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A JEDNAK KLEJNOT W KORONIE CD.

Lubię czytać stare Kuriery Raszyńskie. 
Są kopalnią wiedzy o naszej gminie i jej 
mieszkańcach. Pokazują ludzi, wsie, 
szkoły, przedszkola, sukcesy i osiągnię-
cia. W tekstach i relacji fotograficznej 
obrazują jak się zmieniała. Mówią też 
o  problemach, szczególnie tych, któ-
rych rozwiązanie ciągnęło się przez 
lata. Kurier nie jest gazetą „plotkarską”, 
która prawdziwe problemy przykrywa-
łaby dykteryjkami czy sąsiedzkimi plot-
kami. Kurier nie jest gazetą polityczną. 
Konia z rzędem temu, kto znajdzie tek-
sty o poglądach i partiach politycznych 
oraz wydarzeniach z nimi związanych. 
Kolejne numery gazety, skupiające się 
na sprawach najważniejszych w danym 
czasie dla naszej gminnej społeczności, 
są formą pamiętnika, bogato okraszo-
nego zdjęciami. Wiele osób czerpie z nich 
wiedzę o gminie, niektórzy mają w domu 
bogaty zbiór składający się z kolejnych 
numerów. Od czasu zeskanowania ich, 
począwszy od 1990 roku, przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Raszynie i umiesz-
czenie w dziale „Regionalia”, są ogólnie 
dostępne. Nowsze numery można znaleźć 
również na stronie gminy www.raszyn.pl.

Austeria – nasza perła w koronie
Jednym z tematów wielokrotnie porusza-
nych w Kurierach Raszyńskich jest reno-
wacja Austerii, XVII wiecznego zajazdu, 
pierwszej stacji pocztowej w  drodze 
z Warszawy do Krakowa. Obiekt, położony 
przy Al. Krakowskiej 1, zaprojektowany 

przez znakomitego architekta Bogumiła 
Zuga, wybudowany w latach 1784 – 1790 
przez właściciela dóbr falenckich, finansi-
stę i bankiera warszawskiego Piotra Tep-
pera Starszego, przetrwał do dnia dzisiej-
szego. W chwili powstania i przez wiele 
kolejnych lat stanowił pierwotne założe-
nie miejskie, w skład którego wchodził 
zajazd, otaczające go kramy, wozownia, 
poczta i kuźnia, a także położone obok 
barokowy kościół oraz plebania. Podczas 
gdy ostanie z wymienionych są w bar-
dzo dobrym stanie, kompleks austerii, 
z uwagi na intensywne wykorzystywanie 
i jednoczesny brak napraw, stopniowo 
popadał w ruinę. Użytkowane w bardzo 
różny sposób, nie był w zasadzie remon-
towany. Wpisanie do rejestru zabytków 
skutecznie ochroniło go przed rozbiórką. 
 Od lat jest własnością gminy Raszyn. 
W  jego historyczną wartość dziś nie 
wątpi nikt, nikt też nie ma wątpliwo-
ści, że obiekt powinien zostać zrewi-
talizowany. Kolejne ekipy rządzące 
gminą zgodnie to potwierdzały, jednak 
przez dziesiątki lat nie podjęły skutecz-
nych działań prowadzących do odnowy 
zabytku. Gorzej, bo kilkakrotnie władze 
samorządowe próbowały zabytek sprze-
dać. Na szczęście dla nas żadna z nich się 
nie powiodła. 
 Dobry czas dla Austerii rozpoczął się 
w 2011 roku, kiedy ostatni lokatorzy opu-
ścili mieszkania komunalne znajdujące się 
w dawnym zajeździe, a stanowisko wójta 
objął wieloletni radny Andrzej Zaręba. 

