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Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba wraz z Radą Gminy 
tworzy historyczny budżet, którego jeszcze nigdy 
w Gminie Raszyn nie było. Rozpoczęliśmy w 2016 r. 

3 olbrzymie przedsięwzięcia inwestycyjne 
dla naszych mieszkańców.

KURIER
RASZYŃSKI

WAŻNA INFORMACJA
①   Budowa 8. Oddziałowego 
Przedszkola przy 
ul. Poniatowskiego
②  Dwupiętrowe przedszkole 
pomieści 200 dzieci
③  Koszt budowy 10 mln zł, 
termin oddania wrzesień 2017 r. 

WAŻNA INFORMACJA
①  Budowa Centrum Sportu Raszyn
②  Dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 7 mln zł
③  Hala wielofunkcyjna 
i widowiskowa, sala treningowa, 
fitness i siłownia
④  Szacowany koszt inwestycji 
ok. 18 mln zł

WAŻNA INFORMACJA
①  Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Ładach 
②  Nowa sala widowiskowa, nowa hala 
gimnastyczna (dofinasowanie 1,8 mln zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki), nowa 
część oświatowa, nowe 4. oddziałowe 
przedszkole. Modernizacja istniejącej 
części, nowe boisko i plac zabaw
③  Koszt budowy 26 mln zł
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POLITYKA OŚWIATOWA GMINY RASZYN
Gmina Raszyn ma dodatni przyrost natu-
ralny. W Gminie Raszyn rodzi się dużo 
dzieci. Do Gminy Raszyn wprowadza się 
wiele rodzin z dziećmi w wieku przed-
szkolnym i  szkolnym. Mimo bliskości 
Warszawy z bardzo bogatą ofertą edu-
kacyjną, większość rodziców z  Gminy 
Raszyn zapisuje dzieci do gminnych 
przedszkoli i szkół. To prosty sygnał dla 
samorządu, który reprezentuję – musimy 
zapewnić młodemu pokoleniu jak naj-
lepsze warunki rozwoju i  kształcenia. 
Nie mamy wpływu na kształt reformy 
systemu oświaty, nie mamy wpływu 
na kształt systemu opieki zdrowotnej, 
ale mamy wpływ na tworzenie warunków 
do ich realizacji. Możemy podatki, które 
płacą nasi mieszkańcy zagospodarowy-
wać z jak największą dla nich korzyścią. 
I czynimy to.
 W  poprzedniej  kadenc ji  samo -
rządu wybudowaliśmy wiele obiektów 
temu służących: boisko wielofunkcyjne 
WRONIK, 5. oddziałowe przedszkole 
przy ul. Lotniczej w Raszynie, rozbudo-
waliśmy Szkołę Podstawową w Sękocinie 
oraz zakupiliśmy działkę pod rozbudowę 
szkoły w Ładach. Do obydwu szkół dopro-
wadziliśmy kanalizację. Ofertę eduka-
cyjną dopełnia Centrum Kultury Raszyn, 
otwarte w 2015 roku. Dbałość o zdrowie 
dzieci wspomaga nowoczesna lecznica 
wybudowana ze środków gminy w 2012 r..
 Po zakończeniu poprzedniej kadencji 
władz samorządowych, podczas której 
wykonaliśmy w Gminie Raszyn inwestycje 
za ponad 100 mln złotych, wydawało się, 
że trudno nam będzie ten wynik przesko-
czyć. Rzeczywistość pokazuje, że nie tylko 
to zrobimy, ale być może uda nam się jesz-
cze więcej. Już teraz wiemy, że w zasięgu 
naszych możliwości są trzy bardzo duże 
inwestycje: budowa 8. Oddziałowego 
Przedszkola w Raszynie przy ul. Ponia-
towskiego, rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Ładach oraz budowa Hali Spor-
towej w  Raszynie przy ul. Sportowej. 
Pierwsza z inwestycji – piętrowe przed-
szkole – jest już pod dachem, co daje 
szansę na prowadzenie prac wykończe-
niowych w zimie i dotrzymanie terminu 
oddania do użytkowania jesienią 2017 
roku. Wyłoniliśmy też wykonawcę roz-
budowy szkoły w  Ładach i  zapewnili-
śmy w budżecie i wieloletniej prognozie 
finansowej środki na wykonanie inwe-
stycji. Dla Hali Sportowej – przeprowa-
dzamy procedurę przetargową. Sukcesem 

zakończyły się nasze starania o dofinan-
sowanie inwestycji – Ministerstwo Sportu 
przekaże nam kwotę 7 milionów złotych 
na budowę Hali w Raszynie oraz 1 mln 
800 tys. na budowę i przebudowę Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej w Ładach. W poprzednich numerach 
Kuriera Raszyńskiego przybliżaliśmy Pań-
stwu te inwestycje. Teraz możemy powie-
dzieć o  nich jeszcze więcej, ponieważ 
każda z nich nabrała znaczniej bardziej 
realnego kształtu.

8. oddziałowe Przedszkole przy 
ul. Poniatowskiego w Raszynie

Budynek przedszkola zlokalizowany 
wśród innych obiektów użyteczności 
publicznej: Centrum Medycznego, Biblio-
teki, Urzędu Gminy, Gimnazjum, Szkoły 
Podstawowej i poczty, dostosowany jest 
gabarytami i formą do istniejącej zabu-
dowy i wpisuje się w istniejącą zieleń. 
W środku centralne miejsce zajmuje czę-
ściowo dwukondygnacyjny hall z górnym 
doświetleniem, pełniący funkcję rekreacji 
i wewnętrznego placu zabaw. Strefa wej-
ściowa, obejmująca szatnie, poczekal-
nię dla rodziców, sanitariaty, powiązana 
jest z salą wielofunkcyjną i foyer. Two-
rzy to możliwość niezależnego dostępu 
z placu zabaw oraz podcieni przed wej-
ściem. Strefa edukacyjna to 8 sal, każda 
z własnym zespołem sanitarnym, maga-
zynem i  pomieszczeniem socjalnym 
dla nauczyciela oraz wyjściem na taras. 
Na piętrze od strony ulicy zlokalizowano 
salę plastyczną, salę do zajęć gimnastycz-
nych i terapeutycznych oraz część admini-
stracyjną. Gabinet psychologa i logopedy 
oraz archiwum zlokalizowano w północ-
nej części budynku. Strefa kuchenna 
i techniczno-gospodarcza znajduje się 
w parterze w północnej części obiektu 
i prowadzi do niej podjazd gospodarczy. 

Obiekt, przystosowany dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo, posiadać będzie 
1 windę oraz toalety dla niepełnospraw-
nych. Dodatkowe toalety i pomieszcze-
nia magazynowe dostępne będą rów-
nież od zewnątrz od strony placu zabaw. 
Kubatura budynku wynosi 11777,8 m³ – 
powierzchnia całkowita pomieszczeń – 
2401,3 m, a  powierzchnia użytkowa 
990,3 m². 
 Przedszkole przy Poniatowskiego przyj-
mie 200 dzieci. Przejdą do niego przed-
szkolaki z likwidowanych oddziałów przy 
Godebskiego i Szkolnej. Resztę miejsc 
zapełnią dzieci, które nie dostały się do 
gminnych przedszkoli z braku miejsc. Czy 
rozwiąże przewidywany problem „baby 
boom” wzmocniony efektem „500+” – czas 
pokaże. Inwestycja ta jest spełnieniem 
wieloletnich starań radnych z Raszyna z 
Przewodniczącą Komisji Oświaty Panią 
Izabelą Makarską na czele.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w Ładach

To obiekt na miarę XXI wieku – rozległy, 
wygodny, spełniający różnorodne funk-
cje. Poza znacznie powiększoną ilością 
klas i pracowni, świetlic, szatni, pomiesz-
czeń administracyjnych i pomocniczych, 
zostanie wyposażona w  kolejną salę 
gimnastyczną, która z racji powierzchni 
i wyposażenia zasługuje raczej na miano 
hali sportowej. Znalazła ona uzna-
nie w postaci dofinansowania ze środ-
ków Ministerstwa Sportu i  turystyki. 
W budynku będzie też aula widowiskowa 
i stołówka. W jednym ze skrzydeł znaj-
dzie miejsce czterooddziałowe przed-
szkole z pełnym wyposażeniem. 
 Budynek, o  docelowej powierzchni 
7853 m2 będzie budowany w  V eta-
pach przez kilka lat. W przetargu naj-
lepsze warunki zaoferowała firma 
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BUDIMPOL Sp. z o.o. z Warszawy, która 
podjęła się budowy za kwotę 26 280 000 
zł. Z niecierpliwością czekamy na wbicie 
pierwszej łopaty. Po zakończeniu inwe-
stycji gmina wzbogaci się o  nowocze-
sny obiekt oświatowy, który pomieści 
około 700 uczniów i pozwoli na zaspo-
kojenie potrzeb edukacyjnych najmłod-
szego pokolenia. O tę inwestycję przez 
wiele lat zabiegała lokalna społeczność 
z Panem Dyrektorem Wiesławem Borsu-
kiem na czele oraz Przewodniczącą Komi-
sji Oświaty Panią Izabelą Makarską. Na 
uwagę zasługuje też grono pedagogiczne 
szkoły, rodzice oraz radni: Katarzyna Kli-
maszewska i Tadeusz Pawlikowski.

Hala sportowo widowiskowa 

Gmina Raszyn doceniając rolę sportu 
w wychowaniu i utrzymaniu dobrej kon-
dycji fizycznej niemałe środki przeznacza 
na funkcjonowanie i rozwój klubów i sek-
cji sportowych oraz utrzymanie i rozwój 
infrastruktury sportowej. Kolejnym krok 
to budowa Hali Sportowo-Widowisko-
wej na terenie stadionu im. K. Jedynaka 
w Raszynie. To realizacja marzeń działa-
czy sportowych i zawodników, a przede 
wszystkim moja i grupy radnych na czele 
z Przewodniczącym Rady Gminy Panem 
Dariuszem Marcinkowskim oraz Prze-
wodniczącym Komisji Sportu Panem 
Ireneuszem Koprem, jak również radną 
powiatową i Dyrektor GOS Katarzyną 
Klimaszewską. Obecnie, w drugim roku 

kadencji mamy gotowy projekt i obiecane 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, 
w kwocie pokrywającej prawie połowę 
inwestycji. Hala Sportowa w  Raszy-
nie będzie obiektem wielofunkcyjnym, 
umożliwiającym zarówno organizowa-
nie imprez sportowych, jak i wystaw czy 
targów. W obiekcie będzie można upra-
wiać halową piłkę nożną, koszykówkę, 
siatkówkę, piłkę ręczną, podnosze-
nie ciężarów, boks, karate, judo, fitness 
oraz rehabilitacyjne zajęcia ruchowe. 
Powierzchnia piętra będzie przeznaczona 
na cele komercyjne, ponieważ obiekt 
będzie w dużym stopniu na siebie zara-
biał. Wybudowana Hala, razem z base-
nem i boiskiem, placem zabaw z siłownią 

zewnętrzną i parkiem zasłuży na miano 
Centrum Sportu w Raszynie. 
 Planowany koszt zaprezentowanych 
Państwu inwestycji wynosi około 60 mln 
złotych. Ich realizacja to ogromny wysi-
łek dla całej Gminy Raszyn. Z uwagi na to 
jestem bardzo zadowolony, że udało się 
nam pozyskać spore dofinansowanie 
zewnętrzne: 1,8 mln na salę gimna-
styczną w Szkole Podstawowej i 7 mln zło-
tych na Halę Sportową. Resztę będziemy 
pokrywać z budżetu. Poza finansowym 
to też ogromny wysiłek organizacyjny 
dla pracowników Urzędu Gminy, zwłasz-
cza referatu Inwestycji. Również dla mnie, 
bo swoim zwyczajem osobiście nadzoruję 
inwestycje. Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Podpisanie umowy z wykonawcą rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ładach

W  dniu 28 października 2016 r. Wójt 
Andrzej Zaręba podpisał umowę z firmą 
BUDIMPOL Sp. z o.o z Warszawy, która 
zaproponowała najlepsze warunki 
odpowiadając na ogłoszenie przetargu 
nieograniczonego na „Rozbudowę 

i  przebudowę Szkoły Podstawowej 
w Ładach przy ul. Długiej w Dawidach 
Bankowych”. BUDIMOL zaoferował wyko-
nanie inwestycji za 26 280 000 zł, do tego 
6 lat gwarancji, serwisowanie urzą-
dzeń i sprzętu przez 5 lat oraz podjął się 

zrealizować etapy zamówienia w nastę-
pujacych terminach:

 • ETAP I – 30 kwietnia 2017 r.;
 • ETAP II – do 30 stycznia 2018 r.;
 • ETAP III – do 30 czerwca 2018 r.;
 • ETAP IV i ETAP V – do 30 lipca 2018 r.

Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 
najwyższą sumę punktów tj. 96,00, przy 
czym kryterium ceny stanowiło 80%, 
okres gwarancji i rękojmi – 10%, a okres 
serwisowania urządzeń i sprzętu – 10%.
Ze strony Gminy Raszyn umowę podpisał 
Wójt pan Andrzej Zaręba. Za spółkę z o.o. 
BUDIMPOL podpisali się Prezes Zarządu 
Robert Kosowski oraz Pełnomocnik 
Zarządu Spółki Bolesław Kosowski. 
 Jest to największa inwestycja oświa-
towa w historii Gminy Raszyn. 

Jacek Kaiper

POLITYKA OŚWIATOWA GMINY RASZYN
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RADA GMINY RASZYN

XXVII Sesja Rady Gminy Raszyn
Październikową Sesję Rady Gminy Raszyn zdominowały sprawozdania z działań 
instytucji związanych z gminą i mających wpływ na poziom życia mieszkańców.

Sukces Stowarzyszenia 
„Skrzydła Topoli”

Pani Hanna Pasterska, dyrektor Przed-
szkola z  Oddziałami Integracyjnymi 
„Pod Topolą”, poinformowała Radę o uzy-
skaniu przez Stowarzyszenie „Skrzy-
dła Topoli” działające przy przedszkolu, 
nagrody za zwycięstwo w Jubileuszowym 
Konkursie Grantowym Fundacji Auchan. 
Nagrodę, w wysokości 6250 euro, którą 
symbolizował ogromny czek, przedstawi-
ciele przedszkola: pani Dyrektor, nauczy-
cielki i dzieci, którym towarzyszył Wójt 
Andrzej Zaręba, odebrali poprzedniego 
dnia. Zwycięski projekt dotyczy stworze-
nia w przedszkolu „sali doświadczania 
świata”, wyposażonej w urządzenia słu-
żące wielozmysłowej terapii. Przezna-
czona głównie dla dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, będzie też słu-
żyć pozostałym podopiecznym placówki. 
W swojej wypowiedzi Hanna Pasterska 

wyróżniła nauczycielki, których zaanga-
żowanie przyczyniło się do sukcesu. Wójt, 
pan Andrzej Zaręba opowiedział zebra-
nym o uroczystości, w czasie, której wrę-
czono czek, zaznaczając, że jest to pierw-
sza w  historii gminy inicjatywa dużej 
instytucji – Fundacji Auchan, mająca 
na celu dobro społeczności, w  której 
działa. Wyraził nadzieję, że inne firmy 
podążą tym śladem i złożył wyrazy naj-
wyższego uznania na ręce pani dyrektor 
dla zespołu, który w konkursie uzyskał 
taki sukces.

Inne sprawozdania

Pan Krzysztof Będkowski zaproponował 
upamiętnienie Powstania Warszawskiego 
na Placu Powstańców Warszawskich 1944 
w  Raszynie. W  tym celu zapowiedział 
stworzenie stosownego projektu.
Pani Katarzyna Klimaszewska, Radna 
powiatu pruszkowskiego, przedstawiła 

planowane inwestycje powiatowe w gmi-
nie Raszyn: rondo na skrzyżowaniu 
Falenckiej i Olszynowej, budowę ulicy 
Źródlanej i części Drogi Hrabskiej. Pani 
Krystyna Smolicha, Pełnomocnik Wójta 
d/s Rewitalizacji oraz pani Elżbieta Funo 
Kierownik RP, przedstawiły postępy prac 
firmy RESPUBLIC przygotowującej doku-
mentację niezbędną przy aplikowaniu 
Gminy Raszyn do unijnego programu 
Rewitalizacji. Radni dyskutowali również 
nad problemami Spółki Wodnej Raszyn. 

Uchwały

Rada podjęła m.in. uchwały w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
oraz obszaru rewitalizowanego, pomocy 
rzeczowej dla województwa mazowiec-
kiego w wysokości 260 tys. zł na wykona-
nie chodnika w ul. Mszczonowskiej oraz 
zmian w budżecie oraz wieloletniej pro-
gnozie finansowej. Przewodniczący Rady 
Gminy Raszyn pan Dariusz Marcinkow-
ski oraz Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej 
Zaręba przedstawili sprawozdania z ana-
lizy oświadczeń majątkowych za rok 2015.

Sprawozdanie Wójta

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
przekazał informacje o bieżących działa-
niach gminy, w tym o trwającej budowie 
ul. Parlamentarnej, odbiorze ul. Krańco-
wej i Bez Nazwy, bardzo zaawansowa-
nych pracach przy budowie Przedszkola 
przy Poniatowskiego, które, po przy kry-
ciu dachem, będzie wykończane w okre-
sie zimowym. Wyliczył przygotowywane 
inwestycje, w tym główne: wyłanianie 
wykonawcy rozbudowy SP w Ładach oraz 
przygotowanie przetargu na budowę 
hali sportowej, której budowę dofinan-
suje 7.  milionowa dotacja z  Minister-
stwa Sportu. Wójt poinformował też 
Radę Gminy o kolejnej dotacji wysokości 
1,8 mln zł na dofinansowanie budowy sali 
gimnastycznej w szkole w Ładach oraz, 
że uzyskaliśmy pozytywną ocenę formalną 
wniosku na dofinansowanie VI Fazy Upo-
rządkowania Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej w Gminie Raszyn. Ponadto złożone 
zostały wnioski na dofinansowanie termo-
izolacji Szkoły Podstawowej w Raszynie 
i renowacji Austerii. Przypomniał, że trwa 
projektowanie przebudowy kolejnych ulic 
i zaprosił mieszkańców na spotkania z pro-
jektantami.                                           Jacek Kaiper

Dyrektor Hanna Pasterska prezentuje czek © J. Kaiper

Radna Katarzyna Klimaszewska podczassprawozdania © J. Kaiper

Sołtysi i goście © J. Kaiper
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Co nowego w Centrum Medycznym Judyta
Jacek Kaiper: – Panie doktorze, minęło 
sporo czasu od naszego poprzedniego spo-
tkania, a czytelnicy Kuriera dopytują się 
o  obiecane przez dyrekcję Judyty nowe 
usługi zdrowotne, dlatego pytam w  ich 
imieniu: co nowego?
Zbigniew Figat: – Co nowego? Proszę 
bardzo. Dzięki umowie z gminą Raszyn 
Centrum Medyczne Judyta zaprasza 
na bezpłatne szczepienie przeciw grypie 
mieszkańców gminy Raszyn, którzy ukoń-
czyli 65 lat niezależnie od tego, do której 
przychodni są zapisani. 

J.K. – Dobrze zanotowałem? Wszyscy nasi 
seniorzy mogą uzyskać bezpłatne szczepie-
nie przeciw grypie?
Z.F. – Wszyscy.

J.K. – Pańska firma prowadzi nasze Cen-
trum Medyczne od stycznia, nie widać kole-
jek do lekarza. Jak wielu pacjentów zareje-
strowaliście do tej pory?
Z .F.  – Odpowiem tak, dzięki pręż-
nemu rozwojowi i  doskonale zapew-
nianej podstawowej opiece zdrowot-
nej w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, Judyta zajmuje się 
tysiącami osób, zarówno dorosłych, jak 
i dzieci. W większości są to mieszkańcy 
gminy Raszyn, ale coraz częściej zapi-
sują się mieszkańcy Warszawy, nawet 
z Pragi i sąsiednich gmin. W/w opieka 
jest zabezpieczana w oparciu o lekarzy 
rodzinnych, internistów, pediatrów, pie-
lęgniarki i położną środowiskową, więc 
przychodnia ma możliwość realizowania 
opieki nad całą rodziną. 

J.K. – Zgodnie z umową zawartą z Gminą 
Raszyn powinniście zapewnić bezpłatne 
usługi medyczne w różnych dziedzinach. 
Czy mógłby Pan je przedstawić?
Z.F. – Dodatkową wartością dla pacjen-
tów są nieodpłatnie udzielane porady 
w  zakresie kardiologii (również echo 
serca i Holtery – mamy 12 rejestratorów), 
pulmonologii, diabetologii, alergologii, 
neurologii, endokrynologii, hiperten-
sjologii, reumatologii, ortopedii, okuli-
styki, medycyny fizykalnej, od miesiąca 
w  zakresie endokrynologii, a  wkrótce 
także w zakresie laryngologii. W Judycie 
realizowane są również usługi w zakresie 
stomatologii dziecięcej. Na miejscu znaj-
duje się pracownia USG z pełnym wachla-
rzem badań na aparacie klasy klinicznej. 
Systematycznie wykonywane są badania 

wzroku z doborem szkieł, badania słu-
chu z ewentualnym doborem aparatów 
słuchowych. Pobierana jest cytologia 
w ramach wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy – programu finansowa-
nego przez NFZ. Na terenie przychodni 
odbywają się systematyczne badania 
mammograficzne i densytometryczne. 
W przychodni funkcjonuje również świet-
nie wyposażona rehabilitacja. Dziennie 
wykonywanych jest już ponad 400 zabie-
gów. Dla ciężarnych i ich partnerów utwo-
rzona została szkoła rodzenia. Chorzy 
na cukrzycę systematycznie uczestniczą 
w spotkaniach z edukatorką diabetolo-
giczną. Zawarta została umowa z Cen-
trum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 
Nu-Med, w ramach której odbywają się 
systematyczne konsultacje onkologiczne 

dla pacjentów oraz mają oni ułatwiony 
dostęp do diagnostyki i  terapii nowo-
tworów, również dzięki wprowadzeniu 
specjalisty do spraw pacjenta – przewod-
nika w diagnostyce choroby i jej leczeniu 
– wszystko to nieodpłatnie dla pacjentów 
Judyty. 

