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rada Gminy

Obrady XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Raszyn
XXV Sesja Rady Gminy Raszyn zwołana 
została w trybie nadzwyczajnym przez 
Wojewodę Mazowieckiego Pana Jacka 
Kozłowskiego, w związku z niemożno-
ścią dokonania tego przez Radę Gminy. 
Zaburzenia w jej pracy nastąpiły na sku-
tek jednoczesnej rezygnacji ze stanowisk, 
w czerwcu br., przewodniczącej i wice-
przewodniczącej. Zgodnie z prawem, 
jeżeli przewodniczący rady nie zwoła jej 
posiedzenia w ciągu miesiąca od swojej 
rezygnacji, po upływie kolejnego upraw-
nienie takie posiada jedynie wojewoda. 
Tak też stało się w przypadku Rady 
Gminy Raszyn. Obrady sesji, w dniu 4 
września, czyli po ponad trzech miesią-
cach od poprzedniej, otworzył, upraw-
niony przez Wojewodę Mazowieckiego, 
D y r e k t o r  Wy d z i a ł u  P r a w n e g o 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Pan Andrzej Tokarski. Zgodnie z przepi-
sami przekazał prawo do prowadzenia 
obrad najstarszemu wiekiem – radnemu 
seniorowi – Kazimierzowi Wieczorkowi. 
W wyniku przeprowadzonych przez 
niego wyborów Przewodniczącym 
Rady Gminy Raszyn został Dariusz 
Marcinkowski. Składając mu gratulacje 
Wójt Andrzej Zaręba wyraził nadzieję, 
że od tej pory współpraca z Radą Gminy 
będzie wzorowa, a raszyński samorząd 
będzie stanowił w powiecie pruszkowskim 
przykład dobrze działającego samorządu. 

Nowo wybrany Przewodniczący, dziękując 
radnym za dokonanie wyboru stwierdził: 
„ Historia Gminy Raszyn ma tworzyć jakość 
dającą nam możliwości rozwoju. Musimy zapo-
mnieć o swarach, niedomówieniach, musimy 
wspólnie, w jedności, tworzyć nową jakość. Liczę 
na szanowną Radę, liczę na sołtysów i prze-
wodniczących Rad Osiedli, którzy będą działać 

w tym celu razem ze mną”. 
 Pan Dariusz Marcinkowski w Radzie 
Gminy Raszyn zasiada drugą kadencję. 
Posiada bogate doświadczenie oraz przy-
gotowanie do pełnienia powierzonej mu 
funkcji, wynikające m.in. z przewodni-
czenia Komisji Budżetu, a także bardzo 
aktywnej pracy w gronie radnych oraz 
wśród mieszkańców. Zapytany o pomysł 
na nową jakość pracy Rady Gminy, 
powiedział: „Bardzo wiele zależy od relacji 
między radnymi, tych międzyludzkich, a nie 

wynikających ze stanowisk. Ja nie mogę żad-
nemu radnemu przykazać co ma robić, mogę 
tylko wskazywać najlepszy, moim zdaniem, kie-
runek. Pierwsze dwa, trzy miesiące pokażą, jak 
będziemy działać. O kształcie naszego samo-
rządu zadecydujemy wspólnie.”
 W dalszej części obrad po przeprowa-
dzonych wyborach Wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Raszyn została Anna 
Matracka. Zapytana o wizję pracy 
w Radzie Gminy Raszyn, powiedziała 
– „W najbliższym czasie czeka nas podję-
cie wielu ważnych, często niełatwych decyzji. 
By podołać temu zadaniu musimy zacząć dzia-
łać kompetentnie i rzeczowo. Musimy na nowo 
opracować ramy wzajemnych relacji między 
radnymi, pracownikami urzędu i wójtem, tak 
by nie  tracić czasu na niepotrzebne spory. Nie 
znaczy to, że mamy wszyscy mówić jednym 
głosem, ale że nasze dyskusje muszą stać się 
merytoryczne, a podejmowane uchwały dawać 
szansę na realizowanie spraw najważniejszych 
dla naszej Gminy.”
 Kolejne punkty porządku obrad 
poświęcone były sprawom, które musiały 
jak najszybciej zostać rozstrzygnięte. 
Nowością w porządku obrad, od dawna 
proponowaną przez wielu z radnych, było 
przeniesienie na koniec posiedzenia inter-
pelacji i zapytań radnych. O sprawy swo-
ich wsi i osiedli pytali też, jak zwykle soł-
tysi i przewodniczący osiedli.

Małgorzata Kaiper

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski 
i Wiceprzewodnicząca Anna Matracka © M. Kaiper

Raszyński paździeRnik
Obchody Międzynarodowego dnia seniora w klubach seniora

12 października 2012 r. 
Obchody dnia nauczyciela w placówkach oświatowych 

12 października 2012 r. – godz. 19.00
koncert zespołu The sons of Robert Mitchum – Świetlica Środowiskowa 

„Świetlik” w Rybiu.

The sons of Robert Mitchum 
Są jedną  z największych rockowych sensacji 
ostatnich lat w Irlandii Północnej. Na co dzień 
grają w klubach i pubach Belfastu, a w składzie 
zespołu znajdują się miejscowi muzycy oraz 
wokalista z RPA, niemiecki trębacz i perkusista 
z polskimi korzeniami. To bardzo solidne roc-
kowe granie z tekstami które zmuszają do myślenia. Jak sami mówią, do opisu 
twórczości używają takich słów jak: rozpacz, melancholia, cynizm, alienacja, 
paranoja. W gronie nspiracji wymieniają Toma Waitsa i Nicka Cave'a. Piosenki 
synów Roberta Mitchuma grają polskie rozgłośnie radiowe, polską trasę kon-
certową promuje radiowa „Trójka”. W świetlicy Świetlik zagrają 12 października 
o godz. 19 w składzie: Morgan Moore – wokal, Jack Forgie – gitara, Andrew 
Thompson – bas, Marcin Sobczak – perkusja, Thomas Behringer – trąbka. Supor-
tem będzie grupa Novictus.  W s T ę p   W O l n y
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aKtualności

OŚWIADCZENIE w sprawie ODEJŚCIA z KLUBU JEDNOŚĆ GmINy RAsZyN
W związku z pod-
jęciem przez klub 
J edno ś ć  Gminy 
Ra s zyn  de cyz j i 
o usunięciu mnie 
z szeregów klubu, 
chciałbym rozwiać 
wszelkie wątpliwo-
ści dotyczące tego 
wątku.
 W 2010 roku 

po wygranych wyborach samorządowych 
wraz z grupą moich koleżanek i kole-
gów, z którymi kandydowałem z jednego 
Komitetu Wyborczego postanowiliśmy 
założyć wspólnymi siłami Klub Jedność 
Gminy Raszyn. Jego nadrzędnym celem 
była realizacja dobrych założeń dla naszej 
gminy i jej mieszkańców. Początkowo 
klub liczył 9 osób, a na dzień dzisiej-
szy już tylko 5. Niestety z biegiem czasu 

okazało się, że polityka prowadzona przez 
klub Jedność Gminy Raszyn nie wpisuje 
się w moje założenia i wizję naszej gminy. 
Kilku jej członków nie wytrzymało tak 
długo jak ja i na własną prośbę odeszło 
z klubu. Początkowo miałem nadzieję, 
że z czasem kierunek myślenia członków 
klubu zmieni się ku lepszemu. Niestety 
tak się nie stało. 
 W akcie protestu zimą 2011 roku 
podjąłem decyzję o zerwaniu współpracy 
z klubem Jedność Gminy Raszyn. Od tego 
czasu nie brałem udziału w żadnych 
pracach ani posiedzeniach tego klubu. 
Oczywistym powodem był brak akceptacji 
z mojej strony co do radykalnych działań 
podejmowanych na posiedzeniach tego 
klubu.
 W piśmie otrzymanym ze strony klubu 
Jedność Gminy Raszyn oficjalnym powo-
dem, w związku z którym klub uprzedził 

mój krok o odejściu z klubu, był fakt, iż 
jak się dowiedziałem: „w trakcie obrad 
Rady Gminy głosował Pan wbrew sta-
nowisku Klubu”.  W związku z faktem, 
że argumentacja i destrukcyjne działania 
klubu nie przekonywały mnie, więc zgod-
nie z własnym sumieniem z dala od poli-
tyki podejmowałem indywidualne decyzje 
w procesie głosowania na sesjach. 
 Nigdy nie podjąłem formalnej decy-
zji o rezygnacji z klubu Jedność Gminy 
Raszyn, ponieważ głęboko liczyłem, 
że polityka ta ulegnie zmianie, a decy-
zje będą podejmowane i wypracowywane 
wspólnie. Niestety kolejne miesiące uwi-
daczniały nasze różnice, a zmian bra-
kowało, w związku z czym 15 czerwca 
2012 r. w naturalny sposób nasze drogi się 
rozeszły.

Radny Gminy Raszyn Rafał Sieradzki

WsPÓŁPRACA, ROZWAGA i sTARANNOŚĆ
najważniejsze cele raszyńskiego samorządu

Podczas ostatniej Sesji Rady 
Gminy nas tąp i ło  d ługo 
oczekiwane przeze mnie 
i większość radnych wypeł-
nienie wakatu na stanowi-
skach Przewodniczącego 
Rady Gminy i jego zastępcy. 
W czerwcu z funkcji zrezygno-
wały Celina Szarek i Henryka 
Koper. Mimo kilku moich 
wniosków i wniosków znaczą-
cej części Radnych, a także 
posiadanych do końca lipca 

uprawnień – Przewodnicząca 
nie zwołała sesji Rady Gminy. 
W tej sytuacji obowiązu-
jące procedury prawne stwo-
rzyły konieczność zwołania 
Rady Gminy Raszyn przez 
Wojewodę Mazowieckiego. 
 Od 4 września zaczęła 
d z i a ł a ć  R a d a  G m i n y 
Raszyn w nowej formule. 
Z nowym Przewodniczącym 
Dariuszem Marcinkowskim 
i Wiceprzewodniczącą Anną 
Matracką znamy się od dawna 
i wiemy, że reprezentujemy 
podobną wizję pracy samo-
rządu. Wspólne działania 
będą szczególnie dotyczyły 
realizacji rozmaitych, potrzeb-
nym mieszkańcom inwesty-
cji. To spore wyzwania i tylko 
wspólnym wysiłkiem, poma-
gając sobie wzajemnie, może 
je z sukcesem realizować. 
Zarówno radni, jak ja dostali-
śmy od mieszkańców mandat 

po to, abyśmy jak najlepiej 
dbali o ich interesy. I tylko 
zgodnym działaniem możemy 
spełnić te oczekiwania.
 Zaburzenia w pracy Rady 
Gminy nie spowodowały, 
na szczęście, znaczącego 
uszczerbku w pracy Urzędu. 
Były jednak utrudnieniem 
z uwagi na ograniczone moż-
liwości przeprowadzania kon-
sultacji społecznych, doko-
nywania niewielkich, ale 
potrzebnych zmian w gmin-
nym budżecie, czy też wydłu-
żenie terminu przyjęcia 
uchwały o zmianie planu zago-
spodarowania w Ładach. Teraz 
wszystkie konieczne działania 
powinny być podejmowane 
bez zakłóceń. 
 W ostatnim czasie gwał-
townie zmienia się sytuacja 
gospodarcza kraju. Reagując 
na zmiany musimy, tak ja 
jak i Rada Gminy dokładać 

wszelkich starań, żeby dzia-
łać skutecznie, przestrzegając 
skrupulatnie prawa i podej-
mując właściwe decyzje finan-
sowe. Trudna dziś realiza-
cja inwestycji nie wynika 
z naszych zaniechań, ale ze 
złej kondycji firm. Mają pro-
blemy nawet te, które bar-
dzo dobrze dawały sobie radę 
przez wiele poprzednich lat. 
Ostro walczymy, aby przekuć 
to na zwycięstwo i wszystko 
wskazuje na to, że nam się to 
uda. I w tym przypadku sku-
teczna okazuje się wola współ-
pracy, a nie walka.
 Przewodniczącemu Rady 
Gminy Raszyn Dariuszowi 
Marcinkowskiemu i Wiceprze-
wodniczącej Annie Matrackiej 
życzę powodzenia w nowej 
pracy, a pozostałym radnym 
działań bez niepotrzebnych 
zakłóceń.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba



Izabela Makarska © A. Pluta

Ryszard Kowalczyk – Przewodniczący Rady Osiedla Rybie I 
i mieszkańcy ze zwycięskim wieńcem © A. Pluta
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raszyńsKie doŻynKi

Po zakończeniu Mszy Świętej i podzieleniu się chlebem, dożynkowy 
korowód, któremu świetności dodawał piękny powóz wiozący Starostów 
i Wójta, przejechał na Stadion im. Kazimierza Jedynaka, gdzie gospodarz 
gminy Wójt Andrzej Zaręba dostał od Starostów tradycyjny, zachwycający 
urodą bochen chleba, którym podzielili się zgromadzeni. Tam też odbył się 
konkurs wieńców dożynkowych, zapowiedziany przez Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa Rady Gminy Raszyn Sławomira Ostrzyżka. Tym razem 
wygrał wieniec z Rybia I. Jak powiedział Przewodniczący Osiedla – Pan 
Ryszard Kowalczyk, za wykonaniem tak pięknego i oryginalnego wieńca 
w kształcie hostii, stała ciężka, wielodniowa praca wielu osób, nie tylko 
z Rybia I.

Wspaniałe Raszyńskie Dożynki
W pierwszą niedzielę września, mieszkańcy gminy honorowali, jak co roku 
święto plonów – raszyńskie Dożynki. Wielkość fety przystawała do skali 
Raszyna – największej w Polsce wsi. Świadectwem siły tradycji była pierw-
sza część obchodów, którą rozpoczęła uroczysta Msza Święta celebrowana 
w kościele Św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie. Tutaj rolnicy z gminnych 
wsi i osiedli przynieśli do poświęcenia chleb i dożynkowe wieńce, tutaj 
odprawiający Mszę kapłani podziękowali im za coroczny trud. Tu także, 
do wszystkich zebranych rolników, ze słowami uznania, zwrócił się Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, składając podziękowania na ręce Starostów 
Dożynek – Elżbiety Marzec Szeląg i Bogusława Wągrodzkiego.

