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Trzeba docenić te samorządy, które dbają o rozwój 
edukacji – powiedziała Minister Edukacji Anna Zalewska.
Wmurowanie kamienia węgielnego pod 8. oddziałowe 
Przedszkole przy ul. Poniatowskiego, wrzesień 2016 r.



KURIER RASZYŃSKI NR 67 WRZESIEŃ 2016  |  WWW.RASZYN.PL2

PRZEDZKOLE PRZY PONIATOWSKIEGO

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego 
w Przedszkolu przy Poniatowskiego w Raszynie
W środę 7 września miała miejsce uro-
czystość wmurowania kamienia węgiel-
nego oraz podpisania aktu erekcyjnego 
budowanego od czerwca przedszkola 
publicznego w Raszynie. Wzięli w niej 
udział: Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska, Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, Starosta Pruszkow-
ski Maksym Gołoś oraz raszyńscy samo-
rządowcy z Wójtem Gminy Andrzejem 
Zarębą i Przewodniczącym Rady Gminy 
Dariuszem Marcinkowskim na czele, 
dzieci z  Przedszkola nr 2 „W  Stumilo-
wym Lesie” wraz wychowawcami i rodzi-
cami oraz mieszkańcy. Uroczystość pro-
wadziła Katarzyna Klimaszewska, radna 
Rady Powiatu Pruszkowskiego i Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu.

Przebieg uroczystości

Na wstępie, Wójt Andrzej Zaręba, gospo-
darz Gminy Raszyn, w  krótkim prze-
mówieniu opisał rozpoczętą inwestycję 
podkreślając jej znaczenie dla systemu 
oświaty w naszej gminie, uzasadniające 
wielki wysiłek finansowy i organizacyjny 
włożony w  budowę. Scharakteryzował 
przyszły kształt i funkcje różnych części 
budynku oraz centralne położenie pla-
cówki nieopodal ośrodka zdrowia, biblio-
teki, szkół i urzędu gminy. Mówiąc o dzia-
łaniach na rzecz oświaty, wspomniał 
o planowanej rozbudowie szkoły podsta-
wowej w Ładach, której początek nastąpi 

jeszcze w tym roku. Będzie to najwięk-
sza inwestycja w dziejach gminy  Raszyn, 
zmieni ona niewielką wiejską szkółkę 
w wielki nowoczesny ośrodek dydaktyczny.
 Pani minister Anna Zalewska wyra-
ziła swój podziw i uznanie dla edu-
kacyjnych działań władz samorządo-
wych gminy Raszyn,  pogratulowała 

inicjatywy Wójtowi i  Radzie Gminy. 
Przypomniała o zbliżającej się reformie 
oświatowej i  zrealizowanej już w  tym 
roku obietnicy wyborczej PiS dotyczącej 
oddania rodzicom prawa do decydowania 
o rozpoczynaniu przez dzieci sześcioletnie 
nauki w klasie pierwszej. Wójt Andrzej Zaręba wita Panią Minister Annę Zalewską

W oczekiwaniu na uroczystość

Wiele osób uczestniczyło w uroczystości

Przemówienie Wójta Andrzeja Zaręby

Przemówienie Wojewody Zdzisława Siepiery

Przemówienie Minister Edukacji Anny Zalewskiej

Uroczystość prowadziła Katarzyna Klimaszewska
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 Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera w swoim wystąpieniu podkre-
ślił wagę, jaką obecne władze przykła-
dają do rozwoju placówek oświatowych 
i  na tym tle wyróżnił gminę Raszyn. 
Na zakończenie nazwał Wójta pana 
Andrzeja Zarębę najlepszym gospoda-
rzem na Mazowszu.

Poświęcenie budowy, 
zgromadzenia i podpisanie 
Aktu Erekcyjnego

Ksiądz proboszcz Prałat Zdzisław Karaś 
odmówił krótką modlitwę, poświę-
cił budowę i zgromadzenie. Następnie 

zaproszono dostojnych gości i  osoby 
zaangażowane w budowę o podpisanie 
aktu erekcyjnego. Gotowy dokument 
zamknięto w srebrnej tubie, a pani mini-
ster osobiście schowała ją w przygoto-
wanej niszy i pokryła pierwszą kielnią 

zaprawy murarskiej. Po niej zrobili to 
kolejni goście.
 Na zakończenie tej części uroczy-
stości zebrani podziwiali występ dzieci 
z  Przedszkola w  Stumilowym Lesie, 
a  po nim udali się do GBP, mieszczą-
cej się w budynku obok przedszkola, aby 
wysłuchać informacji minister eduka-
cji Anny Zalewskiej o reformie systemu 
szkolnego. W krótkim wykładzie opisała 
nadchodzącą reformę edukacji oraz przy-
pomniała o dotychczas wprowadzonych 
zmianach. Następnie dłuższy czas odpo-
wiadała na pytania nauczycieli i dyrekto-
rów zainteresowanych nadchodzącymi 
zmianami w polskiej oświacie.

PRZEDZKOLE PRZY PONIATOWSKIEGO

Przedszkole poświęcił ks. Prałat Zdzisław Karaś Minister Edukacji Anna Zalewska 

Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś Wójt Andrzej Zaręba

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera

Ks. Kanonik Grzegorz Jaszczyk

Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski

E. Musialska, M. Sikorska-Jasik, B. Sanecki 

V-ce Wójt Michał Kucharski Sekretarz Gminy Jolanta Ossowiecka V-ce Przewodnicząca Rady Gminy Anna Matracka

Wmurowanie kamienia węgielnego © J. Kaiper

Ks. Prałat Zdzisław Karaś
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Trochę faktów o budowie

Przedszkole mieści się w centralnej części 
Raszyna, przy innych obiektach użytecz-
ności publicznej, w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum, Biblioteki, 
Poczty, Urzędu Gminy Raszyn i Centrum 
Medycznego. Budynek przedszkola jest 
dwukondygnacyjny, podzielony na część 

ogólną oraz edukacyjną. Strefę edu-
kacyjną stanowić będzie 8 dużych sal, 
każda wyposażona w  łazienkę, maga-
zyn, pomieszczenie socjalne oraz wyj-
ście na taras. Poza salami dydaktycznymi 
w nowym przedszkolu znajdziemy salę 
plastyczną, gimnastyczną, do zajęć tera-
peutycznych, logopedycznych oraz dla 
psychologa. Obiekt będzie przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. Wokół 
przedszkola powstanie rozległy, dosko-
nale wyposażony, plac zabaw. To będzie 
obiekt na miarę XXI wieku.
 Przedszkole przy Poniatowskiego 
bardzo poprawi sytuację edukacji 
przedszkolnej w naszej gminie. Obec-
nie przedszkolaki wypełniają miejsca 
we wszystkich publicznych placów-
kach, spośród których dwie, na Lotniczej 
i  Pruszkowskiej, to nowoczesne insty-
tucje, wybudowane w ciągu ostatnich 
6 lat. Ponadto na 329 dzieci czekają miej-
sca w prywatnych przedszkolach, które 
gmina wspiera niemałą dotacją. 
 W Przedszkolu przy Poniatowskiego 
znajdzie się miejsce dla 200 dzieci. Część 
z nich przejdzie z likwidowanych oddzia-
łów przy ul. Godebskiego i Szkolnej. Pozo-
stałe miejsca będą czekały na nowych 
podopiecznych. 

 Realizacja tej inwestycji pozwoli 
na objęcie zdecydowanej większości 
dzieci publiczną opieką przedszkolną. 
Jest to o tyle istotne, że w przeciwień-
stwie do wielu gmin okolicznych odno-
towujemy dodatni przyrost natu-
ralny. Całkowita kwota inwestycji to 
9 mln 645 tys. zł. 

Zofia Zajdel, Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper

Pamiątkowe zdjęcie

Rozmowy z panią Minister

Samorządowcy

Występ dzieci z Przedszkola w Stumilowym Lesie
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Reforma oświaty w roku szkolnym 2016/2017
W tym roku 1 września naukę w szkołach wszystkich szczebli rozpoczęło w Polsce 
4 626 tys. dzieci i 383 tys. dorosłych. Rok to szczególny, ponieważ, jak wspominała 
pani minister edukacji Anna Zalewska podczas spotkania w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Raszynie, do życia szkolnego zostaną wprowadzone pierwsze zmiany 
wynikające z reformy systemu oświaty. Podstawowe to: powrót do 8-letniej szkoły 
podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Reforma będzie wprowa-
dzana przez kilka lat, ale już w tym roku następują zmiany, z których niektóre Pań-
stwu zaprezentujemy.

