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KURIER
RASZYŃSKI

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim mieszkańcom, 

aby w ich domach było dostatnio i radośnie, 
a nadchodzący Nowy Rok spełnił ich marzenia.

Wójt Andrzej Zaręba wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski wraz z Radnymi

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli
Redaktor Kuriera Raszyńskiego Jacek Kaiper
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NA PÓŁMETKU KADENCJI

Na półmetku kadencji
rozmowa z Wójtem Andrzejem Zarębą

Jacek Kaiper: Aż trudno uwierzyć, ale pod 
koniec listopada tego roku upłynęła połowa 
obecnej kadencji samorządu. To dobry czas 
na podsumowania i  sprawdzanie, które 
plany i  projekty udało się wprowadzić 
w życie?
Andrzej Zaręba: Tak, czas płynie bar-
dzo szybko. Zdaję sobie z tego sprawę 
i  dlatego staram się go wykorzystać 
jak najlepiej. Dla mnie i podległego mi 
zespołu najważniejsza jest systematycz-
ność i organizacja. Tylko takie działanie 
pozwala na realizowanie planów z moż-
liwie najmniejszymi zawirowaniami. 
Bez żadnej przesady mogę stwierdzić, 
że ludzie, z którymi pracuję stosują te 
zasady. Bardzo dobrze układa się też 
współpraca z  Radą Gminy. Dyskutu-
jemy, spieramy się, ale potra-
fimy znaleźć wspólny język 
i co najważniejsze, wspólne 
rozwiązania. 
 Dużą pomoc otrzymuję 
od mojego zastępcy Michała 
Kucharskiego, który przejął 
część moich obowiązków, 
a także kreuje nowe działania.
 Dzięki temu, na półmetku kadencji, 
liczne plany już zrealizowaliśmy, a inne 
przygotowaliśmy do realizacji. Wszyst-
kie. Bez przesady stwierdzam, nawet te, 
które wydawały się trudne do wykonania 
w tej kadencji. 
–  Budujemy przedszkole – 8 oddziałów, 
doskonale wyposażone, z bogatym pro-
gramem funkcjonalnym.

– Rozpoczęliśmy rozbudowę szkoły Pod-
stawowej w Ładach – ogromny kompleks 
szkolno-przedszkolny, który pomieści 
dwa razy więcej dzieci niż obecna szkoła. 
– Zaczynamy też inwestycję, co do któ-
rej miałem największe wątpliwości, oba-
wiając się, że nasze aspiracje nie nadążą 
za możliwościami finansowymi. Hala 
Sportowa, bo o niej mówię, ma projekt 
z zezwoleniem na budowę i dofinanso-
wanie prawie połowy kosztów z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Wyłoniliśmy 
wykonawcę i podpisaliśmy z nim  umowę. 
Budowę rozpoczniemy z  początkiem 
przyszłego roku. Uważam to za duży suk-
ces, ponieważ w 2017 i 2018 roku, wszyst-
kie trzy obiekty będą służyć naszym 
mieszkańcom. Dobra passa  nam sprzyja. 

J.K.: A co z innymi inwestycjami? 
A.Z.:  Przez minione dwa lata wybu-
dowaliśmy, od podstaw, 14 dróg i ulic. 
Mówię „od podstaw”, ponieważ inwesty-
cje drogowe wykonujemy według sta-
łego schematu: zanim powstanie nowa, 
wygodna nawierzchnia, remontujemy 
bądź budujemy wszystkie instalacje, nie 
zapominając o odwodnieniu. W ten spo-
sób tworzymy, sieć kanalizacji deszczo-
wej zabezpieczającej skutecznie obszar 
zabudowany przed zalewaniem. 
 Trwają też prace nad kanalizacją sani-
tarną. Dla większości zadań uzyskaliśmy 
dofinansowanie z UE, część wykonujemy 
z naszego budżetu, ale składamy wnio-
ski do kolejnych unijnych programów, 
aby uzyskać dofinansowanie również 

na nie. Kanalizacja dotarła prawie wszę-
dzie. Mogę powiedzieć, że pozostały nam 
do wykonania tylko odcinki na terenach 
uwolnionych ostatnio po wybudowaniu 
trasy S8 i S2 oraz w nowo powstających 
ulicach.
 Staramy się uzupełniać brakującą 
kanalizację deszczową w istniejących uli-
cach, gdzie zabrakło wyobraźni naszym 
poprzednikom, a jej brak czyni te tereny 

dysfunkcyjnymi. Mam tu na myśli wyko-
nane niedawno odwodnienie w ulicach 
Długa, Szlachecka i Miklaszewskiego.  
 Wykonaliśmy też mniejsze, ale ważne 
zadania: w Szkole Podstawowej w Raszy-
nie wymieniliśmy instalacje elektryczne, 
remont przeszły kolejne pomieszczenia, 
dzięki którym szkoła zwiększyła swoją 
ofertę edukacyjną zwłaszcza w zakre-
sie edukacji przedszkolnej. Świetlica 
w Rybiu ma nowy plac zabaw, a basen – 
brodzik dla niemowląt. Powstały kolejne 
place zabaw i siłownie zewnętrzne dla 
dorosłych. 
 W ciągu minionych dwóch lat wypeł-
niły się też mury Centrum Kultury Raszyn 
– obecnie obiekt jest wyposażony i este-
tycznie wykończony. A ogromne plakaty 
na froncie budynku, które informują 
mieszkańców i przejezdnych o najważ-
niejszych imprezach, wskazują na inten-
sywną i różnorodną ofertę kulturalną. 
O to nam chodziło.

J.K.: A Centrum Zdrowia? To wprawdzie 
zakończona inwestycja, ale oczywiste jest, 
że jej celem była sprawnie działająca pla-
cówka, a nie puste, choć eleganckie mury.
A.Z.: W tej kwestii też nastąpiły zmiany. 
Po ogłoszonym w ubiegłym roku kon-
kursie zmieniliśmy operatora. Obecnie 
w  Centrum Medycznym działa firma 
Judyta, która dała się poznać z bardzo 

dobrej strony. Skończyły się 
kolejki, znacznie poszerzyła 
oferta medyczna. Miesz-
kańcy chwalą zmianę. Tym 
bardziej że poprzedni ope-
rator, SZPZLO Warszawa 
Ochota, pozostał w Raszynie. 
Dzięki temu działają u nas 

dwa ośrodki zdrowia, co jest ewenemen-
tem wśród gmin podobnej wielkości.

J.K.:  Komunikacja. Pod koniec 2014 r. 
Gmina Raszyn kojarzyła się z  nieprze-
jezdną Aleją Krakowską. Jak jest teraz?
A.Z.: To miejsce kolejnych, diametral-
nych zmian. W połowie ubiegłego roku, 
prawie cały ruch, szczególnie tranzytowy, 
przeniósł się z centrum gminy na trasę 

Dla mnie i podległego mi zespołu najważniej-
sza jest systematyczność i organizacja. Tylko 
takie działanie pozwala na realizowanie pla-
nów z możliwie najmniejszymi zawirowaniami. 
Bez żadnej przesady mogę stwierdzić, że ludzie, 
z którymi pracuję stosują te zasady.

{ }

Działają u  nas dwa 
ośrodki zdrowia, co 
jest ewenementem 
wśród gmin podob-
nej wielkości.{ }
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S8. Trudno w to uwierzyć, ale obecnie 
Al. Krakowska jest całkowicie przejezdna. 
Co więcej, przekształcenie jej z drogi kra-
jowej na wojewódzką otwiera przed 
nami szansę do zmiany oblicza tej części 
Raszyna. Obecnie przygotowujemy się 
do aplikowania w unijnych konkursach 
na dofinansowanie rewitalizacji również 
tej części gminy. Bardzo nam wszystkim 
zależy, żeby Al. Krakowska i  przyległe 
tereny zachęcały do osiedlania się tutaj. 
Już teraz widać, że jesteśmy na najlep-
szej drodze do coraz bardziej gruntow-
nych zmian.

J.K.:  A  skąd pieniądze na tak ambitne 
zamierzenia inwestycyjne?
A.Z.: Jak dotąd udało się nam uzyskać, 
z różnych źródeł łącznie ponad 33 mln zł 
dofinansowania dla naszych projektów. 
Nie są to jednak pieniądze już przelane 
na konto gminy. Najpierw trzeba wyko-
nać inwestycje posługując się swoimi 
środkami. Staramy się o więcej i prace 
w tym kierunku są zaawansowane.
 Jak już wspomniałem udało nam się 
podpisać umowy na  dofinansowanie 
w wysokości 7 milionów zł, przez Mini-
stra Sportu i Turystyki, budowy hali spor-
towej w Raszynie oraz kolejne 1,8 miliona 
na budowę hali sportowej przy zespole 
szkolno-przedszkolnym w  Ładach. 
Podpisana została umowa z  Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na dofinansowa-
nie, w wysokości 18,9 miliona, kolejnej 
fazy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej 
z elementami odwodnienia. Uzyskamy 
również dofinansowanie w  wysoko-
ści 100 tys. od marszałka województwa 
mazowieckiego na sporządzenie gmin-
nego programu rewitalizacji oraz nie-
wielkie środki na wyposażenie OSP. Środki 
w ramach nowej perspektywy dopiero są 
rozdzielane w ramach ogłaszanych pro-
gramów. Już teraz jesteśmy po pozytyw-
nej ocenie formalnej wniosku o  dofi-
nansowanie przebudowy ul. Szkolnej 
w ramach programu Ministerstwa Infra-
struktury i Budownictwa oraz Wojewody 
Mazowieckiego. Ponadto również pozy-
tywną ocenę formalną uzyskały nasze 

wnioski na dofinan-
sowanie w  ramach 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
województwa mazo-
wieckiego kolejno 
n a :  r e w i t a l i z a c j ę 
obiektu Austeria, termomodernizacji 
Szkoły Podstawowej w  Raszynie, a za 
pierwszy etap dotyczący budowy gmi-
nych ścieżek rowerowych przyznano 
nam 5,3 mln zł. Oczywiście zbyt wcze-
śnie jest w tym przypadku mówić o koń-
cowym sukcesie. Będzie to zależało od 
ilości środków i ostatecznej oceny mery-
torycznej. Czekamy na ocenę kolejnych 
wniosków o  dofinansowanie inwesty-
cji wodno-kanalizacyjnych. Pracujemy 
w  ramach Lokalnej Grupy Działania 
razem z gminą Michałowice i Nadarzyn, 
gdzie na wspólne działania urząd mar-
szałkowski zabezpieczył nam ponad 
7  milionów złotych. Każdy ogłaszany 
nowy program jest przez nas wnikliwie 
analizowany pod względem jego przy-
datności dla rozwoju Gminy Raszyn.