Już w pierwszej kadencji urząd gminy 
pod jego nadzorem podjął prace zabez-
pieczające: naprawę dachu, odwodnienie 
fundamentów, badania archeologiczne 
i ekspertyzy niezbędne do zaplanowa-
nia procesu odnowy. Przy okazji odkryto, 
zasłonięte tynkami, ślady dawnych drzwi, 
okien, kominków, odsłonięto piwnice. 
Osuszenie fundamentów przez firmę 
wyspecjalizowaną w ratowaniu zabytko-
wych obiektów za pomocą hydroizola-
cji pionowej i poziomej ograniczyło pro-
ces erozji ścian. Rozbiórka komórek z lat 
50.tych XX wieku, odsłoniła piękny widok 
na staw Puchalski. Zimą 2013 roku pożar 
strawił stajnię. Sprawne działania naszych 
strażaków uchroniły budynek główny.
 Wszystkie działania zabezpieczające 
i naprawcze były konsultowane i odby-
wały się pod nadzorem Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków. W tym samym 
czasie gmina prowadziła intensywne 
poszukiwania zewnętrznych źródeł dofi-
nansowania prac renowacyjnych, ponie-
waż ich przewidywany koszt był bardzo 
wysoki. Wielokrotnie aplikowano do pro-
gramów wspomagających renowację 
polskich zabytków. W owym czasie, bez 
rezultatów, mimo, ze nasz raszyński zaby-
tek jest unikatowy w skali całej Polski.

Budujemy, bo jest dofinansowa-
nie zewnętrzne
Konsekwentnie prowadzona strategia 
przyjęta przez Wójta Andrzeja Zarębę 
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okazała się skuteczna w okresie później-
szym. Proces renowacji zabytkowego 
założenia podzielono, z uwagi na koszty, 
na dwa etapy. Jako pierwszą postano-
wiono odbudować jego najwartościow-
szą część – budynek dawnego zajazdu. 
W  drugim etapie – pozostałe obiekty 
założenia, czyli kramy, poczta, kuźnia 
i wozownia.
 Pod koniec 2016 roku gmina Raszyn 
otrzymała od Mazowieckiej jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych kwotę 
3 148 849 zł (65% planowanych kosztów 
inwestycji), którą przeznaczono, zgod-
nie z  podpisaną umową, na „Opraco-
wanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie adaptacji budynku Austerii 

na Centrum Integracji Społeczno – Kul-
turalnej w Raszynie”. Po rozstrzygnięciu 
przetargu wykonanie zadania zostało 
powierzone Konsorcjum firm RENOVA 
Sp. z o.o. i HAMILTON Joanna Śpiewa-
kowska. Od jesieni 2017 roku wykonawca, 
działając w procedurze „Projektuj i buduj” 
rozpoczął konstruowanie projektu archi-
tektoniczno-budowlanego. Na każdym 
etapie prace były konsultowane z Mazo-
wieckim Konserwatorem Zabytków. Prze-
dłużenie wydania opinii konserwator-
skich, jak też zmiana zaleceń w stosunku 
do wcześniejszych, spowodowały prze-
dłużenie procesu projektowania. W efek-
cie, projekt stanowiący podstawę prze-
budowy austerii został zaakceptowany 
w styczniu 2018 roku. Z tego powodu ter-
min wykonania prac musiano przedłuży 
o niemal rok. 

Gminny plac budowy – Austeria 
W maju br. wykonawca objął plac budowy. 
Na pierwszym etapie prac firma usuwa 
z budynku wszystko, co przez dwieście 
lat z okładem przywarło do pierwotnej 
bryły budynku wewnątrz i na zewnątrz. 
Wymieniane są również wszystkie ele-
menty, które są zniszczone z  uwagi 
na czas: drewniane stropy, podłogi, dach, 
jak również okna, które wymieniono nie-
zgodnie z  ich pierwotnym kształtem. 
Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi 
budynek ma być odtworzony w możliwie 
pierwotnym stanie.

Projektowanie pozostałych 
budynków kompleksu
W bieżącym roku pojawiła się również 

szansa na zrewitalizowanie pozostałych 
budynków kompleksu. Dzięki dotacji 
w wysokości 150 000 zł od Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków, gmina rozpi-
sała przetarg wyłaniający wykonawcę 
projektu rewitalizacji kramów, wozowni, 
stajni i poczty. Wybrana firma: atelier7ar-
chitektura gnich sp. z o.o. z Warszawy, ma 
wykonać zlecenie do 10 listopada 2018 r. 
za kwotę 321 750 zł brutto, uzyskać zezwo-
lenie na budowę oraz prowadzić nadzór 
autorski nad inwestycją. W ramach pro-
jektu ma opracować zagospodarowanie 
terenu o powierzchni ok. 6000 m2, czyli 
zaprojektować utwardzenie, alejki, par-
kingi, drogi wewnętrzne, chodniki, małą 
architekturę, oświetlenie terenu i budyn-
ków oraz nasadzenia. Budynki mają 
powierzchnię: stajnia 278  m2, kram  – 
100  m2, wozownia  – 276  m2, a  poczta 
289 m2. Do wykonania projektu wyko-
nawca wykorzysta inwentaryzację i eks-
pertyzę zlecone w  2011r. przez urząd 
Gminy Raszyn. 
 To wielki krok na drodze przywróce-
nia świetności całego kompleksu urba-
nistycznego dawnego Raszyna. Z pewno-
ścią cieszy to w zaświatach księcia Józefa 
Poniatowskiego, który w 1809 roku, jak 
mówią znawcy epoki napoleońskiej, kie-
rował bitwą pod Raszynem z  balkonu 
Austerii. 
 Dziś, latem 2018 roku, ponad 200 
lat od tej chwili, przywrócenie świet-
ności XVII wiecznej Austerii przestało 
być przedmiotem planów i  rozważań, 
a stało się faktem. 