Zniesienie obowiązku szkolnego 
dla sześciolatków

Wprowadzenie obowiązkowej nauki 
w klasie pierwszej dla dzieci 6-letnich 
wywołało ogromną dyskusję nie tylko 
wśród decydentów przygotowujących 
reformę, ale też w  gronie nauczycieli 
i rodziców. Ci ostatni podjęli kilkuletnią 
walkę o uzyskanie prawa decydowania 
o terminie rozpoczęcia edukacji szkolnej 
przez ich dzieci. Wielu z nich nie przeko-
nały argumenty, że dostosowanie warun-
ków materialnych w szkole wystarczy, 
aby dziecko sprostało szkolnym oczeki-
waniom. Nie znalazło też zrozumienia 
twierdzenie, że dzięki wcześniejszej ini-
cjacji szkolnej, dzieci szybciej znajdą się 
w przyszłości na rynku pracy. Wspierani 
rodzicielską intuicją i znajomością swo-
ich dzieci, raczej skłaniali się do poglą-
dów nieśmiało, trzeba przyznać, artykuło-
wanych przez psychologów rozwojowych, 
czy pedagogów, że 6-latek nie jest jeszcze 
gotowy do szkoły, że nie da się przyspie-
szyć zmian jakie zachodzą w jego roz-
woju właśnie pomiędzy 6 a 7 rokiem życia. 
Ruchy rodzicielskie, a wśród nich najbar-
dziej znana akcja „Ratuj Maluchy”, zaini-
cjowana przez Karolinę i Tomasza Elba-
nowskich, mieszkańców naszej gminy, 
zlekceważone przez poprzednio rządzącą 
ekipę, znalazły zrozumienie u obecnej. 
Jedną z pierwszych zmian reformy sys-
temu oświaty było odejście od obowiąz-
kowego rozpoczęcia nauki w klasie I przez 
6-latki i pozostawienie tego do decyzji 
rodziców. 82% z nich podjęło decyzję 
o pozostawieniu dziecka w przedszkolu. 
Ten wynik niezbicie świadczy o słuszności 
przyjętego rozwiązania, nawet jeśli spo-
wodowało to zawirowania (nie pierwsze 
w ostatnich latach) w pracy szkół i przed-
szkoli. Dostosowanie procesu kształcenia 
do możliwości dzieci to powrót do jednej 
z podstawowych zasad pedagogiki, uzna-
jących ucznia za podmiot, a nie przedmiot 

kształcenia. Trudno nie uznać, że wiele 
z wprowadzonych uprzednio zmian zda-
wało się przeczyć tej zasadzie.
 Pozostawienie rodzicom prawa 
do decyzji w kwestii rozpoczynania nauki 
szkolnej powiązano w reformie z obo-
wiązkiem wcześniejszego przygotowania 
dziecka w grupie przedszkolnej. Uznano 
też, że opinie na ten temat może wydać 
właściwa poradnia psychologiczno-peda-
gogiczna. W związku ze zwiększeniem 
wydatków na wychowanie przedszkolne 
gminy dostaną zwiększoną dotację.

Zniesienie egzaminu 
gimnazjalnego

To kolejna zmiana w tym roku szkolnym. 
Przeprowadzenie przez szkoły pomiaru 
poziomu nauczania przestało być obli-
gatoryjne, natomiast dzięki udostępnie-
niu narzędzi diagnostycznych przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną – nadal 
jest możliwe.

Drożdżówki 
w sklepikach szkolnych

Nastąpiły zmiany łagodzące poprzed-
nie przepisy, przywracające w sklepikach 
szkolnych sprzedaż pieczywa cukierni-
czego i pół cukierniczego. Sklepiki szkolne 
znów mogą sprzedawać drożdżówki. 
Należy mieć nadzieję, że coca cola nadal 
będzie niedostępna.

Więcej darmowych podręczników

W roku 2016 szkoły otrzymały dotację 
celową na materiały ćwiczeniowe dla 
uczniów klas I-V szkoły podstawowej, I i II 
gimnazjum oraz na podręczniki do języka 
obcego dla klas III szkół podstawowych. 
Otrzymały także dotację dla uczniów klas 
V szkół podstawowych i II klas gimnazjów 
na podręczniki wybrane przez szkołę. 
Jeśli dodać do tego podręczniki zaku-
pione z dotacji wcześniejszych, to widać, 
że dzieci do V klasy oraz uczniowie II klasy 
gimnazjum będą posługiwać się podręcz-
nikami bezpłatnymi dla rodziców.

Prawo oświatowe

W chwili obecnej Ministerstwo Edukacji 
pracuje nad przygotowaniem nowego 
prawa oświatowego, które zastąpi wielo-
krotnie nowelizowaną ustawę o systemie 
oświaty. 16 września pani minister eduka-
cji Anna Zalewska przedstawiła projekt 
ustawy, która w najbliższym czasie trafi 
do uzgodnień i konsultacji. Po 17 latach 
funkcjonowania „starego” systemu, wie-
lokrotnie przebudowywanego i popra-
wianego, nadszedł czas na trudną, ale 
konieczną decyzję. Nie sprawdziła się ani 
6-letnia szkoła podstawowa, bo trudno 
uznać 12-latka za wystarczająco doro-
słego, aby mógł bez obaw być wypusz-
czany „w świat”. Nie sprawdziło się gim-
nazjum, bo mimo wszelkich ulepszeń 
w procesie dydaktycznym, nadal groma-
dzi dzieci w najtrudniejszym do okieł-
znania okresie życia. Nie sprawdziło się 
też liceum, bo 2,5 roku to zbyt krótki czas 
przygotowania do  matury. Najwyższy 
czas zakończyć ten eksperyment peda-
gogiczny, ponieważ prowadzony jest 
na naszych dzieciach. 

Małgorzata Kaiper

Minister Edukacji Anna Zalewska w GBP w Raszynie © J. Kaiper

REFORMA OŚWIATY
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NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 
2016/2017 we wszystkich 
placówkach przebiegała 
wg podobnego scenariu-
sza, z tym, że w SP w Ładach 
odbywała się na Sali gim-
nastycznej, a we wszystkich 
pozostałych placówkach – 
na świeżym powietrzu. 
 Zamieszczona poniżej 
relacja fotograficzna z uro-
czystości opowiada o  tym, 
co  się działo w  naszych 
p l a c ó w k a c h  s z k o l n y c h 
1 września.

Poczet sztandarowy przedefilował przed nimi, 
odśpiewano Hymn

Śubowanie nowych uczniów 
było ważnym punktem uroczystości

Na zakończenia przemaszerował poczet sztandarowy
Tylko dyrektor pani Magdalena Karpiniak, zastępca pani 

Ewa Karasek, zastępca wójta pan Michał Kucharski, 

radna pani Elżbieta Marzec Szeląg i ks. proboszcz Dariusz 

Bartoszewicz wystawieni byli na promienie słoneczne

To był wspaniały, upalny dzień Z jednej strony szkołę otacza las, z drugiej 
ogródki działkowe, więc pierwszego dnia szkoły 

wszyscy uczniowie mieli odrobinę cienia

Uroczystość zainaugurowała 

Dyrektor M. Lechańska

Gimnazjum nr 1 w Raszynie

Szkoła Podstawowa w Sękocinie



KURIER RASZYŃSKI NR 67 WRZESIEŃ 2016  |  WWW.RASZYN.PL 7

NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 262 868 | 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.