J.K.  – Co trzeba zrobić, aby skorzystać 
z którejś z wymienionych usług?
Z.F.  – Wszystkie porady odbywają się 
w ustalonym dniu i godzinie. Zarejestro-
wać się można również przez telefon. 
Zapisując się do Judyty pacjent oszczę-
dza również czas. Telefon do rejestracji: 
22 18 555 20; 22 18 555 21, rejestracja dzie-
cięca: 22 18 555 22 

J.K. – Dziękuję za informacje.

CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA

Poradnia da dorosłych © J. Kaiper

Rehabilitacja © J. Kaiper

Rejestracja w poradni dziecięcej © J. Kaiper
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FORUM ARKI

XVIII Forum Abstynenckie w Raszynie 
i XXXII rocznica powstania Stowarzyszenia ARKA
08.10.2016r. Raszyńskie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich Klub ARKA oraz 
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Pani 
Beata Adamiak, już po raz osiemnasty, 
zorganizowali w naszej gminie Forum 
Abstynenckie.
 Dzięki życzliwości i zrozumieniu dyrek-
cji, uroczystość po raz kolejny odbyła 
się w Szkole Podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie.
 Przybyli licznie zaproszeni goście – 
władze samorządowe z Wójtem Andrze-
jem Zarębą i  przewodniczącym Rady 
Gminy Dariuszem Marcinkowskim na 
czele, byli radni i  pracownicy Urzędu 
Gminy Raszyn. Nie zabrakło życzliwych 
i współpracujących z Klubem Arka przy 
realizacji różnych projektów kierowników 
gminnych placówek: Elwiry Rogowskiej 
z GOPS, Katarzyny Klimaszewskiej z GOS 
oraz pana Mariusza Smolichy z  CKR.  
Gościliśmy bardzo liczną reprezentację 
środowiska abstynenckiego z Mazow-
sza. Przedstawiciele ponad trzydziestu 
stowarzyszeń i grup AA mieli doskonałą 
okazję do wymiany doświadczeń i zawar-
cia nowych znajomości. 
 W  programie XVIII Forum Absty-
nenckiego znalazła się zarówno część 
artystyczna, jak też oficjalna. Na scenie 
swoje aktorskie umiejętności prezen-
towała młodzież z Gimnazjum nr 1 im. 
Prymasa Tysiąclecia w Raszynie. Młodzi 
aktorzy pod opieką Pani Danuty Majew-
skiej-Walczuk zaprezentowali sztukę 
dotyczącą werbowania młodzieży do sekt. 
Niemal każdy młody człowiek ma jakieś 
naturalne niezaspokojone potrzeby, 
począwszy od pragnienia przynależ-
ności do grupy po poszukiwania sensu 
życia. Sekty oferują ich złudne zaspoko-
jenie. Bardzo dbają o to, aby członek sekty 
czuł się kochany i wyjątkowy. Tak też się 
dzieje z główną bohaterką, młodą, wraż-
liwą dziewczyną, ofiarą sekty o nazwie 
„Dzieci Gwiazd”. Wysoki poziom, wiel-
kie zaangażowanie realne problemy, to 
wszystko zaprezentowała nam wspaniała 
raszyńska młodzież. Jeszcze raz – wielkie 
dzięki.
 Część oficjalna wypełniona została 
podziękowaniami, wyrazami uznania, 
deklaracjami wsparcia dalszej współ-
pracy przez raszyński samorząd. Dużą 
niespodzianką i  wspaniałym prezen-
tem od władz Gminnych był okazały 

jubileuszowy tort. Forum Abstynenc-
kie w gminie Raszyn weszło w pełnolet-
niość bardzo okazale. Dobrze i smacznie 
zaopatrzony bufet, doskonale bawiący 
gości zespół „Szansa”, sprawiły, że absty-
nencka zabawa trwała do późnych godzin 
nocnych.
 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz 
licznym uczestnikom XVIII Forum Absty-
nenckie było ważnym wydarzeniem dla 
środowiska lokalnego oraz dobrą oka-
zją do integracji.  Dziękujemy wszystkim 
gościom za przybycie, za dowody uznania 
i... Zapraszamy za rok.              Artur Kozieł

Przemówienia i gratulacje © J. Kaiper

Na 18 urodziny tort od Gminy © J. Kaiper

Występ uczniów Gimnazjum © J. Kaiper

P. B. Adamiak dziękuje gimnazjalistom © J. Kaiper

Uczestnicy © J. Kaiper

Podczas występu Gimnazjalistów © J. Kaiper

Od gimnazjalistów dla Forum © J. Kaiper
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„Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów”
To hasło nieustannej kampanii eduka-
cyjnej mającej na celu przeciwdziałanie 
spalaniu odpadów w domowych paleni-
skach. Teraz, w okresie jesienno-zimo-
wym jest szczególnie ważna, bo skutki 
spalania w kotłowniach, piecach i komin-
kach rozmaitych odpadów dają się nam 
wszystkim we znaki. Nieprzyjemne zapa-
chy, gryząco-szczypiący dym, odczuwalne 
przez cały dzień, szczególnie uciążliwe 
stają się wieczorem i w nocy, gdy wra-
camy do domów. Podnoszenie tempera-
tury w piecach i mniejsze nocą niż za dnia 
ruchy powietrza powodują, że szkodliwy 
dym unosi się nisko, przy powierzchni 
ziemi, tam gdzie przebywamy w naszych 
domach.

To jest trucizna

W  okresie grzewczym w  powietrzu 
atmosferycznym rejestrowany jest 
wyraźny wzrost poziomów stężeń związ-
ków takich jak dwutlenek siarki, tlenek 
węgla, tlenek azotu, benzo-α-piren, jak 
również zanieczyszczenia pyłowe (tzw. 
PM10 i PM2,5). Jedną z głównych przy-
czyn tego, zdaniem naukowców, jest spa-
lanie w piecach i kominkach odpadów 
domowych. 
 United Nations Global Compact, 
powstałe z inicjatywy Sekretarza Gene-
ralnego Organizacji Narodów Zjedno-
czonych Kofi Annana 26 lipca 2000 r. 
przygotowało właśnie kompleksowy 
raport dotyczący problemów związa-
nych z jakością powietrza w Polsce oraz 
zawierający propozycje ich rozwiązań: 
„Zrównoważone Miasta. Życie w zdrowej 
atmosferze” (dla zainteresowanych prze-
analizowaniem całego raportu jego treść 
dostępna jest na stronie internetowej: 
http://ungc.org.pl/strefa-wiedzy/raport-
zrownowazone-miasta-zycie-zdrowej-
atmosferze/). 
 Jedną z  najciekawszych informa-
cji związanych pośrednio ze spalaniem 
odpadów, znajdujących się w tym rapor-
cie jest następujące zestawienie udziału 
największych sektorów w emisji PM 2,5 
w roku 2014 (Źródło: Krajowy bilans emi-
sji SO2 , NOx, CO, NH3 , NMLZO, pyłów, 
metali ciężkich i TZO za lata 2013 – 2014 

w układzie klasyfikacji SNAP i NFR, Raport 
podstawowy; Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami, Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badaw-
czy, Warszawa 2016):
Procesy spalania poza prze my słem  – 
49,7%

 • Transport drogowy – 13,5%
 •  Procesy spalania w sektorze produkcji 

i transformacji energii – 10,0%
 • Procesy spalania w przemyśle – 7,7%
 • Inne pojazdy i urządzenia – 6,8%
 • Procesy produkcyjne – 5,6%
 • Zagospodarowanie odpadów – 4,9%

Tak więc, to nasze domowe paleniska 
odpowiadają za większość zanieczysz-
czeń pyłowych, które wdychamy, dzie-
sięciokrotnie bardziej niż przemysłowe 
metody unieszkodliwiania odpadów, 
blisko pięciokrotnie bardziej niż cała 
energetyka krajowa, a także blisko czte-
rokrotnie więcej, niż tak często oskar-
żany o wszelkie zło w tych sprawach ruch 
samochodowy.
 Spalanie w  nieprzystosowanych 
do  tego celu paleniskach domowych 
takich odpadów, jak: opakowania z two-
rzyw sztucznych, folii, laminatów, odpady 
z płyt wiórowych, opon i innych gumy czy 
tkanin, uwalnia do powietrza szkodliwe 
związki, m.in.: dioksany i furany, które 
już w minimalnych stężeniach negatyw-
nie wpływają na zdrowie ludzi, w tym 
na wzrost liczby chorób nowotworowych.
 Zanieczyszczenia emitowane ze sto-
sunkowo niskich kominów naszych 

domów, nie wyposażonych w żadne filtry, 
opadają na pobliskie ogródki, trawniki, 
zbiorniki wodne i osadzają się w naszych 
drogach oddechowych, powodując roz-
maite ich schorzenia.
 Spalając odpady w domowych pale-
niskach, zatruwamy siebie oraz naszych 
sąsiadów
 Z  tego, przede wszystkim, powodu 
nasza gmina kontynuuje kampanię edu-
kacyjną pod hasłem: „Szanuję sąsiadów 
– nie spalam odpadów”. 
 Nasze dotychczasowe doświadczenia, 
oraz głęboka wiara w Państwa dobrą wolę 
sprawiają, że uważamy, że od kar oraz 
kontroli znacznie ważniejsze jest zrozu-
mienie przez każdego z nas – mieszkań-
ców gminy Raszyn, że powstrzymanie się 
od spalania odpadów w naszych domach 
i na naszych podwórkach, to niezwykle 
istotny przejaw naszego wzajemnego 
szacunku do siebie. Zarówno do siebie 
samych, do naszych najbliższych oraz 
naszych sąsiadów. Spalając odpady 
nie poczynimy wielkich oszczędności 
na opale, za to zaoszczędzone pieniądze 
możemy stracić, ze znaczną nawiązką, 
wydając pieniądze na leki i  leczenie. 
Powinniśmy też mieć świadomość, że spa-
lając odpady możemy przyczynić się też 
do choroby lub przedwczesnej śmierci 
kogoś bardzo nam bliskiego – sąsiada. 