Plon niesiemy, plon © M. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba i Starostowie Dożynek 
wjeżdżają na stadion © A. Pluta

Uroczysta Msza Święta w Kościele Św. Szczepana © A. Pluta

Barwny, dożynkowy korowód © A. Pluta

Elżbieta Kuczara, Piotr Iwicki i Rybianie © A. Pluta

Starości Dożynek Elżbieta Marzec Szeląg i Bogumił Wągrodzki 
wręczają dożynkowy bochen Wójtowi Andrzejowi Zarębie © A. Pluta
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A potem była zabawa. Dzieci oblegały 
zabawki, posilając się watą cukrową, 
lodami i słodyczami, dorośli biesiadowali 
przy stołach racząc się kiełbaskami, mięsi-
wem i napojami, a także nieodłączną stra-
żacką grochówką, sportowcy uczestniczyli 
w zawodach, a wszyscy oglądali występy 
na scenie. Doskonałą konferansjerkę pro-
wadzili Elżbieta Kuczara i Piotr Iwicki. 
Wystąpiły zespoły wokalne: Barwy Jesieni 
i Rybianie z Klubów Seniorów, zaprezen-
towała się pełna werwy Alicja Wolska 
– istna inkarnacja Hanny Bielickiej oraz 
śpiewające solo radna Izabela Makarska 
i Alicja Siewiera. Po nich scenę przejęli 
zaproszeni spoza gminy muzycy. Pierwszy 
wystąpił Michaell Fedoroff, wirtuoz skrzy-
piec, prawdziwy mistrz gitary i łączenia 
w jedność folkowych klimatów z pięk-
nym zaśpiewem rosyjskich romansów. 
Jego grę na gitarze z nowoczesnym, ryt-
micznym akompaniamentem rockowego 
zespołu, publiczność nagrodziła grom-
kimi brawami. Po nim przyszedł czas na 
występ naszych lokalnych gwiazd: Ewy 
Korporowicz i Swietłany Żarczyńskiej, 
które jak zwykle pokazały prawdziwie 
profesjonalny poziom, elegancję i estra-
dowy kunszt, wywołując owację publicz-
ności. Jako kolejny pojawił się na scenie 
grecki zespół Mythos, który wykonując 
najsłynniejsze greckie przeboje, w tym 
hity Demisa Roussosa, porwał publicz-
ność do tańca. Po muzycznej części przy-
szedł, zgodnie z tradycją raszyńskich 
dożynek, czas na kabaret. Tym razem 
wystąpił kabaret Noł-Nejm, laureat bodaj 
wszystkich najważniejszych nagród kon-
kursów i festiwali i prawdziwy ulubieniec 
publiczności. Jego skecze, wywołały salwy 
śmiechu.

 W trakcie godzinnej przerwy na pły-
cie boiska piłkarskie gwiazdy Legii (m.in. 
Jacek Zieliński, Marek Jóźwiak, Leszek 
Pisz) i KS Raszyn rozegrały mecz, który 
inaugurował Akademię Piłkarską Raszyn 
powołaną przez prezesa KS Raszyn Piotra 
Pikiela.
 Finał Raszyńskich Dożynek nale-
żał do zespołu Voo Voo i Wojciecha 
Waglewskiego, prawdziwych mistrzów, 
którzy prezentując „Stanie się tak…”, 
„Flota zjednoczonych sił” czy hymn 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– „Pozytywne wibracje” poderwali 
publiczność do tańca, wieńcząc w ten spo-
sób imprezę.
 Tegoroczne Dożynki, zdaniem wielu 
uczestników, należy uznać za wyjątkowo 
udane. – „Dobrym pomysłem było rozloko-
wanie na płycie przed sceną ław i stołów dla 
słuchaczy – mówi pani Elżbieta Kuczara, 
dyrektor GOK – co tworzyło wrażenie 
sąsiedzkiej biesiady. Cieszy mnie też pojawie-
nie się bardzo różnorodnych stoisk i kramów, 
szczególnie wystawców żywności, biżuterii czy 
rękodzieła, których zachęcaliśmy do wizyty 
w Raszynie. Dla GOK-u taka wielotysięczna 
impreza to sprawdzian profesjonalizmu 
i sprawnej współpracy bardzo wielu osób, któ-
rym zależało na tym, aby było była to kolejna 
dobra impreza. Bardzo im wszystkim za to 
dziękuję.”

 Raszyńskie Dożynki, impreza łącząca 
tradycję z nowoczesnością, kulturę ze 
sportem, młodych ze starszymi, poka-
zała, że w naszej społeczności jest miej-
sce dla wszystkich. Wielotysięczny tłum 
jest z pewnością tego potwierdzeniem.

Na podstawie materiałów z GOK-u Małgorzata Kaiper

Zabawa na 102 © A. Pluta
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NAUKOWCY z FALENT RADZĄ
Zgodnie z ustawą z dnia 
1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw gminy 
mają obowiązek objąć wszyst-
kich właścicieli nieruchomo-
ści na terenie gminy systemem 
gospodarowania odpadami 
(art. 3, ust.2, p.3). Za gospo-
darowanie odpadami od właści-
cieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy będą 
pobierane przez gminę opłaty. 
Zgodnie z art. 6j. ust. 1 i 2. 
wysokość tych opłat może być 
naliczana wg:
1)  l i c z b y  m i e s z k a ń c ó w 

zamieszkujących daną nie-
ruchomość, albo

2)  ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości, albo

3)  p o w i e r z c h n i  l o k a l u 
mieszkalnego.

 Rada gminy może uchwalić 
jedną stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi od gospodarstwa 
domowego. 
 Pojawia się problem wyboru 
jednej, jednolitej dla całej 
gminy, metody naliczania 
opłat. Wydaje się, że nale-
żałoby preferować opłaty 
proporcjonalne do zakresu 
świadczonych usług tj. pro-
porcjonalne do ilości odbiera-
nych i zagospodarowywanych 
z nieruchomości odpadów. 
Jeżeli tak to należałoby roz-
strzygnąć, który z ww. wskaź-
ników jest najbardziej skorelo-
wany z zakresem świadczonych 
usług. Jest powszechnie znane, 
że korelacja ta będzie najwięk-
sza z ilością zużywanej wody, 
po odjęciu wody zużywanej 
do podlewania i pojenia zwie-
rząt, mniejsza z liczbą miesz-
kańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, a najmniej-
sza z powierzchnią lokalu 
mieszkalnego. 
 W przypadku gospodarstw 
domowych, czyli obiektów 
wspólnie zamieszkiwanych 
i mieszkańców wspólnie utrzy-
mujących się, zróżnicowanie 

ilości wytwarzanych odpa-
dów między gospodarstwami 
będzie największe i może osią-
gnąć poziom 1:7 (w skrajnych 
przypadkach są gospodarstwa 
domowe zamieszkiwane przez 
jedną osobę i gospodarstwa 
zamieszkiwane przez dziesięć 
osób). Z tego krótkiego prze-
glądu wynika, że ze względu na 
skorelowanie i zróżnicowanie 
należałoby preferować nalicza-
nie opłat proporcjonalnie do 
ilości zużywanej przez miesz-
kańców (nie przez zwierzęta) 
wody albo proporcjonalnie do  
liczby mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość. 
 Jest jeszcze inne bardzo 
istotne kryterium wyboru, 
które należałoby wziąć pod 
uwagę. Jest nim łatwość 
dostępu do niezbędnych 
danych. Trudno dostępne 
dane będą generować duże 
koszty zatrudnienia urzędni-
ków w gminie, a dane niedo-
stępne dyskwalifikują metodę 
naliczania opłat. Dane doty-
czące ilości zużywanej wody 
są dostępne tylko tam gdzie 
jedynym źródłem zaopatrze-
nia w wodę jest wodociąg 
komunalny a nieruchomość 
jest wyposażona w licznik 
główny i podliczniki (z róż-
nicy wskazań można obliczyć 
ilość zużywanej wody, która 
tworzy lub tworzyłaby ścieki). 
Specjalnie podkreślono fakt 
istnienia wodociągu komu-
nalnego jako jedynego źródła 
wody, gdyż znane są przypadki 
niewielkiego poboru wody 
przez mieszkańców z wodo-
ciągu w przypadku np. istnie-
nia w zagrodzie studni kopanej, 
czy wierconej. 
 Nieco bardziej korzystna 
jest sytuacja w przypadku 
dostępności danych o liczbie 
mieszkańcach zamieszkujących 
daną nieruchomość. Metodą 
ustalania liczby osób faktycz-
nie zamieszkujących daną nie-
ruchomość jest deklaracja wła-
ściciela lub zarządcy. Istnieje 
jednak ryzyko podawania 

nierzetelnych informacji przez 
osoby składające takie dekla-
racje. Dodatkowo mieszkańcy 
mogą przebywać na terenie nie-
ruchomości okresowo (osoby 
uczące się i pracujące poza 
miejscem zamieszkania i korzy-
stające z hoteli, internatów). 
Można przyjąć, że liczba tych 
osób nie może być mniejsza od 
liczby zameldowanych. W celu 
uwiar ygodnienia danych 
deklarowanych przez właści-
ciela nieruchomości, możnaby 
dodatkowo żądać informacji 
o ilości zużywanej wody lub 
gdy nie ma licznika (podlicz-
nika) - ilości zużytej energii 
elektrycznej. W tym miejscu 
należy wspomnieć o uczciwo-
ści mieszkańców i naturalnym 
oczekiwaniu sprawiedliwo-
ści społecznej, a tym samym 
dobrze pojmowanej kontroli 
sąsiedzkiej. Jest to szczególnie 
możliwe w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich. 
 Oczywiście najbardziej są 
dostępne i łatwe do spraw-
dzen ia  dane  dotyczące 
powierzchni lokalu mieszkal-
nego, jednak powierzchnia ta 
powinny być dobrze zdefinio-
wana a definicja zrozumiała 
dla właściciela nieruchomo-
ści. Jednak jak już wcześniej 
zaznaczono powierzchnia ta 
jest słabo skorelowana z ilo-
ścią wytwarzanych, przezna-
czonych do odbioru i zagospo-
darowania odpadów. 
 Z tego krótkiego przeglądu 
wynika, że należałoby pre-
ferować metodę naliczania 
opłat z uwzględnieniem liczby 
mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość. Do ww. argu-
mentów za tym rozwiązaniem 
należałoby dodać jeszcze to, 
że większość publikacji i opra-
cowań posługuje się wskaźni-
kami powstawania odpadów 
w kg/M/rok (kilogramach/
mieszkańca/rok). W przy-
padku, gdy gmina nie posiada 
dokładnych danych dotyczą-
cych ilości odpadów powstają-
cych na jej terenie korzystanie 

z takich danych może być bar-
dzo pomocne w początkowym 
okresie. Istnieje również moż-
liwość przeprowadzenia na 
terenie gminy badań składu 
sitowego i morfologicznego 
odpadów i określenie rzeczy-
wistej ilości odpadów.
 W przyszłości, gdy dane 
dotyczące ilości zużycia wody 
będą powszechnie dostępne, 
wskaźnik ten może być atrak-
cyjny. Metoda oparta o ten 
wskaźnik wymusza zachowanie 
prośrodowiskowe. Może wpły-
wać na oszczędniejsze gospoda-
rowanie wodą na terenie gospo-
darstwa ponieważ to wpłynie 
na wysokość opłat zarówno 
za pobór wody i odbiór ście-
ków, jak również za opłatę 
odpadową. 
 W Art. 6c. 2. ww. ustawy 
istnieje zapis mówiący, że rada 
gminy może, w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miej-
scowego, postanowić o odbie-
raniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. Sposób taki jest 
zbliżony do powszechnie sto-
sowanej opłaty za pojem-
nik o określonej pojemności. 
W taki sposób mogą być rów-
nież rozliczane np. domki let-
niskowe. Wydaje się jednak 
konieczne ustalenie pewnego 
minimum pojemników (np. wg. 
metody 3 czyli w zależności od 
powierzchni nieruchomości) 
w celu uniknięcia uchylania się 
od wnoszenia opłat.
 Na zakończenie należy 
zauważyć szeroką dyskusję na 
stronach internetu odnośnie 
sposobów naliczania opłat za 
odpady. Wydaje się, że miesz-
kańcy czy rady gmin preferują 
wybór metody od mieszkańca. 
Zachęcamy mieszkańców 
Naszej Gminy do przejrzenia 
tego interesującego materiału. 

Opracowali: Prof. dr hab. Edmund Kaca 
i dr inż. Maria Strzelczyk – Instytut 

Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach
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Warto SPRÓBOWAĆ
czyli jak domowym sposobem kompostować odpady
W ostatnim czasie dużo się 
mówi na temat odbioru śmieci 
od mieszkańców naszej gminy. 
Ważny jest tutaj aspekt eko-
nomiczny, czyli w jaki spo-
sób rozliczać gospodarstwa 
domowe z kosztów utylizacji 
wyprodukowanych przez nie 
śmieci. Każdy z oczywistych 
względów chciałby płacić jak 
najmniej. Niezależnie od tego, 
jakie decyzje podejmą nasze 
władze gminne, można zasta-
nowić się nad tym, w jaki spo-
sób te koszty zmniejszyć we 
własnym zakresie. 
 Jest taki sposób i na pewno 
są osoby, które go stosują. 
Mianowicie chodzi o kompo-
stowanie odpadków kuchen-
nych i  innych organicz-
nych (papier, kartony itp.), 
które wbrew pozorom stano-
wią znaczną część naszych 
śmieci. Decydując się na 
takie działania zapewnimy 
sobie szereg korzyści nie tylko 
wymiernych, które da się bez-
pośrednio przeliczyć na zło-
tówki – czyli mniejsze opłaty 
za odbiór śmieci. Jest to także 
świetny sposób na uzyska-
nie doskonałego nawozu do 
naszych ogródków (lub ogród-
ków sąsiadów czy znajomych). 
Nawożen i e  kompos t em 
wzbogaca glebę w przyswa-
jalne składniki pokarmowe, 

poprawia jej strukturę oraz, co 
istotne, nie stanowi niebezpie-
czeństwa przenawożenia roślin 
jak w przypadku nawozów 
sztucznych. Zdecydowanie 
poprawia też jakość i zasob-
ność w składniki pokarmowe, 
minerały i witaminy produko-
wanych w ten sposób roślin. 
Kompostować możemy na 
tzw. pryzmie ale także w spe-
cjalnych pojemnikach. 
 Kompostowanie można 
przeprowadzać także z zasto-
sowaniem tzw. ”efektywnych 
mikroorganizmów”, którymi 
zaszczepimy nasze odpadki 
kuchenne czy ogrodowe, co 
w znaczny sposób przyspie-
szy proces (będzie on kilka-
krotnie krótszy od zwykłego), 
a także pozbawi go niezbyt 
miłego zapachu. A co to są 
„efektywne mikroorganizmy” 
potocznie probioEM-y? Jest 
to wynaleziona przez japoń-
skiego profesora Teruo Higę 
mieszanka około 80 gatunków 
mikroorganizmów powszech-
nie występujących w przy-
rodzie: m.in. bakterie kwasu 
mlekowego, bakterie fotosyn-
tetyzujące, bakterie azotowe, 
drożdże oraz promieniowce. 
Wiele z nich od dawna jest 
stosowanych w medycynie 
i przemyśle spożywczym. 
ProbioEM-y znajdują coraz 

większe zastosowanie w rol-
nictwie (regeneracja gleby, 
produkcja roślinna i zwierzęca, 
przechowalnictwo), w ochro-
nie środowiska (oczyszczanie 
zbiorników wodnych, powie-
trza, zapobieganie epide-
miom po powodziach, pod-
topieniach, zatruciu gleby), 
w gospodarce komunalnej 
(oczyszczalnie ścieków, wysy-
piska śmieci, kompostowanie) 
i w gospodarstwie domowym 
(dom, ogród, szambo). Ich 
dobroczynne działanie być 
może w niedalekiej przyszło-
ści (zgodnie ze stwierdzeniem 
prof. Higi) pomoże rozwiązać 

zasadnicze problemy naszej 
planety. Dzięki nim możliwa 
będzie produkcja wystarcza-
jącej ilości żywności wyso-
kiej jakości dla ludzi na całym 
świecie, stopniowe zlikwido-
wanie groźnych dla życia skut-
ków globalnego zanieczyszcze-
nia środowiska. 
 Możemy zacząć od siebie 
i swojego otoczenia już dziś, 
mając na uwadze, poza aspek-
tami czysto materialnymi 
także możliwość włączenia się 
w nurt zwyczajnych działań  
na rzecz przyszłości naszej 
planety i naszych dzieci.