W przedszkolu czy szkole?
W tym roku szkolnym rodzicom 
dzieci 6-letnich pozwolono doko-
nać wyboru: dziecko pozostaje 
w  przedszkolu lub rozpoczyna 
edukację w  szkole. W  naszej 
gminie aż 194 dzieci 6-letnich 
poszło do szkoły, z  czego 129 
do szkoły Raszynie, 46 do szkoły 
w Ładach, a 19 do szkoły w Sęko-
cinie. W  przedszkolach pozo-
stało 47 dzieci 6-letnich, z czego 
31 w Przedszkolu w „Stumilowym 
Lesie” w Raszynie, 7 w Przedszkolu 
z  Oddziałami Integracyjnymi 
„Pod Topolą”, 6 w  przedszkolu 
w Falentach i 3 w Bajkowym Przed-
szkolu w Dawidach.

1 WRZEŚNIA, na gminnych ulicach 
i drogach zaroiło się od odświętnie, 
czyli galowo ubranych uczniów. 
Wę d r o w a l i ,  m ł o d s i  z w y k l e 
z rodzicami, starsi samodzielnie, 
do 4 szkół: Gimnazjum w Raszynie 
przy ul. Unii Europejskiej 1, Szkoły 
Podstawowej w Raszynie, położo-
nej tuż obok, przy ul. Szkolnej2, 
Szkoły Podstawowej w  Ładach, 
która mieści  się w  Dawidach 
Bankowych przy ul.  Długiej  49 
i  Szkoły Podstawowej w  Sękoci-
nie, która znajduje się w Słominie 
przy ul. Wierzbowej 5. W sumie 
do szkół podstawowych uczęszcza 
1610 uczniów: 935 do SP w Raszy-
nie, 354  do  SP  w  Ładach i  303 
do SP w Sękocinie. W Gimnazjum 
uczy się 494 uczniów. 
 W gminie jest pięć przedszkoli 
gminnych i osiem przedszkoli nie-
publicznych. W tych ostatnich jest 
miejsce dla 329 dzieci.

Rok szkolny inaugurowano na sali gimnastycznej

Wmaszerował poczet sztandarowy i odśpiewano Hymn

Poczet sztandarowy przedefilował przed nimi, 

odśpiewano Hymn

Z samego rana, na boisku szkolnym uczniowie utworzyli 
czworobok

Uroczystość rozpoczął 
Dyrektor W. Borsuk

Przemówili po kolei pan dyrektor, wójt, 
ksiądz proboszcz, dyrektor CKR i GOS

Szkoła Podstawowa w Ładach

Szkoła Podstawowa w Raszynie
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RADA GMINY RASZYN

XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Raszyn
19 września 2016 odbyła się XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Raszyn, zwołana 
we wcześniejszym niż zwykle terminie, ze względu na obywatelską inicjatywę doty-
czącą nazwania rond w południowej części gminy będących w dyspozycji Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po otwarciu obrad, stwierdzeniu kworum 
i przyjęciu porządku obrad wprowadzono 
formalną zmianę w uchwale z 30 czerwca 
o przystąpieniu Gminy Raszyn do pro-
jektu w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko zapis w para-
grafie 1 oraz nadano nazwę „Ulotna” ulicy 
w Dawidach Bankowych.

Uchwały w sprawie nadania 
nazw rondom kończącym 
Obwodnicę Raszyna

Zastępca Wójta pan Michał Kucharski, 
występując w  imieniu Komitetu Spo-
łecznego dla Uczczenia Pary Prezydenc-
kiej Lecha i Marii Kaczyńskiej, założonego 
przez pomysłodawcę pana Arkadiu-
sza Oneksiaka, złożył wniosek do Rady 
Gminy Raszyn o nadanie nazwy dwóm 
rondom położonym na wybudowanym 
w  ubiegłym roku fragmencie trasy  S8 
na terenie Gminy Raszyn. Pierwsze z nich, 

zachodnie, miałoby przyjąć imię: „Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego”; dru-
gie, wschodnie, „Pierwszej Damy Marii 

Kaczyńskiej”. Projekt uchwały obszer-
nie uzasadnił Wójt Gminy Raszyn pan 
Andrzej Zaręba, który również odczytał 
list skierowany do Komitetu przez pana 
Jarosława Kaczyńskiego, a  załączony 
do wniosku. Nadzwyczajny termin zwo-
łania Rady Gminy Raszyn Wójt uzasadnił 
koniecznością wykonania wielu czynno-
ści formalnych, w tym uzyskania zgody 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. Rada przychyliła się do wnio-
sku i stosownymi uchwałami nadała ron-
dom imiona.

Mapka poniżej przedstawia ronda z uchwa-
lonymi nazwami.

Inne uchwały 

Następnie Rada kolejnymi uchwałami 
przejęła nieodpłatnie na rzecz Gminy 
Raszyn działki drogowe w  Falentach 
Nowych, Raszynie oraz w  Dawidach 
Bankowych. Przedyskutowano i przyjęto 
uchwałę o  odstąpieniu od obowiązku 
przetargowego wyłonienia dzierżawcy 
działki na terenie Szkoły Podstawowej 
w Raszynie i wynajęcie jej dotychcza-
sowemu dzierżawcy Orange Polska S.A. 
Przyjęto także dwie uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
w Dawidach w rejonie ulicy Górnej oraz 
we wsi Janki w rejonie ulicy Sokołowskiej 
i ulicy Wspólnej.

Jacek Kaiper

XXVI Nadzwyczajna Sesja rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

Samorząd Gminy Raszyn i pracownicy Urzędu Gminy © J. Kaiper
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Sprawy Nowych Grocholic – powracają

21 września br. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny (WSA), po wielogodzinnej roz-
prawie, utrzymał w mocy decyzję Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2013 r. 
uznającą za nieważną decyzję z 1948 r. 
odbierającą Barbarze Grocholskiej mają-
tek Dobra Ziemskie Michałowice, w skład, 
którego wchodziło Osiedle Nowe Grocho-
lice (obecnie Gmina Raszyn). O unieważ-
nienie decyzji nacjonalizacyjnej wystąpili 
w 2001 r. spadkobiercy Barbary Grochol-
skiej, udowadniając, że przed wojną 
majątek został rozparcelowany na działki 
budowlane i  z  racji tego nie podlegał 
pod dekret PKWN o  reformie rolnej. 
Wydany wyrok ma charakter administra-
cyjny, ale dla rodziny Grocholskich sta-
nowi początek starań o zwrot lub rekom-
pensatę za zabrany majątek. Chyba, 
że poddany zostanie kasacji na wnioski 
składane przez zainteresowanych.

Skutki decyzji 
dla obecnych mieszkańców

Różne są koleje losów działek wcho-
dzących w skład majątku Dobra Ziem-
skie Michałowice. Podzielone na działki 
budowlane – takimi pozostały. Część 
z nich jeszcze przed wojną Grocholscy 

sprzedali albo przekazali swoim pracow-
nikom, niektórym na mocy aktów nota-
rialnych, innym poprzez przyrzeczenie 
sprzedaży. Wiele z tych działek weszło 
do dalszego obrotu i obecnych ich wła-
ścicieli, posiadających księgi wieczyste, 
chroni prawo własności. Wiele osób, 
które kupowały działki na umowę cywilno 
prawną, też uregulowało swoją sytuację 
uzyskując prawo użytkowania wieczy-
stego albo własności przez zasiedzenie. 
Trudno obecnie orzec, jaką drogę postę-
powania obiorą spadkobiercy Barbary 
Grocholskiej wobec osób, które nie mogą 
udowodnić prawa do nieruchomości albo 
30 letniego władania nią jak właściciel. 
W wielokrotnie składanych deklaracjach 
mówią, że chcą uzyskać odszkodowanie 
od skarbu państwa, a nie wyrzucać ludzi 
z domów.

