpiękniejszych Wień-
ców Dożynkowych zwyciężył wieniec z Ład, 
drugie miejsce przyznano wieńcowi z Sęko-
cina Starego, a trzecie uzyskała kompozy-
cja z Jaworowej. Przyznano też wyróżnienia 

Podczas Mszy Św © J. Kaiper

Chleb nasz codzienny © J. Kaiper

Korowód dożynkowy © J. Kaiper
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dla  Podolszyna Nowego, Puchał, Wypęd, 
Falent Nowych, Dawid Bankowych, Rybia 
I  i Rybia III. W konkursie pieczenia chleba 
pierwsze miejsce przyznano Annie Wojtas 
z Falent Nowych, drugie pani Annie Olczak 
z Puchał, zaś trzecie przypadło pani Elżbiecie 
Szeląg z Rybia III. Podobnie, jak w konkursie 
wieńców i tu przyznano wyróżnienia: Annie 
Olczak, za kolejny wypiek oraz panu Tomasi-
kowi z córką Kasią z Rybia III.

Zabawa

W miarę upływającego czasu zmieniał się 
program, ale i  skład wiekowy słuchaczy. 
Coraz mniej było małych dzieci, choć trzeba 
przyznać, że niektóre doczekały wieczoru, 
a  coraz więcej młodzieży. Nic dziwnego, 
zespoły muzyczne dobrano pod ich upodo-
bania. Najpierw wystąpił zespół Bum Bum 
grający na nutę bałkańską. Ogniste rytmy 
podniosły i tak wysoką z racji upalnego dnia 
temperaturę. Orkiestra Ad Novum pod dyrek-
cją Łukasza Wojakowskiego zaprezentowała 
wiązankę melodii filmowych, a przy okazji 
swoje solistki, dwie panie Agnieszki: Lużyńską 
i Wojakowską. Godzinę później, już o zmroku, 
przygrywał popularne rytmy taneczne Zespół 
Maxi Dance, bawiąc i porywając do zabawy, 
a plac przed sceną ściśle wypełniając tańczą-
cymi i słuchaczami. Tymczasem do wejścia 
szykowała się oczekiwana przez wszystkich 

gwiazda wieczoru Zespół Fanatic i ścisk się 
zrobił jeszcze większy. Zespół dając godzinny 
koncert, nie dość, że zagrał mistrzowsko swoje 
popularne kompozycje, to pokazał, jak nawią-
zywać kontakt młodzieżową publicznością 
i jak reagować na płynące od niej sygnały.
 Redakcja Kuriera Raszyńskiego nie wie, 
ilu mieszkańców naszej Gminy wzięło udział 
w tegorocznych Dożynkach na trenie Klubu 
Sportowego Raszyn i nie podejmuje się tego 
oszacować nawet w przybliżeniu. Dość powie-
dzieć, że było ich wiele tysięcy. Wiele tysięcy 
dobrze bawiących się mieszkańców Gminy! 
Dlatego dumna jest z tego, że wraz z Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu, Klubem Sportowym 
Raszyn, Eko Raszyn, Bankiem Spółdzielczym 
w Raszynie, Elgromem i Firmą Bracia Cwyl, 
objęła patronat nad tą imprezą i serdecz-
nie gratuluje organizatorom, czyli: Wójtowi 
Gminy Raszyn, Radzie Gminy Raszyn, Cen-
trum Kultury Raszyn i Ośrodkowi Doradztwa 
Rolniczego w Raszynie wielkiego sukcesu.

Podziękowania

Seniorzy z Klubu Seniora w Raszynie, uczest-
nicy korowodu, dziękują Panu Krzysztofowi 
Świercz za wypiek chleba. Za to samo dzię-
kuje Panu Janowi Sobolewskiemu Grażyna 
Rowińska sołtys Wypęd. 

Jacek Kaiper

DOŻYNKI

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża

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.

Wieńce © A. Pluta

Występy © J. Kaiper

Wójt A. Zaręba dzieli się chlebem z mieszkańcami © J. Kaiper

Występy © A. Pluta

Poczęstunek © A. Pluta

Fanatik © A. Pluta

Tak się bawiliśmy © A. Pluta
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Ulice Jesienna i Błotna po odbiorach technicznych
Ulice Jesienna i Błotna w Nowych Grocholicach, po przebudowie wyglądają pięknie. Kratki ściekowe 
dla odprowadzenia wód opadowych gwarantują, że jako pamiątka dawnych kłopotów pozostanie 
tylko nazwa: „Błotna”.

Hala sportowa w Raszynie
Hala widowiskowo sportowa w Raszynie już powstaje. Na razie na deskach kreślarskich 
firmy: MD Polska Sp. z o. o. ze Szczecina. Ponieważ wygrała ona otwarty przetarg na opra-
cowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Wielofunkcyjnej Hali Spor-
towej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie i w dniu 06.08 2015 r. Gmina Raszyn 
podpisała z nią umowę. W jej ramach, MD Polska zobowiązała się wykonać dokumentację 
projektowo-kosztorysową obejmującej swym zakresem Budowę Wielofunkcyjnej Hali 
Sportowej przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
kosztorys inwestorski, przedmiar robót, uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę ist-
niejących obiektów i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, a także podczas realizacji 
inwestycji sprawować nadzór autorski w zakresie stwierdzania zgodności realizowanych 
robót budowlanych z projektem za kwotę: 463 710 zł.
 Wybór MD Polska wydaje się nadzwyczaj trafny, ponieważ firma ta legitymuje się zna-
komitą realizacją Hali Widowiskowo Sportowej w Toruniu, która w ogólnopolskim kon-
kursie "Budowa Roku 2014" otrzymała II nagrodę.

Budowa Kanalizacji w gminie Raszyn Faza IV
– W Dawidach Bankowych dobiegła końca budowa kanalizacji w ramach kontraktu 5 realizacji projektu 
Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn faza IV. Projekt ten dotyczył budowy 

sieci sanitarnej wraz z przebudową sieci gazowej w miejscowościach 
Dawidy i Dawidy Bankowe, w ulicach: Salamonowskiej, Kwiatów 
Polnych, Lilii Wodnych oraz w sięgaczu Miklaszewskiego. Kanaliza-
cja już jest, czeka na odbiory.
– W ramach tego samego projektu, zadanie nr 2, budowana jest 
kanalizacja sanitarna w ulicy Mszczonowskiej, termin wykonania, 
zgodnie z umową upływa 30. 09.2015 r. Wszystko wskazuje na to, 
że zostanie dotrzymany.