Anna Ślipiec

Kompostowanie nie jest trudne © M. Kaiper

Nagrody dla ZD Falenty
Instytut Technologiczno 
Przyrodniczy to w głównej 

mierze placówka naukowa. 
Mało kto wie, że wcho-
dzący w jej skład Zakład 
Doświadcza lny  Fa l en ty 
to liczący się w wojewódz-
twie i powiecie producent 
mleka. Dyrektor Zakładu  
mgr. Inż. Tomasz Walczuk 
odebrał już niejedną nagrodę, 
między innymi za najwyższą 
wydajność  mleczną w sta-
dzie bydła mlecznego na tere-
nie powiatu pruszkowskiego, 
a także za zajęcie II miejsca 
w dostawach mleka do OSM 
Garwolin. Gratulujemy.

Małgorzata Kaiper

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego 
Falenty T. Walczuk

Spotkanie na temat zastosowania 
pożytecznych mikroorganizmów

pt. „ZDROWE ŻYCIE”

czyli jak w sposób naturalny i bezpieczny:

– przywrócić żyzność gleby na działce 
– zwalczać chwasty, choroby i szkodniki 
– wzmocnić odporność zwierząt i roślin 

– przetwarzać śmieci organiczne w kompost 
– poprawić zdrowie własne i rodziny

06.10.2012 r. (sobota) godz.12.00
Filia GOK Falenty ul. Hrabska 2

W S T ę P   W O l n Y
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Pedagogiczne refleksje… Bergson, Korczak i twórcza ekspresja

Zapraszam na zajęcia do GOK-u
Rozpoczął się kolejny rok szkolny, w któ-
rym zapraszam mieszkańców naszej 
gminy do uczestnictwa w zajęciach pro-
wadzonych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie. Naszą ofertę kie-
rujemy do szerokiego grona odbiorców: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, w myśl 
uznanej przez współczesną pedagogikę 
zasady kształcenia permanentnego (edu-
kacji ustawicznej). „Nasza osobowość 
rośnie, powiększa się, dojrzewa nieustan-
nie” – pisał Bergson. Nadanie rozwojowi 
człowieka cechy ciągłości wzbogaca sens 
ludzkiego życia o nadzieję i optymizm, 
ponieważ zakłada, że człowiek rozwijając 
siebie, może być twórczy przez całe życie. 
I wiek metrykalny nie ma tu większego 
znaczenia.
 Zatem szczegó ln ie  namawiam 
do udziału w zajęciach tych, którzy do tej 
pory nie mieli możliwości realizacji wła-
snego artystycznego rozwoju, a chęć ryso-
wania, malowania, tańczenia, grania czy 
śpiewania w nich drzemie. I tu wypada 
przypomnieć o kompensacyjnej i terapeu-
tycznej funkcji sztuki. W GOK-u  mamy 
znakomitych fachowców – twórców, pasjo-
natów, którzy pomogą Państwu odkryć 
własny potencjał twórczy, tkwiący wszak 
w każdym człowieku z natury.
 Chciałabym, by działalność eduka-
cyjna GOK   -u miała interaktywny cha-
rakter. Będziemy proponować takie zaję-
cia, na jakie będzie zapotrzebowanie, 
oczywiście z uwzględnieniem naszych 
bardzo skromnych warunków lokalo-
wych. Dziękuję zatem za wszelkie uwagi 
i sugestie w tym względzie, zwłaszcza 
moim byłym uczniom i wychowankom. 
To dzięki Wam m.in. powstał pomysł 
cyklicznej imprezy dla młodzieży pod 

hasłem „Rock na Rynku”, która w tym 
roku przybrała już formę konkursu zespo-
łów rockowych (dzięki panu Piotrowi 
Iwickiemu). Priorytet, przyjęty przeze 
mnie w sferze edukacji kulturalnej obra-
zuje hasło: „Promocja raszyńskich talen-
tów”, które konsekwentnie realizowałam 
od wielu lat w swojej działalności pedago-
gicznej oraz publicystycznej. To z myślą 
o raszyńskich dzieciach, w trosce o roz-
wój ich aktywności twórczej powołałam 
do istnienia dwadzieścia jeden lat temu 
rubrykę w „Kurierze Raszyńskim” pod 
nazwą „Raszyniaczek”. Cieszę się z jej 
reaktywacji w ubiegłym roku i serdecz-
nie zapraszam do współpracy nie tylko 
beneficjentów, czyli dzieci z gminnych 
przedszkoli i szkół, ale także dorosłych 
- rodziców, opiekunów, wychowawców 
i nauczycieli. Dzięki Państwa aktywnej 
pomocy wspomniane hasło ma szansę 
konkretyzacji, z myślą o twórczym roz-
woju naszej lokalnej społeczności. „Takie 

będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie” – twierdził Jan Zamoyski, 
wyrażając troskę o przyszłość naszego 
kraju. Jan Paweł II podkreślał że „Dzieci 
są przyszłością świata”. „Dziecko jest 
jutrem” – mówił Janusz Korczak. Rok 
2012 Sejm Polski ogłosił Rokiem Janusza 
Korczaka, upamiętniając jego wspaniały 
pedagogiczny dorobek w 70. rocznicę 
heroicznej śmierci. Nie sposób więc snuć 
jakiekolwiek pedagogiczne refleksje obec-
nie, nie odwołując się do osoby tego nie-
zwykłego człowieka. Został zamordowany 
w pewien sierpniowy dzień 1942 roku 
wraz z dwiema setkami swoich podopiecz-
nych, wychowanków Domu Sierot. 
 Musimy o tym pamiętać, bo od 1939 
roku polski wrzesień i początek roku 
szkolnego przywodzi i takie obrazy.
 Podkreślić trzeba, że działalność 
Korczaka, jakże ważna w polskiej i świato-
wej pedagogice, wpisała się w reformator-
ski ruch tamtych czasów, zwany Nowym 
Wychowaniem, któremu Amerykanin 
John Dewey nadał nazwę „przewrotu 
kopernikańskiego” „Nie ma dzieci, 
są ludzie (…)” – przekonywał Korczak. 
Zachęcam do ekspresji twórczej w każ-
dym wieku. Zapraszam na zajęcia edu-
kacyjne do Gminnego Ośrodka Kultury 
w Raszynie oraz do uczestnictwa w dzia-
łalności klubowej. Nadmienić warto, 
że prężnie działają przy GOK- u Kluby 
Sen io ra ,  K lub  L i t e rack i ,  K luby 
Hobbystyczne (twórzmy nowe!), Klub 
Twórczych Rodziców. Nasi seniorzy, nasza 
młodzież i nasze dzieci – aktywni i twór-
czy – są najlepszą wizytówką twórczej 
aktywności mieszkańców Gminy Raszyn.

Elżbieta Kuczara
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie

19 września 2012 roku zmarła

Pani Zofia Banet-Fornal
mieszkanka Raszyna w latach 1979-2004

Wybitny pedagog, humanista, historyk, działaczka Ruchu Esperanckiego 
i Korczakowskiego. Osoba bardzo zasłużona dla kultury. Autorka wielu książek, 
publikacji kulturalnych. Człowiek wielkiego umysłu i wielkiego serca, wielkiej 
dobroci i tolerancji. Człowiek bardzo pracowity i twórczy, szlachetny i dobry, 
emanujący niezwykłym osobistym urokiem. Jeszcze niedawno planowaliśmy 

spotkanie poświęcone Januszowi Korczakowi, z odczytem Pani Zofii w Raszynie… 
Już się nie odbędzie. Ale pozostaną w pamięci miłe wspomnienia, niezapomniane 

spotkania, rozmowy, serdeczność i wdzięczność.

Składamy wyrazy współczucia Mężowi, Córce i Wnuczce.

Elżbieta Kuczara – dyrektor i pracownicy GOK-u, przyjaciele i znajomi z Raszyna.
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Link do przyszłości
13 września br. nasza biblio-
teka była gospodarzem spo-
tkania w ramach powsta-
jącego projektu Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego „Link do przy-
szłości”. Zaproszona przez 
nas klasa 3D z raszyńskiego 
Gimnazjum Nr 1 miała oka-
zję dowiedzieć się, jak plano-
wać swoją przyszłość zawo-
dową, uwzględniając rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy. 
Na wstępie każdy z uczniów 
miał za zadanie przymierzyć 
się do zawodu, wylosowa-
nego z puli „zawodów przy-
szłości” i spróbować odnieść 
się do tego, czy byłby w nim 
dobry. Padały różne propo-
zycje, ale okazało się, że naj-
większą popularnością cie-
szy się profesja... kucharza. 
Niektórzy uczniowie wykazali 
się dobrą znajomością defini-
cji nazw takich zawodów jak 
np.: tajemniczy klient, info-
broker, animator kultury, 
windykator czy notariusz. 
Po tej wypełnionej dyskusją 
rozgrzewce przyszedł czas 

na punkt główny programu 
– czyli wystąpienie Młodego 
Profesjonalisty. 27-letni Arek 
Mierkowski, animator sportu 
z Mrągowa, współzałożyciel 
Mazurskiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Sportowych, opo-
wiedział młodzieży o swojej 
drodze do zawodu, podkre-
ślając, jak ważne jest to, żeby 
wybrać zajęcie, w którym 
wykorzystujemy swoje zdol-
ności i które przynosi nam 
satysfakcję. Sam może się 
pochwalić m.in. wieloletnią, 
współpracą z mrągowską mło-
dzieżą na Boisku Orlik 2012, 
współautorstwem, organizacją 
i udziałem w ponad 20 mię-
dzynarodowych projektach 
rekreacyjno-sportowych (ostat-
nio jako koordynator wolon-
tariatu w Eurocamp 2012) 
oraz dwukrotnym kierownic-
twem mrągowskim Sztabem 
WOŚP. Ten zapał starał się 
naszym gimnazjalistom prze-
kazać powołując się na swoje 
życiowe motto: „Jeżeli coś nie 
jest pewne, to przynajmniej 
jest możliwe”. Po krótkiej 

przerwie klasa podzieliła się 
na dwie drużyny, by zmierzyć 
się z niełatwym quizem wie-
dzy o aktualnej sytuacji i tren-
dach na rynku pracy. Chłopcy 
i dziewczęta musieli zgadnąć 
m.in. czym jest geoarbitraż, 
absolwentów jakich kierun-
ków studiów jest więcej niż 
miejsc pracy, od czego zależy 
bezrobocie, ile wynosi śred-
nia płaca brutto w Polsce, jak 
ważna jest znajomość nowych 
technologii, jak duży pro-
cent pracodawców wymaga 
w swoich ofertach znajo-
mości języków obcych. Oba 
zespoły bardzo burzliwie dys-
kutowały nad każdą odpowie-
dzią, gra jednak była bardzo 
wyrównana i zakończyła się 
remisem. Po quizie młodzież 
otrzymała dodatkowe mate-
riały edukacyjne w postaci 
listy przydatnych linków do 
stron internetowych oraz 
otrzymała propozycję wzię-
cia udziału w konkursie na 
samodzielne zorganizowanie 
spotkania z wybranym przez 
siebie młodym profesjonalistą, 

z którego najciekawsze rela-
cje zostaną przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego premiowane 
atrakcyjnymi nagrodami. 
Spotkanie zakończyliśmy 
wspólnym zdjęciem uczniów 
i  o rgan izatorów.  Mamy 
nadzieję, że młodzież rozsze-
rzyła swoją wiedzę o mecha-
nizmach wyboru zawodu i że 
było to doświadczenie tyleż 
pożyteczne, co przyjemne. 
Bo warto już dziś zacząć 
myśleć o swojej przyszłości. 
Składamy serdeczne podzię-
kowania naszym Gościom 
–  aszyńskim gimnazjalistom 
oraz wszystkim, którzy swoją 
pracą, wiedzą, chęcią współ-
działania i czasem przyczynili 
się do organizacji wydarzenia. 
Fotorelację, dodatkowe infor-
macje, przydatne linki, opis 
konkursu związanego z pro-
jektem „Link do przyszłości” 
znajdziecie na naszej stronie 
www.bibliotekaraszyn.pl.

Dagna Kruszewska

Tydzień zakazanych książek
Od 30 września do 6 paź-
dziernika obchodzimy 
w bibliotece Tydzień 
Zakazanych Książek! 
To nietypowe święto 
wywodzi się ze Stanów 

Zjednoczonych i związane jest ściśle z pierw-
szą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, 
która mówi o wolności słowa. Jest to więc 
idealny moment, żeby zapoznać się z przy-
gotowanym przez nas wyborem książek, 
które w pewnych okresach historycznych 
– ze względu na zawarte treści polityczne, 
religijne, obyczajowe – były wycofywane 
z ogólnego dostępu, wpisywane na indeksy, 
piętnowane przez autorytety moralne. Na 

specjalnie wyeksponowanym regale znajdą 
Państwo powieści należące już do klasyki 
literatury światowej, takie jak „Na zacho-
dzie bez zmian” Remarque’a, „Paragraf 
22” Hellera, „Rok 1984” Orwella, „Komu 
bije dzwon” Hemingwaya. Nie zabraknie 
też przełomowych pozycji popularnonau-
kowych, np. „O powstawaniu gatunków” 
Darwina, czy indyjskiego traktatu miło-
snego „Kamasutra”. Pojawi się też... „Harry 
Potter”. Każda książka na regale będzie 
miała swój opis, z którego będzie się można 
dowiedzieć, z jakich powodów została zaka-
zana. A Czytelnicy będą mogli się przekonać, 
czy było to rzeczywiście słuszne.