Spotkanie w Urzędzie 
Gminy Raszyn

24 września, w sobotę, odbyło się w Urzę-
dzie Gminy Raszyn spotkanie, w którym 
uczestniczyli: Wójt Andrzej Zaręba, Prze-ęba, Prze-ba, Prze-
wodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz 
Marcinkowski, radna z Nowych Grocholic 
Ewa Surmacz, sołtys z Nowych Grocholic 

– Andrzej Szeląg, Mec. M. Bałdyga z kan-
celarii prawnej obsługującej gminę oraz 
wielu mieszkańców. 
 Po poinformowaniu o wyroku WSA 
wójt Andrzej Zaręba określił kolejne 
kroki, jakie powinny być podjęte, zarówno 
przez gminę Raszyn, która jest właścicie-
lem 12 ha spornych gruntów (głównie 
drogi), jak też przez inne osoby, których 
nieruchomości dotyczy decyzja Mini-
sterstwa Rolnictwa. Pierwszy z  nich, 
który powinien być podjęty w ciągu 7 dni 
od ogłoszenia wyroku, czyli do 28 wrze-
śnia, to wystąpienie do WSA o uzasadnie-
nie wyroku (koszt 100 zł), a po jego uzy-
skaniu, złożenie (w ciągu 30 dni) wniosku 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
o kasację wyroku (przez WSA). Niestety, 
tym razem musi się to odbyć z udziałem 
adwokata czy radcy prawnego. Gmina nie 
może, tak jak poprzednio przy składaniu 
skarg, pomagać mieszkańcom, ponieważ 
nie pozwala na to prawo. Wójt sugerował, 
że osoby uprawnione mogą zgłaszać się 
o pomoc w ramach nieodpłatnej pomocy 
prawnej prowadzonej przez powiat 
pruszkowski w Raszynie, przy ul. Ponia-
towskiego 20.

Małgorzata Kaiper

NOWE GROCHOLICE
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PRZEDSZKOLE PRZY PONIATOWSKIEGO

Tak tu było 
16 czerwca 
2016 roku

Minęły trzy miesiące. 
Tak jest 23 września 

2016 roku

Praca aż furczy

Wejście główne

Jedna z sal

Przedszkole 
w budowie

Co miesiąc, od początku inwestycji, przed-
stawiamy Państwu fotorelację z budowy 
ośmio – oddziałowego przedszkola przy 
ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego 
w  Raszynie. Obiekt rośnie jak na droż-
dżach. Dwa tygodnie temu Minister Eduka-
cji pani Anna Zalewska wmurowała kamień 
węgielny, dziś trudno odnaleźć to miejsce. 
Mieszkańcy tej części gminy sami mogą się 
o tym przekonać, pozostałych zapraszam 
do obejrzenia zdjęć z placu budowy.

Spojrzenie na sufit holu

Tu widok holu z góry

Tu jeszcze zbroją strop

A tu murują piętro
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INWESTYCJE

strony redaguje Jacek Kaiper

Projekty dla 5 ulic
W połowie września rozstrzygnięty został przetarg na projektowanie kolej-
nych pięciu gminnych ulic. Najlepsze oferty na wszystkie zadania złożyła 
Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. z Białegostoku. W ten sposób przy-
gotowane do przebudowy zostaną następujące ulice:

 •  Waryńskiego – projekt dotyczy przebudowy fragmentu, długości ok 
330m, od Zacisza do Traktu Grocholic-kiego w Nowych Grocholicach. 
Zlecenie zostanie wykonane za 29 520 zł.

 •  Lecha – Tu zaprojektowane ma być 353m. Ulica uzyska nową nawierzch-
nię i chodniki. Wykonanie projektu z zezwoleniami będzie kosztować 
30 012 zł.

 •  Dolna – projekt 575 m ulicy będzie kosztował 49 200 zł.
 •  Olszowa – Przebudowana zostanie od ulicy Wesołej do 19 Kwietnia 

na długości 620 m. Podobnie jak po-przednio za projekt odpowiada 
firma KOMI z Białegostoku, która podjęła się go wykonać za 57 195 zł.

 •  Zacisze – Dotyczy fragmentu o długości 340 m, od ulicy Niskiej do Ulicy 
Godebskiego. Koszt projektu to 33 456 zł.

Pracownia Projektowa KOMI, która wygrała przetarg na projektowanie 
wymienionych ulic, podjęła się opracowania specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów oraz 
uzyskania zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Nad trwającą 
budową będzie sprawować nadzór autorski. Wykonana dokumentacja 
projektowa obejmie: roboty drogowe, odwodnieniowe, wodno-kanali-
zacyjne, elektryczne i teletechniczne.

Ulica Parlamentarna w budowie
Parlament mieści się w Warszawie przy Wiejskiej, to dla-
czego we wsi Dawidy Bankowe nie miało by być ulicy Par-
lamentarnej? Równowaga, rzecz święta. Jednak mimo 
dostojnej nazwy dopiero teraz doczekała się budowy. 
Prace trwają od połowy sierpnia, więc trudno się dziwić 
mieszkańcom, że się niecierpliwią. Jeszcze trochę, a będzie 
godna swojej nazwy.

Waryńskiego dzisiaj © Z. Kaiper

Parlamentarna, jeszcze trochę © J. Kaiper Parlamentarna, kolejne izolacje © J. Kaiper

Lecha, albo kurz, albo błoto © J. Kaiper

Dolna, z bliska widać ubytki © J. Kaiper

Olszowa, nawierzchnia zapracowała na wymianę © J. KaiperZacisze, ulica piękna, ale dziurawa © J. Kaiper



Trzeźwość na co dzień
Alkoholizm, poza przymusem picia, czyli trwałym uzależnie-
niem, to nieprzemijające piętno. 
 Na całe życie, nawet już trzeźwe. To wieczna obawa nawrotu 
uzależnienia, niemijająca gotowość zmierzenia się z czynnym 
uzależnieniem po raz kolejny. To stygmaty trzeźwego alko-
holika na wszystkie jego przyszłe dni. Alkoholik to również 
zachwiana rola społeczna człowieka zdegradowanego przez 
nałóg do poziomu „gorszego” obywatela. Tak chce go postrze-
gać otoczenie, tak niestety często prezentuje się on sam. Niepi-
jący obywatel drugiej kategorii społecznej. 
 Jego budowane na terapiach, rehabilitacjach poczucie wła-
snej wartości, własnej godności, nie wytrzymuje zderzenia 
z twardą i bezlitosną oceną rodziny, współobywateli, zbudo-
waną na pamięci grzechów przeszłości. „Skazany”, czy niezdolny 
do stawienia czoła wykluczeniu, pozbawiony możliwości współ-
życia społecznego lub znacznie w tym ograniczony, alkoholik 
szuka wsparcia, zrozumienia we własnym alkoholowym, teraz 
poalkoholowym świecie.

Istnieją grupy AA, stowarzyszenia, kluby, organizacje absty-
nenckie wszelkiego rodzaju. Gromadzą środowisko trzeźwie-
jących pod hasłami, że razem łatwiej itp. Tworzą się sprawnie 
działające, dobrze zorganizowane organizacje trzeźwych alko-
holików, dla alkoholików. Świat tych grup ogranicza się do kon-
centracji życia wokół przeszłego picia i dzisiejszego niepicia. 
Nie ma programów, nie stawia się celów rehabilitacji czy akty-
wizacji społecznej, powrotu do społeczeństwa w charakterze 
pełnoprawnego uczestnika życia publicznego. Zatrzymano się 
na integrowaniu środowiska abstynenckiego wokół trzeźwo-
ści i… koniec.
 
Alkoholik to człowiek, który ma szansę zatrzymać postęp 
swojego uzależnienia, czyli postęp choroby i w związku z tym 
ma prawo do wszelkich przywilejów, jakie posiada reszta społe-
czeństwa włącznie z szacunkiem do siebie. Terapie skupiające się 
na powstrzymaniu uzależnienia i rozwoju osobistym, w celu 
pozyskania umiejętności „zastąpienia” mechanizmu uzależnie-
nia, kiedyś się kończą. Trzeźwy alkoholik wraca do środowiska, 
chciałby funkcjonować w nim tak jak wszyscy zwykli ludzie i ...
nie umie. Żyje ze stygmatem wyrytym na zniszczonej twarzy, 

w pamięci rodziny i sąsiadów, jako „teraz niepijący”, ale alkoho-
lik – czyli gorszy. I niestety, jakże często godzi się z tą rolą. 