J.K.: Zgodnie z tym, co Pan powiedział, 
w całej gminie od sześciu lat trwa budowa: 
nowe ulice, budynki użyteczności publicz-
nej, place zabaw, itd. Raszyn się zmienia na 
naszych oczach. Przypuszczam, że ma Pan 
jakąś szerszą wizję, którą tymi działaniami 
urzeczywistnia. Proszę ją przedstawić.
A.Z.:  Wizję? Ona jest nie tylko moja. 
Podzielają ją radni, a na pewno Przewod-
niczący Rady Gminy Raszyn pan Dariusz 
Marcinkowski i  jego zastępcy. Raszyn 
poprzez swoje położenie stanowi przed-
mieście Warszawy oddalone od centrum 
tak jak np. Bielany, a dzięki sieci autostrad 
przebiegających w pobliżu granic gminy 
doskonale skomunikowane z miastem 
i całym krajem. Chcemy stworzyć z niego 
miejsce dobre do życia, spełniające naj-
bardziej wygórowane wymagania, jed-
nym słowem przyjazne środowisko 
dla mieszkańców. Temu służą istniejące 
już ośrodki zdrowia, sieć nowoczesnych 
przedszkoli, którą doskonale uzupełni 
przedszkole w budowie, szkoły zapew-
niające kształcenie i wychowanie dzieci 

i  młodzieży na 
n a j w y ż s z y m 
poziomie, liczne 
p l a c e  z a b aw, 
wygodne ścieżki 
rowerowe. Cen-
t r u m  Ku l t u r y 
Raszyn już teraz 

zapewnia bogaty program związany 
z kulturą popularną, ale i wysoką. Pro-
gram rewitalizacji gminy zmieni nie tylko 
wygląd Alei Krakowskiej, ale uczyni ją 
przyjazną dla biznesu. Znikną słupki, 
pojawią się parkingi, a wzdłuż poprowa-
dzi ścieżka rowerowa. Podobnie zmieni 
on całe kwartały gminy.

J.K.: Panie Wójcie, czyli gdyby potrakto-
wać Gminę Raszyn jako produkt, to...
A.Z.: Nigdy nie określałbym Raszyna 
w tych kategoriach, bo w grę wchodzą 
emocje. Samymi pieniędzmi wiele się 
nie osiągnie. Proszę sobie wyobrazić 
nowoczesny dworzec. Wszystko w nim 
jest za dużą kasę, a dobry plastyk zadbał 
o  wystrój. Pięknie, ale tam się wsiada 
i  wysiada, i  wychodzi jak najprędzej. 
Raszyn to inne miejsce to dom, potrzebny 
jest klimat, duch, emocje, pasja ludzi; 
w końcu jakaś forma szacunku i miłości 
do niego. Jestem przekonany, że najlepsze 
rzeczy, jakie tylko możemy sobie wyobra-
zić, nie będą dobrze funkcjonowały bez 
zapaleńców. Tacy ludzie są najbardziej 
potrzebni i takich poszukuję.

J.K.: Co należałoby jeszcze dodać, abyśmy 
mieli pełen obraz skali wysiłku wkłada-
nego w kierowanie rozwojem i rozbudową 
gminy?
A.Z.: Tak intensywna praca i już widoczne 
jej efekty nie byłyby możliwe gdyby 
nie zespół dobrze merytorycznie przygo-
towanych i zaangażowanych pracowni-
ków. Ich pracy towarzyszą trudne do opi-
sania emocje, niejednokrotnie pozytywny 
wynik ich pracy jest dla nich sprawą ambi-
cjonalną, co cenię w  nich szczególnie 
wysoko. Muszę przyznać, że są oni przeze 
mnie zbyt rzadko chwaleni i nagradzani. 
Tak jest, że nie mamy czasu celebrować 
osiągniętego sukcesu, bo przed nami 
znajduje się już kolejne wyzwanie.
 Chciałbym korzystając z okazji podzię-
kować wszystkim moim współpracowni-
kom za ich poświęcenie i sumienność.
 Słowa uznania należą się również rad-
nym i sołtysom. Wiem, że zawsze możemy 
liczyć na ich pomoc i zaangażowanie.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

NA PÓŁMETKU KADENCJI

Jak dotąd udało się nam uzyskać, z różnych 
źródeł, łącznie ponad 33 mln zł dofinanso-
wania dla naszych projektów. Nie są to jed-
nak pieniądze już przelane na konto gminy. 
Najpierw trzeba wykonać inwestycje posłu-
gując się swoimi środkami.

{ }

Raszyn (…) to dom, potrzebny jest klimat, duch, 
emocje, pasja ludzi; w końcu jakaś forma szacunku 
i miłości do niego. Jestem przekonany, że najlepsze 
rzeczy, jakie tylko możemy sobie wyobrazić, nie 
będą dobrze funkcjonowały bez zapaleńców. Tacy 
ludzie są najbardziej potrzebni i takich poszukuję.

{ }
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ECHA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

XXIX Sesja Rady Gminy Raszyn

24 listopada 2016 na wniosek Wójta 
Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby 
została zwołana nadzwyczajna XXIX 
Rada Gminy Raszyn. Po stwierdzeniu 
kworum radni rozpoczęli obrady.
 Jako jedyna tego dnia miała zostać 
podjęta uchwała pod nazwą „Program 
współpracy Gminy Raszyn z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o  których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. 2016 poz. 1817) na rok 2017”. Usta-
lając porządek obrad dodano uchwały 
w  sprawie zmian w  budżecie 2016 
i zmiany prognozy budżetowej Gminy 
Raszyn na lata 2016 – 2030.
 W  uzasadnieniu Wójt stwierdził, 
że program został przygotowany zgodnie 
z ustawą na podstawie  wcześniejszego 
programu na rok 2016. Został on poddany 
konsultacjom z organizacjami pozarzą-
dowymi, które odbyły się zgodnie z Regu-
laminem Konsultacji z Organizacjami 

Pozarządowymi uchwalonym przez Radę 
Gminy Raszyn dnia 4 listopada 2010 roku. 
Zgodnie z Regulaminem trwały one dwa 
tygodnie, od 4 października 2016 roku 
do  19 października i  w  tym czasie nie 
wpłynęły żadne postulaty dotyczące 
zmian w projekcie współpracy.
 Radni uchwalili powyższy Program 
Współpracy w formie zaproponowanej 
przez Wójta, a następnie dokonali zmian 
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i budżecie Gminy.                    Jacek Kaiper

Echo Światowych Dni Młodzieży w Parafii Świętego Szczepana w Raszynie

Dnia 12 listopada br. w  kościele para-
fialnym pod wezwaniem Świętego 
Szczepana w Raszynie odbyło się spo-
tkanie podsumowujące Dni w  Diece-
zjach w ramach Światowych Dni Mło-
dzieży. O godzinie 16 rodziny goszczące 
pielgrzymów z Hiszpanii i Hondurasu, 
wolontariusze oraz przedstawiciele 
władz lokalnych i instytucji spotkali się 
na dziękczynnej Mszy Świętej „za dar 
dobrego przeżycia tego wyjątkowego 
czasu”. Po Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz 
Zdzisław Karaś zaprosił wszystkich zaan-
gażowanych w organizację pobytu mło-
dzieży w  naszej parafii na spotkanie 
w Domu Parafialnym. Ksiądz Proboszcz 
podziękował za życzliwość i  okazaną 

pomoc przedstawicielom samorządu, 
dyrektorom placówek oświatowych 
i innych instytucji. Padło wiele ciepłych 
słów pod adresem rodzin. Wolonta-
riuszom, w  podziękowaniu za ogrom 
pracy, zaangażowania i dostępność 24 
godziny na dobę w czasie wizyty gości, 
wręczono podarunki w postaci książek 
księdza Kaczkowskiego. Podziękowania 
uzupełniła Monika Koper – koordyna-
tor świecki parafialnego zespołu ŚDM, 
dziękując Ks. Proboszczowi oraz Księ-
żom Pawłowi Nawłoce oraz Bartoszowi 
Kuczmarskiemu, za ich opiekę i wszelkie 
potrzebne wsparcie.
 Po części oficjalnej w miłej atmosfe-
rze przy poczęstunku wspominaliśmy ten 

wspaniały wyjątkowy czas. Wierzymy, że 
takie doświadczenie pozostawi w nas ślad 
i zaowocuje w przyszłości.
 Bardzo dziękujemy wolontariuszom: 
Joannie Bazga, Marcinowi Bazga , Annie 
Derda, Kacprowi Hawryluk, Karoli-
nie Hawryluk, Adriannie Jagodzińskiej, 
Aleksandrze Jagodzińskiej, Aleksandrze 
Jaroszek, Aleksandrze Jeromin, Kata-
rzynie Kędziora, Arturowi Kisiel, Monice 
Koper, Małgorzacie Koper, Ireneuszowi 
Koper, Magdalenie Kowalskiej, Szymo-
nowi Krupczyńskiemu, Marii Książek, Pio-
trowi Nockiewicz, Monice Turek i Ewelinie 
Żurawskiej.

Momika Koper
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WYWIAD Z DARIUSZEM MARCINKOWSKIM

Wywiad z Dariuszem Marcinkowskim 
Przewodniczącym Rady Gminy Raszyn

Jacek Kaiper: Panie Przewodniczący, od 
lat obserwuję obrady Sejmu RP, a od dwóch 
lat obrady Rady Gminy Raszyn. Jak Pan to 
robi, że u nas, inaczej niż tam, wypowiedzi 
są konkretne, przemyślane i merytoryczne, 
a obrady trwają tyle ile powinny?

Dariusz Marcinkowski: To nie ja robię, 
to robimy my, wszyscy radni. Jest w nas  
poczucie  odpowiedzialności,  pragnienie  
dotrzymania słów i obietnic danych miesz-
kańcom. Osobiście każdy z radnych odpo-
wiada za inną część gminy, za tę,  w której 
uzyskał mandat społecznego zaufania, 
rozpoznał problemy, jakie tam występują, 
zna aspiracje mieszkańców. Poprzez Radę 
Gminy stara się te  problemy rozwiązać, a  
potrzebom i aspiracjom sprostać. Tego 
może dokonać przekonując Radę do wła-
snego zdania, że to w jego rejonie braki 
są największe, lub że inwestycja taka czy 
inna w tym miejscu przyniesie największe 
korzyści lokalnej społeczności.

J.K.: O to właśnie chcę dopytać. Nie dobie-
rał Pan sobie radnych, wszyscy pochodzą 
z wyborów. Każdy obiecał coś wyborcom 
i każdy chce tego dotrzymać, a wiadomo 
wszystkiego naraz nie da się osiągnąć. Jak 
udaje się Panu wszystkich pogodzić?

D.M.:  Wszystkiego naraz nie da się 
osiągnąć, bo budżet gminy ma swoje 

ograniczenia. Trzeba ustalić pewne prio-
rytety kolejność powstawania poszcze-
gólnych inwestycji, rozpoczynając od ana-
lizy, rozpoznania, czy dana   inwestycja 
jest wykonalna ze względu na uwarun-
kowania prawne, mam tu na myśli kwe-
stie własnościowe, bo jak wiemy, gmina 
nie może inwestować w terenie, który do 
niej nie należy. Następnie wykonać pro-
jekty. Trwa to bardzo długo, niejednokrot-
nie dłużej niż kadencja rady. Trzeba cze-
kać, ale warto czekać. Radni zdają sobie 
z tego sprawę. W przeciągu ostatnich lat  
gmina zmienia się bardzo szybko. Staje 
się coraz bardziej atrakcyjna dla inwesto-
rów, jak i nowo osiedlających  się miesz-
kańców, którzy z  naszą gminą wiążą 
swoją przyszłość.

J.K.: Czyli istnieje coś takiego jak polityka 
gminy Raszyn realizowana przez Radę 
Gminy, która jak każda przemyślana dzia-
łalność odbywa się w swoim rytmie podpo-
rządkowanym kolejnym celom i dostępnym 
środkom materialnym?