Dagna Kruszewska

Klasa 3d Gimnazjum 
wraz z organizatorami © A. Pluta

Losowanie zawodów przyszłości 
© A. Pluta

Arek Mierkowski (młody profesjonalista) 
i Mariusz Boguszewski (FRSI) © A. Pluta

Drużyny walczą w quizie wiedzy 
o rynku pracy © A. Pluta

Gminna BiBlioteKa puBliczna

I n F O R M A C j A

Informujemy, że we wrześniu zostały 
nabyte do Filii w Jaworowej książki 
dotyczące problemów uzależnień. 
Zakup sfinansowano ze środków 
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki 
Uzależnień p. Beaty Adamiak.
 W imieniu swoim i  naszych 
Czytelników za przekazane tytuły 
i wzbogacenie zbiorów Filii bardzo ser-
decznie dziękujemy!

Zespół GBP w Raszynie
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RyBIE – budowa kolejnych ulic
W Rybiu kontynuowana jest budowa 
Spokojnej – wykonano już chodniki 
po obu stronach, przygotowywana jest 
podbudowa pod asfalt, którego wylanie 
już wkrótce, zakończy prace. Dobiega 

końca budowa Polnej – układanie kostki 
betonowej zostało przerwane na czas 
układania odwodnienia. W najbliż-
szym czasie ulica będzie przejezdna 
w 100%. Prace budowlane trwają również 

na Rybnej – obecnie układane są chod-
niki. Po nich, przyjdzie kolej na asfalt. 
Zgodnie z umowami prace powinny trwać 
nie dłużej niż do końca października.

stronę redaguje Małgorzata Kaiper

Raszyn – rozpoczęcie budowy 
Przedszkola przy Lotniczej

Już wiemy, że wykonawcą Przedszkola 
przy ul. Lotniczej będzie REM-BUD 
Zakład Usługowo-Handlowy Roberta 
Fronczaka z Gruduska, który wygrał 
przetarg oferując cenę 5 467 843 zł 
brutto. 
 Zakończenie budowy powinno 
nastąpić do dnia 31.10.2013 r.

ŁADy – ODWODNIENIE sTAWU 
z FUNDUsZy sOŁECKICh

W pierwszych dniach września roz-
poczęły się prace nad oczyszczeniem 
i pogłębieniem stawu przy ul. Irgi 
w Ładach. Wybrany wykonawca – miej-
scowa firma Usługi Ogólnobudowlane 
Roboty Ziemne i Transportowe janusza 
Kępińskiego z ul. Starzyńskiego 49 
w Dawidach Bankowych zapropono-
wawszy najkorzystniejszą cenę 27 675 zł, 
podpisał z gminą umowę na wykonanie 

tego zadania. Inicjatorami inwestycji są 
mieszkańcy Ład, którzy przeznaczyli na 
nią część swojego funduszu sołeckiego. 
Pozostałą kwotę dołożono z budżetu 
gminy. Dzięki temu w Ładach urucho-
miony został kolejny naturalny zbior-
nik retencyjny, który pomoże zapobiegać 
podtapianiu posesji w trakcie ulewnych 
dreszczów. To z pewnością dobrze wydane 
sołeckie pieniądze.

sZKOŁA w sęKOCINIE 
ROZBUDOWA TRWA

Posuwają się do przodu prace przy rozbu-
dowie szkoły w Sękocinie. Część wybu-
dowanych fundamentów zaizolowano, 
pozostałe są wylewane. Trwają prace nad 
łącznikiem. To najbardziej żmudne dzia-
łania w początkowym etapie budowy. 
Wymagają zachowania wszelkich reżimów 
technologicznych. Po ich zakończeniu 
wylaniem płyty rozpocznie się znacznie 
bardziej widoczne – budowanie murów.

Nowy GImBUs 
kolejna tegoroczna inwestycja
Od nowego roku szkolnego nasi ucznio-
wie dowożeni są do szkół dwoma  
GIMBUSAMI. Do służącego od kilku 
lat pojazdu dołączył nowy. Konieczność 
tej inwestycji zaakceptowali radni i wójt, 
umieszczając jego zakup w tegorocznym 
budżecie. W drugiej połowie sierpnia, 
nowy, pomarańczowy GIMBUS zajechał 
na parking przy Urzędzie, a od początku 
września rozpoczął jazdy po gmi-
nie. Z uwagi na jej rozległy charakter 
z dowozu korzysta wielu uczniów.Nowy GIMBUS © M. Kaiper

Staw w Ładach – już pogłębiony © M. Kaiper Fundamenty – prawie gotowe © M. Kaiper

Polna od Wesołej – już gotowa © M. Kaiper Rozpoczęto przebudowę Rybnej © M. KaiperSpokojna – wkrótce wylanie asfaltu © M. Kaiper
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Za 4 903 072 zł SKANSKA SA
wybuduje kanalizację w Dawidach i Dawidach Bankowych

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz 
Dyrektor Zespołu Kontraktów Skanska 
SA Ryszard Dec podpisali 13 września 
umowę na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Dawidach i Dawidach Bankowych. 
Wartość inwestycji wynosi 4 903 072 zł 
brutto, a zakres obejmuje teren Dawid 
i nieskanalizowane Dawidy Bankowe. 
Prace mają trwać do 30 października 
2013 roku. 
 „To bardzo oczekiwana przez mieszkańców 
tego rejonu inwestycja – mówi Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba – Pierwsza pro-
pozycja budowy kolektora sanitarnego w ul. 
Warszawskiej w Dawidach, którą chcieli-
śmy wykonać przed położeniem przez powiat 

pruszkowski nowej nakładki na jezdni, poja-
wiła się w ubiegłym roku, niestety nie zyskała 
aprobaty części Rady Gminy. Została zatem 
ujęta w tegorocznym budżecie. Wykonujemy ją 
na podstawie projektu, który powstał w latach 
2009-2010, w ramach dofinansowanego przez 
UE programu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Raszyn 
– FAZA II – etap I”. Nie objęte, z różnych 
względów, głównie własnościowych, restrykcyjnie 
traktowanych przez UE, ulice lub ich fragmenty 
będą wykonywane niezależnie. Staramy się, 
aby działo się to w podobnym czasie. W ostat-
nich dniach uzyskaliśmy zezwolenie na budowę 
odcinka, który połączy ul. Warszawską z istnie-
jącym już kolektorem w ul. Grudzi.” 

 To kolejna duża inwestycja w gminie. 
W toku prac powstaną kanały grawita-
cyjne o długości prawie 6 tysięcy metrów 
i tłoczne o łącznej długości ponad 700 
metrów oraz 2 przepompownie ście-
ków. Wprowadzenie na budowę nastą-
piło pod koniec września. Zgodnie z har-
monogramem prace rozpoczęte zostaną 
od ul. Starzyńskiego. Spowodują one 
z pewnością utrudnienia w komunikacji, 
jednak nie ma wątpliwości, że skanalizo-
wanie tej części gminy, przyczyniające nie 
tylko do oszczędności w budżetach domo-
wych, ale również do zredukowania ilości 
zanieczyszczeń wprowadzanych do wód 
i ziemi, warte jest chwilowych niewygód. 
 Dla Skanska SA , f irmy znanej 
z budowy Złotych Tarasów w Warszawie, 
północnego odcinka autostrady A1, Portu 
Lotniczego w Jasionce k. Rzeszowa, zbior-
nika wodnego Świnna Poręba, mostu 
Milenijnego we Wrocławiu, jest to kolejny 
kontrakt w zakresie budownictwa hydro-
inżynieryjnego na terenie Mazowsza. 
Obecnie firma buduje kanalizację 
m.in. w Brwinowie, Starych Babicach, 
Pułtusku, a w pierwszej połowie wrze-
śnia podpisała umowę na budowę kolek-
tora sanitarnego w Żyrardowie. Skanska 
SA uznana została, wg „Rzeczpospolitej” 
za najcenniejszą firmę budowlaną, a wg 
„Polityki” za najbardziej wartościową 
w branży. Liczymy na to, że te oceny 
i osiągane sukcesy przełożą się na jakość 
prac wykonywanych w naszej gminie.

HArMonoGrAM prAc
Umowa już podpisana. W chwili obec-
nej wykonawca uzyskuje od zarząd-
ców dróg konieczne pozwolenia. Ustala 
zasady wejścia w teren, organizację 
ruchu, wyznaczanie zajęcia pasa drogo-
wego. Gmina Raszyn musi zaakceptować 
materiały. Inwestycja wykonywana jest 
w drogach powiatowych (Warszawska, 
Starzyńskiego) i gminnych, z uwagi 
na to uzgodnienia muszą być doko-
nane zarówno w Starostwie Powiatowym 
w Pruszkowie jak i w naszym Urzędzie 
Gminy.  
 Wejście ekip budowlanych nastąpi 
najprawdopodobniej w połowie paź-
dziernika. Prace rozpoczną od trzech 
ulic: Starzyńskiego, Miklaszewskiego 
i Kwiatów Polnych i w tych drogach 
będą trwać do pierwszych mrozów. Jest 
szansa, jeśli dopisze pogoda, że Kwiatów 
Polnych zostanie zakończona w tym roku, 

dwie pozostałe wiosną 2013 r. W przy-
szłym roku ekipy będą układać kanali-
zację w następujących ulicach: Boryny, 
Niezapominajki,  Salomonowskiej, 
Witosa, Parlamentarnej, bocznych 
od Starzyńskiego ulicach bez nazwy 
i Elekcyjnej. Budowa sieci kanalizacyj-
nej w ulicy Warszawskiej rozpocznie się 
najpewniej w połowie czerwca 2013 r., 
w okresie wakacyjnym, kiedy to znacz-
nie ograniczony jest ruch drogowy. 
Całość prac powinna zostać zakończona 
do 30 października 2013 roku.
 Manager Projektu ze SKANSKA SA 
Pan Tomasz Wójtowicz powiedział, 
że faktyczny termin wejścia na budowę 
zależy od czasu uzyskania wszystkich 
potrzebnych uzgodnień. Obecnie pracują 
nad projektowaniem organizacji ruchu 
w taki sposób, aby był on dla mieszkań-
ców możliwie mało uciążliwy. Nie oznacza 

to oczywiście, że nie będzie znacznych 
utrudnień. Bez tego się nie obejdzie i to 
zarówno na dużych ulicach, po których 
jeździ przecież autobus, jak i na mniej-
szych, na które trudno będzie wjechać. 
Tym niemniej nagroda w postaci kanaliza-
cji sanitarnej pozwoli szybko zapomnieć 
przeżyte uciążliwości.

stronę redaguje Małgorzata Kaiper

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i Dyrektor Zespołu Kontraktów Skanska S.A Ryszard Dec 
po podpisaniu umowy © M. Kaiper

Dawidy Bankowe © M. Miszułowicz
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Wyłożenie studium Uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy raszyn
Studium jest dokumentem planistycz-
nym określającym politykę zagospodaro-
wania przestrzennego gminy dla całego jej 
obszaru. Nie jest on aktem prawa miejsco-
wego, więc na jego podstawie nie są wyda-
wane decyzje administracyjne (np. pozwo-
lenia na budowę), ale jego ustalenia są 
wiążące przy sporządzaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zasadniczą barierą dla zmiany lub sporzą-
dzania nowych miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego jest z reguły 
brak ich zgodności z ustaleniami uchwalo-
nego w 1999 r., ale nadal obowiązującego, 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Raszyn. Z tego względu w 2010 roku roz-
poczęto prace nad zmianą Studium.

Konsultacje z mieszkańcami
Bardzo ważnym elementem przy jego 
uchwalaniu jest udział mieszkań-
ców, który pozwala na jak największe 
uwzględnienie ich potrzeb i oczekiwań 
co do kierunku rozwoju przestrzen-
nego gminy. Udział ten jest moż-
liwy poprzez składanie przez zain-
teresowane osoby wniosków i uwag 
do jego projektu oraz możliwość 
uczestnictwa w dyskusji publicznej. 
W związku z tym, od dnia 10 wrze-
śnia do 25 października br. zainte-
resowani mogą zapoznać się z wyłożo-
nym do publicznego wglądu projektem 
Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Raszyn oraz wnosić uwagi nad 
przyjętymi w nim rozwiązaniami do 
dnia 16 listopada br. 
Projekt został udostęp-
n iony w Urzędz ie 
Gminy Raszyn 
oraz zamiesz-
czony na stro-
nie internetowej 
urzędu
www. ra szyn .p l . 
Dodatkowo w okre-
sie wyłożenia zor-
ganizowane zostaną 
dyskus je  publ i czne 
w dniach:
 21 września o godz. 14.00 – Nowe 
Grocholice, Raszyn, Rybie
 25 września o godz. 16.30 – Dawidy, 
Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, 
Falenty Nowe, Jaworowa, Łady, Podolszyn 
Nowy
 26 września o godz. 16.30, Janki, 
Laszczki, Puchały, Sękocin Las, Sękocin 

Nowy, Sękocin Stary, Słomin, Wypędy,  
podczas których będzie można debato-
wać nad przyjętymi rozwiązaniami oraz 
uzyskać dodatkowe informacje. Wszelkie 
złożone w terminie uwagi zostaną przez 
Wójta rozpatrzone i w miarę możliwo-
ści uwzględnione. Należy pamiętać, 
że ustawa nie przewiduje indywidual-
nego informowania na piśmie o sposo-
bie rozpatrzenia uwag.

Gmina Raszyn 
w projekcie studium
Jedną z głównych potrzeb sporządze-
nia nowego Studium było uwzględnie-
nie wniosków mieszkańców o wyznacze-
nie nowych terenów pod inwestycje oraz 
zmianę dotychczasowych warunków 

zagospoda-
r o w a n i a . 

Z a s a d n i c z y m 
celem nowego 
S tud ium j e s t 
ułatwienie spo-

łeczno – gospodarczego roz-
woju gminy, nadanie więk-

szego znaczenia Raszynowi jako 
wielofunkcyjnemu ośrodkowi cen-

trum naszej gminy oraz zrównoważony 
i dynamiczny rozwój pozostałych miejsco-
wości. Priorytetami jest rozwój zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej w gminie, roz-
wój zabudowy związanej z magazynowa-
niem, produkcją i rzemiosłem w rejonach 
projektowanej np. Trasy Salomea – Wolica 
oraz Południowej Obwodnicy Warszawy. 
Powyższe cele wymagają zapewnienia 

sprawnego układu komunikacyjnego 
poprzez budowę nowych dróg oraz roz-
budowę i modernizację istniejących. 
Nie można przy tym zapominać o ochro-
nie krajobrazu kulturowego i przyrodni-
czego gminy.  
 