Nie umie. Boi się być dumny ze swojej trzeźwości – nie obno-
sić się z nią, ale właśnie być z niej dumny. Podnieść głowę – może 
trochę bezczelnie, może zuchwale. Osiągnął przecież tak wiele. 
W hierarchii osobistych osiągnięć uzyskał fantastyczny wynik. 
Uwolnił się od czynnego uzależnienia. Nie wiem, jaką miarę 
przeciętnych ludzkich osiągnięć można by do tego przyłożyć, 
ale poradzenie sobie z nałogiem plasuje się bardzo wysoko. 
 Nie zapominając o niechlubnej przeszłości, z pokorą w sto-
sunku do swoich ograniczeń, powinien stosownie do swo-
jego sukcesu, zadbać o właściwe dla takiego „herosa” miejsce 
w świecie. To nie żadne zuchwalstwo, nie źle odbierane zadęcie, 
to mu się należy. Taką pozycję trzeba sobie potrafić zająć, roze-
pchnąć łokciami jeśli nie można inaczej.
 Tu zaczyna się życie i tu trzeba już walczyć o swoje. Nikt 
nam nie ofiaruje szacunku, uznania na zapas, nie trzeba liczyć 
na bezinteresowne wsparcie bliźnich. Trzeba się nauczyć pro-
sić, ale i żądać. I pracować nad odzyskaniem czy pozyskaniem 
szacunku i akceptacji zarówno w rodzinie jak w społeczeństwie. 
Nad własnym, prawdziwym wizerunkiem człowieka sięgającego 
po należne mu prawa. Być gotowym na własny wkład w życie 
społeczne na zasadzie równowagi – biorę – więc i daję. Dając, 
chcę by to było zauważone, docenione i żebym mógł być z tego, 
co najmniej zadowolony. Jestem takim samym człowiekiem jak 
wszyscy inni dookoła. Czasami głupszym, czasami mądrzejszym. 
Z ciężarem takich samych obowiązków i przywilejem takich 
samych praw. Z większym bagażem ciężkich doświadczeń, więc 
teoretycznie lepiej przystosowanym do trudów życia. 
 Tak zwane pobożne życzenie ? Niekoniecznie. Konsekwen-
cja, upór, praca nad sobą, nad prawdziwym rozwojem osobi-
stym. I w zasięgu każdego niepijącego alkoholika pojawią się 
wszystkie wspaniałości i przykrości świata. Bo do tego będzie 
przygotowany, kiedy wydobędzie się ze skorupy swojej wiecz-
nej izolacji i  przestanie szukać w  swoim odbiciu w  lustrze 
piętna – „gorszego”. 

Waldemar Jacek Łuczak 
Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

ARKA

Indian Creek, Utah © M. Gala
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WYDARZENIA

Liderzy Ruchu Trzeźwościowego na Mazowszu

W sobotę 23 września w siedzibie Raszyń-
skiego Stowarzyszenia Rodzin Absty-
nenckich Klub ARKA, odbyło się spo-
tkanie liderów ruchu trzeźwościowego 
na Mazowszu. Gościliśmy delegatów 
30-tu stowarzyszeń abstynenckich, zrze-
szonych w Mazowieckim Związku Sto-
warzyszeń Abstynenckich . Gości powitał 
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Abstynenc-
kich Klub ARKA – Artur Kozieł.

 Było to walne zebranie członków 
poświęcone nowej Ustawie o zdrowiu 
publicznym. Poruszono także sprawy 
dotyczące bieżącej działalności Mazo-
wieckiego Związku Stowarzyszeń Absty-
nenckich. Obradom przewodniczył prezes 
Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń 
Abstynenckich – Bogdan Urban. 
 Gościem spotkania był Wójt Gminy 
Raszyn – Andrzej Zaręba, który przekazał 

zgromadzonym podziękowania oraz 
wyrazy szacunku i  uznania dla ich 
działalności. 
 „Profilaktykę” raszyńską reprezento-
wała pani Beata Adamiak – Pełnomoc-
nik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień, 
która przedstawiła współpracę raszyń-
skiego samorządu w dziedzinie profilak-
tyki uzależnień z RSRA Klub Arka i innymi 
jednostkami organizacyjnymi na terenie 
gminy Raszyn. 
 Gospodarze-członkowie Stowarzy-
szenia ARKA podjęli zaproszonych gości 
skromnym poczęstunkiem. Spotkanie 
przebiegło w  rzeczowej, przyjemnej 
atmosferze. Rozmowy były prowadzone 
jeszcze długo po zakończeniu obrad.

Marzena Mroczek – wice Prezes RSRA Klub ARKA

Nowe zajęcia w „Świetliku”
Jesienią tego roku w Świetlicy rozpoczęło 
się kilka nowych zajęć. Do wcześniej pro-
wadzonych: muzycznych, fizycznych i pla-
stycznych dołączyły:

BABSKI KLUB 
MIĘDZYPOKOLENIOWY
To inicjatywa, której autorkami są dwie 
rdzenne mieszkanki gminy: Ewa Janiec 
i Joanna Rokicka. W ubiegłym roku zało-
żyły w  CKR „Latające Koło Gospodyń 
Wiejskich”. Twórcze spotkania w gronie 
pań tak bardzo przypadły uczestnicz-
kom do gustu, że Świetlica postanowiła 
„podkraść” pomysł i przenieść go na swój 
grunt. Nasze zajęcia nie stanowią kon-
kurencji, ponieważ, jak się okazuje chęt-
nych wystarczy i dla jednego i dla dru-
giego klubu. Spotkania odbywają się we 
wtorki od 18-20, szczegółowe informacje 
i relacje z inauguracyjnych zajęć znajdzie-
cie Państwo na www.facebook/swietlica-
rybie.com

KLUB NASTOLATKÓW „SPOKO”
„Mamo, idę na Spoko” tak podobno nie-
które nastolatki mówią, kiedy wybie-
rają się na nasze boisko czy na zajęcia. 

Nazwa tak fajna i trafna, że, jak stwier-
dził Dariusz Marcinkowski – Przewodni-
czący Rady Gminy i mieszkaniec Rybia, 
warto zastanowić się, czy nie zmienić 
„Świetlika” na „SPOKO”. Na razie mamy 
klub dla młodego pokolenia. Będą w nim 
zajęcia artystyczne, kulinarne, z nowocze-
snych mediów, szycia czy wreszcie robie-
nia tego, co uczestnicy lubią najbardziej. 
Na pierwszym spotkaniu pojawiła się 
spora grupa. Wszyscy wyszli z własno-
ręcznie zrobionymi torbami – chyba bar-
dzo zadowoleni. Młodzież spotyka się 
w czwartki od 18:00 – 20:00. 

RYSUNEK I MALARSTWO
W  poniedziałki od 18-20 na zajęciach 
plastycznych spotykają się dzieci. W tym 
samym czasie, do sali obok zapraszamy 

młodzież i dorosłych. To zajęcia zarówno 
dla tych, którzy chcą spróbować, czy mają 
talent, jak i dla osób, które lubią spędzać 
wolny czas wyżywając się artystycznie.

KLUB MAM i MALUSZKÓW
W poniedziałek i środę, od 12:30 do 14:00 
zapraszamy panie, które po urodze-
niu dziecka chcą jak najszybciej wrócić 
do formy. Instruktorka FITNESS pomoże 
im ucząc jak ćwiczyć. W tym czasie dzieci 
mogą być z nimi, bo to też czas dla nich. 
Po gimnastyce mamy mogą pozostać 
jeszcze w  swoim gronie, na damskich 
pogaduszkach. 

Wszystkie zajęcia są darmowe. W przy-
padku zbyt dużej ilości chętnych sto-
sowane będą zapisy. Więcej informacji 
na www.facebook.swietlicarybie.com 
i mkaiper@raszyn.pl. ZAPRASZAMY!!! 