D.M.: Dobrym przykładem, że tak, jest 
ośrodek zdrowia. Dzięki trafnej poli-
tyce mamy obecnie dwa ośrodki dbające 
o zdrowie mieszkańców. Zna pan sprawę, 
ryzykowaliśmy i udało się. Nasi miesz-
kańcy mają wybór gdzie chcą się leczyć 
i mogą wybrać tego operatora, który ich 
zdaniem jest lepszy.  Wracając do pyta-
nia, radni obecnej kadencji są doświad-
czonymi społecznikami, znają swoje moż-
liwości i ograniczenia. Spierają się bardzo 
często. Jednak są merytoryczni i potrafią 
uznać silniejsze racje. Przykładem niech 
będą decyzje o trzech flagowych inwe-
stycjach: przedszkolu, rozbudowie szkoły 
i hali sportowej. Ostatnia z nich została 
podjęta po uzyskaniu pewności dofinan-
sowania z Ministerstwa Sportu w wysoko-
ści prawie połowy kosztów. My radni zda-
jemy sobie sprawę, że obiekty takie trzeba 
z czegoś utrzymać, ale sądzimy, że dobrze 
wyposażona gmina przyciągnie nowych 
mieszkańców, co daje szansę, na wzrost 
dochodów budżetowych.

J.K.:  Mówiliśmy dotąd o  radnych i  ich 
wkładzie w zarządzanie polityką Gminy 
Raszyn. Porozmawiajmy teraz o tym, jak 
układa się praca Rady z  wójtem panem 
Andrzejem Zarębą.

D.M.: Dobrze. Spieramy się w  bar-
dzo wielu kwestiach. Jednak proszę nie 
myśleć, że są to kłótnie. To jest wymiana 
zdań. Nie tracimy czasu na kłótnie. 
Dochodzimy ostatecznie do konkluzji 
korzystnych dla gminy. Dlatego uważam, 
że współpraca układa się dobrze.
 Wolałbym w  tym miejscu mówić 
nie o  Wójcie Zarębie, ale o  człowieku 
Andrzeju Zarębie. Można powiedzieć, 
że  praca na rzecz gminy zupełnie go 
pochłonęła. Stara się rozpoznać każdy 
szczegół, zapoznać z  każdą sprawą. 
Ma przy tym niespożytą energię, którą 
nakręca radnych i pracowników gminy. 
To dobrze i źle, ponieważ nie wiem jak 
długo w tym tempie wytrzyma. My potra-
fimy się dystansować, rozdzielać życie 
prywatne od funkcji, a Andrzej mam wra-
żenie, żyje dla gminy.
 Korzystając z  okazji chciałbym też 
bardzo podziękować, w imieniu Radnych 
i swoim, pracownikom urzędu gminy oraz 
pracownikom wszystkich instytucji dzia-
łających przy samorządzie. Bez ich zaan-
gażowania nie byłaby możliwa realizacja 
wielu inwestycji i zadań. Słowa podzięko-
wania przekazuję też wszystkim Radnym, 
a  zwłaszcza moim zastępcom: Annie 
Matrackiej i Sławomirowi Ostrzyżkowi.   
 Przed nami kolejne trudne wyzwa-
nia  a  tym najważniejszym jest  reforma 
oświaty. Temat, który budzi wiele emo-
cji  i niepokoju zarówno wśród nauczy-
cieli, jak i rodziców. Problem trudny,  bar-
dzo ważny dla naszego społeczeństwa. 
Ze swej strony mogę zadeklarować pełne 
zaangażowanie  i wolę współpracy, liczę 
na wsparcie radnych i na to, że  wspólnie 
podołamy temu wyzwaniu.

 Panie redaktorze pozwoli Pan, 
że korzystając z łamów gazety 

złożę życzenia świąteczno-noworoczne.

Szanowni Państwo z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i  Nowego Roku 2017 pra-
gnę życzyć Wam aby ten  nadchodzący 
czas  był dla Was pełen  spokoju, pomyśl-
ności  i radości. Życzę aby  nie zabrakło 
Państwu wiary i tej duchowej, jak i wiary 
w drugiego człowieka, aby wokół Was 
byli życzliwi ludzie, dzięki którym nigdy 
nie będziecie samotni.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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PODZIĘKOWANIE

Pan Marek Bańburski, radny 
Gminy Raszyn, składa podzięko-
wania osobom, które odpowie-
działy na zorganizowaną przez 
niego akcję ODDAJ ZA DARMO, 
zainicjowaną ogłoszeniem 
w 67 numerze Kuriera Raszyń-
skiego. „Na mój apel odpowiedziało 
zaskakująco wiele osób – mówi 
radny – miałem telefony z naszej 
gminy, ale też z Michałowic i Lesz-
nowoli. Paradoksalnie, więcej było 
osób gotowych oddać porządny 
sprzęt „na chodzie”, czy dobre meble, 
niż zgłaszających zapotrzebowa-
nie. Myślę, że to z uwagi na począ-
tek akcji. Liczę na to, że w kolej-
nych miesiącach, bo chce powrócić 
do akcji po Nowym Roku, jeszcze 
lepiej uda się połączyć obdarowa-
nych z  darczyńcami. Szczególnie 
chciałbym podziękować panu Mar-
kowi Motylowi i jego pracownikom, 
którzy przekazane meble za darmo 
dowieźli do obdarowanego.”

To była pilotażowa akcja, która 
pokazała, że jest zapotrzebowa-
nie na takie działanie. W przy-
szłym roku znów ją podejmiemy.

Małgorzata Kaiper

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA 
DO SERWISU OPON 

W RASZYNIE. 
DOBRE WARUNKI PRACY 

I PŁACY. 
KONTAKT: 602 793 738

D A M  P R A C Ę

Zdrowych, pogodnych, pełnych miłości 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku
Pacjentom i Ich Rodzinom życzą 

Ewa i Zbigniew Figat
z pracownikami i współpracownikami

Centrum Medycznego Judyta
w Raszynie ul. Poniatowskiego 18a.
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PRACE NAD NOWYM PRAWEM OŚWIATOWYM

O  konieczności wprowadzenia zmian 
w polskim systemie oświaty mówiło się 
od dawna. Wydzielone z toku kształcenia 
gimnazjum, zmarginalizowane szkolnic-
two zawodowe, skrócona nauka w liceach, 
a także wprowadzenie obowiązkowego 
uczenia 6 latków w klasie I, budziło wiele 
kontrowersji. Mimo wysiłku nauczycieli, 
starań organów prowadzących, wreszcie 
rodziców i uczniów, nie udało się przez 
kilkanaście lat wyprowadzić systemu 
na prostą. 
 Wątpliwości, które pojawiły się 
na początku reformy, nadal były. Mimo 
tego aż do 2016 r. żaden z  rządów nie 
podjął się dokonania systemowej zmiany 
naprawiającej szkody, jakie przyniosła 
wprowadzona przez rząd AWS w 1999 r. 
reforma oświaty. 
 Tego trudnego zadania podjął się 
dopiero rząd PIS, zapowiadając zmianę 
podczas kampanii wyborczej, a potem 
konsekwentnie do niej prowadząc pod-
czas pierwszego roku pracy. 
 16 września br. Minister Oświaty 
Anna Zalewska przedstawiła projekty 
ustaw dotyczących zmian w  systemie 
polskiej edukacji. Skierowane następ-
nie do uzgodnień międzyresortowych 
i konsultacji społecznych, w dniu 3 listo-
pada br. zostały przyjęte przez Komitet 
Stały Rady Ministrów. Kolejnym etapem 
procesu legislacji jest przyjęcie uchwały 
przez Sejm Rzeczypospolitej, co zapewne 
nastąpi w niedługim czasie.
 Przekazując Polakom informację 
o  przygotowanym projekcie Minister 
Anna Zalewska powiedziała „ – Dotrzy-
małam słowa. To ważny dzień dla całego 
środowiska oświatowego. Przy wypraco-
wywaniu zmian udział wzięło całe śro-
dowisko oświatowe, zarówno dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, 
uczniowie i rodzice. To ustawa napisana 
przez samych obywateli”. Propozycje 

zmian stanowią efekt wielomiesięcz-
nej Debaty O Edukacji „Uczeń. Rodzic. 
Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas jej 
trwania odbyło się 17 debat wojewódz-
kich i 7 innych debat, a także przekazano 
do MEN 1118 opinii na temat proponowa-
nych zmian. Poza tym w MEN odbywały 
się spotkania kilkunastu grup eksper-
tów, którzy dyskutowali nad: kształce-
niem ogólnym i zawodowym, organiza-
cją nadzoru pedagogicznego, systemie 
egzaminów zewnętrznych, doskonaleniu 
zawodowym nauczycieli, miejscu histo-
rii w szkole, wychowaniu fizycznym, roli 
rodzica w szkole i funkcji wychowawczej 
szkoły. Efektem konferencji, debat i dys-
kusji jest bardzo bogaty materiał, którego 
uwzględnienie daje szansę na poprawę 
systemu oświaty zgodnie z oczekiwa-
niami większości zainteresowanych. 

Czy zmiany są konieczne?

Podstawowym powodem nakazującym 
zmianę jest diagnoza obecnego stanu 
liceów ogólnokształcących i szkół zawo-
dowych. Liceum ogólnokształcące, skró-
cone praktycznie do dwóch lat efektyw-
nej nauki, przestało pełnić funkcję szkoły 
kształcącej ogólnie, a stało się kursem 
przygotowawczym do matury. Mało sku-
tecznym zresztą, ponieważ, jak się okazuje 
26 z 37 rektorów szkół wyższych wystawia 
negatywną ocenę nowym studentom.
 Nie bez znaczenia jest zbyt szybkie, 
bo następujące w 12 r. życia, przenosze-
nie dzieci do nowych szkół. Dzieje się 
to w bardzo wrażliwym na zmiany okre-
sie dojrzewania i rodzi wiele trudności 
emocjonalnych i społecznych. To niepo-
trzebne zaburzanie toku ich rozwoju, 
stawianie przeszkód w procesie nauki 
i socjalizacji. 

Proponowane zmiany

Proponowany przez MEN nowy ustrój 
szkolny wprowadza: 8-letnią szkołę 
podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie 
technikum,, 3-letnią branżową szkołę 1 
stopnia, 2-letnią branżową szkołę dru-
giego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną 

przysposabiająca do pracy oraz szkołę 
policealną.
 Wprowadzanie zmian będzie nastę-
pować stopniowo: podczas kilkuletniego 
okresu przejściowego 6-letnie szkoły 
podstawowe zastąpią 8-letnie szkoły 
podstawowe, 3-letnie licea 4-letnie licea. 
Do wygaszanych gimnazjów już w  r. 
2017/2018 nie będzie prowadzona rekru-
tacja, a z dniem 1 września 2019 r. zakoń-
czy się w polskim systemie oświatowym 
ich funkcjonowanie.
 Z  kolei szkoła branżowa I  stopnia 
zastąpi zasadniczą szkołę zawodową już 
od 1 września 2017 r., a branżowa szkoła II 
stopnia rozpocznie działać od roku szkol-
nego 2020/2021.
 W roku szkolnym 2019/2020 absol-
wenci gimnazjów i 8-letnich szkół pod-
stawowych jednocześnie rozpoczną 
naukę w liceach i technikach. Pierwsi, 
wg starego systemu będą się uczyć 3 lata 
(liceum) lub 4 (technikum) , drudzy, odpo-
wiednio, 4 lata lub 5. 

 •  Projekt ustawy zakłada stopniowe 
wygaszanie gimnazjów, poprzez jedno 
z następujących działań:

 •  Przekształcenie gimnazjum w 8-letnia 
szkołę podstawową

 •  Włączenie gimnazjum w  8-letnią 
szkołę podstawową

 •  Przekształcenie gimnazjum w liceum 
ogólnokształcące lub technikum

 •  Włączenie gimnazjum do liceum ogól-
nokształcącego albo technikum

 •  Przekształcenie gimnazjum w bran-
żową szkołę I stopnia

 •  Włączenie gimnazjum do branżowej 
szkoły I stopnia

Decyzja o  wyborze wariantu należy 
od samorządu prowadzącego gimnazjum 
lub osoby prawnej czy fizycznej prowa-
dzącej przekształcaną placówkę.
 Przed mieszkańcami naszej gminy stoi 
pytanie, który z wymienionych wariantów 
przyjmie nasz samorząd.