Błotna po remoncie © J. Kaiper Jesienna w N. Grocholicach © J. Kaiper

Uzupełniona kanalizacja na Salamonowskiej © J. Kaiper

INWESTYCJE
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Oświetlenie ulic Gminy Raszyn
Dnia 12 sierpnia 2015 r. Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba uprzejmie zawiadomił, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony 
na „Budowę oświetlenia ulic: Drozda, Za Olszyną, Olszynowej, Boryny, Śliskiej, Baśniowej, Miodowej, Poniatowskiego, More-
lowej na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania”. Oba zadania podjęła się wykonać firma ENERGO-MIX Piotr Gieleciń-
ski ze Złotokłosu. Pierwsze dotyczące ulic: Śliskiej w Dawidach, Za Olszyną w Podolszynie Nowym, Olszynowej w Podolszy-
nie Nowym i Boryny w Dawidach Bankowych za 65 313,00 zł brutto, z terminem realizacji zamówienia do 30.10.2015 r. oraz 
oferowanym okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. Drugie zadanie związane jest z oświetleniem ulic Drozda na Rybiu, 
Baśniowej w Jaworowej, Miodowej i Poniatowskiego w Jankach oraz Morelowej w Falentach Nowych za 78 105,00 zł. brutto, 
z terminem realizacji zamówienia do 30.10.2015 r. i oferowanym okresem gwarancji i rękojmi 60 miesięcy. 
Na razie mamy jasność w sprawie przetargu, zobaczymy co dalej.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Podolszynie Nowym
Gmina Raszyn informuje, że do dnia 31 października 2015 r. trwać będzie budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od granicy 
nieruchomości do studzienki (odcinek ok. 2,0 m) na posesjach we wsi Podolszyn Nowy, położonych przy ul. Długa, Złota, Pogodna.
 Osoby zainteresowanie inwestycją prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A pok. 209 w godzinach pracy 
Urzędu, w celu podpisania umowy. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości oraz dokumentu własności nieruchomości. 
Umowę musi podpisać każdy z właścicieli nieruchomości. W przypadku niemożności przybycia wszystkich właścicieli konieczne jest 
posiadanie pisemnego upoważnienia od osoby nieobecnej. W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Anną Jachowską: email: 
ajachowska@raszyn.pl, tel. 22 701 78 66. Jednocześnie informuję, że w/w umowy będą mogły być podpisywane z właścicielami nie-
ruchomości tylko do dnia 18 września 2015 r. Po tym terminie budowa przyłącza kanalizacyjnego na terenie nieruchomości będzie 
możliwa do realizacji na warunkach technicznych Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-RASZYN” sp. z o.o. w Raszynie.

Plac zabaw przy Świetliku
W pierwszej połowie lipca został ponownie otwarty plac zabaw przy Świetlicy Śro-
dowiskowej „Świetlik” w Rybiu. W ramach przeprowadzonego na początku lata 
remontu teren został profesjonalnie odwodniony, a nawierzchnia placu wymieniona. 
Niewygodne kamyki i piasek zastąpiono kolorową masą poliuretanową – bezpieczną 
i wygodną. Prace wykonywała firma wyłoniona w przetargu. 
 Przy okazji, pracownik świetlicy odmalował wszystkie zabawki, znacznie popra-
wiając ich wygląd i przedłużając żywotność, a piaskownica dla najmłodszych została 
osłonięta od słońca parasolem. Dalszej pielęgnacji wymaga jeszcze tylko trawa 
wokół placu, jednak z uwagi na palące słońce i suszę, swoją urodę odzyska ona zapewne dopiero w przyszłym roku.

Przebudowa ulicy Topolowej
Przebudowa Topolowej trwa w najlepsze; ulica cała jest zapchana maszynami budowlanymi i elementami służącymi 
do odwodnienia. Nawet piechotą trudno się przedostać przez hałdy zwiezionego żwiru i piasku z wykopów. Redakcja Kuriera 
może pocieszyć mieszkańców, że bałagan wkrótce się skończy, a ich ulica będzie wyglądała niebawem jak ulica Kwiatowa 
i wiele wyremontowanych ulic Rybia, ponieważ Gmina postanowiła dla tej części Raszyna przyjąć jednolitą stylizację.

Plac zabaw prz Świetliku © J. Kaiper

Przebudowa Topolowej © J. Kaiper Topolowa © J. Kaiper

INWESTYCJE

stronę redaguje Jacek Kaiper
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AUTOBUS L23

kierunek--> RASZYN Dzień Powszedni Sobota i Święto

1 Pruszków PKP Pruszków    6:05  8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 20:05 10:05 12:05 14:05 16:05
2 Pruszków Urząd Skarbowy    6:07  8:07 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07 20:07 10:07 12:07 14:07 16:07
3 Pruszków Rondo ks. Popiełuszki    6:08  8:08 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08 20:08 10:08 12:08 14:08 16:08
4 Pruszków Ołówkowa    6:09  8:09 10:09 12:09 14:09 16:09 18:09 20:09 10:09 12:09 14:09 16:09
5 Pruszków Al. Wojska Polskiego    6:11  8:11 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11 20:11 10:11 12:11 14:11 16:11
6 Pruszków Berenta    6:12  8:12 10:12 12:12 14:12 16:12 18:12 20:12 10:12 12:12 14:12 16:12
7 Pruszków Szpital Powiatowy    6:14  8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 10:14 12:14 14:14 16:14
8 Pęcice Pęcice-Majątek    6:16  8:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16 10:16 12:16 14:16 16:16
9 Pęcice Pęcice-Kościół    6:18  8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18 10:18 12:18 14:18 16:18

10 Sokołów Sokołów    6:21  8:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 10:21 12:21 14:21 16:21
11 Janki Janki    6:25  8:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 10:25 12:25 14:25 16:25
12 Janki pl.Szwedzki    6:27  8:27 10:27 12:27 14:27 16:27 18:27 20:27 10:27 12:27 14:27 16:27
13 Janki Działkowa    6:28  8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28 20:28 10:28 12:28 14:28 16:28
14 Nowy Sękocin Poniatowskiego    6:30  8:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 10:30 12:30 14:30 16:30
15 Falenty Duże Leszczynowa    6:31  8:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:31 10:31 12:31 14:31 16:31
16 Falenty Duże Owocowa    6:32  8:32 10:32 12:32 14:32 16:32 18:32 20:32 10:32 12:32 14:32 16:32
17 Falenty Falenty Duże    6:33  8:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:33 10:33 12:33 14:33 16:33
18 Falenty Falenty Nowe    6:34  8:34 10:34 12:34 14:34 16:34 18:34 20:34 10:34 12:34 14:34 16:34
19 Falenty Falenty-osiedle    6:35  8:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 10:35 12:35 14:35 16:35
20 Falenty IMUZ    6:36  8:36 10:36 12:36 14:36 16:36 18:36 20:36 10:36 12:36 14:36 16:36
21 Falenty Hrabska Droga    6:39  8:39 10:38 12:38 14:38 16:39 18:39 20:38 10:38 12:38 14:38 16:38
22 Falenty Puchały    6:39  8:40 10:39 12:39 14:39 16:40 18:40 20:38 10:38 12:38 14:38 16:38
23 Raszyn Kościół    6:41  8:43 10:42 12:42 14:42 16:43 18:43 20:40 10:40 12:40 14:40 16:40
24 Raszyn Sportowa    6:42  8:44 10:43 12:43 14:43 16:44 18:44 20:41 10:41 12:41 14:41 16:41
25 Raszyn Stadion    6:43  8:45 10:44 12:44 14:44 16:45 18:45 20:42 10:42 12:42 14:42 16:42
26 Raszyn Stadionowa    6:44  8:46 10:45 12:45 14:45 16:46 18:46 20:43 10:43 12:43 14:43 16:43