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Podczas spotkania © J. Kaiper
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CENTRUM KULTURY RASZYN

PIKNIK inaugurujący rok 
kulturalno-edukacyjny 2016/17
Czwartkowym popołudniem 15 września Cen-
trum Kultury Raszyn zainaugurowało rok kul-
turalno-edukacyjny piknikiem plenerowym. 
Na scenie wystąpili uczestnicy zajęć muzycz-
nych i  tanecznych prowadzonych w  CKR, 
gościnnie wystąpiły zespoły rockowe związane 
ze Świetlicą w Rybiu. Piknik poprowadził, znany 
z Gminnych Dożynek, Adam Tkaczyk. Instrukto-
rzy zajęć opowiadali o tym, co robią na zajęciach 
i kogo zapraszają. Można było zagrać z instruk-
torem w  szachy lub Magic The Gathering. 
W namiocie plastycznym można było sprawdzić 
swoje umiejętności rysownicze i wziąć udział 
w konkursie dotyczącym malarstwa.
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Stare Dobre Małżeństwo
W sobotę 10 września gościliśmy zespół, który występuje na scenie od ponad 
ćwierćwiecza, Stare Dobre Małżeństwo. Krzysztof Myszkowski (śpiew, harmo-
nijka, gitara) zaprosił nas do świata własnych słów, a także by porozmawiać 
wierszami poetów. Treść utworów rozjaśnił a na pewno okrasił lapidarny acz sza-
lenie konkretny i precyzyjny akompaniament Bolesława Pietraszkiewicza (gitary, 
aż sześć różnych!) i Romana Ziobry (gitara basowa, kontrabas, dzwonki). Pio-
senki folkowe, jak powiedział K.Myszkowski, są przepustką do świata równoległego, 
świata sugestywnie nakreślonych archetypów, którym od niepamiętnych czasów 
należy się szacunek. Są przepustką do świata ludzi i zjawisk prawdziwszych niż samo 
życie. Usłyszeliśmy kompozycje z nowej płyty „Kompresja ciszy”. Zabrzmiały 
też utwory bardzo popularne, jak „Bieszczadzkie anioły” czy „Cudne manowce”. 
K.Myszkowski nawiązał również do twórczości Jana Rybowicza, swojego brata 
bliźniaka w sztuce, mówiąc: Ilekroć obcuję z dziełem literackim, zastanawiam się 
na ile dany utwór stanowi zdrowy owoc artystycznej wrażliwości i wyobraźni, a na ile 
cyniczny wytwór pseudointelektualnego kamuflażu. W przypadku wierszy Jana Rybo-
wicza wierzę mu bez zastrzeżeń. Koncert trwał ponad dwie godziny!

Umysł przyłapany
Centrum Kultury Raszyn zaprosiło do swojej siedziby objazdową 
wystawę interaktywną Centrum Nauki Kopernik pt. „Umysł przy-
łapany”. W dniach 21 i 22 września odwiedziły nas klasy czwarte 
i szóste ze Szkoły Podstawowej w Raszynie. Zadaniem wystawy 
było pokazanie i uświadomienie młodzieży jak na podstawie 
zmysłów nasz mózg buduje obraz otaczającego nas świata. 
Jak radzimy sobie z ogromną ilością bodźców docierających 
z otoczenia. Jak umysł analizuje dane i w jakie wpada pułapki 
uproszczonego selekcjonowania danych.

Łomża Ja i Ty
W piątek 16 września zaprezentowano w Centrum Kultury 
Raszyn dwa filmy o osobach niepełnosprawnych w ramach 
Festiwalu Filmowego i Sztuk Wszelakich „Łomża Ja i Ty”. Filmy 
pokazały gimnazjalnej młodzieży, że pomimo poważnych 
uszczerbków na zdrowiu można mieć pasje i realizować marze-
nia a niepełnosprawność to głównie stan ducha i umysłu a nie 
faktyczne uszczerbki na zdrowiu. Festiwalowi towarzyszyła 
wystawa pt. „Realizm geometryczny” Iwo Świątkowskiego.

Ratuj się kto rodzi
W czwartkowy wieczór 22 wrze-
śnia raszyńska publiczność miała 
okazję przyjrzeć się niecodzien-
nej analizie męskiego podej-
ścia do życia, a w szczególności 
tacierzyństwa. Aktorzy w spekta-
klu pt. „Ratuj się kto rodzi” dość 
odważnie i bezpośrednio poka-
zali, jak wielki wpływ na decyzję 
mężczyzny spodziewającego się 
potomka mają emocje i uczucia. 
Spektakl przewrotny i humory-
styczny dostarczył widzom wielu 
wrażeń.

Rowery
W piękną, słoneczną sobotę października grupa miłośników 
roweru wybrała się na, organizowaną przez Centrum Kultury 
Raszyn, kolejną już wyprawę z cyklu „Zwiedzamy Mazowsze 
na rowerze”. Przejechaliśmy bocznymi drogami, wśród stawów, 
łąk i zagajników do lasu w Sękocinie gdzie na polanie czekało już 
na nas przygotowane ognisko. Spędziliśmy bardzo przyjemnie 
czas, piekąc kiełbaski, rozmawiając i integrując się w grupie. Naj-
młodsza uczestniczka wycieczki miała zaledwie 6 lat i wszyscy 
byliśmy z niej ogromnie dumni, że przejechała całe 25 km. Cze-
kamy z niecierpliwością na kolejne wyprawy i mamy nadzieję, 
że z każdą kolejną będzie nas coraz więcej. 
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Odpust w Parafii Św. Mateusza w Dawidach Bankowych
Uroczystości odpustowe w parafii św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Ban-
kowych trwały cale dwa dni. 
 Pierwszego dnia wspólnota miejscowej scholi Schola-la-la zorganizo-
wała Drugi Ogólnopolski Przegląd Scholi i Zespołów Religijnych pod nazwą 
„La-la-laudate Dominum 2016” oraz towarzyszące mu imprezy ewangelizacyjne. 
Przy tej okazji gościliśmy w parafii osiemnastu wykonawców m.in. z Dębicy, 
Potulic, Raszyna i Białobrzegów. Przesłuchania konkursowe trwały trzy godziny. 
 Laureatami tegorocznego Przeglądu i zdobywcami I-szej nagrody zostali 
Martyna Ciesielska z parafii NSPJ Dębica Latosze w kategorii soliści oraz schola 
Serduszka również z parafii w Debicy w kategorii zespoły. Przyznano także 
wyróżnienia dla: Magdaleny Napierały z Potulic, Kingi Kochan z Dębicy, scholi 
dziecięcej z parafii Św. Szczepana w Raszynie, scholi z parafii Św. Trójcy w Bia-
łobrzegach oraz dla Marcina Rybaka z Falent Nowych w specjalnej kategorii: 
piosenka autorska. Specjalną nagrodę zdobyła muzykująca siedmioosobowa 
rodzina „Petru Band” z Białej Podlaskiej, która skradła serca organizatorów. 
Wszystkim tą drogą serdecznie gratulujemy.
 Z uczestnikami przeglądu i przybyłymi gośćmi modliliśmy się podczas 
Mszy Św na Uwielbienie i Wieczornego Nabożeństwa Adoracyjnego. Wspólnie 
na dużym ekranie obejrzeliśmy projekcję filmu „Bóg w Krakowie”, który dostar-
czył wszystkim wielu wzruszeń. Całość uzupełniona została wspólnymi tańcami 
i posiłkiem pod namiotami. Rozstaliśmy się w późnych godzin nocnych z rado-
ścią na kolejny uroczysty dzień. 
 Centralnym punktem uroczystości odpustowych była odprawiona w nie-
dzielę Msza św., której przewodniczył Ks. Prałat Zdzisław Karaś proboszcz par. 
Św. Szczepana w Raszynie. Po liturgii laureatom przeglądu zostały wręczone 
nagrody. Zwyciezcy wykonali dla zgromadzonych w światyni po jednym utwo-
rze. Na zakonczenie z krotkim recitalem wystapił gość specjalny, czyli zwycięzca 
pierwszego festiwalu, chór Kana Galilejska z Warszawy. 
 Dopełnieniem uroczystości odpustowych był „III parafialny rodzinny bieg ku 
Czci św. Mateusza”, promujący zdrowy styl życia, w myśl sentencji „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch”. Bieg odbył się na dystansie pięciu kilometrów i zgroma-
dził, jak co roku rzesze młodych małżeństw, wraz ze swoimi dziećmi. Organiza-
torem biegu była parafia św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach oraz Gminny 
Ośrodek Sportu w Raszynie. 
 Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i ofiarą 
przyczynili się do uświetnienia tych uroczystości. 