Małgorzata Kaiper, 
na podstawie informacji z MEN https://

men.gov.pl/ministerstwo/informacje/
reforma-edukacji-prezentacja-projektow-ustaw
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MAREK PIEKARCZYK DLA KUBUSIA

Z ogromną wdzięcznością informujemy, że w wyniku zorga-
nizowanej w dniach 18-21 listopada 2016 roku przez Fundację 
Dzieciom ”Zdążyć z pomocą”, zbiórki publicznej w celu leczenia 
i ochrony zdrowia podopiecznego Jakuba Rostalskiego zebrano 
środki pieniężne łącznie w kwocie 10839,76 zł – do puszek kwe-
starskich i skarbony stacjonarnej. Zbiórka odbyła się w Centrum 
Kultury Raszyn przed i podczas koncertu akustycznego Marka Pie-
karczyka oraz zespołów Black Root i Swingin Muffins. Serdecz-
nie dziękujemy za pomoc przy organizacji i gościnność dyrekcji 
i pracownikom CKR Raszyn, Cukierni Bracia Sośniccy z Raszyna za 
podarowane słodkości, a uczestnikom oraz występującym (chary-
tatywnie!) artystom za to, że stworzyli niepowtarzalne wydarze-
nie, które na długo postanie w naszej pamięci. Dzięki zebranym 
środkom i energii jaką nam dostarczyli możemy dalej walczyć 
o zdrowie syna. Wszystkim z serca DZIĘKUJEMY i jesteśmy Wam 
bardzo bardzo wdzięczni! Rodzice Kubusia. 
Zapraszamy na nasz profil www.facebook.com/Rodzice.Kubusia. 

Dariusz Rostalski , fot. Darek Osiński

Scena Retro Falent
W listopadowy wieczór (22.11.) nastąpiło otwarcie „Retro Sceny 
Falenty”, wg. koncepcji  Swietłany Żarczyńskiej. Będą to cykliczne 
programy, poświęcone piosenkom z dawnych lat i ich twórcom, 
które nadal  mają swój urok i niepowtarzalną melodyjność. Tema-
tem pierwszego wieczoru było  t a n g o. 
 Przed każdą piosenką narratorzy „Grupa Słowa i Muzyki”, opo-
wiadali o twórcach piosenki i o okolicznościach w jakich powsta-
wała, o jej pierwszym wykonaniu. Wspominaliśmy Ordonkę 
i Fogga, Nowicką i Santor, Rawicza i Kabaret „Starszych Panów”, 
Bodo, Żabczyńskiego i Faliszewskiego i autora najpopularniej-
szych melodii - Jerzego Petersburskiego. Wykonawcami na Sce-
nie Retro w Falentach byli: Zespoły - „Seniorki” i „Rybianie” oraz 
soliści - Izabela Makarska, Alicja Siewiera, Grażyna Troniarz, Swie-
tłana Żarczyńska i Franciszek Jędrzejczyk, którym akompaniował 
Piotr Piskorz.              fot. Mariusz Wieteska

Wieczór sowich piosenek
Wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju koncert Grzegorza Turnaua 
(fortepian, śpiew) w duecie z Jackiem Królikiem (gitara) miał miejsce 
w Centrum Kultury Raszyn 24 listopada. Artysta zawsze inny progra-
mowo, ale zawsze ten sam w aurze. Sentymentalny, ale i żartobliwy, 
romantyczny, ale i dynamiczny, pełen zadumy, ale z prostotą. Nigdy 
prostacki. „Sowie piosenki” to tytuł koncertu, który powstał niegdyś przez 
pomyłkę drukarską, przypadł jednak do gustu Panu Turnauowi dając 
możliwość, zamiast „Swoich piosenek”, zaprezentować również utwory 
innych artystów, m.in. Marka Grechuty, Billy Joela, panów Jeremiego 
Przybory i Jerzego Wasowskiego.                fot. Anna Pluta
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V Turniej Szachowy
o Puchar wójta Gminy Raszyn
Już po raz piąty odbył się otwarty turniej szachowy o puchar 
wójta gminy Raszyn. Obsada turnieju była w tym roku wyjąt-
kowo silna. Jednym z uczestników był posiadający tytuł arcy-
mistrza szachowego Bartłomiej Heberla, co miało miejsce po 
raz pierwszy w historii naszego turnieju. Zgodnie z przewidy-
waniami został też zwycięzcą zawodów i został nagrodzony 
pucharem wójta naszej gminy, zdobywając 8 pkt z 9-ciu moż-
liwych do zdobycia. Drugie miejsce zajął Krystian Kuźmicz 
(7,5 pkt), a trzecie ubiegłoroczny zwycięzca Nazar Ustianovich 
z Ukrainy (7 pkt.). Najlepszym zawodnikiem z naszej gminy 
był tradycyjnie Ryszard Eggink (6 pkt.), który w ogólnej klasy-
fikacji zajął czwarte miejsce. Turniej stał na wysokim poziomie 
sportowym, a niektóre partie przysporzyły ogromnych emocji.

Koncert andrzejkowy
Randka w cis-mol z Jackiem Kawalcem
Aktor, wodzirej, piosenkarz – Jacek Kawalec poprowa-
dził dla nas andrzejkową „randkę w ciemno” 30 listopada 
w Centrum Kultury Raszyn. W tym spotkaniu samotnych 
serc udział wzięło czworo śpiewaków operowych, dla któ-
rych polem do nawiązania bliższej znajomości stały się pio-
senki z przedwojennych operetek, wodewili, rewii, kaba-
retu, kina i filmu. Tak oto Jacek Kawalec wywróżył piękne 
uczucie dwóm parom: Małgorzacie Długosz (sopran) 
i Ryszardowi Wróblewskiemu (tenor) oraz Dorocie Szcze-
pańskiej (sopran) i  Piotrowi Rafałko (tenor). Piosenki 
o życiu, nadziejach, wspomnieniach i miłości zabrzmiały 
przy akompaniamencie Moniki Polaczek-Przestrzelskiej 
(fortepian) i Macieja Przestrzelskiego (skrzypce). Koncert 

przygotowała i zapowiedziała Anna Barańska-Wróblewska. W przerwie koncertu życzenia otrzymali wszyscy obecni na sali Andrze-
jowie, w szczególności Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba. Na zakończenie koncertu Jacek Kawalec wykonał ze specjalną 
dedykacją dla pań utwór z repertuaru Joe Cockera „You are so beautiful”.                 fot. Anna Pluta

Co się stało z Mikołajem?
W niedzielę 4 grudnia najmłodsi widzowie nie tylko obejrzeli, ale również wzięli 
czynny udział w poszukiwaniach Świętego Mikołaja w spektaklu pt. „Co się stało 
z Mikołajem?” w wykonaniu artystów Teatru TAK. Skrzat Bąbel poprosił dzieci 
o pomoc w prowadzeniu zaprzęgu reniferów, rozwiązywaniu zagadek i śpiewa-
niu kolęd. Rzecz cała doczekała się szczęśliwego rozwiązania i dzieci mogły zrobić 
sobie zdjęcie pamiątkowego z prawdziwym Świętym Mikołajem. fot. Anna Sitkiewicz

© Edyta Karczewska

© Anna Sitkiewicz
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W dniu 2 grudnia 2016 w Sali Bankietowej Elgrom w Falentach Urząd Gminy Raszyn, 
ze szczególnym udziałem Urzędu Stanu Cywilnego zorganizowały już po raz siódmy 
Galę Jubilatów – par małżeńskich odznaczonych medalami „Za długie pożycie mał-
żeńskie w 50. rocznicę ślubu” przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Dekora-
cji w imieniu Pana Prezydenta dokonał Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba 
w asyście Księdza Prałata Zdzisława Karasia, pani Jolanty Kuć kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn pana Dariusza Marcin-
kowskiego jego zastępcy pana Sławomira Ostrzyżka oraz Zastępcy Wójta Pana 
Michała Kucharskiego.

Małżeństwa na medal

W  tym roku odznaczono następujące 
pary Jubilatów: Państwa – Janinę i Kazi-
mierza Bazga, Państwa – Teodorę i Sta-
nisława Bebelskich, Państwa - Jadwigę 
i Jana Białek, Państwa – Stanisławę i Wie-
sława Chojnickich, Państwa – Krystynę 
i  Zdzisława Ciechomskich, Państwa – 
Ewę i Szczepana Dąbkowskich, Państwa 
– Jadwigę i Henryka Deleska, Państwa 
– Krystynę i  Władysława Dobrodziej, 
Państwa – Lubomirę i Bogusława Golis, 
Państwa – Teresę i  Jana Grodzickich, 
Państwa – Barbarę i Edwarda Grudniak, 
Państwa – Halinę i Piotra Grzymek, Pań-
stwa – Jadwigę i Mieczysława Gurtow-
skich, Państwa – Irenę i Czesława Kaczma-
rzyk, Państwa –  Marię i Edmunda Kania, 
Państwa – Zofię i Zenona Kąckich, Pań-
stwa – Jadwigę i Stanisława Kobylarczyk, 

Państwa – Czesławę i  Mariana Kowa-
lewskich, Państwa – Barbarę i Ludwika 
Kozłowskich, Państwa – Teresę i Tade-
usza Krawczyk, Państwa – Annę i Bog-
dana Kulik, Państwa – Teresę i Henryka 
Kwiecień, Państwa – Kazimierę i Michała 
Malinowskich, Państwa – Władysławę 
i Józefa Maliszewskich, Państwa – Martę 
i Franciszka Matysiak, Państwa – Marię 
i Bartłomieja Nasiłowskich, Państwa – 
Elżbietę Ostrowską-Niedbalską i Wal-
tera Niedbalskiego, Państwa – Jolantę 
i Zdzisława Oręziak, Państwa – Leoka-
dię i  Jana Osińskich, Państwa – Zofię 
i Jerzego Paprockich, Państwa – Mariannę 
i  Aleksandra Poradzkich, Państwa  – 
Józefę i  Władysława Rogulskich, Pań-
stwa – Władysławę i Stanisława Roguś, 
Państwa – Reginę i Kazimierza Rowiń-
skich, Państwa – Mariannę i Stanisława 
Sadowskich, Państwa – Teresę i Edwarda 

Stańczak, Państwa – Helenę Syta i Fran-
ciszka Syty, Państwa – Marię i Kazimie-
rza Szabelskich, Państwa – Halinę i Jana 
Sztyber, Państwa Jadwigę i Józefa Szym-
czyk, Państwa – Ewę i Jana Ślipiec, Pań-
stwa – Halinę i Zdzisława Tarkowskich, 
Państwa – Teresę i Zdzisława Urbaniak, 
Państwa – Irenę i Mariana Wieczorek, 
Państwa – Krystynę i Tadeusza Wielogór-
skich, Państwa – Łucję i Władysława Wol-
skich, Państwa – Wandę i Mariana Wozi-
woda, Państwa – Krystynę i Feliksa Wójcik 
oraz Państwa Barbarę i Jana Zaraś. W uro-
czystości uczestniczyli Państwo Julianna 
i Józef Karwat obchodzący 55 rocznicę 
ślubu.
 Jubilatom towarzyszyli ich bliscy  – 
rodziny i przyjaciele.