kierunek--> PRUSZKÓW Dzień Powszedni Sobota i Święto

1 Raszyn Stadionowa    5:00  7:00  9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00  9:00 11:00 13:00 15:00
2 Raszyn Stadion    5:01  7:01  9:01 11:01 13:01 15:01 17:01 19:01  9:01 11:01 13:01 15:01
3 Raszyn Sportowa    5:03  7:03  9:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03  9:03 11:03 13:03 15:03
4 Raszyn Kościół    5:03  7:04  9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04  9:04 11:04 13:04 15:04
5 Falenty Puchały    5:04  7:05  9:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05  9:05 11:05 13:05 15:05
6 Janki Janki    5:06  7:07  9:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07  9:07 11:07 13:07 15:07
7 Janki pl.Szwedzki    5:08  7:09  9:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09  9:09 11:09 13:09 15:09
8 Janki Działkowa    5:09  7:10  9:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10  9:10 11:10 13:10 15:10
9 Nowy Sękocin Poniatowskiego    5:11  7:12  9:12 11:12 13:12 15:12 17:12 19:12  9:12 11:12 13:12 15:12

10 Falenty Duże Leszczynowa    5:12  7:13  9:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13  9:13 11:13 13:13 15:13
11 Falenty Duże Owocowa    5:13  7:14  9:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14  9:14 11:14 13:14 15:14
12 Falenty Falenty Duże    5:14  7:15  9:15 11:15 13:15 15:15 17:15 19:15  9:15 11:15 13:15 15:15
13 Falenty Falenty Nowe    5:15  7:16  9:16 11:16 13:16 15:16 17:16 19:16  9:16 11:16 13:16 15:16
14 Falenty Falenty-osiedle    5:16  7:17  9:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17  9:17 11:17 13:17 15:17
15 Falenty IMUZ    5:17  7:18  9:18 11:18 13:18 15:18 17:18 19:18  9:18 11:18 13:18 15:18
16 Sokołów Sokołów    5:23  7:24  9:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24  9:24 11:24 13:24 15:24
17 Pęcice Parkowa    5:25  7:26  9:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26  9:26 11:26 13:26 15:26
18 Pęcice Pęcice-Kościół    5:26  7:27  9:27 11:27 13:27 15:27 17:27 19:27  9:27 11:27 13:27 15:27
19 Pęcice Pęcice-Majątek    5:28  7:29  9:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29  9:29 11:29 13:29 15:29
20 Pruszków Szpital Powiatowy    5:31  7:32  9:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32  9:32 11:32 13:32 15:32
21 Pruszków Berenta    5:33  7:34  9:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34  9:34 11:34 13:34 15:34
22 Pruszków Al. Wojska Polskiego    5:35  7:37  9:37 11:37 13:37 15:37 17:37 19:37  9:37 11:37 13:37 15:37
23 Pruszków Ołówkowa    5:36  7:38  9:38 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38  9:38 11:38 13:38 15:38
24 Pruszków Urząd Skarbowy    5:37  7:39  9:39 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39  9:39 11:39 13:39 15:39
25 Pruszków PKP Pruszków    5:39  7:41  9:41 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41  9:41 11:41 13:41 15:41
26 Pruszków Prusa    5:41  7:43  9:43 11:43 13:43 15:43 17:43 19:43  9:43 11:43 13:43 15:43
27 Pruszków POW    5:45  7:47  9:47 11:47 13:47 15:48 17:48 19:47  9:47 11:47 13:47 15:47
28 Pruszków Łączniczek AK    5:46  7:48  9:48 11:48 13:48 15:49 17:49 19:48  9:48 11:48 13:48 15:48
29 Pruszków Prusa    5:49  7:52  9:51 11:51 13:51 15:52 17:52 19:51  9:51 11:51 13:51 15:51
30 Pruszków PKP Pruszków    5:51  7:55  9:54 11:54 13:54 15:55 17:55 19:53  9:53 11:53 13:53 15:53
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Konkurs Pieśni Chrześcijańskiej
Wspólnota Dziecięcej Scholi „Schola-la-la” 
przy parafii Św. Mateusza w  Dawidach, 
która działa od 2011 roku, pragnie wyjść 
poza granice lokalnej parafii i zapropono-
wać dzieciom i młodzieży wspólne spędza-
nie czasu w modlitwie i zabawie na chwałę 
Panu, z wartościami, które promują przy-
jaźń, uczą otwartości na innych i bezintere-
sownej pracy na rzecz wspólnoty społecznej. 
Stąd zrodził się pomysł, aby zorganizować 
Konkurs Pieśni Chrześcijańskiej. Serdecznie 
zapraszamy na pierwszą edycję przeglądu 
scholi i zespołów religijnych LA-LA-LAUDATE 
DOMINUM, który adresowany jest do scholi, 
zespołów wokalnych, zespołów wokalno-
-instrumentalnych, chórów oraz solistów 
działających przy parafiach, szkołach i ośrod-
kach kultury z całego kraju i bez ograniczeń 
wiekowych. Program obejmuje dwa dni 
wspólnego śpiewania, modlitwy i zabawy 
w  Duchu przyjaźni i  integracji środowisk 
chrześcijańskich:

26.09, SOBOTA
11.00 – 16.00 – Konkurs (godz. startu zależy 
od liczby uczestników)
17.30 – Msza na uwielbienie + ogłoszenie 
wyników + nagrody
19.00 – ognisko z kiełbaskami
20.30 – film pod gołym niebem „Bóg 
nie umarł”
22.00 – cisza nocna + całonocna adoracja 
(wg grafiku)
22.00 – nocleg pod namiotami na placu 
kościelnym (możliwe jest wynajęcie pokoi 
w pobliskich hotelach na własny koszt)
27.09, NIEDZIELA
11.30 – Msza Św. + koncert laureatów  + występ 
gospodarzy + Gość festiwalu.
Zgłoszenia przyjmowane są do 18 września 
pod adresem mailowym poczta@lalalauda-
tedominum.pl
 Aby to dzieło odniosło sukces, przynio-
sło owoce i miało szanse zaistnieć na stałe 
w  kalendarzu życia chrześcijańskiego 

potrzebujemy Państwa wsparcia i zaanga-
żowania. Potrzeb jest wiele: wsparcie pro-
mocji i reklamy, zorganizowanie bazy noc-
legowej (ciepła woda, prysznice, toalety), 
zapewnienie wyżywienia, nagrody konkur-
sowe. Każdą pomoc – przyjmiemy z wielką 
wdzięcznością. Naszych sponsorów i  dar-
czyńców uhonorujemy dyplomami. Logo firm 
będzie umieszczone na stronie internetowej 
naszego festiwalu. Oferujemy naszą modli-
twę i wdzięczność za dobre serce i wspar-
cie. Wszystkich, którzy gotowi są wesprzeć 
to wydarzenie prosimy o kontakt mailowy: 
poczta@lalalaudatedominu.pl lub tele-
foniczny: 537 003  332. Możliwe jest także 
przesłanie pocztą na adres: Parafia pw. Św. 
Mateusza w Dawidach Bankowych ul. Mikla-
szewskiego 98 z dopiskiem „La-la-laudate 
Dominum”. 