 Według aktualnie wyłożonego projektu 
Studium połowa terenów gminy przewi-
dziana jest pod zabudowę mieszkaniową: 
wielorodzinną z usługami publicznymi 
(M1), jednorodzinną z usługami, w tym 
usługami publicznymi (M2 i M3), jedno-
rodzinną z towarzyszącą jej funkcją usłu-
gową (M4), jednorodzinną na działkach 
z gruntem leśnym (M5), oraz tereny wie-
lofunkcyjne (M,ZN).
 Kolejne 14% powierzchni gminy stano-
wić będzie tereny aktywności gospodar-
czej oznaczone symbolami: 
 UP1 – tereny usług, produkcji, skła-
dów i magazynów, w tym obszary 
z dopuszczeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m2;  UP2 – tereny usług, produk-
cji, składów i magazynów z dopusz-

czeniem zabudowy mieszkaniowej; 
KS – tereny obsługi komunikacji 

samochodowej.
Ok. 6% powierzchni 

gminy przewidziane 
zostało jako tereny 
rozwoju zabudowy 
usługowej ozna-

czonej symbolami: 
C – tereny zabudowy 

w i e l o f u n k c y j -
nej – centrum 
Raszyna ;  U1 

– tereny usług 
publicznych; U2 

–  t e reny  u s ług 
komercyjnych. Pozostałe tereny to 

tereny rekreacyjne i przyrodnicze oraz 
tereny dróg publicznych itp.

 Trzeba przy tym pamiętać, że Studium 
określa główne założenia i kierunki roz-
woju gminy, a  dopiero miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego pre-
cyzyjnie i szczegółowo określą zagospo-
darowanie konkretnych nieruchomości 
na obszarach tych planów. 

 Więcej szczegółów dotyczących wyło-
żonego projektu Studium można zna-
leźć na stronie internetowej urzędu oraz 
w Referacie Urbanistyki i Planowania 
Przestrzennego.

Monika Łachniak p.o. Kierownik Referatu Planistyki 
i Zagospodarowania Przestrzennego

studium zaGospodaroWania przestrzenneGo
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Wywiad z Dyrektorem sp w ładach

Dr. inż. Wiesław Borsuk, od 15 lat 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ładach, 
w czerwcu br. uzyskał od Wójta Gminy 
Raszyn Andrzeja Zaręby nominację 
na kolejnych 5 lat.  W dniu zakończe-
nia roku szkolnego Wójt wraz z Radą 
Pedagogiczną szkoły wyrazili swoje uzna-
nie przekazując Dyrektorowi statuetkę 
orła z napisem: „Polska ma swojego orła 
w koronie, Kazimierz Górski swoich orłów miał 
na boisku. Odpowiednikiem Amerykańskiego 
OSCARA jest polska nagroda ORŁY. 
Gdziekolwiek nie spojrzeć, orzeł jest symbolem 
siły, dumy i mądrości. Właśnie dlatego niespo-
żytych sił fizycznych, dumy z efektów wykony-
wanej pracy i mądrości w podejmowaniu decyzji 
życzymy Panu dr inż. Wiesławowi Borsukowi 
w związku z przedłużeniem kadencji na stano-
wisku Dyrektora Szkoły. Rada Pedagogiczna 
Dawidy Bankowe dnia 29 czerwca 2012 r.” 
Dobrze prowadzona, osiągająca sukcesy 
szkoła to także duma dla gminy i jej 
mieszkańców. O klucz do uzyskiwania 
takiego sukcesu pytam Pana Dyrektora 
dr inż. Wiesława Borsuka.

Jakie koleje pracy zawodowej przy-
wiodły Pana w to miejsce?
Ukończyłem Politechnikę Warszawską, 
uzyskując najpierw tytuł magistra inży-
niera, a w 1984 r. po studiach dokto-
ranckich na tej uczelni, tytuł doktora. 
W tym też roku podjąłem pracę w szkole 
w Ładach, najpierw jako nauczyciel mate-
matyki, fizyki, chemii, przysposobienia 
obronnego i wf, a od 1997 r., po wygraniu 
konkursu, jako dyrektor. Pierwsza praca 
była dużym wyzwaniem. Moją ambicją 
było doprowadzenie do tego, żeby moi 
uczniowie nie byli gorsi od absolwentów 
szkół warszawskich.  Sam pochodzę ze 
wsi, wiedziałem jak ciężko było dzieciom 
z wiejskich szkół zdobyć dobre wykształ-
cenie. Kiedy zaczynałem, nasi absolwenci 
trafiali zwykle do zawodówek, czasem do 
techników, jeszcze rzadziej do liceum. 
Kiedy po kilku latach solidnej pracy podli-
czyłem, że moi uczniowie, na egzaminach 

z matematyki do różnych szkół ponad-
podstawowych, w skali od 1-5, osiągnęli 
4,77, wiedziałem, że odnieśliśmy suk-
ces. Tak jak, jako nauczyciel, dążyłem do 
tego, żeby moi uczniowie osiągali najlep-
sze wyniki, tak od czasu objęcia funkcji 
dyrektora dążę celowo i podporządko-
wuję swoje działania stworzeniu dzieciom 
szkoły o jak najlepszym poziomie w jak 
najlepszych warunkach. Bardzo cieszy 
mnie, jeśli się to udaje, a bardzo przeży-
wam porażki.

Co, poza Pana umiejętnościami 
i ambicjami, stoi za sukcesem Szkoły 
Podstawowej w Ładach?
Wszyscy nasi nauczyciele są wysokiej 
klasy specjalistami, którzy wiedzą co 
robić, aby dzieci odnosiły sukcesy. Nasza 
renoma sprawia, że na konkursach powia-
towych czy wojewódzkich uchodzimy za 
faworytów. Jest to z pewnością zasługa 
nauczycieli, którzy pracują jak ja: ja 
daję z siebie to co mogę, oni starają się 
nie tylko mi dorównać, ale i prześcigać. 
Sięgamy coraz wyżej, z powodzeniem włą-
czając się nie tylko w konkursy, ale i pro-
gramy dofinansowywane przez UE. Sami 
przygotujemy wnioski, a o ich jakości 
świadczy kwalifikowanie się do kolejnych 
działań. W tym roku rozpoczynamy cykl 
zajęć, dofinansowanych przez UE i Gminę 
Raszyn – w ramach Dziecięcej Akademii 
Przyszłości. Nasi nauczyciele są bardzo 
związani ze szkołą. Jeśli odchodzą to 
w związku z awansem zawodowym lub na 
emeryturę. A nowych, po rzetelnej ocenie 
ich przydatności merytorycznych i peda-
gogicznych, przyjmujemy wspólnie: moja 
zastępczyni Irena Uszyńska i nauczyciel  
przedmiotu pokrewnego, wybierając naj-
lepszych. W osiąganiu sukcesów poma-
gają nam też rodzice. Chętnie posyłają 
dzieci do naszej szkoły, też spoza rejonu. 
Zdarzyło się nawet, że postanowili swój 
dom wybudować na naszym terenie, żeby 
ich dzieci uczyły się w Szkole w Ładach. 
To bardzo nas cieszy, bo potwierdza dobrą 
opinię placówki. W 1984 roku, do klas 1- 
8 uczęszczało 130 uczniów, teraz, w kla-
sach 0-6 jest ich 360. Co roku dochodzi 
kolejnych 30 – 40 dzieci – są to dwie 
klasy.

Mówimy o sukcesach. A jakie są 
problemy?
Nasz największy problem to baza loka-
lowa. Wszystkie klasy, poza 6, chodzą 
na dwie zmiany. Od dawna zabiegałem 
o rozbudowę szkoły i bardzo ucieszyła 
mnie, nauczycieli i rodziców  szansa na 
jej powiększenie. Razem z nauczycielami 
opracowaliśmy koncepcję rozbudowy. 

Chcielibyśmy, żeby powstało dodatkowo 
12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, 
pracownie komputerowe i inne specja-
listyczne, a także szatnie, świetlice, sto-
łówka. Chcielibyśmy również, żeby 
w naszej szkole była aula, z właściwym 
nagłośnieniem, z której korzystałaby 
nie tylko szkoła ale i mieszkańcy. Może, 
w dalszym czasie, również przedszkole. 
Mamy nadzieję, że nastąpi to w ciągu 3 
- 4 lat. W przyszłości, dzięki poprawie 
warunków lokalowych, nasza praca będzie 
jeszcze lepsza. Będziemy mogli sięgać po 
te zadania, których dziś z uwagi na bazę 
lokalową nie możemy podejmować, stając 
się szkołą wiodącą nie tylko w powiecie, 
ale i w województwie.

Jak ocenia Pan współpracę z orga-
nem prowadzącym, Gminą Raszyn?
Współpraca z gminą układa się bardzo 
dobrze. Wszystkie nasze pomysły są 
traktowane ze zrozumieniem: renowacja 
boiska szkolnego, remonty, rozbudowa 
placu zabaw. Wójt i Rada Gminy nie oba-
wiają się powierzać nam środki na realiza-
cję różnych zadań – mają do nas zaufanie, 
wiedzą, że zrobimy to dobrze, a pieniądze 
nie pójdą na marne.

Uczniowski Klub Sportowy Łady 
istnieje od wielu lat. Ostatnio 
mówi się o tworzeniu Akademii Pił-
karskiej Raszyn. Co sądzi Pan o tej 
inicjatywie?
Początkowa koncepcja tworzenia 
Akademii Piłkarskiej, zakładająca likwi-
dację UKS Łady i KS Raszyn, była moim 
zdaniem, chybiona. Uważam, że likwi-
dowanie sekcji dziecięcej działałoby na 
szkodę dzieci, rodziców i szkoły. Mamy 
u siebie wystarczające warunki dla roz-
wijania piłki nożnej dla najmłodszych. 
Umiemy to robić, chcą tego rodzice 
i dzieci. My przyjmujemy wszystkie 
dzieci, nawet te, których nie przyj-
mują inne kluby. Natomiast stworzenie 
Akademii Piłkarskiej dla zawodników 
wyższego szczebla uważam za bardzo sen-
sowne, bo dzięki temu ci najlepsi mogliby 
tam dalej trenować. UKS-y powinny być 
przy szkołach, a Akademia Piłkarska 
powinna być tym wyższym szczeblem. 
W tym roku wielu naszych zawodników 
dostało się do takich klubów jak Legia 
Warszawa, Polonia, Znicz, a z pewnością, 
w przyszłości nasi wychowankowie trafią 
do Akademii Piłkarskiej Raszyn.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
dalszych sukcesów.

Rozmawiała Małgorzata Kaiper

WyWiad z dyreKtorem WiesłaWem BorsuKiem

Dyrektor SP w Ładach dr inż. Wiesław Borsuk
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przedszKola

mALI WOLONTARIUsZE 
z „POCIEChy”
w „DOBREJ WOLI”
W piękny, sierpniowy dzień dzieci 
z przedszkola „Pociecha” wybrały się 
w odwiedziny na półkolonie do ZSP 
w Lesznowoli, zorganizowane przez 
S t o w a r z y s z e n i e „ D o b r a  Wo l a ” . 
Przedszkolaki stały się małymi wolonta-
riuszami, bawiły się z dziećmi niepełno-
sprawnymi, brały udział we wspólnych 
zabawach i zawodach sportowych.
 Istotne jest to, aby od najmłodszych 
lat przedszkolnych uczyć młodych ludzi 
empatii, tolerancji i szacunku wobec nie-
pełnosprawnych, których należy trakto-
wać jak każdych innych ludzi, ale poświę-
cając im więcej troski i służyć niezbędną 
pomocą.
 Z reguły małe dzieci sprawne i nie-
pełnosprawne odnoszą się do siebie bez 
uprzedzeń, otwarcie, w sposób całościowo 
akceptujący i wzajemnie na siebie wpły-
wają. Przy takim współdziałaniu dzieci 
uczą się akceptacji siebie i innych takimi, 
jakimi są. 
 Przebywanie z dziećmi zdrowymi sty-
muluje rozwój dzieci niepełnosprawnych 
chroniąc je przed izolacją. Podczas spo-
tkania w Lesznowoli wspólna zabawa, 
nauka, rozmowy, spacery i posiłki wzbu-
dziły wzajemne zaufanie, zrozumie-
nie i w konsekwencji pełną, obustronną 
akceptację. Mamy nadzieję na dalszą 
owocną współpracę.

Ewa Hermanowicz

mETAmORFOZA 
PRZEDsZKOLA nr 2 
Ubiegły rok szkolny był dla wielu naj-
młodszych (i nie tylko) mieszkańców 
Raszyna rokiem przełomowym, a wręcz 
czasem metamorfozy. Chodzi konkret-
nie o znaczną część raszyńskich przed-
szkolaków, które we wrześniu zeszłego 
roku rozpoczynały lub kontynuowały 
edukację w Przedszkolu nr 2 (niezwy-
kłym, aczkolwiek bezimiennym), a tuż 
przed wakacjami stały się wychowankami 
Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie”.