Przebieg uroczystości

Część artystyczną Gali Jubileuszowej 
uświetniły przedszkolaki z Przedszkola 
w  Stumilowym Lesie pod kierunkiem 
pani Magdaleny Kołakowskiej. O oprawę 
muzyczną uroczystości zadbały nato-
miast panie Izabela Makarska, Alicja Sie-
wiera i Grażyna Troniarz, śpiewając stare 
przeboje solo, w duecie i tercjo. Paniom 
akompaniował pan Piotr Piskorz.
 Po odśpiewaniu przez zebranych 
hymnu narodowego przemówił wójt 

ZŁOTE GODY

VII Gala Jubilatów – Złote Gody 2016
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Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba, który 
wskazał, że hasło: Bóg Honor, Ojczyzna 
w  każdym swoim członie wywodzi się 
z rodziny, do niej się odnosi i dzięki niej 
istnieje. Podziękował jubilatom za ich 
wkład w pomyślność Ojczyzny tej, którą 
kojarzymy z polskością i tej, która nas ota-
cza w bezpośredniej bliskości – Raszyna. 
Następnie przemówił Dariusz Marcinkow-
ski Przewodniczący Rady Gminy Raszyn.
 W  imieniu Grzegorza Jaszczyka, 

Proboszcza parafii w Dawidach Banko-
wych i Dominika Koperskiego, Probosz-
cza parafii w  Rybiu i  swoim własnym,  
przemówił ksiądz Prałat Zdzisław Karaś, 
Proboszcz Parafii w Raszynie, podnosząc 
w wystąpieniu wagę rodziny w pielęgno-
waniu wiary i patriotyzmu, ubolewając 
nad kryzysem małżeństwa, który dotyka 
również Polski i gratulując Jubilatom lat 
przeżytych w swoich związkach. Wręcza-
nie odznaczeń trwało długo, ponieważ 

dekoracja odbywała się niezwykle uro-
czyście w obecności oficjeli, rodzin jubi-
latów i  zaproszonych gości, a  upraw-
nionych do  noszenia takiego medalu 
w tym roku zgłoszono więcej niż w latach 
poprzednich.

Sto lat!

Po dekoracji Jubilatom odśpiewano „sto 
lat” i symbolicznie, kieliszkiem szampana 
wypito ich pomyślność. Po czym wszyscy 
zasiedli do poczęstunku.

Msza Święta w intencji 
Jubilatów Raszynie

W dniu 4 grudnia w Kościele Świętego 
Szczepana w Raszynie odbyła się Msza 
Święta w intencji Jubilatów obchodzą-
cych 50 rocznicę przyjęcia Sakramentu 
Małżeństwa. Uroczystą Mszę celebrował 
Ksiądz Prałat Zdzisław Karaś w asyście 
Księdza Bartosza Kuczmarskiego. Ksiądz 
Proboszcz wygłosił okolicznościowe 
kazanie. Wskazał na wspaniały przykład, 
jaki dali nam Jubilaci swoim długolet-
nim pożyciem małżeńskim. Następnie 
dokonał ceremonii w czasie, której mał-
żonkowie podali sobie ręce i odnowili 
ślubowanie. 

Jacek Kaiper

W 50-tą ROCZNICĘ ŚLUBU

VII Gala Jubilatów – Złote Gody 2016
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WYDARZENIA

Sala Doświadczania Świata w Przedszkolu pod Topola

8 grudnia br. w Przedszkolu z Oddzia-
łami Integracyjnymi „Pod Topolą” otwarty 
został pierwszy w gminie gabinet, w któ-
rym odbywać się będzie stymulowanie 
zmysłów dzieci, w  celu ich pobudze-
nia i wszechstronnego rozwoju. Jest to 
możliwe dzięki  wygranemu przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Wspomagania 

Dziecka i Rodziny „Skrzydła Topoli” dzia-
łającemu  przy przedszkolu, które zwycię-
żyło w Jubileuszowym Konkursie Granto-
wym Fundacji Auchan z projektem „Sala 
doświadczania świata – szansą na lep-
sze jutro” otrzymując środki finansowe 
w wysokości 6 523 Euro. Podczas inau-
guracji Sali, o jej licznych przymiotach 
mogli przekonać się zaproszeni goście: 
zastępca Wójta Gminy Raszyn – pan 
Michał Kucharski, Przewodnicząca Komi-
sji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilak-
tyki – pani Teresa Nowak, Wicedyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Pruszkowie – pani Monika Gromadziń-
ska-Miszczak, pracownik socjalny Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej – pani 

Karolina Staszewska, Dyrektorzy Przed-
szkoli – pani Jolanta Nowak, pani Ewa 
Gac, pani Jolanta Kosz, pani Magdalena 
Kołakowska, pani Renata Bontron. Szkołę 
Podstawową w Raszynie reprezentowała 
wicedyrektor – pani Beata Lubowicka, 
obecni byli przedstawiciele Centrum Han-
dlowego Auchan – pani dyrektor Renata 
Bońkowska, pani Katarzyna Ciechomska 
i pani Agnieszka Dołęcka,  Radę Rodzi-
ców Przedszkola reprezentowali – pani 
Agnieszka Sijka, pani Elżbieta Majak, 
pan Mariusz Jabłoński. Więcej informacji 
o tym, czemu i czym służy Sala Doświad-
czania Świata przekażemy Państwu 
w następnym numerze. 

Jacek Kaiper

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY TENISA STOŁOWEGO
20 listopada, w  niedzielę, w  Świetlicy 
było sportowo. W  Mikołajkowym Tur-
nieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta 
Gminy Raszyn, uczestniczyło 22 zawodni-
ków w trzech kategoriach: Podstawówka 
(11 osób), Gimnazjum (4 osoby) i Dorośli 
(7 osób). Turniej prowadził nasz wspa-
niały instruktor Pan Dariusz Murawski. 
Zawodnicy rozegrali szereg pojedynków. 

Szczegółowe informacje o wynikach Tur-
nieju znajdziecie Państwo na stronie 
www.facebook.com/swietlicarybie Ser-
decznie wszystkim gratulujemy! Bardzo 
dziękuję też Panu Darkowi Murawskiemu 
za przygotowanie i prowadzenie Turnieju, 
a Panu Robertowi Andersowi za zapro-
jektowanie i wykonanie rewelacyjnych 
medali z logo Świetlicy.     Małgorzata Kaiper

MIKOŁAJKOWY BAL DLA NAJMŁODSZYCH
3 grudnia do Świetlicy zawitał sam Pan 
Mikołaj. W czerwonym kubraku, czer-
wonej czapce i długą białą brodą. Jak na 
Św. Mikołaja przystało poprowadził dla 
dzieci różne zabawy i obdarował je pre-
zentami. A pracy miał dużo, bo tego dnia 
do Świetlicy przyszło 85 dzieci. Wszyst-
kie były bardzo grzeczne, więc Mikołaj 
nie musiał żadnemu z nich dawać rózgi. 
Wcześniej dzieci obejrzały bajkę „O Zimie 
i Bałwanku Franku” w wykonaniu krakow-
skiego zespołu KOP. 

Małgorzata Kaiper

WIECZÓR 
ANDRZEJKOWY
W  niedzielę, 27 listopada, zaprosili-
śmy mieszkańców  do Świetlicy Środo-
wiskowej „Świetlik” w  Rybiu, na Wie-
czór Andrzejkowy. Tradycyjnie, bo tak 
się dzieje od kilku lat, świętowaliśmy 
imieniny Andrzejów i innych solenizan-
tów: Wójta Andrzeja Zaręby i Radnego 
z Rybia Andrzeja Góreckiego, Elżbiety 
Szeląg – Przewodniczącej Zarządu osie-
dla Rybie III, Katarzyny Klimaszewskiej 
– Dyrektor GOS i  radnej powiatowej 
i Barbary Turek – Przewodniczącej Klubu 
Seniora Raszyn i Radnej Gminy Raszyn. 

Pięknym bukietem kwiatów obdarowa-
liśmy też p. Andrzeja Borzyma – kierow-
nika artystycznego i aranżera zespołu 
Nota Bene. Ta kilkunastoosobowa grupa 
wokalna śpiewająca a capella, wykonała 
dla solenizantów i  zebranych w  Świe-
tliku mieszkańców, koncert „Piosenka 
jest dobra na wszystko”.  Po koncercie był 
oczywiście poczęstunek, w tym wspaniały 
tort od Wójta. To był bardzo miły wieczór. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
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KOŁO TEATRALNE W GIMNAZJUM

Szkolne Koło Teatralne w Gimnazjum Nr 1  
im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie
Truizmem jest twierdzenie, że teatr jest 
czymś wyjątkowym. Już Arystoteles 
mówił o katharsis - zbawiennym  oddzia-
ływaniu sztuki na widza i aktora. Są o tym 
także doskonale przekonani ci wszyscy, 
którzy tworzą i biorą udział w realiza-
cji przedstawień szkolnych oraz w zaję-
ciach koła teatralnego. Jego założeniem 
jest m. in.: wzmacnianie poczucia wła-
snej wartości, rozwijanie kreatywności, 
doskonalenie umiejętności poprawnej 
wymowy oraz pracy zespołowej, niwelo-
wanie tremy. Teatr szkolny oddziałuje – 
jak widać- niezwykle wieloaspektowo na 
rozwój młodego człowieka, a produkcja 
spektaklu jest tak naprawdę narzędziem 
do realizacji celów wyższych. Niemiej jed-
nak przedstawienia szkolne bardzo cieszą, 
a premiery gromadzą  tłumy widzów. Zre-
alizowanymi sztukami w tym roku były:  
Dzieci gwiazd – przedstawienie profilak-
tyczne dla Raszyńskiego Stowarzyszenia  
Rodzin Abstynenckich ARKA; spektakl 
Jak to z iskrą było, czyli dzieje szatana na 

przestrzeni wieków, do którego scena-
riusz stworzył uczeń Sebastian Gałuszka.  
Inspiracją są  również dzieła znanych  
twórców, np. Dziady II A. Mickiewicza, 
a ostatnio sięgnęliśmy po starożytnego 
twórcę Sofoklesa.  Antygona miała pre-
mierę 8 listopada br. podczas spotkania 
Raszyńskiego Klubu Seniora. Spektakl 
ten został odegrany raz jeszcze 7 grud-
nia 2016 roku na deskach sceny CKR.
   Działalność teatru szkolnego absor-
buje także wiele innych osób. Należy tu 
chociażby wspomnieć o wielkim zaan-
gażowaniu rodziców w przedstawieniu 
Kot w butach, podczas którego zostały 
zebrane środki finansowe na charyta-
tywny cel. Miało ono swoją premierę 
w czasie Pikniku Rodzinnego w naszej 
szkole( 4 czerwca br). Spektakl Zemsta 
A. Fredry to kolejny dowód na to, że teatr 
ma niezwykłą moc i potrafi skupiać wokół 
siebie ludzi o bardzo różnych zaintereso-
waniach. Przedstawienie zostało zrealizo-
wane dzięki cudownemu zaangażowaniu 

całej społeczności gimnazjalnej- zarówno 
nauczycieli (o różnych specjalizacjach) jak 
i uczniów. Premiera odbyła się 22 czerwca. 
   Przed nami uroczyste obchody Dnia 
Teatru ( marzec 2017), a z tej okazji spek-
takl Ożenek  N.Gogola,  w którym grają 
zarówno rodzice jak i nauczyciele naszego 
gimnazjum. Poza tym w tym czasie  odbę-
dzie się – jak już od kilku lat- konkurs na 
najlepszy scenariusz, wg którego realizo-
wane jest następnie przedstawienie.
   Podsumowując, pragnę zauważyć, że 
teatr, chociaż tylko szkolny , jest bardzo 
ważny. To  przestrzeń, w której uczest-
nicy zmieniają rzeczywistość – nie tylko 
tę sceniczną ale również tę realną, bo 
jest miejscem, gdzie mogą wychodzić 
z ram wyobraźni, przejmować  inicjatywę 
i w dowolny sposób kreować  świat na lep-
sze. A to z pewnością pięknie zaowocuje 
w przyszłości. 