Iwona Kowalska – dyrygent scholi „Schola-la-la”, 
Paweł Filipczak 695 610 775

Nowi Dyrektorzy w raszyńskich szkołach
W roku szkolnym 2015/2016 dwie gminne 
placówki: Gimnazjum nr 1 w Raszynie oraz 
Szkoła Podstawowa w Raszynie, rozpoczną 
pracę pod kierunkiem nowych dyrektorów. 
 Na mocy konkursu stanowisko dyrek-
tora Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiącle-
cia w Raszynie, na okres od 01.09.2015 r do 

31.08.2020 r. Wójt Gminy Raszyn powierzył 
Pani Marzenie Lechańskiej
Na mocy konkursu stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godeb-
skiego w Raszynie, na okres od 01.09.2015 r 
do 31.08.2020 r. Wójt Gminy Raszyn powierzył 
Panu Andrzejowi Niedbale

Obydwoje znani są społeczności Gminy 
Raszyn z  racji wieloletniej pracy nauczy-
cielskiej w naszych szkołach. Pani Marzena 
Lechańska ponadto pełniła w poprzedniej 
kadencji funkcję v-ce Wójta Gminy Raszyn, 
a w ostatnich miesiącach Dyrektora GOK-u. 
Obydwu dyrektorom życzymy owocnej pracy. 

Uroczysty Jubileusz ks. Bartłomieja

W  dniu 23.08.2015 roku, w  kościele Świę-
tego Bartłomieja w Rybiu, odbyła się uroczy-
sta Msza Święta w intencji Księdza Prałata 
Bartłomieja Kapałka, z  okazji 45 rocznicy 
święceń kapłańskich oraz 70 rocznicy uro-
dzin i imienin. Inicjatorem Uroczystości był 
Klub Seniora Rybie pod patronatem Cen-
trum Kultury Raszyn, a nad jej przebiegiem 
czuwała p. Ala Sondel. Podczas uroczystej 

Mszy Św. słuchaliśmy pieśni śpiewanych 
przez Zespół Rybianie, Aveo Papa z parafii 
Rybie oraz grupę uczniów p. Pawła Wiśniew-śniew-
skiego. Po jej zakończeniu życzenia w imieniu 
samorządu Gminy Raszyn złożyli jubilatowi: 
Wójt Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Marcinkowski, seniorzy z Koła 
Seniora Rybie oraz wielu działaczy społecz-
nych i wiernych związanych z Parafią. Po Mszy 

Św. na cześć Jubilata wykonany został koncert, 
w którym uczestniczyli: Zespół „Rybianie” pod 
kierunkiem pani Swietłany Żarczyńskiej, dwaj 
młodzi gitarzyści ze Świetlicy Środowiskowej 
w Rybiu: Piotr Bryła i Darek Sieradzki oraz 
Swietłana Żarczyńska, kierownik Filii CKR 
w Falentach. Na zakończenie ks. Prałat zapro-
sił wszystkich na poczęstunek do dolnego 
kościoła.                      Jacek Kaiper

WYDARZENIA
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RASZYNIACZEK dla najmłodszych Raszyniaków
Mamy przyjemność poinformować, iż 
w Raszynie, z myślą o naszych milusińskich, 
powstał Klub dzieci RASZYNIACZEK, który 
proponuje zajęcia dodatkowe dla dzieci 
w różnym wieku. Już najmłodsze dzieci mogą 
rozwijać swoje zdolności twórcze, poznawcze 
jak i zwyczajnie obcować z innymi rówieśni-
kami. W ofercie znajdziemy zajęcia umu-
zykalniające «Gordonki» dla dzieci w wieku 
0-3 lata, plastyczne oraz logopedyczne dla 
dzieci w wieku 2-3 lat, natomiast dla star-
szych dzieci od 4 do 12 lat odbywają się zajęcia 

plastyczne, rytmika, warsztaty kulinarne oraz 
gry i zabawy kształtujące umiejętności inter-
personalne. Wszystkie zajęcia prowadzone są 
przez doświadczonych instruktorów. Zapra-
szamy serdecznie rodziców, którzy pragną, 
aby ich pociechy spędzały czas w sposób cie-
kawy i radosny, w gronie rówieśników. Zachę-
camy do odwiedzenia strony internetowej 
www.raszyniaczek.pl, która zawiera szcze-
gółowe informacje o naszej ofercie dla dzieci 
z Gminy Raszyn. 

Katarzyna Mąkowska 

Strażacy z OSP w powiatowej czołówce

13 czerwca, w Pruszkowie, odbyły się coroczne 
Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP. I w tym 
roku nasi strażacy święcili triumfy. W gru-
pie A uplasowali się na czołowych miejscach: 
OSP Falenty na pierwszym, OSP Raszyn na 
drugim, choć z taką samą ilością punktów 
w podliczeniu końcowym, zaś OSP Dawidy na 
4 miejscu. W grupie C  2 miejsce zajęło OSP 
Raszyn, które zajęło również 2 miejsce w gru-
pie „Seniorzy”.  Jak widać strażacy z Gminy 
Raszyn są bezkonkurencyjni, co świadczy 
o ich ogromnym zaangażowaniu i profesjo-
nalizmie. Gratulujemy! 

Małgorzata Kaiper 

Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia
Dnia 4.07.2015 r., rano, z  Gminy Raszyn 
wyruszyła pielgrzymka autokarowa na 
XXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów, 
Rolników i Środowisk Wiejskich do Lichenia. 
Pielgrzymka, tradycyjnie, jest dwudniowa. 
Grupa 103 osób z naszej gminy pierwszego 
dnia odwiedziła Las Grąbliński, a  następ-
nie czuwała w bazylice przy obrazie N.M.P 
Licheńskiej. Następnego dnia, w niedzielę, 
kilka tysięcy ludzi z  polskiej wsi, rzesze 

samorządowców ze szczebla krajowego oraz 
poczty sztandarowe uczestniczyły we Msz. Św. 
Zebranych serdecznie przywitał ks. Woj-
ciech Kochański, który w homilii powiedział: 
„Dziś w Licheniu oddajemy hołd spracowa-
nym rękom polskiego rolnika” i podzięko-
wał im za trudną i ofiarną pracę oraz miłość 
do ziemi ojczystej. Uduchowieni, posileni sło-
wem Bożym, z bagażem przeżyć, udaliśmy się 
w powrotną drogę do domów.              Janina Soboń

Dzieci w trakcie zajęć © arch. Klubu

Zawody OSP 2015 – I m-ce gr. A © L. Pawul

Delegacja z Raszyna © arch. SL

HONOROWI
KRWIODAWCY

W imieniu Filii Klubu HDK PCK "Strażak" 
przy OSP Falenty dziękuję wszystkim, 
którzy brali udział w akcji pobierania krwi 
dnia 09.08.2015r. na parkingu Kościoła św. 
Szczepana w Raszynie. W tym dniu zare-
jestrowało się 56 osób, natomiast krew 
oddało - pomimo wysokiej temperatury, 
28 osób. Bank krwi "Tak Cennego Daru" dla 
ratowania życia innego człowieka, powięk-
szył się o 12,800 litra. Jeszcze raz dziękuję 
za obecność i zapraszam ponownie w dniu
08.11.2015 r. 