Monika Marszałek i Szymon Salach, Referat 
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Raszyn
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MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO SENIORA

Obchody Międzynarodowego Święta Seniora
Klub Seniora Rybie

5 października Klub Seniora w  Rybiu, 
jako pierwszy, świętował obchody Mię-
dzynarodowego Święta Seniora. W tym 
dniu tradycyjne, comiesięczne, spotka-
nie członków Klubu zastąpiła uroczy-
stość przygotowana przez Przewodni-
czącą Klubu Panią Halinę Pachulską 
i Zarząd Klubu oraz Świetlicę Środowi-
skową „Świetlik” w Rybiu. W spotkaniu, 
poza Seniorami, uczestniczyli przed-
stawiciele raszyńskiego samorządu: 
Wójt Andrzej Zaręba, Przewodniczący 
Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, 
radni z Rybia: Janusz Hoffman, Andrzej 
Górecki, Ryszard Kowalczyk, Dyrektor 
CKR Mariusz Smolicha i Krystyna Smo-
licha, a także Przewodniczące i człon-
kowie zarządów pozostałych Klubów 
Seniora w gminie Raszyn. Swą obecno-
ścią zaszczycili też spotkanie – honorowy 
Senior – ks. Prałat Bartłomiej Kapałka 

oraz ks. kanonik Dominik Koperski Pro-
boszcz Parafii w Rybiu.
 Na cześć Seniorów „Świelik” przygoto-
wał program artystyczny. Rozpoczęły go 
dzieci ze Świetlicy, które wraz z wolon-
tariuszką p. Anią Wysocką przygoto-
wały pokaz taneczny, tak dobry, że nie 
powstydziłaby się go niejedna grupa. 
Otrzymały gromkie brawa i liczne słowa 
uznania. W drugiej części programu arty-
stycznego z koncertem „Jesienny bukiet 
na sopran, trąbkę i fortepian” wystąpili: 
pani Dorota Filipczak – mezzosopran, 
Tomasz Kirszling – trąbka, Paweł Filipczak 
– pianino, Bożena Kolasińska – prowa-
dzenie. Piękne arie w niezwykłym wyko-
naniu Pani Doroty, oraz niepowtarzalny 
dźwięk trąbki przypadły do gustu publicz-
ności, która dała temu wyraz gromkimi 
brawami. 
 Po koncercie przyszła kolej na życze-
nia składane Seniorom, a  następnie 
słodki poczęstunek. Bardzo sympatyczna 

atmosfera i uśmiechy na twarzach uczest-
ników pozwalają sądzić, że impreza się 
udała.

Klub Seniora w Raszynie

Klub Seniora w Raszynie uczcił w tym 
roku Międzynarodowe Święto Seniora 
szczególnie uroczyście z uwagi na przy-
padające właśnie 20. lecie jego istnie-
nia. Z  uwagi na ten fakt, prowadzące 
spotkanie: Przewodnicząca Zarządu 
Klubu Pani Barbara Turek i jej z-ca Pani 
Barbara Wiśnik, uhonorowały kwiatami 
i dyplomami założycielki Klubu: panią 
Urszulę Zawilińską – pierwszą, wielolet-
nią, Przewodniczącą Klubu, z powodu 
choroby nieobecną na spotkaniu, panią 
Aleksandrę Rosłon, Panią Alicję Piskorz 
i Panią Pelagię Podsiadła. Zebrani licz-
nie w Centrum Kultury Raszyn członko-
wie Klubu oraz ich goście, a wśród nich 
Wójt Andrzej Zaręba, ks. Prałat Zdzisław 
Karaś Proboszcz Parafii w Raszynie, usły-
szeli wspomnienia o początkach działa-
nia Klubu. Pan Ludwik Jankowski wspo-
minał pierwsze wycieczki, a jego żona 
Krystyna mówiła o powstawaniu i suk-
cesach zespołu Seniorki. Warto dodać, 
że drugi zespół – barwy jesieni założyła 
Pani Janina Lao. Podczas uroczystości 
nagrodzono działaczy szczególnie zasłu-
żonych dla Klubu oraz pary małżeńskie 
z 50.letnim stażem. 
 Centrum Kultury Raszyn przygoto-
wało program artystyczny uświetniający 
Jubileusz. Kapela oraz tancerze wiru-
jący w takt piosenek ludowych z zespołu 
„Złoty Łan”, stworzyli barwne widowisko. 
Dodatkową atrakcją były liczne konkursy 
przeprowadzane przez członków zespołu, 
w których uczestniczyło wielu seniorów. 
Na zakończenie uroczystości Dyrek-
tor CKR Pan Mariusz Smolicha zaprosił 
zebranych na słodki poczęstunek. 

Klub Seniora Brzoza w Falentach

Uroczystość z  okazji Międzynarodo-
wego Święta Seniora uczczono w  Fili 
CKR w  Falentach w  dniu 21 paździer-
nika. Szczegółową relację z przebiegu 
obchodów znajdziecie Państwo na str. 13. 
W tym miejscu pozwolimy sobie umieścić 
kilka zdjęć. 

Małgorzata Kaiper
 fot. J. KaiperRaszyn – członkowie Zespołów muzycznych

Rybie – Życzenia dla wyróznionych

Rybie – Samorządowcy składają życzenia Seniorom

Raszyn – Zespół Złoty Łan śpiewa i tańczy dla Seniorów

Raszyn – najaktywniejsi członklowie Klubu

Rybie – Dzieci dla Seniorów
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 14 października 2016 r. w Cen-
trum Kultury Raszyn, odbyły się uro-
czyste obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej, gdzie z dyrektorami, nauczycielami 
i pracownikami placówek oświatowych 
z terenu Gminy Raszyn spotkali się Wójt 

Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba oraz 
przedstawiciele samorządu m.in. Wice-
przewodniczący Rady Gminy Raszyn Pan 
Sławomir Ostrzyżek, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy 
Raszyn Maria Izabela Makarska, Radna 

Powiatu Pruszkowskiego Pani Katarzyna 
Klimaszewska oraz Sekretarz Gminy 
Raszyn Pani Jolanta Osowiecka. 
 Dzień Edukacji Narodowej – to czas 
składania podziękowań wszystkim pra-
cownikom oświaty za ich codzienną 
pracę, za naukę, opiekę i wychowanie, 
poświęcenie włożone w kształtowanie 
postaw, zachowań i umiejętności dzieci 
i młodzieży, za wychowawczy i dydak-
tyczny trud jaki podejmujecie wykonu-
jąc swoją pracę Życzymy Państwu, aby 
ta niełatwa praca nauczyciela przyno-
siła jak najlepsze efekty oraz satysfakcję 
i radość jak również świadomość, że wkła-
dając trud i poświęcenie w wychowanie 
i nauczanie młodego pokolenia, budu-
jecie fundament pomyślnej i  lepszej 
przyszłości, dla nas wszystkich. Dzisiej-
szy dzień jest okazją do podkreślenia, 
że to również dzięki Państwa wysiłkowi 
udało się znacznie przybliżyć raszyńskie 
placówki oświatowe do modelu szkoły 
zapewniającej wysoką jakość kształce-
nia, bezpiecznej oraz przyjaznej uczniom 
i rodzicom. Dla nauczyciela najpiękniej-
szym podziękowaniem są sukcesy dzieci 
i  młodzieży. Nasi uczniowie co roku 
osiągają coraz lepsze wyniki, zarówno 
na sprawdzianach i  egzaminach, jak 
i w trakcie roku szkolnego w konkursach 
przedmiotowych. Będąc pełni uznania 
za Państwa wysiłek życzymy aby praca 
z  dziećmi i  młodzieżą była źródłem 
satysfakcji. 
 Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz 
wszystkie inne dni roku szkolnego będą 
pełne radości i zadowolenia. Życzymy 
Państwu wiele pomyślności, sukcesów 
dydaktyczno – wychowawczych oraz zdro-
wia i powodzenia w życiu osobistym. 
 Święto Edukacji Narodowej, to także 
tradycyjny dzień podziękowań w szcze-
gólności w postaci nagród, dlatego pod-
czas piątkowego popołudnia nie zabra-
kło wyróżnień wręczonych pedagogom 
za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz 
podnoszenia jakości edukacji w gminie. 
Wójt Gminy Raszyn nagrodził 31 osób, 
dyrektorów i nauczycieli. 
 Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni 
goście udali się na słodki poczęstunek, 
po którym spotkanie, swym występem 
uświetnił gość programu zespół „Czesław 
Jakubiec Comedy”. 

Jolanta Osowiecka, Sekretarz Gminy Raszyn
fot. Anna Pluta

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
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Uzbrajanie w przetargu
Po skanalizowaniu, w poprzedniej kadencji samorządu, praktycznie całej gminy nad-
szedł czas na uzupełniania sieci sanitarnej i wodociągowej, w tych miejscach, które 
głównie z formalnych przyczyn nie mogły być zbudowane wcześniej. Uzupełnienia te 
gmina wykonuje za środki unijne i własne. W tym miejscu prezentujemy ulice, które 
zyskają wodociąg i kanalizację z funduszy gminnych. Dnia 14.10.2016 r. Urząd Gminy 
Raszyn ogłosił przetarg na budowę sieci sanitarnej i sieci wodociągowej w miejsco-
wościach: Dawidy Bankowe, Nowe Grocholice, Łady oraz Rybie.

1	   Ulica Niezapominajki niewielka nowa ulica w Dawidach Bankowych uzbrojona 
zostanie w 134,5 mb wodociągu z rur o przekroju 110 mm.

2	   Podobnie jak ulica Niezapominajki, ulica Tęczowa w Dawidach Bankowych uzbro-
jona zostanie w wodociąg długości 390,5 mb z rur o przekroju 110 mm. Dodat-
kowo wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna – 127,5 mb.

3	   W ulicy Robotniczej w Grocholicach Nowych zgodnie z dokumentacją projektową 
powstanie kanalizacja sanitarna o długości 131 mb.

4	   Ulica Rozwojowa w Rybiu zostanie skanalizowana w 173,5 mb.
5	   Oliwkowa w Ładach otrzyma 114 mb kanalizacji.
6	   Sięgacz do ulicy Miklaszewskiego w 26,5 mb kanalizacji sanitarnej.

Do wybranego wykonawcy należeć będzie obowiązkowe wystąpienie o zajęcie pasa 
drogowego na okres robót, dokonanie stosownych opłat, pełna obsługa geodezyjna 
zarówno na etapie wytyczania geodezyjnego, jak również wykonanie inwentaryzacji 
powykonawczej.

Kanalizacja w Sękocinie Starym budowana przy 
pomocy środków unijnych
21.10.2016 Gmina Raszyn ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w Sękocinie Starym w ramach projektu pod nazwą: ”Budowa 
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Sękocin Stary 
w Gminie Raszyn w ramach unijnego  projektu pn. Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”. W ramach zamówienia zwycięzca prze-
targu musi sprostać dwóm zadaniom:
1 wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, o łącznej długości 4162 m, w uli-
cach: Olchowej, Lee Marvina, Starowiejskiej z trzema sięgaczami, Rolnej, Sękociń-
skiej, Wiklinowej, Lazurowej i Podleśnej oraz 
wybudowanie czterech przepompowni
2 wykonanie kanalizacji deszczowej, o łącz-
nej długości 1419 m, do zlewni ulic: Sękociń-
ska, Starowiejska i Rolna w Sękocinie Starym.

 Budowa kanalizacji w Sękocinie Starym na pewno ucieszy mieszkań-
ców, którzy od dawna na nią czekają. Ważne jest, że jednocześnie z siecią 
sanitarną zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, która ostatecznie 
odwodni ten teren.

Sięgacz od ulicy Miklaszewskiego – 26,5 mb kanalizacji © J. Kaiper 

ul. Niezapominajki – 134,5 mb wodociągu © J. Kaiper 

ul. Rozwojowa – 173,5 mb Kanalizacji © J. Kaiper 

ul. Tęczowa – 390 mb wodociągu + 127 kanalizacji © J. Kaiper 

ul. Oliwkowa – 114 mb kanalizacji © J. Kaiper 

Ulica Sękocińska

Ulica Starowiejska

Ulica Rolna

ul. Robotnicza – 131 mb kanalizacji © J. Kaiper 
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strony redaguje Jacek Kaiper

 Ulica Parlamentarna
Niewielka uliczka w Dawidach Bankowych doczekała się kanalizacji deszczowej 
i nowej nawierzchni. Odwodnienie było konieczne, ponieważ była to jedyna ulica 
w gminie, której wiosną dochodził dodatkowy parametr, mianowicie głębokość. 
W obniżeniu tuż przy Starzyńskiego głębokość kałuży osiągała trzydzieści cen-
tymetrów i trwała aż do początku lata. Firma budująca musiała wymienić cały 
podkład do głębokości około metra. Ulica zmienia się każdego dnia. Już teraz 
widać, że będzie to urokliwe miejsce.