Nadanie nazwy placówce miało miejsce 
1 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego. Był 
to miły prezent z okazji Dnia Dziecka dla 
naszych podopiecznych. Na czas Pikniku, 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu pra-
cowników, dzieci i rodziców, przedszkole 
zmieniło się w prawdziwy Stumilowy 
Las. W iście leśnej scenerii, przed zna-
komitą publicznością przedszkolaki 
zaprezentowały swe umiejętności 
aktorskie, taneczne i wokalne. Nie 
zabrakło piosenek o Kubusiu Puchatku 
i jego przyjaciołach. Na uroczystość 
przybyło wielu znamienitych gości, m. 
in. Pani Marzena Lechańska – zastępca 
Wójta gminy Raszyn, wieloletni dyrektor 
Przedszkola nr 2 – Pani Teresa Wrzecian, 
dyrektorzy raszyńskich szkół oraz placó-
wek kulturalno - oświatowych, z którymi 
na co dzień od wielu lat współpracu-
jemy oraz przedstawiciele prasy lokal-
nej. Wszyscy byli zachwyceni umiejęt-
nościami naszych wychowanków, o czym 
świadczyły ogromne brawa. Później, po 
przemówieniu Pani Dyrektor, uzasadnia-
jącym wybór nazwy, usłyszeliśmy frag-
menty książek Milne’a w interpretacji 
goszczących u nas często gimnazjalistów 

- wolontariuszy. Następnie odczytano 
uchwałę Rady Gminy dnia 31 maja 2012r. 
w sprawie nadania nazwy Przedszkolu 
nr 2, a ksiądz Jarosław poświęcił piękną 
pamiątkową tablicę. Przecięcia wstęgi 
dokonali zaproszeni goście. Na zakoń-
czenie oficjalnej części czekała nas jesz-
cze jedna niespodzianka - ogromny tort 
dla wszystkich uczestników uroczystości.
 Potem długo jeszcze dzieci i doro-
śli bawili się świetnie w różnych zakąt-
kach, których patronami byli bohaterowie 
książki ”Kubuś Puchatek” Milne›a. Mama 
Kangurzyca otworzyła salon piękności, 
Tygrys uczył sztuczek cyrkowych, Mądra 
Sowa zachęcała do udziału w różnorod-
nych grach, a Królik okazał się świetnym 
kucharzem. Wszyscy pragnący wykazać 
się artystycznie, wyczarowali niezwykłą 
makietę Stumilowego Lasu z kolorowych 
pianek. Nie zabrakło oczywiście małego 
co nieco (zresztą nie tylko małego), przy-
gotowanego przez rodziców i pracow-
ników przedszkola. Uroczystość zakoń-
czył wspaniały spektakl „O sprytnej 

joli i brodatym skrzacie” przygoto-
wany przez działający w naszej placówce 
Teatr Rodziców „3T”, czyli Tygrysia 
Trupa Teatralna. To była niezwykła, nie-
zapomniana impreza. Niestety wszystko, 
co dobre szybko się kończy, ale dzień 
ten z pewnością pozostanie na zawsze 
w naszej pamięci.
 Przygotowanie Pikniku Rodzinnego, 
połączonego z nadaniem nazwy, wyma-
gało wiele pracy i wysiłku, dlatego jeszcze 
raz pragniemy złożyć gorące podziękowa-
nia za pomoc w organizacji tej niezwy-
kłej uroczystości. Dziękujemy wszystkim 
rodzicom i dzieciom za aktywny udział 
i zaangażowanie. Dziękujemy sponsorom: 
Bankowi Spółdzielczemu w Raszynie, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Piekarni 
Pana Jana Sobańskiego, Cukierni 
Pana Kazimierza Bały i Pana Mariana 
Tkaczyka, P. H. Marpol z Jaworowej oraz 
firmie Bag - Pol. Serdeczne podziękowa-
nia za ufundowanie pamiątkowej tablicy 
składamy Panu Piotrowi Pikielowi oraz 
firmie Mar-Media.
 Błędem byłoby jednak sądzić, iż 
ów Stumilowy Las wyrósł w Raszynie 
nagle, sprawiając wszystkim niespo-
dziankę. Nadanie tej nazwy naszej pla-
cówce stanowi jej najlepszą charaktery-
stykę. Książki Milne’a, z których nazwa 
owa została zaczerpnięta stale towa-
rzyszą nam w codziennej pracy dydak-
tyczno - wychowawczej. Przekazują 
wartości, które staramy się wpoić 
dzieciom, by przygotować je lepiej do 
dorosłego życia. Chodzi między innymi 
o przyjaźń, akceptację, wzajemną pomoc, 
wrażliwość na piękno i dobro, a także 
poczucie humoru i zdrowy dystans 
do rzeczywistości. Nasze przedszkolaki 
chętnie identyfikują się z mieszkańcami 
Stumilowego Lasu - wesołymi, uroczymi, 
ale też niepozbawionymi zabawnych sła-
bości. Widać to między innymi w nazew-
nictwie grup w naszej placówce. Od pię-
ciu lat uroczyście obchodzimy urodziny 
Kubusia Puchatka. Jednak zarówno on, 
jak i jego przyjaciele towarzyszą nam nie 
tylko od święta, ale też podczas codzien-
nej zabawy i edukacji.

Krystyna Tylkowska,
nauczyciel Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie”

Teatr Rodziców 3T © A. Pluta

Tu powstaje makieta Stumilowego Lasu © A. Pluta
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Dzisiaj nie piję…
Piłem i przestałem pić. Nie jest to spo-
wiedź – to krótka opowieść o piciu 
i niepiciu.
 Zacząłem pić, może raczej popijać, jako 
nastolatek. Dlaczego? Przyczyna przez 
wiele lat  ta sama - leczenie kompleksu 
odrzucenia, potrzeba środowiskowej 
akceptacji, zupełnie irracjonalna potrzeba 
równania do głupszych i gorszych, a wła-
ściwie najgłupszych i najgorszych. Takie 
się ma wtedy wzorce. No, ja takie mia-
łem. Przez to równanie w dół szkołę 
zakończyłem trochę gorzej niż możliwo-
ści. I życie według tych niespełnionych 
szans ułożyłem. Ale jakieś wartości posia-
dając, przestrzegając Dekalogu, radziłem 
sobie w życiu. Założyłem rodzinę w stanie 
zagrożenia uzależnieniem, ale jako czło-
wiek trzeźwy, może jeszcze niedorosły, 
jednak odpowiedzialny.
 Ż y c i o w e  s c h o d y  o k a z a ł y  s i ę 
wyzwaniem. Przyszły lata naszej polskiej, 
późnej socjalistycznej „po-świetności”. 
Wszystko „do załatwienia”. Jako mąż, 
ojciec musiałem załatwiać, bo ten który 
„załatwić” nie umie, to d....a , nie chłop. 
Żeby załatwić – trzeba wypić. Wlazłem 
do rzeki drugi raz. Ile razy pijąc ze swo-
imi „dobroczyńcami”, w sławetnym 
schemacie – „litra i ogórek”, zastanawia-
łem się CO JA TU ROBIĘ z tymi ludźmi?! 
Przecież ja, pisać i czytać ze zrozumie-
niem potrafię. Szczytem klęski było nie-
obronienie przeze mnie faktu istnienia 
Austrii w Europie. Grono moich współ-
biesiadników Austrię widziało na antypo-
dach i już.
 Zacząłem pić sam. Mniej plotek, 
a postrzegano mnie już jako – ”lubią-
cego wypić”, mniejsze koszty i większe 
możliwości, bo już zaczynałem odczu-
wać potrzebę picia. Piłem przed pracą, 
w pracy i po pracy. W domu, w samo-
chodzie. Zawsze mogłem się napić. 
I zawsze dbałem o to, by mieć co pić. 
„Setka” czy „ćwiartka”, najchętniej 
„żołądkowej gorzkiej”, mieszcząca się 

w kieszeni czy za paskiem spodni, to był 
mój na okrągło odbudowywany zapas. 
Miałem prawie nieograniczony komfort 
picia. Najlepszemu pracownikowi w fir-
mie, dzięki zasługom wypracowanym 
w trzeźwych latach, wybaczano wszystko. 
A w zasadzie starano się bardzo „nie 
widzieć” mojej narastającej przypadłości. 
Zgodnie z zasadą „niech się wstydzi ten, 
co widzi”.
 W domu dużo samodzielnie pracowa-
łem przy remontach i rozbudowie. Nikt 
mi nie przeszkadzał. Zaczęło się stacza-
nie. Coraz częściej, coraz więcej. Dzień 
w dzień. Kontrolowałem to picie na 
zasadzie niedopuszczania do zaburzeń 
myślenia, chwiejności kroku czy nie-
wyraźnej formy wypowiedzi. Nie będąc 
pijany – byłem cały czas „pod wpływem”. 
Kontrolowałem to długo, ale z coraz więk-
szym trudem, z coraz częstszymi wpad-
kami i kosztem coraz większej regular-
ności picia. Degradowałem się fizycznie, 
psychicznie, uczuciowo. Miałem tego 
świadomość....i miałem poczucie bezsil-
ności wobec picia. 
 Ja MUSIAŁEM pić. Nic nie było 
ważniejsze ponad to. MUSIAŁEM. Nie 
mogłem chyba nic zrobić bez picia. Mnie, 
trzeźwego przerastało wszystko, nawet 
najmniejszy problem. Żeby nie zawaliło 
się całe moje życie, DOPASOWYWAŁEM 
je do picia. Na przykład jadąc z dziećmi 
do kościoła w niedzie lę ,  między 
zaparkowaniem samochodu a wejściem do 
środka, kupowałem i spożywałem „setkę”. 
No..... z tym „wejściem do środka”, to róż-
nie bywało. Bo śmierdziałem. 
 W domu zaczęła się wojna. Z moim 
pijaństwem. Żona zaczęła ograni-
czać mi komfort picia. Ogłosiła wszem 
i wobec, kolegom, znajomym i całej 
rodzinie – TO PIjAK, krzywdzi 
swoim pijaństwem naszą rodzinę, 
nIE POMAGAjCIE MU PIĆ. Ale pra-
wie nikt nic nie zrozumiał albo zrozumieć 
nie chciał. Moje poczucie krzywdy było 

ogromne. Piłem, zgadza się. ALE INNI 
PIJĄ WIĘCEJ. A ja pracuję, utrzymuję 
rodzinę. Staram się , cokolwiek miało 
to znaczyć. A za pijaka zostać ogłoszo-
nym! Krzywda niezmierna została mi 
wyrządzona!
 Wiedziałem że mam problem. 
Wiedziałem, że staczam się po równi 
pochyłej. Wiedziałem, że ginę po pro-
stu. Ale nie godziłem się z obnażaniem 
tego przez innych (żonę). Gdzieś tam 
w środku, pewnie jakieś poczucie - jednak 
wdzięczności, że ktoś się tym, czyli moim 
problemem, moim pijaństwem, moją cho-
robą – zajął.
 A  p o t e m ,  t o  j u ż  z  g ó r k i … 
Po CZTERECH, a może sześciu latach 
przymierzania się, prób podjęcia tera-
pii, kontaktów z AA i środowiskami nie-
pijących alkoholików – przestałem pić. 
Doszedłem do granicy wytrzymałości 
i odporności. Nie byłem w stanie dłużej 
„udawać”, że mam jeszcze jakikolwiek 
wpływ, jakąkolwiek kontrolę nad swoim 
piciem (i życiem). Wybór był prosty: 
zapić się pomału na śmierć lub się nie 
zapić. Upodlony swoim wyglądem, spo-
niewierany na duchu i ciele, zmęczony 
piciem i ciągłym oszukiwaniem, że prze-
stałem albo przestaję, wyczerpany i fizycz-
nie i psychicznie – nIE POSZEDŁEM 
RAnO DO SKlEPU. Bez żadnych 
wzniosłych haseł, bez tyleż głośnych, 
co fałszywych deklaracji i obietnic, bez 
ogłaszania wszem i wobec. Tylko z marze-
niem i prośbą do Pana Boga i do siebie.
 DZISIAj nIE PIję. I o dziwo nie było 
tragedii. Wreszcie ranek bez kaca, czy 
konieczności zapobieżenia temu kaco-
wi.I jakaś powolutku wracająca stabiliza-
cja. Emocji, uczuć, fizyczności i… poczu-
cia obowiązku.
 Ostrożne rozglądanie się – co zepsułem, 
co zaniedbałem, a od czego mogę i powi-
nienem zacząć.. Poszedłem na terapię, 
długą i uciążliwą. Dzisiaj również nie piję, 
od roku, dwóch, niedługo dziesięciu…

kolonie letnie w piwnicznej zdroju
W dniach od17 do 28 sierpnia grupa 
dzieci z naszej gminy odpoczywała na 
koloniach z programem profilaktycznym. 
Każdego dnia dzieci miały zapewnione 
ciekawe zajęcia. Odbyły się dwie pie-
sze wycieczki z przewodnikiem: na górę 
Kicasz oraz na Eliaszówkę, wycieczka 
autokarowa do Szczawnika, Krynicy 
Zdrój, Kamiannej oraz Starego Sącza 
a także liczne wycieczki po okolicy: 
do pijalni wód w Piwnicznej, do pra-
cowni miejscowego artysty ludowego, 

do oddziału Straży Granicznej, brycz-
kami konnymi do Muzeum Misyjnego 
oraz na festyn ludowy do Łomnicy. Poza 
tym dzieci uczestniczyły w zajęciach 
sportowych na boiskach i basenie, które 
znajdowały się przy ośrodku. Bawiły się 
w Mam Talent, uczestniczyły w ognisku, 
tańczyły na dyskotekach, oglądały film 
w kinie pod chmurką. Na zakończenie 
otrzymały dyplomy, prezenty i pamiątki. 
Wypoczynek przebiegał w zdrowej 
atmosferze, bez chorób i kontuzji. Nad 

wszystkim czuwał kierownik Kolonii Pan 
Adam Szałas oraz wychowawczynie: Panie 
M. Broda, K. Baran. A. Zacharjasiewicz, 
M. Baran i A. Geszprych.
Na podstawie materiałów od p. A. Szałasa – M.Kaiper

arKa
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Jak złupić samorząd
Szanowni Państwo. Dzisiaj będzie 
o czymś, co dotyczy wszystkich samorzą-
dów w naszym kraju. A jak nie wiadomo 
o co chodzi, chodzi o… pieniądze.
 O tym, że samorządy są dzisiaj naj-
wiarygodniejszymi płatnikami i inwe-
storami, nie trzeba pisać. Ustawodawca 
zdecydował, że samorząd albo ma kasę 
i ją inwestuje, albo jej nie ma i nie ma 
co kombinować. Wszelkie odstępstwa są 
surowo karane w trybie ustawy o finan-
sach publicznych bądź postępowań kar-
nych i cywilnych. W takiej sytuacji normą 
stało się, że administracja na poziomie 
centralnym szuka oszczędności poprzez 
przerzucanie kosztów rozmaitych, mniej 
lub bardziej trafionych reform na samo-
rząd, przez co staje się on przysłowiową 
studnią bez dna. Gminy, miasta, powiaty 
są obarczane coraz to nowymi zada-
niami, w ślad za którymi nie idą pienią-
dze. Głośno było ostatnio o przerzucaniu 
na samorządy odpowiedzialności za pod-
wyżki dla nauczycieli.