Jacek Gromek 
Kierownik Filii Klubu HDK PCK „Strażak”

PODZIĘKOWANIA
Uczestnicy wypadku samochodowego 
w Jankach z dnia 11 sierpnia 2014 roku pra-
gną wyrazić ogromne podziękowania za 
udzieloną pomoc. Dziękujemy za każde 
dobre słowo, modlitwę, wsparcie, dzięku-
jemy za mobilizację, za oddaną krew. Dzię-
kujemy rodzinom, przyjaciołom, bliskim, 
sąsiadom, mieszkańcom Gminy Raszyn oraz 
wszystkim, dla których nasz los nie był obo-
jętny. Oraz chcielibyśmy serdecznie zapro-
sić na Mszę Świętą w naszej intencji, która 
odbędzie się 8 września o godzinie 18.00. 

Marta Dzika, Katarzyna Szeler, 
Dariusz Orzeł, Adrian Kaczorowski 
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UROKI MAZUR
Na  Spokojnej ruch od rana, 
Wciąż  seniorzy przybywają.

Dźwigają  ciężkie  walizki,
Na wycieczkę wyjeżdżają.

Więc na wstępie jest modlitwa
Oraz   pieśni  religijne.

Potem nikną wszelkie smutki
- chcemy mieć nastroje inne.

Wybuchają salwy śmiechu
Wywołane dowcipami.

Aż zmęczeni długą drogą
Trochę sobie przysypiamy.

 
Gdy wjeżdżamy w rejon Mazur,

Znikają gdzieś wszelkie chmury.
Wita nas „Leśna Polana”

Pełna  szyku i  kultury.

Jedni  pełni są  radości,
Bo pensjonat nad jeziorem.
Inni zaś z braku ”księgarni”,
Nie tryskają już humorem.

Chcemy jak najwięcej zwiedzić.
Plan wycieczek jest szeroki, 

A że Śniardwy jest w pobliżu,
Tam kierujemy swe kroki.

Muzeum Ziemi Mazurskiej
We wsi Owczarnia zwiedzamy.

Oglądamy eksponaty,
Pyszne ciasto zajadamy.

Następnie chwila zadumy,
Bo widzimy „Wilczy Szaniec”.

Tutaj szaleństwo Hitlera
Nie znało już żadnych granic.

W  Praniu – muzeum poety,
Co Gałczyński się nazywał.
Spływ Krutynią i rezerwat,

To dla nas uczta prawdziwa.

W wolnych chwilach las i grzyby,
Co  jest  dla  nas gratką  wielką,

Bo  u  nas  z  powodu suszy
Znajdziemy „guzik z pętelką”.

Kiedy przy pięknej pogodzie
Po  Niegocinie  pływamy,

Korzystając z blasku słońca
Blade  twarze  opalamy.

O wizycie w Świętej Lipce
Marzyliśmy  już  od  rana. 

Tam nas wszystkich zauroczył 
Piękny koncert na organach.

Średniowiecze nam przybliżył
Odnowiony zamek w Rynie.

Dzięki  ciekawej  narracji 
Zmądrzeliśmy w tej dziedzinie.

Na  tarasie  widokowym
Z  wysokości pięciu pięter
Patrzyliśmy  na  Giżycko

Mówiąc z cicha –„Jak tu pięknie.”
 

Nasyceni  pięknem  Mazur
Zbieramy  się  do  powrotu,
Ale  nikt  z  nas  nie  żałuje 
Wysiłku,  trudów i  potu.

Nasi członkowie zarządu
Bardzo się o nas troszczyli.
„Dziękujemy pięknie za to,

Że  byliście  tacy  mili.”

Teresa Wójcik

Mieszkańcy Puchał zwiedzają Polskę!
W bieżącym roku mieszkańcy Puchał uczest-
niczyli w dwóch jednodniowych wycieczkach: 
30 maja 2015 roku do Puław, Lublina (w tym 
na Majdanek) oraz 11 lipca 2015 roku do Bia-
łowieży, Grabarki i Hajnówki.
 Podczas pierwszej wycieczki zwiedziliśmy 
w Puławach Pałac i Park Czartoryskich, gdzie 
zwiedziliśmy muzeum i spacerując podzi-
wialiśmy przyrodę i piękne pawie. Następnie 
udaliśmy się na Majdanek – miejsce pamięci 
z czasów II Wojny Światowej, gdy Polska była 
okupowana przez Trzecią Rzeszę. W dawnym 
obozie koncentracyjnym mieści się muzeum. 
O tragizmie obozowego życia przypominają 
drewniane baraki, komory gazowe i piece 
krematoryjne. Każdy z uczestników wycieczki 
bardzo przeżył tą wizytę i  pogrążył się 
w zadumie. Potem pojechaliśmy do Lublina. 
W dwóch grupach zwiedziliśmy podziemne 
miasto Lublin, a  następnie udaliśmy się 
do Zamku, gdzie zobaczyliśmy kaplicę zdo-
bioną zjawiskowymi malowidłami, które mię-
dzy innymi przedstawiają wydarzenia z życia 
Chrystusa i Marii. Po zwiedzaniu lubelskiego 
Zamku, spacerowaliśmy po Rynku, po czym 
udaliśmy się w drogę powrotną do domu.

 W lipcu udaliśmy się na wycieczkę do Bia-
łowieży, Grabarki oraz Hajnówki. Podróż 
zaczęliśmy od wizyty na Grabarce – świę-
tej górze Prawosławnych, po czym przeje-
chaliśmy do Hajnówki, gdzie zobaczyliśmy 
Sobór Świętej Trójcy, po którym oprowadził 
nas lokalny pop. Opowiedział nam o obrzę-
dach w kościele prawosławnych oraz cieka-
wie odpowiadał na nasze pytania. Następnie 
pojechaliśmy do Białowieży, gdzie zwiedzili-
śmy Muzeum Przyrodniczo-Leśne oraz Park 
Pałacowy, a na końcu do rezerwatu zwierząt 
żyjących w  Puszczy Białowieskiej. Oprócz 
tego odbyliśmy krótką podróż autokarową 
z lokalnym przewodnikiem, który pokazał 
nam dokładniej okolice Białowieży. Późnym 
wieczorem bezpiecznie wróciliśmy do naszej 
miejscowości.
 Podsumowując, wszyscy uczestnicy wycie-
czek są bardzo zadowoleni, że mogli w nich 
uczestniczyć. Szczególne podziękowania 
należą się firmie autokarowej pana Kazimie-
rza Pałczyńskiego, która udostępniła nam 
większy (55 osobowy) autokar, dzięki czemu 
wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział 
w wyjeździe. Dziękujemy panu Mariuszowi 