ks. Grzegorz Jaszczyk proboszcz

ODPUST W PARAFII ŚW. MATEUSZA

Drużyna Św. Mateusza © J. Kaiper

Ks. Prałat Z. Karas i ks. Kanonik G. Jaszczyk © J. Kaiper

Na starcie biegu © J. Kaiper

Najlepsi wśród panów © J. Kaiper

Przedstawiciele samorządu Gminy Raszyn © J. Kaiper W biegu uczestniczyły całe rodziny © J. Kaiper

Zwycięzcy w kat. Pań © J. Kaiper

Wśród zawodników, jak zwykle – 
ks. G. Jaszczyk © J. Kaiper
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Nieodpłatna pomoc prawna w Raszynie
Od 2 stycznia 2016 roku w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 20 (wejście z lewej strony 
Biblioteki) działa nieodpłatna pomoc prawna. Skorzystać z niej mogą osoby do 26 roku 
życia i powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani, osoby posiadające Kartę Dużej 
Rodziny, ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe.  
Pomoc udzielana jest w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administra-
cyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz podatkowego (bez spraw 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Nie będą udzielane również 
porady z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego. Pomoc obejmuje: porady 
na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygoto-
wanie projektów pism do urzędów (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się 
postępowaniach), a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 12:00 –16:00     |     Wtorek: 14:00 – 18:00     |     Środa: 9:00 – 13:00

Czwartek: 9:00 – 13:00     |     Piątek: 14:00 – 18:00

Zgodnie z § 19 pkt. 2 oraz § 20 pkt. 2 i 4 
Statutu UKS Łady, zwołuje się na dzień 
7 listopada 2016 roku na godzinę 18:30 
w  Szkole Podstawowej w  Ładach 
przy ul.  Długiej 49, Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze członków 
klubu. W  przypadku braku quorum 
w pierwszym terminie, II termin wyzna-
cza się na dzień 7 listopada 2016 roku 
na godzinę 19:00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3.  Wnioski do porządku obrad. Przyję-

cie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
5.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała o udzieleniu absolutorium 
Zarządowi.

6. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Kazimierz Bobowski, 
Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Łady”

Z okazji ŚWIATOWEGO DNIA SENIORA 
składamy wszystkim Emerytom życzenia 
zdrowia, wielu lat życia wypełnionego 
radością i satysfakcją oraz szacunkiem 
i miłością najbliższych, a w życiu osobi-
stym szczęścia i pomyślnośći.

Halina Pachulska  Przew. Klubu Seniora – Rybie
Barbara Turek Przew. Klubu Seniora w Raszynie 
Zyta Stąpel Przew. Klubu Seniora "Brzoza" w Falentach
Elżbieta Ostrowska-Niedbalska Przew. Klubu 
Seniora w Jaworowej

ZATRUDNIMY
Do pakowania 

wyborów laboratoryjnych
praca od poniedziałku 

do piątku

MEDLAB-PRODUCTS Sp z o.o.
Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8, 

tel. 22 720 35 12 w 150

praca na 2 zmiany:
6:00-14:00, 14:00-22:00

O F E R TA   P R A C Y

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

ODDAJ ZA DARMO
To nowa akcja w naszej gminie. Jeżeli ktoś 
z Państwa ma działający sprzęt AGD albo 
meble, które zamierza wymienić na nowe, 
a z dotychczas używanymi nie ma co zrobić, 
proponujemy oddanie go osobom, które 
chętnie z tego skorzystają.

Pomysłodawcą i  koordynatorem akcji 
jest Radny z Rybia Pan Marek Bańburski. 
Osoby zainteresowane udziałem w akcji 
proszone są o kontakt pod jego  telefon – 
600 899 351. 

Zarówno sprzęt AGD jak i meble muszą być 
sprawne i nadające się do użytku.
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Biblioteka językowa
Filozof Roger Bacon mawiał, że znajomość 
języków jest bramą do wiedzy i doprawdy 
trudno się z  nim nie zgodzić. Dlatego 
staramy się, żeby zbiory obcojęzyczne 
w naszej bibliotece stale się powiększały. 
W tym miesiącu do dyspozycji Czytelników 
oddajemy prawie całą angielską serię Scho-
lastic Readers. Są to książki z uproszczo-
nym tekstem, zawierające ćwiczenia gra-
matyczne oraz materiały dodatkowe (płyty 
CD i odnośniki do stron www) Wśród nich 
znajdują się pozycje zarówno dla początku-
jących adeptów języka angielskiego (star-
ter level i level 1), jak i dla tych, którzy chcą 
swoją znajomość języka pogłębić (level 2, 
3 i 4). Dodatkową zachętą dla Czytelników 
może być różnorodność tematyczna serii: 
oprócz opowieści biograficznych o Malali, 
Obamie, Pelem, czy Marleyu zapoznać się 
można z literackimi adaptacjami filmów, 
takich jak „Life of Pi”, „Billy Elliot”, „Transfor-
mers”, „Slumdog”, „12 years a slave”, „Night 
at the museum”, „127 hours”, „The imitation 
game” i „About time”. Dla osób, które wolą 

słuchać, niż czytać, polecamy z kolei naj-
nowsze książki mówione z powieściami 
Jamesa Pattersona: „Cross kill”, „Hostage”, 
„Private royals”, „The murder of king Tut” 
oraz „Zoo  2”. Książki anglojęzyczne są 
wystawione na osobnym regale w wypoży-
czalni dla dorosłych i oznaczone różowymi 
sygnaturami; anglojęzyczne audiobooki 
wyróżniamy żółtymi kropkami. Angloję-
zyczna literatura dziecięca, bo taką rów-
nież zainteresowani językowym rozwojem 
najmłodszych rodzice i nauczyciele mogą 
u nas wypożyczać, znajduje się w dziale 
najmłodszego czytelnika. Coraz większą 
popularnością cieszą się nasze interne-
towe kursy językowe, które dzięki współ-
pracy biblioteki z firmą Funmedia, są dla 
naszych Czytelników bezpłatne. Wystar-
czy się do nas zgłosić po specjalny kod 
i założyć konto na platformie lerni.us, żeby 
uczyć się nie tylko języka angielskiego lub 
angielskiego biznesowego, ale także hisz-
pańskiego i niemieckiego. Polecamy! 

Dagna Kruszewska-Mach

Planujemy kursy komputerowe 50+
Z  uwagi na liczne zapytania naszych 
użytkowników o  możliwość wznowie-
nia bezpłatnych kursów komputero-
wych, adresowanych do osób dorosłych 
50+, które z różnych względów nie mają 
styczności z komputerem lub czują się 
przed nim niepewnie, a chciałyby nabyć 
lub zwiększyć umiejętności, informu-
jemy, że raszyńska biblioteka przygo-
towuje się do ponownego uruchomie-
nia takich zajęć. Aby jak najpełniej 
odpowiadały one Państwa potrzebom, 

zostaną poprzedzone badaniem ankie-
towym. Od 1 października można wypeł-
niać i składać ankiety dotyczące stopnia 
posiadanych umiejętności oraz oczeki-
wań wobec kształtu kursów planowa-
nych do uruchomienia przez bibliotekę. 
Ankiety w wersji papierowej dostępne 
są u dyżurnych bibliotekarzy na miej-
scu w bibliotece głównej (ul. Poniatow-
skiego 20) oraz do pobrania i wydruku ze 
strony www.bibliotekaraszyn.pl. Uwaga, 
osoby pragnące wziąć udział w zajęciach 

zostaną poproszone o podanie swoich 
danych kontaktowych. Ankiety można 
wypełniać i składać do 30 listopada br. 
w siedzibie biblioteki. Na podstawie ana-
lizy treści ankiet oraz biorąc pod uwagę 
możliwości finansowe instytucji, posta-
ramy się zorganizować dla Państwa 
warsztaty jak najlepiej odpowiadające 
lokalnym potrzebom. Uruchomienie 
zajęć wstępnie planujemy w pierwszym 
kwartale 2017 roku. Zapraszamy!