Ośmiooddziałowe Przedszkole w Raszynie
Budynek już stoi i jest przykryty dachem. Budowlańcy zdążyli przed zimą. Pozo-
stało tylko doprowadzić do stanu „surowego otwartego”, czyli  uszczelnić stro-
podach i pośrodku zamontować świetlik, zamknąć otwory w ścianach i można 
pracować dalej bez względu na pogodę. „Wszystkie terminy zostaną dotrzymane, 
zamkniemy budynek, a zimą założymy instalacje i rozpoczniemy wykańczanie 
wnętrz” - mówi kierownik budowy i trudno mu nie wierzyć, gdy widzi się dotych-
czasowy postęp prac.

Paramentarna w stronę Starzyńskiego © Z. Kaiper

Przedszkole w przekroju © Z. Kaiper

Parlamentarna. Już się wyłania © J. Kaiper

Świetlik nad holem © J. Kaiper

Praca wre © J. Kaiper

Wejście © J. Kaiper

Szatnie © J. Kaiper

Zbrojenie dachu © J. Kaiper

Sala z widokiem na Gimnazjum © J. Kaiper

Zbrojenia c.d. © J. Kaiper

Przestrzeń do zabudowy © J. Kaiper
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Happening z okazji Dnia Seniora
3 października świętowaliśmy z Seniorami ich wielki dzień. 
Z uśmiechem na twarzy i radością mogli podziwiać artystów 
z zespołu folklorystycznego Polski Łan. Wykonawcy przedstawili 
Polskie perełki muzyki ludowej i rozśpiewali przy tym całą salę.  

Donna Kamelia
Pod patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego Maksyma 
Gołosia i Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby odbył się spek-
takl teatralny pt. 
„Donna Kamelia” 
w e d ł u g  o p o w i a -
dania Stanisława 
K o w a l e w s k i e g o , 
w wykonaniu Jacka 
Zienkiewicza, w reży-
s e r i i  Wa l d e m a r a 
Matuszewskiego. 

Żyj według wartości!
Pod tym tytułem w CENTRUM KULTURY RASZYN przez 2 tygo-
dnie trwał program historyczno-edukacyjny oparty na posta-
wach i wartościach jakie przyświecały Powstańcom Warszaw-
skim 1944 r., oraz całemu niezwykłemu pokoleniu Polaków 
tamtych lat.. Ramowymi wydarzeniami były lekcje dla gimnazja-
listów w dniu 27 września 2016r z udziałem historyka z Instytutu 
Pamięci Narodowej, który na przykładzie 15 letniego chłopaka 
z Powstania o pseudonimie „Magik”w sposób bardzo klarowny 
przedstawił jego wspaniałą postawę, a za chwilę młodziaki 
z naszego Gimnazjum-rówieśnicy „Magika” – mogli usłyszeć 
o też takiej młodej dziewczynie, pięknej Majce z Komorowa, 
harcerce która też „poszła” do Powstania. I nie wróciła.
 Druga lekcja to występ zespołu „Karat, Grupa Napalm”, twar-
dych ludzi z Pragi, którzy dali świadectwo jak wartości patrio-
tyczne, oraz wiara w Boga, zmieniły ich złe życie. 6 października 
odbył się „Wieczór z Historią”, poświęcony okupacji Niemieckiej 
oczami Komorowa, Nadarzyna i Raszyna. Kto chciał mógł usły-
szeć wiele o tym jak to wtedy u nas było. Gościem honorowym 
wieczoru był mjr. Henryk Filipski lat 96, Żołnierz AK. Powstaniec 
Warszawski. Przez ten cały czas w CKR umieszczone były akcen-
tujące tę tematykę wystawy. 

Teatrzyk dla dzieci
2 października w Centrum Kultury Raszyn nasi najmłodsi 
widzowie wraz z rodzicami obejrzeli przedstawienie pt. „Ojciec 
wie najlepiej” na podstawie baśni H. Ch. Andersena w wyko-
naniu artystów Teatru Tup Tup. 
 Baśń Hansa Christiana Andersena to opowieść o  tym, 
że zawsze warto jest zachować pogodę ducha. Nie ważne, jak 
życie potrafi dać w kość, w rodzinie należy trzymać się razem 
i wspierać , a los na pewno się odmieni.
 Artyści zaprezentowali w pełni interaktywny, pełen humoru 
spektakl, w którym dzieci nie były biernymi widzami. Przez cały 
czas mogli  uczestniczyć w przygodzie.
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20-lecie Klubu Seniora Raszyn
Dnia 11 października odbyło się uroczy-
ste zebranie Klubu Seniora w Raszynie 
z okazji obchodów Międzynarodowego 
Dnia Seniora oraz 20-lecie założenia 
Klubu Seniora w Raszynie. 
 Byli zaproszeni goście: Wójt Andrzej 
Zaręba, Proboszcz Parafii św. Szczepana 
w Raszynie, Dyrektor Centrum Kultury 
Raszyn, Przewodniczący Rady Gminy 
Raszyn, Wicewójt, Sekretarz, Rada Gminy 
Raszyn oraz Przewodniczące i Zarządy 
Klubów z terenu Gminy Raszyn, Sołtysi 
i Przewodniczący osiedli i innych placó-
wek oświatowych. To jest pierwszy klub 
skupiający Seniorów z  Gminy Raszyn. 
Założycielkami Klubu były panie: Urszula 
Zawilińska, Aleksandra Rosłon, Alicja 
Piskorz i  Pelagia Podsiadła. W  chwili 
utworzenia, klub liczył około 30 osób, 
ale po zorganizowaniu I Wigilii było już 
50 osób. Prezesem została Pani Urszula 
Zawilińska, w następnych latach funkcję 
tę zaszczytną obejmowały Panie: Kry-
styna Lipińska, Barbara Wiśnik i obecnie 
Barbara Turek. W klubie zaczęło tętnić 
życie Seniorów. Po otrzymaniu dotacji 

od Wójta (Janusza Rajkowskiego), człon-
kowie (seniorzy) zaczęli wychodzić wspól-
nie do kina, teatru, jeździć na wycieczki 
organizowane przez Pana Ludwika Jan-
kowskiego, w późniejszym czasie zajęła 
się tym także Pani Alicja Piskorz. Zaczęło 
się także wspólne śpiewanie – został zało-
żony zespół „Seniorki” przez Panią Kry-
stynę Jankowską, a w późniejszym cza-
sie powstał drugi zespół „Barwy Jesieni”, 
założony przez panią Janinę Lao. Zaczęły 
się występy na zebraniach klubowych, 
a przede wszystkim wyjazdy zespołów 
na przeglądy, festiwale, konkursy, bardzo 
często nagradzane dyplomami, statuet-
kami i wyróżnieniami. 
 W tym dniu świętowali „Złote Gody” 
pary z klubu: Barbara i Ludwik Kozłow-
scy; Helena i Franciszek Syta; Halina i Jan 
Sztyber; Czesława i Marian Kowalewscy ; 
Władysława i Józef Maliszewscy; Leoka-
dia i Jan Osińscy; Władysława i Stanisław 
Rogoś. 
 Tytuł „Seniora Roku” otrzymały osoby 
pracujące na rzecz Klubu oraz Zespoły. 
Wszyscy dostali kwiaty i bilety do teatru. 

Dzień Seniora w Falentach

Uroczyste obchody Dnia Seniora odbyły 
się 21 października br., w sali widowisko-
wej Filii CKR w Falentach. W obchodach 
uczestniczyły władze gminne i samorzą-
dowe, a władze kościelne reprezentował 
ks. Stanisław Kicman. Po błogosławień-
stwie udzielonym Seniorom rozpo-
czął się koncert Barbary Białowąs, recy-
tującej swoje poezje, której towarzyszył 
zespół „A My Tacy”. Nastrojowe wiersze, 
pełne „życiowych mądrości” wytworzyły 
nastrój zadumy i nostalgii za młodością, 

miłością, a równocześnie napełniły serca 
nadzieją, że w „jesieni życia” może być 
również pięknie. Za wybór wieczoru 
poezji, ze swej strony, bardzo dziękuję 
Panu Dyrektorowi Mariuszowi Smolicha, 
ponieważ w Klubie Seniora „Brzoza” tekst 
literacki jest zawsze miły dla ucha.
 W części oficjalnej członkowie Klubu 
otrzymali życzenia i kwiaty, podziękowa-
nia i dyplomy dla szczególnie aktywnych. 
W tym roku były to dwie Panie Danuty – 
Choromańska i Piotrowska. Jubilatami 
Roku, którzy aktualnie przekroczyli wiek 
„60 +”, zostali Państwo Jadwiga Kłos, 
Ludwika Martyniak i Kazimierz Choro-
mański. Były również gratulacje dla Pań-
stwa Krystyny i Tadeusza Wielogórskich, 
którzy w tym roku obchodzili jubileusz 
50. małżeństwa. Kwiaty i dyplomy prze-
kazał im Wójt Pan Andrzej Zaręba.
 Przewodnicząca Klubu podzięko-
wała członkom „Grupy Słowa i Muzyki” 
za  owocną pracę, szczególne wyrazy 
uznania składając Pani Swietłanie Żar-
czyńskiej za troskę nad słowem mówio-
nym i  instruktorską opiekę. Osobiste 
podziękowania (słodkie) otrzymali człon-
kowie Zarządu Klubu.

 Nastrój rodzinnego ciepła uzyskaliśmy 
dzięki ustawieniu stołów w stylu kawiar-
nianym, na których znalazły się kanapki 
i  wypieki wykonane przez członkinie 
z Klubu. Pani Lidia Gromek tradycyjnie 
obdarowała nas ptysiami i pączuszkami. 
Był również wielki tort, przewieziony 
przez PP Wielogórskich. Za przygotowa-
nie tej uroczystości wszystkim serdecznie 
dziękuję. 