Smolicha i pani Bożenie Imiełowskiej z Cen-
trum Kultury Raszyn, którzy pomogli nam 
sprawnie zorganizować oba wyjazdy. Pod-
czas obu wycieczek towarzyszyła nam świetna 
pani pilot – Anna Reichert i bardzo sympa-
tyczni kierowcy, którym również dziękujemy. 
Jesteśmy również bardzo wdzięczni za pomoc, 
którą okazali nam Wójt oraz Przewodniczący 
Rady Gminy Raszyn. Takie wyjazdy są bar-
dzo potrzebne – jest to wspaniała integracja. 
Dzięki nim zwiększamy wiedzę, poznajemy 
historię naszego kraju, widzimy jak Polska 
zmienia się na lepsze. Mieszkańcy są tak bar-
dzo zadowoleni z wycieczek, że już dyskutują 
nad miastami, do jakich chcieli by się udać 
za rok. 

Sołtys wraz z Mieszkańcami Puchał

Mieszkańcy Puchał © arch. Sołectwa
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Zajęcia w Świetlicy
Środowiskowej 
w Rybiu

Po wakacjach, które upłynęły pod hasłem 
„Lato 2015 w Świetliku” zakończyły się balem, 
Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu 
wraca do poprzedniego trybu pracy. Tak jak 
w poprzednim roku szkolnym odbywać się 
będą:

g ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE  dla dzieci. 
Od tego roku będą działały dwie grupy: młod-
sza (uczniowie z klas 1-3)  i starsza (uczniowie 
z klas 4-6). Pod fachowym okiem wychowaw-
czyń: Magdaleny Kodym i Alicji Dragan, które 
wspomoże Wanda Kowalska, dzieci będą 
odrabiać lekcje i uczestniczyć w innych, cie-
kawych zajęciach. Nowością są konwersacje 
z angielskiego oraz zajęcia taneczne.

g Z A J Ę C I A  M U Z YC Z N E  p rowa d zo n e 
przez doskonałych instruktorów, obejmu-
jące naukę śpiewu i gry na pianinie (Joanna 
Yonug i Paweł Wiśniewski), gry na gitarze 
(Marcin Kołdra) i na perkusji (Dariusz Dynow-
ski). Zespoły muzyczne będą doskonalić swe 
umiejętności pod fachowym okiem Roberta 
Grzeszczaka, który poprowadzi również stu-
dio nagrań. 

g  ZAJĘCIA SPORTOWE, tak jak uprzednio, 
prowadzić będą – Elżbieta Szeląg, Dariusz 
Murawski i Robert Gański.

g  Od połowy września wraca Sobotnie Kino. 
Dwa razy w  miesiącu. Do ofert poprzed-
niej, dobrych filmów, które nieco wcześniej 
zeszły z ekranów, dojdzie KINO ŚWIETLIKA 
Z OSKARAMI W TLE. 

g  Wracamy również do comiesięcznej edy-
cji dawnej Sceny Dobrej Muzyki, która, pod 
nazwą Dobre Granie w Świetliku, zaprasza 
Państwa na kolejne muzyczne przeżycia. 

Więcej informacji, zwłaszcza o  nowych, 
na razie planowanych imprezach i zajęciach 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
www.swietlica-rybie.pl. 

Małgorzata Kaiper
Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Decoupage w Rybiu
Świetlica Środowiskowa w Rybiu organizuje od nowego roku szkolnego zajęcia, których celem 
jest przybliżenie mieszkańcom metody zdobienia różnych przedmiotów, która nazywa się 
decupage. Dzięki niej można rewelacyjnie zmieniać wygląd różnych przedmiotów ozdobnych 
i codziennego użytku. Poznały ją już Panie, uczęszczające na zajęcia organizowane w Domu 
Rolnika w Jaworowej. Idąc za ich przykładem – zapraszamy do Świetlicy. Termin zajęć podany 
będzie na plakatach i stronie internetowej.

Prowadząca: Elżbieta Szeląg, tel. 509 261 610

OFERTA ZAJĘĆ

05-090 Raszyn, Al. Krakowska 29A

tel. 22 720 06 53

KINO
TEATR
ZAJĘCIA 
WYSTAWY
KONCERTY
I WIELE INNYCH ATRAKCJI 

e-mail: info@ckr.raszyn.pl

www.ckr.raszyn.pl

facebook.com/centrumkulturyraszyn

12 września (sobota) godz. 19
Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

13 września (niedziela) godz. 13 
Teatr Katarynka dla dzieci pt. „Morskie opowieści” 

16 września (środa) godz. 19
Scena Form Satyrycznych. Marek Majewski 
zaprasza. Goście programu: 
Paweł Dłużewski, Andrzej Brzeski. 

18 września (piątek) godz. 18
Koncert z okazji inauguracji roku 
kulturalno-edukacyjnego w wykonaniu 
z Orkiestry Kameralnej PS Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego

19 września (sobota) godz. 16
Przegląd Zespołów Regionalnych 
z sąsiednich gmin. 

25 września (piątek) godz. 18 
Koncert pt. „Szli by walczyć o twój dom...”
w wyk. uczniów szkół Raszyńskich 

26 września (sobota) godz. 19
Scena Dobrej Muzyki - zespół Klezmafour 

Scena Kulturalna CKR
wrzesień 2015 

Warsztaty gitarowe 
w Świetlicy w Rybiu
Zapraszam młodzież z gminy Raszyn powyżej 
10 roku życia na warsztaty gitarowe w Świe-
tlicy Środowiskowej w Rybiu. Rekrutacja obę-
dzie się w dniach od 31 sierpnia do 14 wrze-
śnia. Ilość miejsc ograniczona. Proponowany 
harmonogram zajęć gitarowych: poniedziałki 
w godz. od 13 do 22 plus jedna lub dwie soboty 
w miesiącu w godz. od 10.00 -18.00.  

Pozdrawiam 
Marcin Kołdra, tel. 504 066 699 
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VII spotkanie 
„Powiedz, co wiesz 
o Raszynie”
18 września 2015 r. o godz. 17: 30 zapraszamy do czytelni biblioteki na siódme spotka-
nie z cyklu „Powiedz, co wiesz o Raszynie”. Po wakacyjnej przerwie chcemy znów usiąść 
w stałym już gronie miłośników archiwistyki społecznej, a także gorąco zaprosić nowe 
osoby, które jeszcze nie miały okazji uczestniczyć w naszych cyklicznych imprezach. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego obcowania z lokalną historią, tradycją 
i starą fotografią. Jak zawsze towarzyszyć nam będą wspomnienia z lat młodzieńczych, 
odkrywanie starego Raszyna na zdjęciach oraz głośne czytanie historycznych opowia-
dań. Wstęp wolny.