Zespół GBP

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

1 PAŹDZIERNIKA – 30 LISTOPADA
 można wypełniać i składać ankiety dot. stop-
nia posiadanych umiejętności oraz potrzeb 
do uczestnictwa w zajęciach komputerowych 
dla osób 50+, planowanych do uruchomienia 
przez bibliotekę. Ankieta w wersji papierowej 
dostępna na miejscu w  bibliotece oraz do 
pobrania ze strony www.bibliotekaraszyn.pl.

6 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18.30
Spotkanie instruktażowe „Prawa konsu-
menta” nt. jak być świadomym konsu-
mentem, na co zwracać uwagę przy pod-

pisywaniu umów, gdzie szukać pomocy 
w razie problemów. Prowadzący: p. Krzysz-
tof Jurek – arbiter sądowy, wolontariusz 
biblioteki, mieszkaniec gminy Raszyn. Sala 
widowiskowa Domu Rolnika, Jaworowa, ul. 
Warszawska 95, wstęp wolny. Organizato-
rzy: Gminna Biblioteka Publiczna, Ognisko 
Wychowawcze, Klub Seniora „Pod Jaworem”.

17 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18.00 
Pierwsze spotkanie (organizacyjne) dysku-
syjnego klubu książki dla wszystkich chęt-
nych osób dorosłych. Czytelnia biblioteki, 
ul. Poniatowskiego 20.

Kalendarium Biblioteka



NOWA SALA FITNESS
Efekt wzorowej współpracy Gminnego 
Ośrodka Sportu w Raszynie i Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Raszynie.

Ponad 100 m kw powierzchni do ćwi-
czeń wyposażonej w lustra, drabinki, 
sprzęt sportowy, fitnessowy i audiowi-
zualny zostało oddane w ręce nauczy-
cieli wychowania fizycznego, instrukto-
rów, trenerów, uczniów i mieszkańców 
Gminy Raszyn.
 Sala nr 65 w Szkole Podstawowej im. 
Cypriana Godebskiego, jeszcze przed 
wakacjami była zwyczajną, niewpadającą 
w oko, mniejszą salą do zajęć wychowa-
nia fizycznego, popołudniami spełniającą 
funkcję sali treningowej dla kilku sporto-
wych sekcji.
 Z uwagi na to, że zainteresowanie zaję-
ciami sportowymi i rekreacyjnymi ofero-
wanymi przez Gminny Ośrodek Sportu 
rośnie, a budowa hali sportowej dziś jest 
na etapie projektu, uznałam, że należy 
poszukać alternatywy. Za każdym razem 
wchodząc do sali nr 65 w  SP Raszyn 
widziałam jej niedoceniony potencjał.

Wspólna sala dla szkoły i GOS-u

Z pomysłem współpracy zwróciłam się 
do Dyrektora SP Raszyn, Pana Andrzeja 
Niedbały. Zaproponowałam, że GOS 
włączy się w remont sali i w zamian za to, 
po godz. 16 będzie mógł ją wykorzystywać 
na zajęcia fitness. Do tej godziny, sala, jak 

dotychczas, będzie służyć uczniom szkoły 
w czasie zajęć dydaktycznych. 
 Przez okres 3 miesięcy sala była 
wspólnie remontowana. Wyrównali-
śmy poziomy na ścianach, korekcie pod-
daliśmy elektrykę, usunęliśmy zbędne 
i nie funkcjonale elementy. Położyliśmy 
nowy sportowy parkiet, obudowaliśmy 
stare grzejniki. Wymienione zostały 
drzwi, zainstalowana klimatyzacja. Cał-
kowitą nowością są lustra zamontowane 
na dwóch ścianach, tworzące tzw. ściany 
fitnessowe. Świeżości i  nowoczesno-
ści nadała sali nowa kolorystyka (grafit 
i fuksja).
 Zakupiliśmy także wysokiej jako-
ści sprzęt sportowo-fitnessowy firmy 
„tiguar”, w tym hantle w 3 rozmiarach 
wagowych, piłki fitness, maty sportowe, 
skakanki i stepy.

Inauguracja nowej sali

Inauguracyjne zajęcia wychowania 
fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej 
w Raszynie odbyły się w dniu 5 września, 
w tym samym dniu w godzinach popołu-
dniowych instruktorka fitness poprowa-
dziła pierwsze zajęcia step + tbc.
 W nowej przestrzeni, poza zajęciami 
wf-u, trenować będą uczestnicy zajęć 
sportowych i rekreacyjnych Gminnego 
Ośrodka Sportu, tj. aerobic, zumba, 
capoeira, zumba kids, fat burning, step + 
tbc, pilates, miecz japoński, gimnastyka 

odchudzająca, kinder judo, karate, dance 
latino. 
 Także nasi seniorzy, bardzo zaintere-
sowani tego typu usługami, znajdą dla 
siebie zajęcia dla zdrowej sylwetki, pila-
tes z elementami stabilizacji kręgosłupa 
i dna miednicy oraz aktywność 50+.
 Gminny Ośrodek Sportu będzie orga-
nizował cyklicznie spotkania z dietety-
kiem oraz z wizażu. Moim marzeniem jest 
poszerzyć ofertę rekreacyjną dla osób nie-
pełnosprawnych, tak by oni także znaleźli 
miejsce dla siebie w naszej gminnej bazie 
sportowej.
 Naszym celem było stworzenie sali 
sportowej „dla wszystkich”, dlatego też 
jedna ściana została wydzielona na mon-
taż drabinek niezbędnych do zajęć wf-u, 
natomiast na dwóch innych ścianach 
zamontowano lustra niezbędne do pro-
wadzenia zajęć komercyjnych. W  ten 
sposób podzieliliśmy salę na strefy 
dla poszczególnych grup odbiorców.
 Dziś zgodnie, zarówno Szkoła Podsta-
wowa w Raszynie, jak i Gminny Ośrodek 
Sportu w Raszynie, uważamy, że profe-
sjonalnie zaplanowana i wykonana prze-
strzeń użytkowa w sali nr 65 będzie słu-
żyć zarówno dzieciom, jak i mieszkańcom 
w każdym przedziale wiekowym korzy-
stającym z oferty sportowej GOS Raszyn. 
Serdecznie zapraszamy!

Ze sportowym pozdrowieniem 
Katarzyna Klimaszewska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
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MOJE PRZEDSZKOLE
1 września znów zapełniły się sale 
w przedszkolach. Przedszkolaki z dużym 
stażem, po dwóch miesiącach wakacji, 
z przyjemnością spotkały się z Paniami, 
koleżankami i  kolegami. Wiedziały, 
że w  przedszkolu jest bardzo ciekawie. 
W salach na półeczkach i w kącikach stoi 
mnóstwo ładnych zabawek, urządzenia 
na placu zabaw kuszą zjeżdżalniami, 
drabinkami czy uchwytami do wspinaczki. 
Wiedziały, że Panie wiedzą bardzo dużo 
i chętnie się tym z dziećmi dzielą. Trochę 
gorzej miały maluszki, które nie raz mocno 
zatęskniły za mamą czy babcią. Ale i one 
szybko przekonały się, że w przedszkolu 
jest fajnie. I nawet jeśli trochę płakały czy 
marudziły przy porannym rozstaniu, szybko 
włączały się we wspólną zabawę. O tym, 
że dzieci lubią przedszkole opowiadają ich 
rysunki. Zobaczcie sami. Przedszkolaczek

Mateusz Gajek. Bajkowe Przedszkole w Dawidach Nadia Budzik, Maja Majcher. Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Aleksandra Zimoń. Bajkowe Przedszkole w Dawidach

gr. Uszatka z Sękocina 3-4 latki

Szymon Borzechowski. Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Jonatan Elbanowski. Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Hania L. lat 5 – P. w Sękocinie

Agata Ściuba gr. Maleństwa – W Stumilowym Lesie Gabriela Dutkiewicz gr. Tygryski – W Stumilowym Lesie Hanna Gębal gr. Tygryski – W Stumilowym Lesie

Karolina Kulisiewicz gr. Króliki – W Stumilowym Lesie Kornelia Cwyl gr. Króliki – W Stumilowym Lesie Hania K. lat 5 – Przedszkole w Falentach 

Juliana K. – Przedszkole w Falentach Nina D. – Przedszkole w Falentach Nina D. lat 5 – Przedszkole w Falentach

Galeria Młodego artysty