Małgorzata Kaiper
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Barbara HEJCZYK

W Raszynie żyje od urodzenia. W latach 
1979 – 1985 była pracownikiem Urzędu 
Gminy i w tym czasie brała udział w spo-
łecznym organizowaniu utwardzenia 
ulicy Godebskiego na odcinku od Kościoła 
do ul. Wysokiej. Jak twierdzi, z Gminą 
Raszyn jest związana uczuciowo i mental-
nie, zna problemy nękające mieszkańców 
i wie, jak je rozwiązywać.

Jacek Kaiper – Co Panią skłoniło do tego, 
aby zostać Radną Gminy Raszyn?
Barbara Hejczyk – Panie redaktorze, 
z Raszynem jestem związana rodzinnie, 
stąd pochodzę, tu wyszłam za mąż i tu 
urodziłam córki. Siłą rzeczy związana 
jestem z Gminą uczuciowo. Dlatego sta-
ram się działać na rzecz mieszkańców 
i swoją własną, rozwiązując problemy 
i usuwając trudności. A tych jeszcze nie-
dawno było bardzo dużo. Wystarczy 
wspomnieć o stanie kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w gminie, albo fatalnej 
sytuacji pacjentów w dawnym ośrodku 
zdrowia. Umiem przekonywać ludzi do 
wspólnych działań i sama chętnie biorę 
w nich udział, o czym przekonałam się 
przed laty organizując czyn społeczny 
w celu utwardzenia ulicy Godebskiego. 

Mniej są dla mnie ważne układy poli-
tyczne od celu działania, a udany rezultat, 
jak nowa droga, czy nowoczesne przed-
szkole, wynagradza włożony wysiłek.

J.K. – Czego pani dokonała będąc Radną 
Gminy Raszyn?
B.H. – W czasie trwania kadencji uczestni-
czyłam w pracach komisji sportu i komisji 
oświaty, byłam też przewodniczącą komi-
sji statutowej, dlatego są dziedziny pracy 
samorządowej, w które zaangażowana 
byłam szczególnie. Jednak nawiązując do 
wcześniejszej wypowiedzi o kanalizacji 
sanitarnej i ośrodku zdrowia: w tych spra-
wach nadrobiliśmy zaległości, ale proble-
mów było znacznie więcej. Mieszkańcy 
narzekali na zły stan przedszkoli, małą 
bazę szkolną, czy brak miejsc do rozwi-
jania zainteresowań młodzieży. W mija-
jącej kadencji odpowiedzieliśmy na to 
wybudowaniem dwóch przedszkoli, roz-
budową szkoły w Ładach, która ma halę 
sportową i filię Centrum Kultury Raszyn 
oraz halą sportową w Raszynie. Nie odpu-
ściliśmy też innych tematów w  miarę 
możliwości budżetowych. Na przykład 
wnieśliśmy do  budżetu przebudowę 
ulicy Zacisze i  połączenie jej z  ulicą 
Waryńskiego. Z uwagi na koszt inwestycji 
budowa dotyczyć będzie na razie odcinka 
od Waryńskiego do Niskiej. Można przy-
puszczać, że inwestycja zostanie wyko-
nana na przełomie lat 2018–2019. Prze-
targ mający wyłonić wykonawcę, pojawił 
się na stronie gminy Podobnie ma się 
sprawa z  programem ścieżek rowero-
wych. W  tym roku wybudujemy ich 
ponad 7 km. W końcu udało się ruszyć 
budowę nowego komisariatu policji. 
Wprawdzie inwestycja nie będzie nale-
żała do gminy, ale liczymy na to, że poli-
cjanci pracujący w lepszych warunkach 
będą bardziej skuteczni. Mówiąc o doko-
naniach muszę powiedzieć o rewitalizacji 