Danuta Majewska-Walczuk,  
Opiekun Koła Teatralnego

Spektakl Jak to z iskrą było, czyli dzieje szatana na przestrzeni wieków – 
Centrum Kultury Raszyn – 15 marca 2016 r.

Premiera spektaklu Dziady cz. II – 
27 listopada 2015 roku

Premiera Zemsty w wykonaniu nauczycieli i uczniów – 
22 czerwca 2016 r.

Spektakl Antygona – 
premiera 8 listopada 2016 r. w CKR
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SUKCESY SZKOŁY W SĘKOCINIE

ZŁOTA SZKOŁA W SĘKOCINIE
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego i Mazowieckie Forum Oddziałów 
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego nadali tytuł ZŁOTEJ 
MAZOWIECKIEJ SZKOŁY AKTYWNEJ 
TURYSTYCZNIE 2016 Szkole Podstawo-
wej im. Włodzimierza Potockiego w Sęko-
cinie. Konkurs objął Honorowym Patrona-
tem Mazowiecki Kurator Oświaty. 
 Zgodnie z  regulaminem konkursu 
nasza szkoła w roku 2015 - 2016 spełniła 
wszystkie wymagania na najwyższym 
poziomie. Odbyło się 50 wycieczek tury-
styczno-krajoznawczych krajowych (na 
terenie województwa mazowieckiego 
44); 1 zagraniczna; 19 wycieczek Szkol-
nego Koła Turystyczno-Krajoznawczego. 
Uczniowie zdobyli 127 odznak związa-
nych z  turystyką kwalifikowaną, czyli 
106 odznak krajoznawczych i  21 tury-
stycznych. Osiągnęli też wiele w regio-
nalnych i  ogólnopolskich imprezach, 
konkursach związanych z szeroko pojętą 
turystyką i krajoznawstwem. Wspólnie 
działaliśmy na rzecz ochrony przyrody 
i środowiska oraz opieki nad dziedzic-
twem kulturowym. Współpracowali-
śmy z organizacjami, stowarzyszeniami, 
władzami i  innymi lokalnymi partne-
rami przy realizacji swojego programu 
turystycznego. 
 Najaktywniejszymi turystami w roku 
szkolnym 2015-2016 byli: Kamil Walczak 
IB, Maria Szymanek IIB, Gabriela Szy-
manek IIIB, Patryk Cieśliński IV, Krystian 
Olejnik IV.
 17 października 2016 roku pani Maria 
Pilich, prezes Oddziału PTTK Ochota, 
wyróżniła naszą szkołę wręczając opie-
kunce SKKT puchar za aktywne uczestnic-
two w imprezach turystycznych. Uroczy-
ste rozdanie nagród w konkursie Szkoła 
Województwa Mazowieckiego Aktywna 
Turystycznie, ktore odbyło się 19 listo-
pada w Muzeum Etnograficznym w War-
szawie dostarczyło nie lada emocji. Gdy 
nie było naszej szkoły wśród wyróżnio-
nych, pojawiła się nadzieja. Jednak emo-
cje delegatów sięgnęły zenitu, gdy nie 
było nas wśród brązowych, ani srebrnych 
szkół. Otrzymaliśmy tytuł i prawo uży-
wania logo „Złota Mazowiecka Szkoła 
Aktywna Turystycznie 2016”. 
 Dziękujemy wszystkim instytu-
cjom wspierającym naszą działalność 
turystyczno-krajoznawczą, a  w  szcze-
gólności Oddziałowi PTTK Ochota za 

organizowanie interesujących rajdów; 
rodzicom uczniów; dzieciom - za ich 
aktywność, a także wszystkim nauczycie-
lom za rozwijanie wśród uczniów zainte-
resowań krajoznawczych i turystycznych 

oraz zachęcanie do poznawania najbliż-
szej okolicy i dalszych regionów, tradycji, 
kultury narodowej i ojczystej przyrody.  

Regina Suwała, opiekun Szkolnego Koła 
Turystyczno-Krajoznawczego

19.III.2016 STACJA FILTRÓW WARSZAWSKICH © arch. szkoły

23.IV.2016 RAJD SZLAKIEM NASZEJ HISTORII © arch. szkoły

19.XI.2016 sukces © arch. szkoły
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SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZYNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZYNIE MISTRZEM WOJEWÓDZTWA 
W XVIII MAZOWIECKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Młodzież ze Szkoły Podstawowej w Raszy-
nie zwyciężała wiele razy w zawodach 
organizowanych w ramach XVIII Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W roku szkolnym 2015/2016 startowa-
liśmy na wszystkich poziomach: gmin-
nym, powiatowym, międzypowiatowym 
i wojewódzkim. Nasi uczniowie dzielnie 
walczyli w finałach w następujących dys-
cyplinach: indywidualne biegi przeła-
jowe, sztafetowe biegi przełajowe, piłka 
nożna i czwórbój LA w kategoriach dziew-
cząt i chłopców.

 D z i ęk i  w s p a n i a ł y m  z awo d n i c z-
kom i zawodnikom zajęliśmy I miejsce 
w Punktacji Ogólnej Szkół Podstawo-
wych XVIII Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Zdobyliśmy aż 53 punkty, 
a nasza przewaga nad drugim miejscem 
wynosiła ponad 10 punktów. Pokonali-
śmy 226 szkół podstawowych startujących 
w wojewódzkich finałach Mistrzostw.
 Wspomniany sukces odnieśliśmy 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszej 
młodzieży, ciężkiej pracy wszystkich 
nauczycieli wychowania fizycznego 
i pomocy wielu instytucji współpracu-
jących ze szkołą. Na szczególną uwagę 
zasługują działania Organu Prowadzą-
cego i  wsparcie Wójta Pana Andrzeja 
Zaręby, Gminnego Ośrodka Sportu 
w Raszynie, Klubu Sportowego Raszyn 
oraz nieoceniona pomoc Dyrekcji Szkoły. 
Życzliwość tych osób i instytucji gmin-
nych wiele dla nas znaczy i jednocześnie 

mobilizuje do wytężonej pracy.
 Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
18 listopada 2016 roku w Ciechanowie. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, placówek 
oświatowych i kulturalnych. I miejsce 
w województwie, które przypadło wła-
śnie nam zostało uhonorowane złotym 
pucharem i pamiątkowym dyplomem. 
Nagrodę z  rąk Wiceprzewodniczącej 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
– Wiesławy Krawczyk odebrał Dyrektor 
Andrzej Niedbała. Warto podkreślić, iż był 
on współautorem tego spektakularnego 
zwycięstwa wraz z zespołem nauczycieli 
wychowania fizycznego.
 Dziękujemy wszystkim zawodnikom 
i zawodniczkom, którzy reprezentowali 
Szkołę Podstawową w Raszynie za wkład 
pracy i wzorową postawę sportową. 

mgr Agnieszka Zgiep, 
nauczyciel wychowania fizycznego

UCZYMY SIĘ JAK DBAĆ O ZDROWIE I RATOWAĆ ŻYCIE

W dniu 9 listopada 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w  Raszynie odbyło się 
szkolenie dla wszystkich uczniów z klas 
VI dotyczące pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz profilaktyki uzależnień. 

Poruszone zostały bardzo ważne tematy 
związane z pierwszą pomocą przedme-
dyczną, której znajomość może uratować 
komuś życie. Młodzież utrwaliła sobie  
również wiadomości potwierdzające 
szkodliwość: palenia papierosów, picia 
alkoholu, stosowania dopalaczy oraz nar-
kotyków. Chętni mieli możliwość wykona-
nia sztucznego oddychania oraz masażu 
serca na specjalnym fantomie. Wszyscy 
obserwowali jak działa defibrylator, któ-
rego należy użyć w  przypadku zatrzy-
mania akcji serca. Taki defibrylator typu 
AED znajduje się w hali głównej Dworca 

Centralnego w Warszawie i kiedyś może 
zajść potrzeba użycia go w celu uratowa-
nia czyjegoś życia. Uczniowie nauczyli się 
także jak prawidłowo ułożyć poszkodo-
waną osobę w pozycji bocznej ustalonej 
oraz jakie informacje należy podać wzy-
wając pogotowie. Na koniec zajęć czyta-
jąc ciekawą rymowankę mogli sprawdzić 
ile wiadomości zapamiętali. Szkolenie 
odbyło się dzięki współpracy z  Panią 
Beatą Adamiak - Pełnomocnikiem Wójta 
ds. Profilaktyki i Uzależnień.

mgr Agnieszka Zgiep, 
nauczyciel wychowania fizycznego

ZOSTAŃ ŚW. MIKOŁAJEM
Tradycją Przedszkola w  Sękocinie jest 
organizowanie świątecznej pomocy 
potrzebującym. W tym roku Akcja Świą-
tecznej Pomocy skierowana była do ludzi 
ubogich i bezdomnych objętych patrona-
tem Caritas Polska w Warszawie. Podczas 
trwania akcji od 21 listopada do 1 grud-
nia dzieci, Rodzice oraz pracownicy przed-
szkola mieli możliwość złożenia darów. 
W ten sposób zaangażowani w niesienie 

pomocy podarowali potrzebującym 
uśmiech, odrobinę serca i chwilę uwagi. 
Stanowiło to piękny wstęp do zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia i było 
wyrazem potrzeby oraz chęci dzielenia 
się z drugim człowiekiem. Złożone dary 
stanowiły duże wsparcie dla zabezpie-
czenia podstawowych potrzeb osób bez-
domnych. Celem akcji było kształtowanie 
empatycznych postaw oraz zwrócenie 

uwagi dzieci na trudną sytuację ludzi, 
którzy z różnych powodów stracili swój 
dom.    Anna Kaczorowska
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Święto Pluszowego Misia – najlepszego przyjaciela dzieci!
Już po raz IV w Przedszkolu z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszy-
nie odbył się Międzyprzedszkolny Prze-
gląd Wierszy o Tematyce Misiowej. Tym 
razem dzieci wraz z  prowadzącymi – 
mamą, córką i oczywiście... Pluszowym 
Misiem wyruszyli w  podróż dookoła 
świata. Przyświecało im hasło – „Nie 
ważne ile mam lat, idę z misiem przez 
świat!”. Z każdego przedszkola z Gminy 
Raszyn oraz Przedszkola w Michałowi-
cach Mali Artyści prezentowali misiowe 
wiersze – niezwykłe, bo napisane przez 
rodziców, ciocie, babcie, dziadków oraz 
dzieci. Widzowie mogli usłyszeć z per-
spektywy dziecka, jak bardzo kochają 
Misie, dlaczego są ich najlepszymi przyja-
cielami, a nawet w jaki sposób pomagają  
przetrwać najtrudniejsze dni w przed-
szkolu! Wiersze były piękne, czasem 

wzruszające, a czasem zabawne...
 Występy najmłodszych przeplatane 
były zagadkami, piosenkami, zabawami, 
oczywiście wszystkie zostały przygoto-
wane przez Naszego Misia. Miał on ze 
sobą książkę z piktogramami (pismem 
obrazkowym ułatwiającym komuni-
kację), dzięki której porozumiewał się 
z Gośćmi Topoli.
 Na uroczystości nie zabrakło rów-
nież chwil z plastyczną twórczością dzie-
cięcą. Wszyscy goście mogli podziwiać 
Misiową Galerię – prace przedstawiające 
bajkowe misie. Rodzice wraz z dziećmi 
włożyli wiele trudu w dopracowaniu naj-
mniejszych detali. Podziwiając pomy-
słowość autorów po raz kolejny mogli-
śmy przekonać się, że wyobraźnia nie 
zna granic. Wszystkie dzieci, które tego 
dnia zaprezentowały swój talent na 

Topolowej Scenie oraz Galerii wróciły do 
domu wzbogacone o nowe doświadcze-
nie, dumne z własnej odwagi oraz szczę-
śliwe, że mają nowego, Pluszowego Przy-
jaciela, z którym nie chciały  się rozstawać  
na chwilę. 