Zyta Stąpel, Przewodnicząca Klubu 
Seniora Brzoza w Falentach
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Stowarzyszenie „Skrzydła Topoli” odbiera Grant Fundacji Auchan
„Tylko z pomocą silnych można dopomóc słabszym” – B. Brecht
5 października 2016 roku w Centrum Han-
dlowym Auchan Janki miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie – Stowarzyszenie 
na rzecz wspomagania dziecka i rodziny 
„Skrzydła Topoli” działające przy Przed-
szkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 
„Pod Topolą” w Raszynie, odebrało z rąk 
dyrektor Renaty Bońkowskiej symbo-
liczny czek za zwycięstwo w Jubileuszo-ęstwo w Jubileuszo-stwo w Jubileuszo-
wym Konkursie Grantowym Fundacji 
Auchan. 
 W roku 2016, z okazji 20.lecia swojej 
działalności, Fundacja Auchan na rzecz 
młodzieży ogłosiła Jubileuszowy Kon-
kurs Grantowy skierowany do fundacji 
i stowarzyszeń w otoczeniu społecznym 
sklepów Auchan, realizujących działania 
na rzecz dzieci i młodzieży w obszarach: 
zdrowie, edukacja oraz integracja spo-
łeczna. W  konkursie wzięło udział ponad 

140 fundacji i stowarzyszeń z całej Polski, 
spośród których 24 przyznano granty 
oceniane w kategoriach: innowacyjność, 
efektywność w rozwiązywaniu problemu, 
wpływ społeczny i możliwość rozszerze-
nia go, zaangażowanie sklepu oraz efek-
tywność finansowa.
 W gronie zwycięzców znalazł się pro-
jekt Stowarzyszenia „Skrzydła Topoli” 
- Sala doświadczania świata – szansą na 
lepsze jutro. Już wkrótce w Przedszkolu 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod 
Topolą” w Raszynie powstanie specjal-
nie wyodrębnione pomieszczenie wypo-
sażone w  specjalistyczne urządzenia 
służące wielozmysłowej terapii. Praca 
terapeutyczna z  wykorzystaniem Sali 
Doświadczania Świata stworzy dzieciom 
możliwości odbierania nowych bodźców, 
wzbogacania doświadczeń, zapewniania 

poczucia wyciszenia i relaksu oraz peł-
nej akceptacji. Będzie wykorzystywana 
głównie w pracy z dziećmi o Specjalnych 
Potrzebach Edukacyjnych, ale dostęp do 
niej będą miały też pozostali podopieczni 
przedszkola. Będzie to pierwszy tego typu 
gabinet terapeutyczny na terenie gminy 
Raszyn. Projekt zostanie w całości zre-
alizowany ze środków pochodzących 
z grantu – 6 523 Euro.
 W  uroczystości przekazania czeku 
wzięli udział przedstawiciele Stowarzy-
szenia „Skrzydła Topoli”, beneficjenci 
projektu – dzieci z Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” 
w Raszynie, dyrektor przedszkola Hanna 
Pasterska, wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba, pracownicy Centrum Handlo-
wego Auchan Janki oraz klienci sklepu. 
 Projekt jest pierwszym przykładem 
zaangażowania organizacji pozarządo-
wej, placówki oświatowej i dużego part-
nera biznesowego na rzecz partnerskich 
projektów wspierających rozwój gminnej 
oświaty.

Anna Zaręba, 
Prezes Stowarzyszenia „Skrzydła Topoli”

Nowa oferta „Świetlika”
Coraz gwarniej robi się w  Świetlicy. 
W  ostatnim czasie Klub Nastolatków 
SPOKO i  Babski Klub Międzypokole-
niowy na dobre tu zagościły. Obydwie 
grupy przeszły kurs Akademii fotografii 
komórkowej, ucząc się jak, korzystając 
z komórki, robić dobre zdjęcia. Wydaje się 
proste, dziś w  dobie wszechobecnych 
selfie, ale, jak się przekonali uczest-
nicy warsztatów, co fachowa wiedza, to 
fachowa wiedza. W Babskim Klubie Panie 
robiły jesienne stroiki i wianki, wykorzy-
stując do tego przepiękne „dary jesieni” 
– liście, owoce, gałęzie. Z kolei młodzież 
skupiła się na kwestiach kulinarnych pich-
cąc specjały włoskiej kuchni: pizze i spa-
ghetti. Panie, z kolei piekły torty, a oby-
dwie grupy uczestniczyły w warsztatach 
z wizażu i dbania o cerę. Do końca roku  
uczestnicy zajęć będą robić biżuterię, 
uczyć się szyć, projektować T-shirt, przy-
gotowywać potrawy na super imprezę, 
czy uczyć się zdrowego odżywiania. Zaję-
cia zakończą przygotowania do Świat 

Bożego Narodzenia – robienie prezentów 
świątecznych, wianków bożonarodzenio-
wych i pieczenie ciast i ciasteczek. Warto 
dodać, że warsztaty finansowane są czę-
ściowo z funduszy sołeckich Rybia II i III. 
Autorkami i koordynatorkami tego nie-
zwykle bogatego i udanego projektu są 
Joanna Rokicka i Ewa Janiec, a instrukto-
rami – specjalistami, z reguły mieszkańcy 
naszej gminy. To świetny sposób na akty-
wizację środowiska lokalnego.
 W październiku rozpoczęły się rów-
nież zajęcia Fitness dla Mam i Malusz-
ków. Dwa razy w  tygodniu, w  ponie-
działki i  środy od 12:30, zapraszamy 
mamy na gimnastykę prowadzoną przez 
instruktorkę. To dobry sposób nie tylko 

na poprawienie nadszarpniętej ciążą 
i porodem kondycji, ale też na nawiąza-
nie nowych znajomości.
 Od 21 października rozpoczynamy 
Warsztaty Bębniarskie. Poprowadzi je 
pan Szymon Wróblewski, miłośnik i entu-
zjasta tego instrumentu. Na piątkowe 
spotkania, od godz. 19:00, zapraszamy 
tych, którzy już grają, grali albo chcą grać. 
Na swoich lub dostępnych u nas bębnach, 
wypożyczonych z CKR. To świetna oferta 
dla osób, które chcą rozładować ener-
gię, wyrzucić z siebie napięcia i stresy. 
Zwłaszcza po nerwowym tygodniu pracy. 
Na zajęcia zapraszamy całe rodziny.

Małgorzata Kaiper
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI

„Jesienne zabawy w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach”
Czwartek, 22 września, był wyjątkowym 
dniem w naszym przedszkolu. Obcho-
dziliśmy wtedy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka, witaliśmy jesień oraz 
celebrowaliśmy Święto Pieczonego 
Ziemniaka. W godzinach przedpołudnio-
wych wszyscy ubrani w brązowe kubraczki 
zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby 
wspólnie świętować ten radosny dzień. 

Na wstępie przypomnieliśmy sobie pio-
senki mówiące o  tym, jak cudownie 
być przedszkolakiem. Następnie dzieci 
z  zaciekawieniem obejrzały teatrzyk 
kukiełkowy pt. „W  Ziemniakolandii”, 
dzięki któremu zapoznały się z historią 
ziemniaka, dowiedziały się skąd pocho-
dzi oraz jakie potrawy można z  niego 
przygotować. Wspólnie odśpiewaliśmy, 
także „Hymn ziemniaczany”. Następ-
nym punktem programu był konkurs 
„Największy i najmniejszy kartofelek”. 
Zwycięzcami zostali Jaś P. oraz Helenka 
Ch. z grupy I „Krasnali” – Gratulujemy! 
Po rozstrzygnięciu konkursu i wręcze-
niu nagród udaliśmy się do ogrodu 
na ciąg dalszy imprezy. Podczas jesien-
nego pikniku dzieci brały udział w licz-
nych zabawach, konkursach i zawodach 
z ziemniakiem w roli głównej. Były to: 
slalom, rzut ziemniakiem do celu oraz 
odnajdywanie ukrytych ziemniaków 
w ogrodzie. Była okazja, by pomalować 
specjalnymi farbami swoją koszulkę. 
Na zakończenie pikniku dzieci wzięły 
u d z i a ł  w   dy s ko te c e  p rowa d zo n e j 

przez instruktora tańca – pana Oskara.  
Cały dzień był doskonałą okazją, by poże-
gnać lato i przywitać złotą polską jesień, 
a przede wszystkim pokazał jak ważne 
jest wychowanie przedszkolne i jak faj-
nie jest być przedszkolakiem!

Agnieszka Dzikołowska, Agnieszka Nowatkiewicz 
Nauczycielki „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”

Wielkie święto w sękocińskim przedszkolu
Pasowanie na przedszkolaka, Dzień 
Przedszkolaka oraz Jesienne święto 
ziemniaka to trzy okazje, dla których 
21 września w Przedszkolu w Sękocinie 
odbył się Rodzinny piknik, którego wio-
dącym hasłem była: „Jesienna zabawa 
z ziemniakiem”. Była to impreza plene-
rowa o charakterze integracyjnym, której 
otwarcia dokonała dyrektor Jolanta Kosz. 
Po powitaniu zebranych uczestników 
i wspólnej zabawie przy muzyce pierw-
szym punktem spotkania była uroczy-
stość pasowania nowych przedszkolaków 
połączona z obchodami Dnia Przedszko-
laka. Po odśpiewaniu hymnu przedszko-
laka i  wręczeniu dzieciom symbolicz-
nych upominków wypuszczone zostało 

w powietrze tysiące mydlanych baniek. 
Pogoń za bańkami wyzwoliła u  dzieci 
ogromne pokłady energii i radości.
 Ostatnim punktem imprezy było 
„Jesienne święto ziemniaka”, które uwień-
czyło realizowany przez przedszkole już 
od wiosny projekt badawczy ZIEMNIAK. 
Realizacja projektu uwieczniona została 
na zorganizowanej wystawie fotogra-
ficznej, gdzie zaprezentowano przebieg 
kolejnych etapów projektu, od sadzenia 
ziemniaków w przedszkolnym ogródku 
wiosną, poprzez pielęgnację, pielenie, 
podlewanie i  obserwowanie wzrostu 
posadzonych ziemniaków, po jesienne 
wykopki, które były dla dzieci nie 
lada radością. Wykopane przez dzieci 

ziemniaki wykorzystane były podczas 
„jesiennej zabawy z ziemniakiem” do licz-
nych konkurencji sportowych, wykonania 
wspólnie z Rodzicami „ ziemniaczanych 
ludków” oraz przygotowania ziemnia-
czanych potraw. Urozmaicony charakter 
zabaw i konkurencji sportowych zachęcał 
do aktywnego udziału zarówno dzieci jak 
i Rodziców.
 Na zakończenie po udanej, pełnej 
radości zabawie odbyła się degustacja 
ziemniaczanych potraw przygotowa-
nych przez przedszkolną kuchnię oraz 
chętne mamy, które za ciekawe pomy-
sły kulinarne otrzymały odznakę SUPER 
MAMY. Poczęstunek cieszył się ogrom-
nym powodzeniem. Pobyt na świeżym 
powietrzu oraz udział w licznych zaba-
wach zrobił swoje – apetyt dopisywał 
zarówno dzieciom jak i dorosłym. Miła, 
rodzinna atmosfera, radość przed-
szkolaków i  zadowolenie wszystkich 
uczestników ze wspólnego świętowania 
na długo pozostaną w naszych myślach 
i wspomnieniach.