Austerii. Zabytek ten w  poprzednich 
latach był tematem ciągłych dyskusji 
i gorących sporów. Wprawdzie w poprzed-
niej kadencji wymieniono w nim dach 
i osuszono fundamenty, ale generalnie 
niszczał. Teraz ruszyły prace i zostanie 
przywrócona mu dawna świetność. Rewi-
talizacja to szersze zagadnienie dotyczące 
znacznego obszaru Gminy, w tym również 
mojego okręgu wyborczego. Zaangażo-
wałam się w prace nad nim, bo uważam 
je za bardzo ważne dla mieszkańców. 
Te wszystkie prace nie byłyby możliwe, 
gdyby nie finansowanie zewnętrzne, 
o dostęp do którego dbają odpowiednie 
służby Urzędu Gminy z Wójtem Andrze-
jem Zarębą na czele.

J.K. – Ostatnie pytanie i chyba najważniej-
sze; co Pani zdaniem zostało do zrobienia?
B.H. – Dużo. Przede wszystkim trzeba 
dokończyć to co rozpoczęliśmy, a co z jakiś 
powodów jeszcze nie zostało ukończone, 
na przykład Austeria. Dalej, marzy mi się 
gmina czysta i przyjazna nie tylko dla 
mieszkańców, ale i osób przejeżdżają-
cych, z  ulicami o  dobrej nawierzchni, 
przy których rozstawione by były kosze 
na śmieci i  ławki do wypoczynku dla 
przechodniów. Gmina opasana ścieżkami 
rowerowymi, które zachęcałyby miesz-
kańców do porzucenia samochodów 
i ruchu na świeżym powietrzu. Uważam 
też, że trzeba pomyśleć o mieszkaniach 
na wynajem w związku z akcją rządową 
mieszkanie+, równolegle potrzebny 
będzie żłobek i dom opieki dla najstar-
szych mieszkańców. Tu się chwilę zatrzy-
mam – osoby starsze często nie mają 
opieki dziennej, a taki Dom z pewnością 
ułatwiłby życie wielu rodzinom. Warto 
o tym pomyśleć, bo przecież Oni byli tacy 
jak my, a my będziemy tacy jak Oni....

J.K. Dziękuję za rozmowę.

Ireneusz KOPER
M a  5 4  l a t a ,  ż o n ę  i   d w o j e  d o r o -
słych, samodzielnych dzieci. Pocho-
dzi z  rodziny, która mieszka w  Falen-
tach Nowych od czasu ich założenia. 
Jest absolwentem Szkoły Podstawo-
wej w  Raszynie, a  także Technikum 

Ogrodniczego w Warszawie. Od lat pro-
wadzi własne gospodarstwo ogrodnicze. 
Od lat zajmuje się też pracą społeczną: 
od 1995 do 2003 był sołtysem Falent 
Nowych, od 2011 – członkiem Rady Sołec-
kiej, a w 2012 roku, podczas wyborów 

uzupełniających został Radnym Gminy 
Raszyn. Mandat radnego uzyskał też 
w 2014 roku. Obecnie w Radzie Gminy 
pełni funkcję Przewodniczącego Komi-
sji Kultury Fizycznej Sportu i Współpracy 
z Organizacjami Samorządowymi. Jest 
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też członkiem Komisji Budżetu i Komi-
sji Planowania Przestrzennego.
Jacek Kaiper: Z uwagi na koniec kadencji 
mieszkańcy zainteresowani są efektami 
pracy radnych. Czy zechciałby Pan podsu-
mować swoje dotychczasowe działania? 
Ireneusz Koper: Przez minione 6 lat 
podejmowałem wiele skutecznych dzia-
łań, które poprawiły standard życia 
mieszkańców mojego rejonu, ale też 
całej gminy. Jedną z ważniejszych spraw 
była poprawa komunikacji autobuso-
wej. Z mojej inicjatywy linia L23 łącząca 
Raszyn z Pruszkowem wjechała na teren 
Laszczek i Falent, Janek i Sękocina. Dzięki 
temu nasi mieszkańcy uzyskali lepsze 
połączenie nie tylko z Pruszkowem, ale 
też z Al. Krakowską. W większości oko-
licznych wsi gmina położyła kanalizację 
sanitarną, o której wcześniej mogliśmy 
tylko marzyć. Obecnie jest w Falentach 
Nowych, Falentach Dużych, Laszczkach 
i znacznej części Podolszyna Nowego. 
Woda z gminnego wodociągu dotarła 
do Czereśniowej, Grudzi, Sympatycznej, 
Rzemieślniczej, Osińskich, Magicznej, 
Jabłoniowej, Złotej i Kubusia Puchatka. 
Wybudowaliśmy też chodniki: w Falen-
tach Nowych wzdłuż Drogi Hrabskiej 
od Opackiego do Jaworowskiej, w Falen-
tach Dużych wzdłuż Falenckiej od Opac-
kiego do Źródlanej, w Laszkach, wzdłuż 
Leszczynowej. Na tych drogach, gdzie 
kładziona była kanalizacja, gmina 
odtwarzając nawierzchnię znacznie ją 
poprawiła. Na  tym terenie widoczna 