Beata Podgórska Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

Czcijmy tradycje swoje tańcem, śpiewem i strojem
I Raszyński Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych

Od dwóch lat organizujemy w  Przed-
szkolu nr 2 „W Stumilowym Lesie”  Prze-
gląd Tańców i Piosenek Ludowych Czcijmy 
tradycje swoje tańcem, śpiewem i strojem. 
W  tym roku rozszerzyliśmy zasięg tej 
pięknej imprezy zapraszając  inne pla-
cówki i zespoły z naszej gminy do niezwy-
kłej muzycznej podróży po Polsce oraz 
wspólnego odkrywania tradycji. 16 listo-
pada 2016r.  we współpracy z Centrum 
Kultury Raszyn zorganizowaliśmy drugi 
etap tegorocznej edycji, a jednocześnie 

I  Raszyński Przegląd Tańców i  Piose-
nek Ludowych. Obok naszych przed-
szkolaków wystąpili na nim przedstawi-
ciele innych publicznych i niepublicznych 
placówek przedszkolnych oraz dzieci 
z Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Pod-
stawowej w Raszynie. Na scenie można 
było podziwiać różne tańce w  wyko-
naniu młodych artystów – m. in. polo-
neza, oberka, trojaka. Nie zabrakło też 
skocznych rytmów spod Krakowa. Pio-
senki ludowe stanowiły niemałe wyzwa-
nie dla młodych wokalistów, pośród 
których znaleźli się również soliści.  
  Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych 
znakomicie wpisuje się w tegoroczne kie-
runki polityki oświatowej – wychowanie 
do wartości, kształtowanie postaw patrio-
tycznych, a także poznawanie i kultywo-
wanie tradycji ludowej. Dzieci chętnie 
uczą się tańców i  piosenek ludowych. 

Repertuar ten jest stosunkowo łatwy, 
a  jednocześnie bardzo piękny i  efek-
towny. Poza tym świetnie służy rozwo-
jowi dziecięcych talentów tanecznych 
i muzycznych. Czymś bardzo cennym dla 
przedszkolaków jest również możliwość 
występu na profesjonalnej scenie, prze-
łamywanie tremy w przyjaznej atmosfe-
rze i budowanie prawidłowej samooceny.  
  Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych 
był również okazją  do kontynuowania 
współpracy z seniorami. Nasze przed-
szkole kilkakrotnie wyszło z inicjatywą 
łączenia mostów międzypokoleniowych.  
Trzy lokalne zespoły muzyczne – Seniorki, 
Rybianie i Barwy Jesieni, które uświetniły 
nasz Przegląd, były znakomitym przy-
kładem dla młodego pokolenia. 

Krystyna Tylkowska, 
nauczyciel Przedszkola „W Stumilowym Lesie”

Wszystkim Przyjaciołom, 
Współpracownikom, 

Sąsiadom i Znajomym, 
którzy uczestniczyli w ostatniej 

drodze 
Śp. Juliana Eugeniusza 

Wicińskiego 
składam serdeczne podziękowania.

Hanna Pasterska z domu Wicińska

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Juliusza Eugeniusza Wicińskiego
Pani Hannie Pasterskiej i Rodzinie

składają

Wójt Gminy Raszyn i Rada Gminy Raszyn
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Rękodzieło w Filii w Jaworowej
Własnoręcznie wykonana biżuteria oraz 
oryginalnie zdobione techniką decoupage 
przedmioty to efekty warsztatów, które 
odbywają się w Filii w Jaworowej. Idea DIY 
(ang. do it yourself) jest związana z samo-
dzielnym tworzeniem, a  także prze-
twarzaniem rozmaitych przedmiotów. 
Wystarczy odrobina wyobraźni i można 
dać rzeczom nowe życie. DIY, czyli po 
prostu „zrób to sam” to hasło, które 
z  pewnością jest także bliskie uczest-
nikom warsztatów koralikowych i deco-
upage, spotykającym się cyklicznie w Filii 
w Jaworowej. Do wykonania kolczyków, 
bransoletek, wisiorków z  naturalnych 
kamieni półszlachetnych jak agat, mala-
chit, czy ametyst potrzebne są specjalne 
dodatki: bigle, szpilki, przekładki, gumki. 
Jednak najważniejsza jest faza projek-
towa, pomysł. Od tego głównie zależy, 
czy gotowy produkt będzie się podobał. 

Decoupage z kolei to technika zdobnicza 
z  wykorzystaniem wzorów wyciętych 
z papieru lub serwetki papierowej i przy-
klejeniu ich na odpowiednio przygoto-
waną powierzchnię. Można w ten sposób 
zmienić np. stary słoik w lampion, jak to 
miało miejsce na ostatnich warsztatach 
w listopadzie. Idea upcyclingu, czyli kre-
atywnego przetworzenia produktów 
zużytych, bezwartościowych i zbędnych 
jest szczególnie ważna nie tylko w kon-
tekście artystycznym, ale także ekolo-
gicznym. Po cóż wyrzucać więc puszkę 
po kawie, skoro można ją z pomocą deco-
upage przerobić na przybornik na artykuły 
biurowe? Wstęp na warsztaty rękodzieła 
jest zawsze wolny: każdy może dołączyć, 
niezależnie od tego, czy ma już doświad-
czenie, czy też jest dopiero początkujący 
w  tym temacie. Zapewniamy podsta-
wowe narzędzia pracy. To, co uczestnicy 

muszą ze sobą mieć, to chęci, czas i mate-
riały, np. koraliki, czy szklane naczynia. 
Najciekawsze prace umieszczamy zwy-
kle na Instagramie. Warsztaty organi-
zowane są przy współpracy z Ogniskiem 
Wychowawczym. Terminy kolejnych 
spotkań obwieszczamy na stronie www.
bibliotekaraszyn.pl oraz na Facebooku. 
Zapraszamy!

Dagna Mach, Krystyna Zawadzka

Turcja: czy św. Mikołaj lubił tulipany?
Stambuł, pozostałości Konstantynopola, 
Myra, starożytny Efez, Kapadocja – te 
i inne egzotyczne zakątki Turcji można 
było zobaczyć 26 listopada br. w  Filii 
w Jaworowej na pokazie multimedialnym 
„Turcja – czy św. Mikołaj lubił tulipany?” 
Podróż przez najpiękniejsze zakątki tego 
kraju była okazją do zmierzenia się z wie-
lowiekową historią i tradycją, spektaku-
larnymi zabytkami i niezwykłymi miej-
scami. Na początek wyruszyliśmy do 
Stambułu, by poznać tajemnice dawnego 
Konstantynopola, na stacji Orient Eks-
presu widzieliśmy modlitwę wirujących 
derwiszy, znaleźliśmy ogród milionów 
tulipanów i odwiedziliśmy polską wioskę 
Polonezköy. Sprawdziliśmy też co wspól-
nego ma Panorama 1453 z Grunwaldem 
i do czego służyła podczas bitew orkie-
stra. Podczas pokazu dotarliśmy do Myry 
– miasta skąd pochodził prawdziwy św. 
Mikołaj, znaleźliśmy płonące na skałach 
Ognie Chimery, nocowaliśmy w domku na 
drzewie i popłynęliśmy w rejs nad zato-
pionym miastem Kekova. Podziwialiśmy 
cud przyrody: wapienne tarasy Pamuk-
kale i cud architektury: starożytny Efez 
zamieszkały przez koty. Wędrowaliśmy 
baśniowymi dolinami Kapadocji odnaj-
dując przepięknie malowane skalne 
kościoły oraz podziemne miasta po czym 
poszybowaliśmy nad nimi balonem. 

Popatrzyliśmy z góry na jaskinię Piekło 
i wstąpiliśmy na chwilę do Nieba. Dotar-
liśmy do Şanliurfa – miasta gdzie naro-
dził się prorok Abraham i gdzie wciąż jest 
studnia Hioba. Widzieliśmy zamieszkałe 
przez ludzi domy-ule, najstarszą świą-
tynię świata, a potem ruszyliśmy przez 
zapomniane królestwo Kommageny, by 
o wschodzie i zachodzie słońca dotknąć 
tajemnicy Nemrut Dagi. Po barwnym 
slajdowisku próbowaliśmy smakołyków 
z raszyńskiej cukierni tureckiej Tudel: 
baklavy pistacjowe i orzechowe, sobiyet, 
kadyif tatli i tuzlu kuru pasta były prze-
pyszne! Przez bajkowe zakątki Turcji – 
kraju skąd pochodzą tulipany – popro-
wadzili nas Anna i Krzysztof Kobusowie 
– dziennikarze, foto-
grafowie i  podróżnicy, 
uwielbiający włóczęgę 
z dala od utartych szla-
ków. Są autorami 25 albu-
mów i kilkuset artykułów, 
piszą autorskie felietony 
dla Traveler National 
Geographic, a ich zdjęcia 
można zobaczyć na stro-
nie www.travelphoto.pl. 
Napisali również cieszącą 
się dużą popularnością 
serię książek o podróżo-
waniu z  dziećmi (wyd. 

National Geographic), wyróżnioną nagro-
dami „Podróżnicza książka roku 2011”, 
„Magellan”, „Złoty Jaśmin” i „Złote pióro” 
i dostępnymi także w naszych zbiorach. 
Doświadczeniami z rodzinnych podróży 
dzielą się też na portalu www.malypo-
droznik.pl. Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w organizacji wydarzenia, 
a także naszym gościom, którzy posta-
nowili spędzić ten wieczór z raszyńską 
biblioteką. Spotkanie w Jaworowej było 
już ostatnim w ramach projektu Literacki 
Jedwabny Szlak, który realizowaliśmy we 
współpracy z Fundacją Edukacji Między-
kulturowej oraz bibliotekami w Nadarzy-
nie i Komorowie.

Zespół GBP w Raszynie

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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I Memoriał Szachowy im. Andrzeja Radziewicza, 3.12.2016 r.