Anna Kaczorowska, zdjęcia: M. Karasińska



KURIER RASZYŃSKI NR 68 PAŹDZIERNIK 2016  |  WWW.RASZYN.PL16

SUKCESY SENIORÓW

XI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2016”
Coroczny Ogólnopolski Przegląd Pio-
senki Biesiadnej, „Kozienice 2016”, zor-
ganizowany po raz pierwszy w nowym 
budynku Centrum Kulturalno-Arty-
stycznego w  Kozienicach, zgromadził 
26 zespołów (431 osób) z terenu trzech 
województw: łódzkiego, lubelskiego 
i mazowieckiego. Gminę Raszyn repre-
zentowali: zespół folklorystyczny „Rybia-
nie” i zespół wokalny „Seniorki”, pod kie-
rownictwem Swietłany Żarczyńskiej 
i Piotra Piskorza, instruktorów Centrum 
Kultury w Raszynie. 
 Publiczność szczelnie wypełniająca 
salę widowiskową miała, na co popatrzeć. 
Bajecznie kolorowe stroje ludowe, fine-
zyjnie przybrane wstążkami, eleganckie 
suknie i szykowne kapelusze pań z zespo-
łów wokalnych, równie eleganccy pano-
wie i najbarwniejsze z barwnych, obłęd-
nie wirujące cygańskie spódnice i chusty 
przybrane cekinami. Jednym słowem 
wielki rozmach oraz bogactwo wzorów 
i kolorów, a nade wszystko ogromny tem-
perament i radość życia.
 Nasze zespoły również prezento-
wały się doskonale. „Rybianie” w pięk-
nych strojach opoczyńskich wystąpili 
z  berkiem opoczyńskim ubarwionym 

żywiołowym tańcem Aliny Sondel i Zdzi-
sława Białego, piosenką „Długi Bil” 
z  kowbojskim tańcem Swietłany Żar-
czyńskiej i Zdzisława Białego oraz par-
tiami solowymi Hanny Guzewicz. Od tej 
pory możemy mówić o „Rybianach”, że to 
zespół pieśni i tańca.
 Zespół wokalny „Seniorki” zachwy-
cił doskonałym wykonaniem i ciekawą 
aranżacją piosenek, w których były par-
tie solowe Swietłany Żarczyńskiej, par-
tie zespołowe oraz chórki z podziałem 
na głosy. Ogromny temperament, muzy-
kalność, wysoki poziom wokalny naszych 
zespołów, a także ciekawy dobór utwo-
rów bardzo podobały się publiczności, 
co wyraziły gromkie brawa oraz podzię-
kowaniach po występach. Na zakończenie 
wspólnie odśpiewano „Hymn Seniorów”.

Raszyńskie „Seniorki” śpiewają 
dla warszawskich seniorów

W  dniu 11 października 2016 r. zespół 
wokalny „Seniorki” z Centrum Kultury 
w Raszynie wystąpił, w związku z obcho-
dami Dnia Seniora, z koncertem dla kole-
gów z klubu „IKAR” na Okęciu. Raszyński 
zespół porwał widownię wspaniałym 

wykonaniem pięknych, melodyjnych 
piosenek, które śpiewane w sposób wie-
logłosowy, urozmaicone partiami solo-
wymi w wykonaniu Swietłany Żarczyń-
skiej i  chórkami, wzbudziły ogromny 
entuzjazm publiczności. Koncert prowa-
dziła i poszczególne utwory zapowiadała 
Izabela Makarska. Na zakończenie wszy-
scy zebrani, trzymając się za ręce w geście 
przyjaźni i jedności odśpiewali „Hymn 
Seniorów”. 
 Gratulacje i  podziękowania złożyli 
zespołowi organizatorzy koncertu oraz 
radni Dzielnicy Włochy. Przewodniczący 
Rady, pan Andrzej Krupiński podkreślił, 
że już kolejny raz uczestniczy w koncer-
cie zespołu ”Seniorki” i za każdym razem 
pozostaje pod wrażeniem kunsztu wokal-
nego oraz dużej żywiołowości i energii 
zespołu. Pan Przewodniczący stwier-
dził, że Gmina Raszyn może być dumna 
ze swoich artystów. Utalentowani senio-
rzy raszyńscy, znani ze swoich umiejętno-
ści i chętnie zapraszani na występy roz-
sławiają naszą gminę i Centrum Kultury 
Raszyn.

Izabela Makarska 
solistka zespołu „Seniorki” i Radna Gminy Raszyn

Rybianie w Kozienicach © F. Kobiałka Seniorki w Kozienicach © F. Kobiałka

Seniorki w Ikarze © arch. klubu Przy wspólnym stole © arch. klubu
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Pożegnanie w Bibliotece
W 2013 r. w raszyńskiej Bibliotece Publicz-
nej zaczął pracować historyk, Pan Łukasz 
Żywulski, którego zainteresowała historia 
Raszyna i jego mieszkańców. Pan Łukasz 
zorganizował akcję zbierania starych 
fotografii, dokumentów, różnych publi-
kacji o Raszynie. No i zaczęło się. Miesz-
kańcy zaczęli znosić do biblioteki foto-
grafie, różne dokumenty, nawet z XIX w. 
W większości były to rodzinne fotografie, 
a ich darczyńcy nie zawsze byli w stanie 
zidentyfikować osoby, które się na nich 
znajdowały. Pan Łukasz wystosował 
wtedy apel do mieszkańców zaprasza-
jąc ich na spotkania z cyklu „Powiedz, 
co wiesz o Raszynie”.
 Spotkania odbywały się co kilka mie-
sięcy. We wszystkich uczestniczyła Dyrek-
tor Biblioteki pani Magdalena Golec. 
Zadaniem gości było rozpoznawanie 
osób, budynków i krajobrazów na foto-
grafiach. Różnie bywało, czasem wszy-
scy zgodnie podawali nazwiska osób na 
zdjęciach, czasem zdania były podzie-
lone. Dyskusje odbywały się w przyjaznej, 
a czasem zabawnej atmosferze i to dzięki 
Pani Dyrektor i Panu Łukaszowi, którzy 

taką serdeczną atmosferę wprowadzali. 
Przychodziliśmy do Biblioteki z wielką 
przyjemnością, czuliśmy się dowartościo-
wani i potrzebni.
 Niestety, 23 września odbyło się ostat-
nie spotkanie z Panem Łukaszem, który 
zrezygnował z pracy. Jest nam wszyst-
kim smutno z tego powodu. Przebywanie 
w towarzystwie Pani dyrektor i Pana Łuka-
sza, którzy są osobami o wysokiej kultu-
rze osobistej, to ogromna przyjemność, 
a nawet uczta duchowa. Potwierdziło tę 
moja opinię, a zapewne wszystkich, któ-
rzy brali udział w tych spotkaniach, zor-
ganizowanie pożegnania w dniu 23 bm.
 Pani Dyrektor i Pan Łukasz podzięko-
wali nam za udział w spotkaniach wrę-
czając dyplomy i kwiaty – słoneczniki. 
Wręczając je pan Łukasz mówił: „Sło-
necznik składa się z wielu niepozornych 
nasion, by utworzyć piękny kwiat”. Uwa-
żam, że te słowa można odnieść do pracy 
pana Łukasza, który ze stopniowo, często 
po kilka, przynoszonych zdjęć, stworzył 
zbiór, który liczy ok. 800 fotografii. One 
i różne dokumenty pozwoliły stworzyć 
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. 

Kończąc spotkanie Pani Dyrektor i Pan 
Łukasz wyrazili nadzieję, że mobilizacja 
mieszkańców pozwoli na dalsze powięk-
szanie zbiorów.
 Na zakończenie spotkania Pan Antoni 
Żurawicz, w imieniu swoim i uczestników, 
złożył Panu Łukaszowi ciepłe i serdecznie 
podziękowanie za niezwykle kulturalne 
i merytoryczne spotkania.  Wszyscy żału-
jemy odejścia Pana Łukasza, ale mamy 
nadzieję, że Pani Dyrektor znajdzie pra-
cownika, który będzie kontynuował roz-
poczęte dzieło – Cyfrowe Archiwum Tra-
dycji Lokalnej. 

Teresa Szostak

WAŻNE SPRAWY

Z A P R O S Z E N I E
Parafia p.w. św. Szczepana
w Raszynie
Anonimowi Alkoholicy
Grupa „WALENTY” – Raszyn

Proboszcz parafii p.w. św. Szczepana  
w  Raszynie ksiądz Zdzisław Karaś oraz 
Wspólnota Anonimowych Alkoholików 
grupy „WALENTY” z Raszyna serdecznie 
zapraszają na otwarte spotkanie infor-
macyjne, którego celem  jest udzielenie 
informacji o Wspólnocie AA i jej progra-
mie zdrowienia jako często skutecznym 
sposobie pomocy dla osób uzależnionych 
od alkoholu.
 Spotkanie odbędzie się dnia 19 listo-
pada 2016 roku o godz. 15:00 w sali kon-
ferencyjnej nowego domu parafialnego  
w Raszynie, Aleja Krakowska 6.
 Zapraszamy profesjonalistów oraz 
wszystkich zainteresowanych Wspólnotą 
Anonimowych Alkoholików, dla których 
nadużywanie alkoholu jest problemem 
osobistym lub dotyczy ich bliskich.
 Te wspólne działania mają na celu 
pomóc ludziom uzależnionym od alkoholu 
w odnalezieniu drogi do trzeźwego życia.

Pożegnanie pana Łukasza Żywulskiego © arch GBP
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Czy św. Mikołaj lubił tulipany?
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie i Fundacja Edukacji 
Międzykulturowej zapraszają mieszkańców na kolejne spotka-
nie Klubu Podróżnika z cyklu „Literacki Jedwabny Szlak”, które 
odbędzie się 26 listopada (sobota) o godz. 16:00 w sali widowi-
skowej Domu Rolnika w Jaworowej (ul. Warszawska 95). Nasi 
goście, fotografowie oraz dziennikarze Anna i Krzysztof Kobu-
sowie, zabiorą nas w podróż po Turcji. Ich opowieść zilustruje 
pokaz slajdów o Stambule, Ogniach Chimery, Bawełnianym 
Zamku (Pamukkale), starożytnym Efezie, dolinach Kapadocji, 
Nemrut Dagi i Şanliurfie, mieście proroka Abrahama. Po spo-
tkaniu słodki poczęstunek, będzie też można kupić przewodniki 
i podróżowniki po Turcji i nie tylko. Zapraszamy całe rodziny, 
wstęp wolny!