Bogatemu wiatr w oczy
O ile te samorządy, które umiejętnie 
generują dochody, mogły sobie z powyż-
szym fantem poradzić o tyle te, których 
budżet reperuje subwencja oświatowa sta-
nęły w obliczu rezygnacji z wielu zadań.  
Raszyn i sąsiednie gminy, a także cały 
powiat Pruszkowski należą do najpręż-
niejszych i najbogatszych w Polsce. 
To my jesteśmy płatnikiem niesłynnego 
„janosikowego”, z naszych dochodów 
podreperowuje się budżety słabeuszy. 
O absurdalnej konieczności zadłuże-
nia województwa mazowieckiego w celu 
odprowadzenia „janosikowego” już pisa-
łem. Nic więc dziwnego, że samorządy 
się jednoczą, mając na celu nagłaśnianie 
i przygotowywanie analiz szkodliwego 
dla nich działania. Paradoksalne jest to, 
że dobrze zarządzanym samorządom nie 
opłaca się zarabiać, bo wypracowane zyski 
„Janosikowa danina” pożre na rzecz tych, 
którzy sobie nie radzą lub radzić nie chcą. 
Nie jest bowiem niezwykłą sytuacja, gdy 
samorząd nie podnosi bądź niezbyt spraw-
nie ściąga podatki z powodów polityczno-
-propagandowych. Efekt jest taki, że przy 
niższych dochodach państwo dopłaca im 
z kiesy tych, którzy potrafią przyciągnąć 
inwestorów lub mają wpływy z podatków 
od nieruchomości.

Nieustanni sponsorzy
Sposób naliczania janosikowego nie 
wynika z aktualnych dochodów, ale tych 
sprzed lat, jednak wpływy dla samorządów 

z tytułu podatków spadają. Nasz powiat 
– jak wynika z ostatnich wyliczeń będzie 
mieć dochody z podatku PIT niższe 
niż planowano aż o 2 291 953 złotych, 
natomiast subwencję oświatową zmniej-
szono o prawie 600 tysięcy! Jakby tego 
było mało, dochody ze sprzedaży mienia 
w samym powiecie pruszkowskim spadły 
o ponad 2 miliony złotych, co wynika 
ze spadku cen na rynku nieruchomo-
ści. Łatwo policzyć, że sam powiat przez 
dekoniunkturę musi zmniejszyć budżet 
o blisko 5 milionów. Pozostałe samorządy 
łączą siły i walczą. Radni powiatowi zajęli 
ostatnio stanowisko w kwestii niedoboru 
środków finansowych przeznaczonych na 
zabezpieczenie świadczeń opieki zdro-
wotnej w województwie mazowieckim. 
Obcięcie wspomnianych pieniędzy spo-
woduje zmniejszenie kwot kontraktów 
zawieranych przez Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki NFZ. To oznacza większe 
kolejki, brak rozwoju służby zdrowia, 
a wręcz zapaść niektórych jej dziedzin.

A Janosik łupi
Podobnie z niesławnym „janosikowym”. 
Powiat pruszkowski jest jednym z naj-
głośniej mówiących o prawdziwych skut-
kach zabierania bogatym i dawania bied-
nym. Współdziałając z innymi dużymi 
samorządami, prowadzi kampanię na 
rzecz urealnienia dopłat. Radni uwzględ-
nili w budżecie kwoty niezbędne do 
analiz systemowych, takich, które czę-
sto stoją w rażącej sprzeczności z wyli-
czeniami administracji rządowej. Czy to 
coś da? Posłowie w nowelizacji ustawy 
przyjęli wariant kompromisowy, dzięki 
któremu zyskałyby wszystkie szczeble 
samorządów w każdym województwie, 
a pula całego rozdzielanego „janosiko-
wego” zwiększyłaby się np. wg wyliczeń 
Ministerstwa Finansów na ten rok o pra-
wie pół miliarda zł! Ponad 218 mln zł 
zyskałyby gminy, 165 mln zł zyskałyby 
powiaty, a 60 mln zł zyskałyby woje-
wództwa. Zyskałby na proponowanych 
zmianach również nasz samorząd – woje-
wództwo mazowieckie. Według obliczeń 
w tym roku byłoby to ok. 50 682 494zł! 
Niestety, mimo że projekt zyskał niemal 
jednogłośne poparcie posłów ze specjal-
nej podkomisji i pozytywnie przyjęty 
został przez przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów oraz Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego, został 
odrzucony w głosowaniu połączonych 
komisji Samorządu Ter ytorialnego 
i Polityki Regionalnej oraz Finansów 
Publicznych. Projekt wsparty przez pra-
wie 160 tys. obywateli, owoc wytężonej 

pracy społeczników, posłów i samo-
rządowców, może zostać zmarnowany.  
Życie pokazuje, że najlepiej być przecięt-
nym. Nic nie płacić i nic nie dostawać 
w zamian. Ale czy tak ma wyglądać roz-
wój naszego Państwa od podstaw, u któ-
rych leży samorząd terytorialny? Niestety, 
jak zwykle o losie samorządów zadecydują 
władze centralne.

Piotr Iwicki – radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

80 LECIE 
OChOTNICZEJ 

sTRAŻy POŻARNEJ 
w RAsZyNIE

29 WRZEŚnIA Ochotnicza Straż 
Pożar na  w  Raszyn ie  zaprasza 
na obchody 80-lecia swojego istnie-
nia. Uroczystość będzie przebiegać wg 
następującego porządku:

13.30  –  Zbiórka Pocztów Sztandaro-
wych przy Kościele Św. Szcze-
pana w Raszynie

14.00  – Msza Święta
15.00  –  przemarsz Pocztów Sztandaro-

wych i Pododdziałów do OSP
15.30  –  złożenie meldunku, powita-

nie uczestników i zaprezen-
towanie historii jednostki, 
wręczenie medali i odzna-
czeń, przemówienia, wbijanie 
pamiątkowych gwoździ i oglą-
danie sprzętu strażackiego

17.00  –  występ Orkiestr y Dętej 
z Nadarzyna

18.00  –  występ zespołu muzycznego

Tak jak strażacy uczestniczą w naszym 
życiu dając mieszkańcom poczucie bez-
pieczeństwa, tak mieszkańcy z pewno-
ścią uczczą ich wielkie święto.

Małgorzata Kaiper

Widziane z poWiatu
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nasi mieszKańcy

OBChODy Święta Lotnictwa
Z okazji obchodów Święta Lotnictwa 
Wójt Andrzej Zaręba spotkał się z miesz-
kańcami naszej gminy, którzy związali swe 
życie z podniebnym światem. Nie zabra-
kło wśród nich Państwa Nowotników oraz 
kpt. Tadeusza Wrony.

Małgorzata Kaiper

Reportaże z podróży
Podróże to moja pasja. Od wielu lat, 
razem z mężem, odwiedzamy różne 
zakątki świata. Obecnie, na emerytu-
rze, wybieramy  terminy przed sezonem 
tj. koniec maja, początek czerwca lub 
po sezonie tj. koniec września, początek 
października. W Turcji, Tunezji lub na 
wyspach greckich jest w tym czasie bar-
dzo ciepło, woda w morzu, szczególnie 
w końcu września, ma temp. 25-29 °C, 
nie ma też tłumu turystów. Poza sezo-
nem ceny wycieczek są o wiele niższe, 
a zarezerwowane w styczniu mają wysokie 
rabaty i atrakcyjne oferty. Rzadko korzy-
stam z oferty «last minute», ponieważ 
często są to te wycieczki, których nikt 
wcześniej nie wybrał. Postaram się zapre-
zentować Państwu kolejne wyjazdy zachę-
cając do pójścia w nasze ślady. Staramy 
się zawsze łączyć wypoczynek ze zwiedza-
niem ciekawych miejsc, czyli coś dla ciała 
i coś dla ducha.

 W tym roku odwiedziliśmy Turcję - był 
to nasz piąty wyjazd do tego kraju, który 
poza pięknymi plażami, ciepłym morzem, 
posiada wiele zabytków światowej klasy 
oraz takie cuda natury jak Pamukkale 
(Bawełniany Zamek). Wybraliśmy hotel 
położony w pobliżu miasta Kusadasi 

(Turcja Egejska), aby zwiedzić Efez leżący 
20 km od hotelu oraz starożytne miasta 
Priene, Milet i Didimę. Efez jest to wspa-
niale zachowane antyczne miasto, gdzie 
bardzo wcześnie powstała prężna gmina 
chrześcijańska założona przez św. Pawła, 
który mieszkał tam 2 lata i w tym okre-
sie napisał słynny list do Efezjan. Okres 
największej świetności Efezu przypada na 
czasy rzymskie - wtedy to zamieszkiwało 
go 250 000 ludzi. Miasto znane było ze 
swego bogactwa i piękna. Do dziś zacho-
wały się wykładane marmurem ulice, pod 
którymi znajdował sie system rur dopro-
wadzających wodę i odprowadzających 
ścieki. Jedna z tych ulic, Święta Droga, 
prowadzi do Biblioteki Celsusa, najle-
piej zachowanej budowli w Efezie, odno-
wionej zresztą przez Austriacki Instytut 
Archeologiczny. Po obu stronach zacho-
wanych ulic widać pozostałości budowli, 
w tym świątyń greckich, rzymskich, 
kościoła chrześcijańskiego, budynków 
użyteczności publicznej, latryn, a nawet 
domu publicznego. Imponujący jest rów-
nież ogromny amfiteatr. W Efezie i w jego 
pobliżu ostatnie lata swego życia (11 lat) 
spędziła Matka Boża wraz z opiekującym 
się Nią św. Janem i innymi wyznawcami 
«Nowej Wiary». Polecam gorąco odwie-
dzenie Merymanaevi tj. Domu św. Marii, 
który znajduje się kilka kilometrów od 
wykopalisk. Jest tam kaplica zbudowana 
na gruzach domu Matki Bożej, przy niej 
bije źródełko miłości i wiary. Miejsce 
niezwykłe, które rokrocznie odwie-
dzają tysiące pielgrzymów. W 1967 roku 
odwiedził to miejsce Paweł VI, w 1979 
Jan Paweł II, a w 2006 Benedykt XVI. 
W gablotach można obejrzeć dary, jakie 
złożyli Jan Paweł II i Benedykt XVI tj. 
paterę, kielich mszalny oraz różaniec 
z pereł. 
 Niedaleko od Efezu znajduje się mia-
sto Seluck, z odbudowaną w ubiegłym 
stuleciu bazyliką św. Jana i jego grobow-
cem. Wspomniałam wcześniej o jednym 
z «cudów natury» Pamukkale. Cóż to 
jest? Otóż są to olśniewające białością 
wapienne tarasy, wyrzeźbione przez spły-
wające kaskadowo ciepłe źródlane wody. 
Skały wapienne tworzą naturalne półki 
i płytkie baseny wypełnione turkusową 
wodą. Trzeba zdjąć obuwie i wejść do 
wody tam, gdzie jest to dozwolone. Ponad 
opisanymi tarasami Rzymianie wznieśli 
miasto-uzdrowisko Herapolis, by korzy-
stać z leczniczych właściwości tutejszych 
wód. Ruiny Herapolis wzbudzają i dziś 
zachwyt turystów. Wycieczka do Efezu 
jak i Pamukkale mimo, że jednodniowe, 
pozostają na długo w pamięci.
 W następnym reportażu « przybliżę » 
Państwu nieco Tunezję, a szczególnie jej 
południe t.j. wyspę DJERBĘ i Saharę.

Maria Piesiewicz

Turniej w yankee Klubie
Już po raz jedenasty na kortach klubu 
Yankee został zorganizowany turniej 
tenisowy o Puchar Wójta Gminy Raszyn. 
Impreza przeprowadzona była w formie 
pikniku: rozpoczęliśmy od śniadania, póź-
niej każdy zagrał 3 mecze, znowu prze-
rwa regeneracyjna w postaci grilla i już 
zupełnie poważna walka. Pierwsze miej-
sce zajął Łukasz Nejman (wygrała mło-
dość), tuż za nim Irek Stegienka, a trzecie 
miejsce zajął Tomek z Wietnamu. Turniej 
pocieszenia wygrał Robert Bieńkowski, 
który walczył jak lew, do pierwszej krwi. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali od Wójta 
pamiątkowe medale – złote oczywiście. 
Sponsorem turnieju było BMW Bawaria 
Motors Janki, które jako dodatkową 
atrakcję zapewniło testy najnowszych 
samochodów BMW 7. Pogoda dopisała, 
frekwencja również a jedynymi przegra-
nymi są nieobecni. Zapraszamy za rok.

Marcin Matyjek

Konsultacje społeczne
Od 6.08 do 5.09 br. odbyły się konsultacje 
społeczne w sprawie sposobu naliczania opłat 
za śmieci. Do urny złożono 150 podpisanych 
wniosków, a drogą elektroniczną 13. Uczestnicy 
dokonali następujących wyborów:
•  Naliczanie opłaty w zależności 
 od liczby mieszkańców – 101
•  Naliczanie opłaty w zależności 
 od zużycia wody z danej nieruchomości – 54
•  Naliczanie opłaty w zależności 
 od powierzchni mieszkalnej – 1
•  Jedna stawka opłaty 
 od gospodarstwa domowego – 7

Zwycięzcy turnieju i honorowi goście

???
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piKniKi sołecKie

Piknik RODZINNy w NOWyCh GROChOLICACh
Lato powoli odchodzi, a jego miejsce 
zajmuje jesień. Z tej okazji 9 września 
w Nowych Grocholicach odbył się inte-
gracyjny Piknik Rodzinny, zorganizowany 
przez Przewodniczącą Rady Osiedla Ewę 
Surmacz, Urząd Gminy oraz Gminny 

Ośrodek Kultury. Impreza zorganizo-
wana została na nowym placu zabaw, 
który fantastycznie spełnił swoje zada-
nie. Nowoczesne zabawki zapewniły roz-
rywkę dzieciom, natomiast zewnętrzna 
siłownia – ich rodzicom. Uczestnicy pik-
niku mieli również możliwość raczyć się 
przygotowanymi specjalnie na tę okazję 
napojami, potrawami i ciastami. Bawili się 
wszyscy, duzi i mali, przy akompania-
mencie młodzieżowej orkiestry dętej 
DEMIALISTA oraz Kapeli Podwórkowej 
z Targówka. Koncertów można było 
wysłuchać z widowni, zorganizowanej 
w ul. Moniuszki. Między występami 
mieszkańcy integrowali się do wtóru 
odtwarzanej muzyki rozrywkowej. 
 Pośród zaproszonych gości poja-
wili się: Wójt Gminy Raszyn Andrzej 

Zaręba, p.o. sekretarza gminy Michał 
Kucharski, dyrektor GOK-u Elżbieta 
Kuczara, radna Anna Matracka oraz 
zaprzyjaźnieni sołtysi. Piknik wyszedł 
świetnie, rewelacyjnie spełniając swój 
nadrzędny cel – integrację mieszkańców. 
Ze strony redakcji życzymy mieszkańcom 
więcej równie udanych imprez!   Zofia Kaiper