Świętej Pamięci Andrzej Radziewicz 
odszedł przedwcześnie 22 lipca tego roku. 
Był długoletnim nauczycielem wycho-
wania fizycznego w Szkole Podstawowej 
w Ładach, wychowawcą pokoleń mło-
dzieży. Wszyscy, którzy mieliśmy zaszczyt 
Go poznać, zapamiętamy Pana Andrzeja, 
jako świetnego fachowca, pasjonata 
sportu, a nade wszystko dobrego i ser-
decznego Człowieka. Andrzej Radziewicz 
był założycielem sekcji szachowej w UKS 
Łady.  Pani Magdalena Gużkowska, która 
podjęła się roli organizatora turnieju 
w tym roku zaproponowała, aby uczcić 

pamięć zmarłego pedagoga i  nazwać 
turniej szachowy imieniem Andrzeja 
Radziewicza. I edycja Memoriału Sza-
chowego odbyła się w  hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w  Ładach i  zgro-
madziła młodych amatorów tej wyma-
gającej logicznego myślenia dyscypliny 
sportu z rocznika 2004 i młodszych. Par-
tie rozegrało 86 zawodniczek i zawodni-
ków, którzy rywalizowali na dystansie 6 
rund po 20 minut każda. Najmłodszym 
uczestnikiem był zaledwie 3-letni wnuk 
Pana Andrzeja - Simon Rajlich. Najlep-
szą zawodniczką okazała się Julka Soćko 
– córka aktualnej mistrzyni Polski w sza-
chach. Zawodnicy zostali także podzieleni 
na kategorie wg szkół podstawowych, któ-
rych barw bronili. Najlepszym szachistą 
ze szkoły podstawowej w Raszynie został 
Ksawery Szymczyk, szkołę podstawową 
w Ładach reprezentował z najlepszym 
rezultatem Krzysztof Cmiel, zaś szkołę 
z Sękocina Hubert Binienda. Na koniec 
zorganizowano pokazowy mecz pomię-
dzy aktualną mistrzynią Polski Moniką 
Soćko, a  byłą pięciokrotną mistrzynią 

Polski Iwetą Rajlich – prywatnie córką 
Andrzeja Radziewicza. Wygrała Pani 
Monika, ale po zaciętej partii. Pani Mag-
dalena Gużkowska, która koordynowała 
organizację I Memoriału pragnie serdecz-
nie podziękować sponsorom, wśród któ-
rych byli: Urząd Gminy Raszyn, Gminny 
Ośrodek Sportu w Raszynie, Bank Spół-
dzielczy w Raszynie, UKS Łady oraz Eko 
Raszyn. Nagrody zawodniczkom i zawod-
nikom wręczali współorganizatorzy: Wójt 
Gminy Raszyn - Pan Andrzej Zaręba i jego 
zastępca - Pan Michał Kucharski, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Ładach – Pan Wie-
sław Borsuk, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Raszynie – Pani Katarzyna Kli-
maszewska, Radni Gminy Raszyn - Pan 
Tadeusz Pawlikowski oraz Pani Ania Wie-
teska. Mamy nadzieję, że kolejne edycje 
Memoriału będą przyciągać coraz więk-
szą grupę dzieci, dla których ta królew-
ska gra może stać się sposobem na życie, 
a  przynajmniej pasjonującym hobby 
i okazją do poznania ciekawych ludzi. 

Rafał Ulewicz

Jesienny Turniej Siatkówki Kobiet, 5.11.2016 r.
5 listopada hala sportowa Szkoły Pod-
stawowej im. Cypriana Godebskiego 
w Raszynie gościła siatkarki. Wzięły one 
udział w jesiennym turnieju, który stał 
się już stałym elementem corocznego 
harmonogramu imprez organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie. 
4 zespoły rozegrały łącznie 6 meczy, które 
wyłoniły najlepszy zespół. Paragrafki, No 
Name, Fightłapy oraz Super Nova stoczyły 
zacięte pojedynki, gdzie o wygranej często 

przesądzał tie-break. Bez żadnej porażki 
na koncie turniej na pierwszym miejscu 
zakończyła drużyna No Name. Najlep-
szą siatkarką zawodów została wybrana 
Beata Skibińska, która broniła barw zwy-
cięskiego zespołu. Kolejne miejsca zajęły 
Super Nova, Paragrafki, a ostatniej miej-
sce Fightłapy. Uczestniczki już dopytywały 
o termin kolejnego turnieju, który mamy 
nadzieję uda się zorganizować na wiosnę 
2017 roku.

Jesienny Turniej Siatkówki Męskiej, 19.11.2016 r.
Dwa tygodnie po siatkarskich rozgryw-
kach kobiet o tytuł najlepszego zespołu 

raszyńskiego turnieju rywalizowali męż-
czyźni. Wśród nich nie zabrakło drużyny 
gospodarzy – Pro Sport Raszyn. Ponadto 
udział wzięli gimnazjaliści z  Między-
borowa, którzy wystawili dwa zespoły 
oraz Neobrandt, w którym grają na co 
dzień studenci Uniwersytetu w Białym-
stoku. Gimnazjaliści, choć młodzi wie-
kiem i doświadczeniem nie mają powo-
dów do wstydu. Z determinacją i pełnym 
zaangażowaniem walczyli o każdy punkt, 

pokazując wiele ciekawych zagrań koń-
czonych efektownym atakiem. Młodzi 
siatkarze są nadzieją i przyszłością pol-
skiej reprezentacji, która od lat zaliczana 
jest do ścisłej światowej czołówki. Tytuł 
najlepszego zawodnika został zasłużenie 
przyznany siatkarzowi ze zwycięskiego 
zespołu Neobrandt – Piotrowi Andrace. 
Kolejne miejsca w klasyfikacji końcowej 
uzyskały drużyny: KS Raszyn, Wrzos Mię-
dzyborów I i Wrzos Międzyborów II.
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SPORTOWA GMINA

GMINA RASZYN LAUREATEM WYRÓŻNIENIA 
„Sportowa Gmina 2016”

Podczas gali Sportowej Polski, która 
odbyła się 15 listopada br. , Klub Spor-
towa Polska wyróżnił ponad 140 podmio-
tów działających na rzecz rozwoju infra-
struktury sportowej i krzewienia sportu 
wśród dzieci, młodzieży oraz lokalnej 
społeczności. Przedstawiciele najaktyw-
niejszych samorządów polskich, poka-
zując zaangażowanie w  rozwój infra-
struktury i bazy sportowej oraz oferty 
dla mieszkańców odebrali zasłużone 
nagrody za całoroczny wkład pracy oraz 
rozwój sportu w  gminie. Wyróżnienia 
wręczali najlepsi polscy sportowcy – olim-
pijczycy: Andrzej Suproń – wybitny polski 
zapaśnik, Agnieszka Wieszczek – polska 
zapaśniczka i Aleksandra Socha – polska 
szablistka. To wybitne postacie i medali-
ści Igrzysk Olimpijskich.
 W  trakcie uroczystości przyznano 
wyróżnienia w następujących katego-
riach: sportowy obiekt roku, sportowa 
gmina, firma na medal, inwestor na 
medal, sportowy produkt na medal, 
pasjonat sportowej polski oraz budow-
niczy polskiego sportu.
 Mam wielki zaszczyt poinformować 
Raszyńską Społeczność, że Gmina Raszyn 
znalazła się gronie 36 gmin, z pośród 2479 
istniejących gmin w Polsce, które ode-
brały prestiżowe wyróżnienie „Sportowa 
Gmina”. Wyróżnienie „Sportowa Gmina 
2016” została przyznana tym samorzą-
dom, które przez cały rok rozwijały bazę 
sportową i aktywność społeczną w dzie-
dzinie sportu . 
 Gmina Raszyn powierzyła jednostce 
administracyjnej jaką jest Gminny Ośro-
dek Sportu realizację zadań statutowych 
związanych ze sportem i rekreacją. Sta-
ramy się umiejętnie łączyć utrzymanie 
istniejącej bazy sportowej z  budową 

nowoczesnych obiektów w  regionie. 
Jako GOS staramy się zapewnić Miesz-
kańcom i Klientom jak najszerszą ofertę 
sportowo-rekreacyjną, z  uwzględnie-
niem wszystkich grup mieszkańców, tj 
niemowląt, dzieci, młodzieży, dorosłych, 
seniorów i niepełnosprawnych. Organi-
zujemy imprezy nie tylko o charakterze 
lokalnym, ale także powiatowym, regio-
nalnym i ogólnopolskim. 
 Wyróżnienie „Sportowa Gmina 2016”, 
jakie otrzymał Raszyn to wielka zasługa 
gminnego samorządu, w  tym władz 
gminy, Wójta Gminy Raszyn – Pana 
Andrzeja Zaręby, Rady Gminy Raszyn 
wraz z Przewodniczącym na czele, Komisji 
Sportu i Komisji Finansów, a także raszyń-
skich Klubów Sportowych i poszczegól-
nych sekcji. Wielkie wyrazy uznania za 
włożony wkład pracy należą się pracow-
nikom Gminnego Ośrodka Sportu, którzy 
swoją codzienną pracą i zaangażowaniem 
budują sportowe oblicze gminy, promują 
sport i rekreację oraz zachęcają do upra-
wiania zdrowego stylu życia.
 To wyróżnienie w szczególności dedy-
kuję Mieszkańcom Gminy Raszyn, któ-
rzy dzięki sportowej bazie i ofercie znaj-
dują czas i chęci na korzystanie z niej 
i dbają o siebie i swoje zdrowie poprzez 
sport, motywują dzieci i młodzież oraz 
wspierają niepełnosprawnych w  tych 
działaniach. 
 Wyróżniono „najlepszych z  najlep-
szych” w dziedzinie sportu w 2016 roku. 
Gmina Raszyn i Gminny Ośrodek Sportu 
kolejny raz zyskali uznanie swoich prac 
przez Kapitułę Klubu Sportowa Polska. 
To dzięki takim samorządom jak Raszyn, 
dzięki zaangażowaniu i pracy, wiedzy, 
doświadczeniu i  współpracy z  Miesz-
kańcami jakie posiada GOS, powstają 

miejsca sportu, z których lokalna spo-
łeczność chętnie korzysta. Stadiony, 
boiska, baseny, hale sportowe, siłownie 
zewnętrzne stają się naszą „sportową 
wizytówką”. Odwaga inwestowania, wizje 
i wdrażane pomysły na rozwój sportu są 
powodem zadowolenia i naszej dumy.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Katarzyna Klimaszewska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie



LUBIMY MIKOŁAJA
Początek grudnia naszym Milusińskim nieodłącznie 
kojarzy się z imieninami Mikołaja. Dla większości dzieci 
to taki pan, który w swoje imieniny nie pyta o prezenty 
dla siebie, ale je najmłodszym rozdaje. Wrzuca w nocy 
przez komin, podrzuca do samochodu babci, przez 
pomyłkę daje dziadkowi, przynosi do przedszkola, 
zostawia w skarpecie, albo podrzuca nocą do łóżka. Czasem 
dzieci mogą go zobaczyć, choć najczęściej to nie on sam we 
własnej osobie, ale jego pomocnik, bo Mikołaj ma bardzo 
dużo dzieci do obsłużenia.

Dzieci lubią Mikołaja, choć czasem trochę się go boją. 
Bo jak nie lubić rubasznego pana, który przynosi prezenty? 
I starają się tę sympatię mu okazać, rysując go na wszystkie 
sposoby. Zobaczcie sami.

Przedszkolaczek

Lena Le. Przedszkole w Stumilowym Lesie Aniołek – praca zbiorowa. Przedszkole w Sękocinie

Prace dzieci 3-letnich. Bajkowe Przdszkole Radek, 4 lata. Przedszkole pod Topola

Jaś G. lat 3                                                        
Bajkowe Przedszkole w Dawidach 

Małgosia Sz. lat 5                                                
Bajkowe Przedszkole w Dawidach 

Zosia J. lat 4                                                 
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Mateusz, 5 lat
Przedszkole pod Topola

Michał Sobański                                           
Przedszkole w Stumilowym Lesie 

Michał M. lat 3                                                   
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Oliwia, 5 lat
Przedszkole pod Topolą

Karolinka Z. lat 3
Bajkowe Przedszkole w Dawidach  

Oliwia Sz. lat 3                                                     
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Staś, 3 lata
Przedszkole pod Topolą

Kubuś L. lat 4                                              
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Tomek P. lat 4                                            
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Sebastian Krysik                               
Przedszkole w Stumilowym Lesie

Magdalena Małek                               
Przedszkole w Stumilowym Lesie

Tosia J. lat 3                                                          
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Galeria Młodego artysty