Literacki Jedwabny Szlak: Turcja
We wrześniu zaprosiliśmy Mieszkańców na wydarzenia przybli-
żające historię kultury tureckiej i sześciusetletnich relacji pol-
sko-tureckich. W ramach nowego projektu „Literacki Jedwabny 
Szlak” odbyły się zarówno warsztaty dla przedszkolaków, jak 
i spotkanie dla dorosłych. 27 i 29 września dwie grupy przed-
szkolne uczestniczyły w warsztatach literacko-plastycznych 
„Wokół tureckiej opowieści”, prowadzonych przez Monikę Bry-
zek z Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Grupa Czerwona 
z Przedszkola Pod Topolą oraz Grupa Tęczowa z Pociechy umiej-
scowiły Turcję na mapie świata, na granicy Europy i Azji oraz 
dowiedziały się, czym był Jedwabny Szlak, dokąd prowadził 
i czym handlowali na nim kupcy. Dzieci wysłuchały też opo-
wieści o tureckim mędrcu Hodży Nasreddinie, który siedząc 
tyłem na swym ośle podróżował dawno temu do miast leżących 
na Jedwabnym Szlaku. Razem z Hodżą zaparzyły turecką her-
batę w szklaneczkach o kształcie tulipanów, mocno ją posłodziły, 
głośno dzwoniąc łyżeczkami, poleżały w cieniu pod olbrzymim 
platanem i obejrzały lokalne wyroby rzemieślnicze: misternie 
tkane i naturalnie barwione dywany, szklane „oczy proroka”, 
ręcznie wyrabiane i zdobione motywami roślinnymi oryginalne 
talerze. W części praktycznej warsztatów przedszkolaki wyko-
nały własne talerze, które można było podziwiać na wystawie 
w holu biblioteki. 30 września zaprosiliśmy na spotkanie „Tur-
cja – więcej, niż seriale i kebaby” z Agnieszką Ayşen Kaim – Polką 
tureckiego pochodzenia, doktorem turkologii, orientalistką, 
tłumaczką, wykładowczynią akademicką, adiunktem w PAN, 
członkinią stowarzyszenia Studnia „O”. W 2015 r. ukazała się 
jej autorska opowieść dla dzieci „Bahar znaczy Wiosna”, którą 
można było na spotkaniu zakupić wraz z dedykacją. Przybli-
żyła ona zagadnienia historii, kultury i literatury tureckiej, jej 
korzeni oraz różne etapy kształtowania się tureckości na styku 
Europy i Azji. Nie brakło też odniesień do orientalnych fascynacji 
Polaków Turcją; dość wspomnieć tu Adama Mickiewicza (zało-
żył w Turcji legiony), tłumacza dyplomatycznego i artystę Woj-
ciecha Bobowskiego (Ali Ufki), działacza politycznego Michała 
Czajkowskiego (Sadyka Paszę), czy Stanisława Chlebowskiego 
(nadwornego malarza sułtana Abd-ul-Aziza). Dodatkowo można 
było przejrzeć i wypożyczyć książki tureckich autorów oraz litera-
turę o Turcji ze zbiorów biblioteki, wyeksponowaną na specjalnie 
przygotowanym regale oraz spróbować oryginalnych, tureckich 
wyrobów cukierniczych z raszyńskiej tureckiej cukierni Tudel. 
Dziękujemy licznie przybyłym gościom, którzy zechcieli spę-
dzić piątkowy wieczór na jedwabnym szlaku z naszą biblioteką. 
Projekt „Literacki Jedwabny Szlak”, który raszyńska biblioteka 
realizuje w partnerstwie z Fundacją Edukacji Międzykulturo-
wej oraz bibliotekami w Nadarzynie i Komorowie jest finanso-
wany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w Programie ASOS 2014-2020. W listopadzie zapraszamy 
na kolejne spotkania: tym razem poświęcone będą one Chinom.

Zespół GBP

Poznaj Państwo (od)Środka
16 listopada o godz. 18:00 w czytelni raszyńskiej biblioteki odbę-
dzie się spotkanie poświęcone kulturze i historii Chin. Popro-
wadzi je Agnieszka Putkiewicz, która jest z wykształcenia sino-
logiem. Po studiach na Uniwersytecie Warszawskim wyjechała 
na stypendia do Szanghaju i Tajpej. Pracowała jako tłumaczka 
i pilotka polskich wycieczek do Chin i  chińskich po Polsce. 

Uczy języka chińskiego oraz 
sztuki kaligrafii chińskich 
znaków. Jest autorką ksią-
żek „Powiew Wschodu” oraz 
„Puka w  Chinach”, poetką 
i biblioterapeutką. Spotka-
niu towarzyszy wystawa 
publikacji ze zbiorów biblio-
teki. Jest ono częścią projektu 
„Literacki Jedwabny Szlak”, 
w  którym biblioteka jest 
partnerem Fundacji Eduka-
cji Międzykulturowej. W pro-
gramie chińskie przysmaki. 
Zapraszamy! Ul. Poniatow-
skiego 20, wstęp wolny!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

16 LISTOPADA, ŚRODA, GODZ. 18.00 
„Chiny” – spotkanie otwarte na temat Państwa Środka z Agnieszką 
Putkiewicz – sinologiem, pilotką wycieczek, biblioterapeutą, miesz-
kanką Chin i Tajwanu w latach 1995-1999, poetką. Impreza w ramach 
partnerskiego projektu „Literacki Jedwabny Szlak” z Fundacją Edu-
kacji Międzykulturowej. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20, 
wstęp wolny, chiński poczęstunek.

26 LISTOPADA, SOBOTA, GODZ. 16.00 
„Czy św. Mikołaj lubił tulipany?” – spotkanie otwarte dla całych 
rodzin z podróżnikami, fotografami, podróżnikami Anną i Krzysz-
tofem Kobusami nt. Turcji. W programie także turecki poczęstunek 
i możliwość zakupu przewodników turystycznych autorstwa gości. 
Sala widowiskowa Domu Rolnika w Jaworowej, ul. Warszawska 95. 
Wstęp wolny. Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna, Fundacja 
Edukacji Międzykulturowej, współpraca Ognisko Wych., Klub Seniora 
„Pod Jaworem”.

Kalendarium Biblioteka
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Biegi Przełajowe Gimnazjum w Raszynie
Rok szkolny 2016/2017 rozpoczął się 
na dobre. Za uczniami pierwsze kart-
kówki, sprawdziany, ale również rywa-
lizacja sportowa. 21 września uczniowie 
gimnazjum zainaugurowali sezon bie-
gami przełajowymi na dystansie 1000 m, 
które odbyły się na stadionie im. Kazimie-
rza Jedynaka przy ul. Sportowej w Raszy-
nie. Łącznie wzięło udział 57 zawodniczek 
i zawodników, którzy walczyli o miejsce 
gwarantujące im udział w  zawodach 
na szczeblu powiatowym. 
 Pogoda była sprzyjająca. Choć wska-
zanie na termometrze nie przekraczało 
20 kresek, to obyło się bez deszczu oraz 
silnego wiatru. Pierwszoroczniacy, którzy 

byli grupą najliczniejszą pokazali się 
z bardzo dobrej strony. Wśród dziewcząt 
najlepsze okazały się Oliwia Czarnocka, 
Martyna Piątkowska i  Wiktoria Czar-
nocka. Najszybszym z chłopców okazał 
się Kuba Sąpór, który wyprzedził Domi-
nika Krawczyka i Kamila Rosłańca. 
 Przedstawiciele klas drugich (było 
tylko 4 chłopców oraz 4 dziewczyny) 
pokonali dystans, co było do przewi-
dzenia, w szybszym tempie od swoich 
młodszych o rok koleżanek i kolegów. 
Najszybszym biegaczem w tej kategorii 
wiekowej okazał się Albert Jędrzejewski 
znany przede wszystkim jako czołowy 
pływak sekcji UKS GOS Raszyn. Kolejne 

miejsca „na pudle” zajęli Patryk Ryczy-
wolski i Kuba Kowalski. Katarzyna Błesz-
nowska pokonała dystans najszybciej 
spośród dziewcząt, wyprzedzając Martę 
Leśniewską i Wiktorię Wróblewską. Trze-
cioklasiści, którzy w zawodach gimna-
zjalnych biorą udział po raz ostatni, nie 
zawiedli oczekiwań, a także dają nadzieję 
na dobry występ w rywalizacji na szcze-
blu powiatowym. Wiktoria Kamińska 
zwyciężyła w kategorii dziewcząt. Nieźle 
pobiegły także kolejne biegaczki Oliwia 
Perendyk i Weronika Lechańska. Najszyb-
ciej z chłopców pobiegł Kamil Domański, 
który był przed Przemkiem Świtałą i Fili-
pem Belczykiem.           Rafał Ulewicz

XVI Turniej Bokserski Juniorów imienia Michała Szczepana w Raszynie
Dnia 01.10.2016r w sobotę w Szkole Pod-
stawowej w Raszynie odbył się kolejny 
XVI Międzynarodowy Turniej Bokser-
ski – Juniorów im. Michała Szczepana 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn, zorga-
nizowany przez K.S. Raszyn. Jak co roku 
do Raszyna przybyły sekcje bokserskie 

z Polski, Ukrainy, Białorusi, zaproszona 
była również sekcja z Niemiec, ale z przy-
czyn technicznych nie dojechała.
 Zorganizowano dwanaście walk tur-
niejowych i  sześć walk towarzyskich, 
przy wypełnionej sali sympatyków boksu 
i obecnych na turnieju Medalistów Olim-
pijskich oraz Mistrzów Świata i Europy. 
Podczas otwarcia Turnieju przez Wójta 
Gminy Raszyn p. Andrzeja Zarębę, wice-
prezesi PZB p. Andrzej Filipek wręczył 
złotą odznakę „Zasłużony dla PZB” – trene-
rowi naszej raszyńskiej sekcji bokserskiej 
p. Krzysztofowi Wójcikowi, jako wyraz 
uznania za osiągnięcia jego podopiecz-
nych w Mistrzostwach Polski i Europy.
 Sekcja Bokserska K.S. Raszyn na Tur-
niej wystawiła trzech naszych najlepszych 

zawodników Mistrzów Polski i Europy, 
z których dwóch wygrało walki tj. Radek 
Rudiuk waga 54 kg i Mateusz Szewczyk 
waga 75 kg – który uzyskał również tytuł 
najlepszego zawodnika turnieju, nato-
miast Kacper Niewiadomski – Mistrz 
Polski waga 57 kg uległ w punktacji 2 – 1 
Mistrzowi Ukrainy.
 W imieniu Sekcji Bokserskiej K.S. Raszyn 
dziękuję władzom Samorządowym Gminy 
Raszyn, p. Wójtowi Andrzejowi Zarębie, 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Raszynie, 
Spółdzielni w Dawidach, wszystkim mece-
nasom wspierającym Turniej.

Jacek Gromek, 
Kierownik Sekcji Bokserskiej K.S. Raszyn

Najlepsi chłopcy © arch. GOS Najlepsze dziewczyny © arch. GOS Uczestnicy rozgrywek © arch. GOS



PRZYSZŁA JESIEŃ
Przez cały wrzesień nadal królowało lato. Może trochę chłodniejsze, może 
dni były trochę krótsze, ale słonko nadal świeciło mocno i pozwalało 
spędzać dużo czasu na dworze, a drzewa i krzewy nadal miały zielone listki.
 W październiku Pani Jesień nie była już tak ustępliwa. Doszła, widać, 
do wniosku, że przyszła na nią kolej. I na dobre rozgościła się wokół nas. 
I pokazała, że też sroce spod ogona nie wypadła, że ma co pokazać. 
 Przedszkolaki z Przedszkola w Stumilowym Lesie to bardzo bystre 
dzieciaki. Zaraz zauważyły, 
c o  p r z y n i o s ł a  i m  P a n i 
Jesień. I  wszystko na swoje 
rysunki i  prace plastyczne 
przeniosły: kolorowe listki, 
brązowe kasztany i  grzyby, 
w i e l o b a r w n e,  j e s i e n n e 
bukiety. Aż się w oczach mieni 
od tych barw. Prawda?

Przedszkolaczek

Filip Piotrowski

Hania GębalIgor Kamiński

Marta Wróblewska MIMI Piotr Piechał Wiktor Kamiński Wiktoria Siedlecka

Ignacy Skowroński Julia Sadecka Kacper Wieteska Lena Siewiera Maja Nowak

Agatka Rynkar – oddział Spokojna Basia Romańczyk – oddział Spokojna Maja Łubińska – oddział Spokojna

Anna Wodzyńska

Franek KaczmarekAdaś Pająk – oddział Spokojna 

Galeria Młodego artysty