Wykorzystanie Funduszu sołectwa Janki w 2012 r.
W 2012 r. Fundusz Sołecki Janek wynosi 
31 970 zł. Podczas zebrania wiejskiego 
zwołanego przez sołtysa Pana Adama 
Kazubka we wrześniu 2011 r., w którym 
uczestniczyła Rada Sołecka, radna Teresa 
Nowak oraz mieszkańcy Janek, zaplano-
wano szereg działań. Pieniądze z fun-
duszu zostały przeznaczone dla OSP 
na zakup pompy, na rzecz „Klubu Mam” 
założonego przez młodą mamę mieszka-
jącą w Jankach oraz na wykonanie tablic 
ogłoszeniowych dla naszego sołectwa. 
Pomyślano również o osobach starszych, 
organizując dla nich dwie wycieczki: jed-
nodniową do Sandomierza i dwudniową 
na Roztocze Lubelskie. Pogoda dopisała, 
a o pozytywnych wrażeniach uczestników 
świadczą ich wypowiedzi oraz propozycje 
kolejnych wycieczek w 2013 r. 
 Dla wszystkich Mieszkańców Sołectwa 
Janki wspólnie z Sołectwem Laszczki 
w dniu 9.09.2012 r. odbył się piknik na 
placu przy ul. Falenckiej. Atrakcji nie bra-
kowało zarówno dla starszych jak rów-
nież dla naszych najmłodszych pociech. 
Występowała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Brańszczyka k/Wyszkowa, Kapela 
Podwórkowa z Targówka oraz Kapela 
Biesiadna „Buteleczka Wina”. Dzieci 

bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach, 
malowały buzie, uczestniczyły w festiwalu 
baniek mydlanych. Mogły bezpłatnie sko-
rzystać ze słodkości w postaci waty cukro-
wej oraz innych łakoci. Niespodzianką dla 
dzieci byli strażacy z OSP Falenty, któ-
rzy pokazywali im wóz strażacki i swoje 
mundury, a wieczorem rozpalili ognisko, 
które zaraz potem profesjonalnie ugasili. 
W przerwach pomiędzy występami orga-
nizowano konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Organizatorzy pikniku pomyśleli również 
o poczęstunku. Była kawa, herbata, ciasto 
upieczone przez gospodynie obu sołectw, 
grochówka, kiełbaska, wspaniały smalec 
oraz kaszanka. Dopisali również zapro-
szeni goście: wójtowie, radni, sołtysi. 
Wszyscy uczestnicy pikniku mogli przy-
jemnie spędzić niedzielne popołudnie. 
Celem organizatorów było integrowanie 
społeczności lokalnej dzięki możliwo-
ści wspólnego przebywania, spotkania 
po latach i spokojnej pogawędki przy 
kawie czy herbacie. Przy tej okazji można 
było również złożyć swoje propozycje 
pisemne do podziału funduszu sołeckiego 
na 2013 r.
 Tak duża ilość atrakcji była moż-
liwa tylko dzięki pomocy sponsorów: 
Plastmo Polska, Elgrom, Ulimex, RIM 
Kowalczyk, Piotr i Paweł, ITP, Hetman, 
Red-Camp, Hebar, BS Raszyn, Centrum 
Stomatologii Raszyn oraz indywidualnym 
sponsorom z Laszczek, którym bardzo 
serdecznie dziękujemy. Warto też dodać, 
że dzięki wspólnemu finansowaniu wystę-
pów przez Janki i Nowe Grocholice pro-
gramy obu Pikników mogły być bogatsze. 
Dziękujemy również współorganiza-
torce imprezy Pani Elżbiecie Kuczarze 
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 

a także mieszkańcom Janek, którzy pomo-
gli zorganizować wspólną zabawę oraz 
uporządkować plac po zakończeniu pik-
niku. Spotkajmy się za rok.

Radna Teresa Nowak, Sołtys Adam Kazubek

Atrakcje dla najmłodszych © Z. Kaiper 

Piknik w Nowych Grocholicach 
– strefa dzieci © M. Kaiper 

Dorośli gawędzili przy stołach © Z. Kaiper 

Pogawędki sąsiedzkie © Z. Kaiper 

Klub MaM & Klub 
Twórczych rodziców

zaPraSza na SPoTKaNia:
29.09.2012 r., godz. 10.00

Rozwój mowy u dzieci w wieku 2-5 lat.
Spotkanie z Logopedą, A. Lange.

Świetlica Środowiskowa, Rybie ul. Spokojna 23

06.10.2012 r., godz. 10.00
Warsztaty Muzyczno – Taneczne

Dla Dzieci „Tańcograjka”
Filia GOK Falenty, Aleja Hrabska 2

20.10.2012 r., godz. 10.00
Kurs Pierwszej Pomocy Pediatrycznej

Świetlica Środowiskowa, Rybie ul. Spokojna 23

27.10.2012 r., godz. 10.00
„Mały odkrywca – jak rozwijać dziecięcą 

kreatywność (na podstawie rozwoju 
plastycznego u dzieci)” – E. Kuczara

Filia GOK Falenty, Aleja Hrabska 2

WSTęp WoLny
Spotkania są dofinansowane z Funduszy Sołeckich.

Zapisy: tel. 501367694, klubmamraszyn@tlen.pl
Więcej informacji: www.klubmamraszyn.waw.pl



Kurier raszyńsKi nr 19 Wrzesień 2012  |  WWW.raszyn.pl 19

sport

nauka pływania na raszyńskim basenie
Gminny Ośrodek Sportu 
w Raszynie uczy pływać od 
samego początku istnienia 
pływalni przy ul Sportowej. 
Przez dziesięć lat umiejętność 
sprawnego poruszania się 
w wodzie nabyły setki, głów-
nie najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. Tworzone 
były także grupy dla doro-
słych, dowodząc, że pływać 
można nauczyć się w każdym 
wieku. Nieodpłatnie z nauki 
korzystają uczniowie gmin-
nych szkół, a w godzinach 
popołudniowych dużym zain-
teresowaniem cieszą się zajęcia 
komercyjne: nauka pływania, 
zdrowa sylwetka czy aquaaero-
bik. Każdy może znaleźć coś 
dla siebie. 

Fachowi instruktorzy 
zarażają pasją
Szczególną popularnością 
i to nie tylko wśród miesz-
kańców z naszej gminy cie-
szą się kursy nauki pływania. 
Zainteresowanie nimi wynika 
z faktu, że zajęcia na raszyń-
skim basenie prowadzą świetni 
fachowcy. Swoje doświad-
czenie i wiedzę potwierdzają 
certyfikatami we wszelkich 
wodnych, nie tylko pływac-
kich, dyscyplinach. Spośród 
nich najdłuższy staż posiada 
Waldemar Wieteska. Oprócz 
codziennej pracy dydaktycz-
nej z dziećmi, jego pasją są 

biegi długodystansowe. Ma na 
swoim koncie udział w mara-
tonach odbywających się 
w różnych zakątkach Polski. 
Pana Waldka nie zabrakło 
także na tegorocznym Biegu 
Raszyńskim. Swoim przyja-
znym usposobieniem, a kiedy 
trzeba stanowczością, zaskar-
bił sobie sympatię wielu adep-
tów pływania. 

Przyjemne 
z pożytecznym
Wśród licznie przybywających 
na zajęcia dzieci zdarzają się 
prawdziwe talenty. Zdobywają 
medale w wielu turniejach, 
a także lokalnych zawodach 
„Juniorków”, których dwie 
edycje odbyły się w tym 
roku. Wygrana nie jest jed-
nak najważniejsza, do czego 
przekonuje instruktor Piotr 
Koper, gdyż dla dzieci ma to 
być przede wszystkim „dobra 
zabawa”. Jeśli chodzi o wyniki 
sportowe, to na wszystko 
przyjdzie odpowiedni czas 
i miejsce. Największą satys-
fakcją dla tego doświadczo-
nego instruktora jest progres, 
jaki odnotowują uczestnicy 
kursów. Nie każdy startuje 
z tego samego poziomu i nie 
każdy musi mieć talent, jed-
nak sprawne poruszanie się 
w wodzie już jest wygraną, 
która procentuje przez dal-
sze życie. Pan Piotr jest także 

instruktorem oraz sędzią pod-
noszenia ciężarów. Od swoich 
podopiecznych wymaga dyscy-
pliny oraz zaangażowania.

Konsekwentna praca 

Grzegorz Łukasik już trzeci 
rok z rzędu prowadzi naukę 
oraz doskonalenie pływania. 
Dzięki charakterystycznym, 
nieco dłuższym włosom jest 
łatwo rozpoznawalny na base-
nie. Spokój oraz opanowanie 
to cechy, którymi zjednuje 
sobie podopiecznych. Poza 
pracą pasjonuje się wspinaczką 
linową.
 Najmłodszy w gronie 
instruktorów,  Radosław 
Bobowski, pracę na pływalni 
łączy ze studiami oraz naby-
waniem kolejnych uprawnień, 
jak np. wychowawcy oraz kie-
rownika kolonii. Młody wiek 
jest w jego przypadku atu-
tem w pracy z dziećmi oraz 
młodzieżą, czego dowodem 

są słowa rodziców „my chcemy 
posłać dziecko do pana Radka”.
 Z uwagi na dużą liczbę 
zainteresowanych kursami 
nauki pływania stworzyliśmy 
także trzy grupy sobotnio-
-niedzielne. Jako instruktor 
zadebiutuje Damian Wysocki, 
który jest także ratownikiem 
na raszyńskim basenie.

Kolejki do zapisów 
na kurs
W chwili pisania tekstu koń-
czymy nabór na zajęcia 
nauki pływania na raszyń-
skiej pływalni. Podobnie jak 
w poprzednich latach, liczba 
chętnych przerosła liczbę 
miejsc. Wszystkim, którzy 
rozpoczynają naukę pływania 
życzymy wytrwałości w sys-
tematycznym podnoszeniu 
umiejętności, a tym, dla któ-
rych miejsc zabrakło życzymy 
powodzenia w kolejnych nabo-
rach.       Rafał Ulewicz 

raszyńskie szkoły uczą się 
pływać na basenie
Uczniowie raszyńskich Szkół 
Podstawowych: w Raszynie, 
Ładach i Sękocinie (począw-
szy od 2 klasy) oraz wszy-
scy uczniowie Gimnazjum 
mogą korzystać przez cały rok 
z bezpłatnej nauki pływania 
w ramach programu dydak-
tycznego wychowania fizycz-
nego. Zajęcia prowadzone 
są każdego dnia, od ponie-
działku do piątku, w godzi-
nach od 8:00 do 14:00, pod 
fachowym okiem wykwalifi-
kowanych instruktorów pły-
walni w Raszynie. Zajęcia 

te w 100% finansuje Gmina 
Raszyn.  W rezultacie ucznio-
wie wszystkich gminnych pla-
cówek mają szansę nauczyć, 
a następnie doskonalić tę dys-
cyplinę sportu. Cieszy nas to 
tym bardziej, iż dzięki tym 
zajęciom wf-u nauczą się pły-
wać dzieci z mniej zamożnych 
rodzin, których rodziców nie 
stać na płatne czy indywidu-
alne zajęcia.
 Pływanie jest uważane 
za najbezpieczniejszą i naj-
bardziej wszechstronną dys-
cyplinę sportu. Aktywność ta 

poprawia ogólny stan zdro-
wia, kondycję oraz wpływa 
zbawiennie na proporcje 
naszego ciała. Jest polecana 
dla wszystkich, przed wszyst-
kim dla dzieci i młodzieży. 
Systematyczne pływanie 
doskonale wpływa na pra-
widłową postawę ciała oraz 
zapobiega skrzywieniom krę-
gosłupa. Hartuje i uodparnia 
organizm na przeziębienia. 
Z uwagi na ogromne korzyści 

mobilizujemy wszystkich 
rodziców, by w ramach zajęć 
wf-u w szkole zachęcali swoje 
dzieci do udziału w zajęciach 
na basenie.
 Baza infrastrukturalna 
oraz merytoryczna w postaci 
i n s t r uk to rów  p ozwa l a 
Gminnemu Ośrodkowi 
Sportu w Raszynie w pełni 
realizować program dydak-
tyczny zajęć wf-u na basenie.

Katarzyna Klimaszewska



RASZYNIACZEK

Zapraszamy !  Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) 
należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 – 18.00 do Gminnego Ośrodka kultury w Raszynie, 
ul. Poniatowskiego 20, Raszyn 05-090, tel/fax (22) 720 09 87, e-mail: gok@raszyn.pl, www.gokraszyn.pl

dzień dobry! 

prace uczestników akcji „lato w GOk-u”

Chętne dzieci dwa ostatnie tygodnie wakacji 
spędziły z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Uczestnicy 
akcji ARTYSTYCZNE „LATO W GOK-u” mieli okazję 
skorzystać z różnych atrakcji. Dzieci obserwowały 
życie ptaków w raszyńskim rezerwacie. Zwiedziły 
warszawskie Centrum Nauki Kopernik. W Końskim 
Jarze w Laszczkach poznawały życie koni i zwierząt 
żyjących w  gospodarstwie wiejskim, a  w  Izbie 
Edukacji Leśnej IBL- u w Sękocinie – życie zwierząt 
leśnych. Tu mogły obejrzeć piękną wystawę 
plastyczną, uczestniczyły w grach dydaktycznych 
i  zręcznościowych, jadły kiełbaski pieczone 
w  ognisku . Niezapomnianych wrażeń dostarczyły 
pobyty w  Gravitanie w  Jankach oraz w  Eldorado 
na warszawskim Bemowie. Dzieci pływały także 
w  raszyńskim basenie. Rysowały, malowały… 
W ostatnim dniu spotkań skakały na eurobunge. 
Z tej atrakcji mogły skorzystać wszystkie dzieci, 
nie tylko biorące udział w zajęciach GOK-u. Czas 
upłynął szybko, miło, pożytecznie i twórczo, o czym 
będą przypominały fotografie, podziękowania 
od organizatorów oraz upominki, ufundowane 
przez Radę Osiedla Raszyn  II, które wręczyła 
przewodnicząca pani Alina Wolska. Dziękujemy. 

 W  roku szkolnym 2012/2013 życzę wielu 
sukcesów w  nauce i   serdecznie zapraszam 
do twórczej współpracy. 

Raszyniaczek 

Marta, lat 7

Zajęcia plastyczne

Ognisko w Końskim Jarze

Atrakcje w Klubie Sportowyn Gravitan

Wycieczka do warszawskiego ZOO

Eurobungee na Rynku w Raszynie

Wręczenie upominków na zakończenie Akcji „ Lato w GOK-u”

Warszawskie ZOO

Na koniec pamiątkowe zdjęcie

Krzyś, lat 8 Laura, lat 8 Milena, lat 7