Łukasz Żywulski

Warsztaty koszulkowe
Tego jeszcze u nas nie było. Jesienią szykujemy coś dla miłośników tradycyjnego tworzenia 
nadruków na koszulkach. Jeśli znudziło Ci się już kupowanie w sklepach gotowych pro-
duktów i masz ochotę dowiedzieć się jak przenieść prosty wzór na swój T-shirt – te warsz-
taty są właśnie dla Ciebie. Dwugodzinne spotkanie poprowadzi Krzysztof „Zygzak” Choj-
nacki, który chętnie podzieli się wiedzą, jak w latach 80-tych – czasach ograniczonego 
dostępu do materiałów – przygotowywało się nadruki na koszulkach. Jeśli masz więcej niż 
12 lat i chciałbyś wziąć udział w naszych bezpłatnych warsztatach zgłoś chęć uczestnictwa 
pocztą elektroniczną na adres: lukasz.zywulski@bibliotekaraszyn.pl podając kontakt 
do siebie. O udziale w warsz-
tatach zadecyduje kolejność 
zgłoszeń. Po skompletowaniu 
grupy zostanie ustalony ter-
min, o którym poinformujemy 
Cię drogą elektroniczną.

ZAPRASZAMY!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

11 września, godz. 18:00
Pokaz filmowy: „Mały palec”, „Gdzie ja?” dla widzów w wieku 16+. Pokaz jest 
częścią partnerskiego projektu Biblioteki i Fundacji Ośrodka KARTA „Osadza-
nie pamięci. Budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna”. Czytelnia 
Biblioteki, ul. Poniatowskiego 20. Wstęp wolny.

18 września, godz. 17:30
VII spotkanie „Powiedz, co wiesz o Raszynie”. Czytelnia Biblioteki, ul. Ponia-
towskiego 20. Wstęp wolny.

Kalendarium Biblioteka
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Pływalnia GOS Raszyn – przerwa technologiczna 2015 zakończona.
Piękny obiekt znów oddajemy naszym Klientom.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie, corocz-
nie w okresie letnim przeprowadza przerwę 
technologiczną na pływalni oraz na obiek-
tach sportowych. W tym roku przerwa trwała 
4 tygodnie w okresie od 15 czerwca br. do 12 
lipca br. Zakres wykonanych prac jest bardzo 
szeroki. Są to małe modernizacje i konser-
wacje, większe remonty, a także inwestycje. 
Do tych ostatnich należała, z utęsknieniem 
oczekiwana przez nas i rodziców najmłod-
szych dzieci budowa „brodzika dla dzieci”. 
 Tak duży obiekt, eksploatowany prawie 366 
dni w roku po 12 godzin dziennie, wymaga 
gruntownych corocznych remontów i prze-
glądów urządzeń. Wymianie uległy wyeksplo-
atowane i zniszczone podzespoły i moduły na 
podbaseniu m.in. w zbiornikach wyrównaw-
czych, filtrach, stacji uzdatniania wody czy 
wentylatorowni. To właśnie te systemy, mimo, 
że niewidoczne są odpowiedzialne za prawi-
dłową pracę pływalni.
 W  tym roku najważniejsze remonty 
i modernizacje to:
1. Naprawa i remont zadaszenia nad wej-
ściem głównym i pochylni dla osób niepeł-
nosprawnych przy wejściu do budynku pły-
walni. W ramach prac wykonano: czyszczenie 
i malowanie konstrukcji stalowej, wymianę 
starych i montaż nowych płyt z poliwęglanu 
z nowymi uszczelniaczami, wykonanie koryta 
rynnowego z pyty OSB oraz wpustów dacho-
wych, wykonanie obróbki z blachy powleka-
nej na łączeniu muru i konstrukcji płyt komo-
rowych i pasów nadrynnowych, montaż płyty 
ze sklejki wodoodpornej pod obróbki z bla-
chy powlekanej nad attyką, montaż obróbek 
dachowych na słupach nośnych na froncie 
obiektu.
2. Budowa wydzielonego brodzika dla dzieci 
na terenie krytej pływalni. Brodzik dla naj-
młodszych został wykonany zgodnie z pro-
jektem budowlanym, warunkami pozwolenia 

na budowę oraz obowiązującymi przepi-
sami i normami. Brodzik został usytuowany 
w  narożniku na płycie głównej pływalni. 
Gabaryty brodzika: 2,25m x 3,1m, głębokość 
0,3m, powierzchnia lustra wody: A=6,6m kw., 
ilość wody obiegowej ok. 12 m3/h. Brodzik 
został wykonany w technologii np. Proteus, 
tzn. prefabrykowanych modułów wykonanych 
ze stali nierdzewnej powleczonych mem-
branami PCV od frontu oraz zabezpieczony 
tworzywem sztucznym od tyłu. Dno zostało 
wykonane z materiału PEM pokryte antypo-
ślizgową folią PCV wzmocnioną włóknem 
szklanym. Schody do brodzika zostały wyko-
nane z betonu izolacją systemową i wyłożone 
mozaiką porcelanową, na stopniach antypo-
ślizgową. Projekt technologiczny założył włą-
czenie nowopowstałej instalacji brodzika do 
instalacji uzdatniania wody basenu rekre-
acyjnego, pracującego w obiegu zamknię-
tym. Zastosowane procesy uzdatniania wody 
oraz urządzenia (kanalizacja sanitarna, zasi-
lanie mocy elektrycznej, dysze denne odpły-
wowe, odpływy z rynny, spust denny, rurociągi 
i  armatura, wentylacja) pozwolą sprostać 
wymogom stawianym wodzie basenowej 
podanej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
3. Ułożenie nowych płytek podłogowych 
w holu głównym pływalni na powierzchni 
146 m kw.
4. Zakup 22 sztuk baterii prysznicowych firmy 
Presto, w tym wylewek natryskowych do bate-
rii oraz zaworów.
5. Zakup 6 sztuk baterii prysznicowych czaso-
wych firmy Delabie.
6. Remont oraz modernizacja sieci telefonicz-
nej wraz z budową serwerowni.
Mniejsze, ale nie mniej ważne prace konser-
wacyjne na pływalni, to całościowe malowa-
nie holu pływalni, trybun, pomieszczeń szatni 
i  saun, pomieszczeń ratowników, instruk-
torów, pomieszczeń socjalnych, wymiana 

uszkodzonej armatury, naprawa i wymiana 
kasetonów, kompleksowe czyszczenie zasob-
ników ciepłej wody oraz odstojnika.

Wykonane przeglądy to:
– przegląd zjeżdżalni wodnej na pływalni
–  przegląd szczelności instalacji gazowej na 

pływalni i stadionie
–  przegląd przepompowni deszczówki 

na pływalni
–  p r z e g l ą d  p i e c ó w  g r z e w c z y c h 

na podbaseniu
–  p r ze g l ą d  i   p o m i a r  o c h r o ny  p p oż . 

na pływalni
– przegląd i pomiar rezystancji na pływalni
–  p r z e g l ą d  i n s t a l a c j i  o d g r o m o w e j 

na pływalni
– przegląd wentylacji wszystkich kanałów 

Przeglądowi poddano wszystkie urządzenia 
siłowe i aerobowe na siłowni, wymieniono 
obicia na ławeczkach do ćwiczeń. Konser-
wacją objęto wszystkie boiska ze sztuczną 
nawierzchnią. 
 Elementem dla mnie priorytetowym jest 
jakość wody w  basenie, która musi mieć 
właściwe parametry fizykochemiczne i bak-
teriologiczne. Woda basenowa musi być 
odpowiednio dezynfekowana i pozbawiona 
zarazków chorobotwórczych. Nasz basen 
w  Raszynie jest pod stałą kontrolą służb 
sanitarnych. Comiesięczne badania sanepidu 
potwierdzają odpowiednią jakość wody, pra-
widłowe prowadzenie procesów technolo-
gicznych i uzdatniających. W ciągu ostatnich 
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czterech lat nasza pływalnia ma najlepsze 
wyniki badan w Powiecie Pruszkowskim! 
 Aby podnieść poziom Obsługi Klienta pod 
koniec przerwy technologicznej przygotowa-
liśmy w kasach pływalni system umożliwia-
jący płatność za pomocą kart płatniczych. Ten 
sprawdzony w komercjalizacji system płatni-
czy dotychczas nie funkcjonował na basenie. 
Dziś każdy Klient może właśnie w ten spo-
sób się rozliczyć. Wiem, że nasi Klienci na to 
czekali.
 Klienta, mam nadzieję, także pozytywnie 
zaskoczymy wnętrzem…Nowy design, nowa 
kolorystyka, nowe kanapy w środku pływalni. 
A na zewnątrz, przed wejściem głównym, 
nowy ogródek letni.
 Wykonane prace inwestycyjne, remontowe 
oraz konserwacyjne na obiektach Gminnego 
Ośrodka Sportu to szereg zabiegów zapewnia-
jących jak najbezpieczniejsze funkcjonowanie 
pływalni przez kolejny rok oraz lata następne.
 Na koniec, jak co roku, chciałam serdecz-
nie podziękować Wszystkim Pracownikom 
Gminnego Ośrodka Sportu za pracę oraz 
zaangażowanie w trakcie przerwy techno-
logicznej. Dziękuję, że mogę z Wami pra-
cować. Nasza wspólna praca na rzecz GOS 
przekłada się na zadowolenie i satysfakcję 
naszych Klientów. A to jest najważniejsze!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
Katarzyna Klimaszewska
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Sekcja bokserska KS Raszyn

Młodzi bokserzy z  KS Raszyn, którzy tre-
nują od kilku lat pod czujnym okiem tre-
nera i sędziego boksu Krzysztofa Wójcika, 
odnieśli tego lata kolejne sukcesy. Podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Kade-
tów i  Kadetek, które odbyły się w  dniach 
11-19.07.2015 w Grudziądzu, które zgroma-
dziły 241 uczestników,  nasi zawodnicy upla-
sowali się na następujących pozycjach: Kacper 
Niewiadomski (54 kg) wywalczył III miejsce, 
a Radek Radiuk (52 kg) uplasował się w pierw-
szej 5 zawodników. 
 Członkowie sekcji wraz z trenerem wzięli 
też udział w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Sportowców na Jasną Górę. Wiele aktualnych 
i wcześniejszych informacji o sekcji, trenerze 

i zawodnikach można przeczytać na stronie: 
www.facebook.com/raszynboks.
 Trener i zawodnicy zapraszają młodzież 
– chłopców i dziewczęta do udziału w trenin-
gach, które odbywają się w Raszynie, w Szkole 
Podstawowej przy ul. Szkolnej 2, w ponie-
działki, środy i piątki od godz. 19. Szczegóło-
wych informacji udziela trener Krzysztof Wój-
cik – telefon 503 914 522.  

Małgorzata Kaiper

Zajęcia rekreacyjne 
dla dorosłych 
w Świetlicy 
Środowiskowej w Rybiu

ZDROWY KRĘGOSŁUP – to zajęcia kierowane 
do osób dorosłych o zróżnicowanym poziomie 
wytrenowania i kondycji, pragnących czerpać 
większą radość i satysfakcję z życia dzięki 
polepszeniu własnej sprawności fizycznej. 
Zawierają one zestaw prozdrowotnych ćwi-
czeń w bezpiecznych pozycjach wyjściowych, 
których systematyczne i poprawne wykony-
wanie prowadzi do „uzdrowienia” funkcjo-
nowania kręgosłupa poprzez powrót do jego 
pierwotnego – fizjologicznego zakresu ruchu 
i jego pełnej ruchomości. Podczas zajęć sto-
sowane są ćwiczenia wzmacniające mięśnie 
posturalne, ćwiczenia rozciągające, odde-
chowe i relaksacyjne. Większość treningu 
odbywa się w  pozycji leżącej –  na  macie, 
a całość wzbogacona jest spokojną muzyką 
relaksacyjną.
 Zajęcia odbywają się we wtorki: 17.00 
– 20.00  i w czwartki w godz.: 17.00 – 19.00, 
każde po 50 minut. 

Robert Gański, tel. 606 434 410Krzysztof Diablo Włodarczyk i Kacper Niewidomski © arch. KS Rasyzn



Klub Młodego Artysty
Przez całe wakacje trwała akcja letnia w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu. Wzięło w niej udział 80 dzieci, które każdego dnia przeżywały 
wspaniałe przygody, uczestnicząc w bardzo ciekawych wycieczkach i zajęciach. A wszystko pod czujnym okiem wychowawców: Magdy Kodym, 
Ali Dragan, Michała Kielarskiego, którym bardzo pomagała p. Wanda Kowalska. Realizacja tak różnorodnego programu była możliwa dzięki 
ich ogromnemu zaangażowaniu, ale też dzięki wsparciu finansowemu Gminy Raszyn. Akcję wsparły zarówno fundusze będące w dyspozycji 
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień Beaty Adamiak, jak też Referatu Oświaty i Spraw Socjalnych, którym kieruje p. Jolanta Osowiecka. 
Wiele z wycieczek, szczególnie w dalsze rejony Polski, odbyło się dzięki możliwości korzystania z gminnych GIMBUSÓW. Dla  wszystkich, którzy 
pomogli dzieciom dobrze spędzić wakacyjny czas, młodzi uczestnicy akcji letniej, narysowali wspaniałe obrazki. Tak rysują naprawdę zadowolone 
dzieci.

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy  

Cezary Sąpór 11 lat

Kamil 9 lat

Malwina 6 lat

Oliwier Podstolski 9 lat

Oliwier Lament 10 lat

Blanka 8 lat

Krzyś Michalak 10 lat

Wiktoria 8 lat

Jagoda 5 lat

Mariusz Sałaj 8 lat

Igor 7 lat

Weronika Zawada 9 lat