jest dobra współpraca między gminą 
a powiatem. Dzięki niej, przy znacznym 
staraniu naszych radnych powiatowych, 
została wybudowana Źródlana w Falen-
tach Dużych, Leszczynowa w  Laszcz-
kach, rondo na skrzyżowaniu Falenckiej 
i Olszynowej, a także nakładka na Drodze 
Hrabskiej od Opackiego do Jaworowskiej. 
Na skrzyżowaniu Falenckiej, Opackiego 
i Róży powstały światła, a ponadto lampy 
uliczne zostały zamontowane w Owoco-
wej, Leszczynowej, Willowej, Szybowco-
wej i Czarnej Olchy.

J. K.: Wymienił Pan inwestycje w swoim 
okręgu wyborczym. A te dla całej gminy, 
dla mieszkańców wszystkich wsi.?
I.K.: Jako członek Rady Gminy mam 
na swoim koncie wiele takich inwesty-
cji. Przede wszystkim budowę nowego 
Centrum Medycznego i wybór nowego, 
znacznie skuteczniejszego operatora, 
dzięki któremu skończyły się kolejki do 
lekarzy. W  kolejnych latach budowę 
dwóch przedszkoli i zespołu edukacyj-
nego w Ładach, hali sportowej w Raszy-
nie, a wcześniej Centrum Kultury Raszyn. 
Obecnie, w trakcie renowacji jest Austeria 
oraz budowany, z naszym dofinansowa-
niem, komisariat policji.

J.K.:  A  co, Pańskim zdaniem, byłoby 
potrzebne w przyszłości?
I.K.: Najbardziej kosztowne inwestycje 
zostały wykonane, jednak jest potrzeba 
kolejnych, bo na naszych terenach 

przybywa nowych mieszkańców i inwe-
storów. Dlatego ciągle jest zapotrze-
bowanie na nowe ulice, z  kanalizacją, 
wodociągami, oświetleniem. Ważna 
jest też budowa nowych dróg rozprowa-
dzających ruch (Grudzi, Róży), ścieżek 
rowerowych, a  także placu zabaw dla 
dzieci z Falent, Laszczek, Janek i Sęko-
cina. W trakcie procedowania są kolejne 
plany zagospodarowania przestrzennego, 
dzięki którym osiedlą się nowi miesz-
kańcy i znajdą miejsce dla swoich firm 
nowi przedsiębiorcy. Choć możemy być 
dumni z sukcesów i intensywnego roz-
woju w ciągu ostatnich lat, to wiele istot-
nych kwestii wciąż pozostaje do rozwiąza-
nia. Dużo, w tym temacie, podpowiedzą 
nam wyborcy z naszych okolic.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę

Marek BAŃBURSKI
Radny Gminy Raszyn, mieszkaniec Rybia 
od pół wieku. Żonaty od 30 lat, wycho-
wał dwóch synów. Osobiście lubi sport 
i ten temat jest mu bliski w działaniu na 
korzyść Gminy. Szanuje ludzi i lubi ich 
słuchać, a aktywność na rzecz rekreacji, 
organizowane festyny gminne i zabawy 
uważa za najlepszą okazję do rozmów 
z Sąsiadami i podjęcie wspólnego dzia-
łania, aby Raszyn był miejscem, jakiego 
pragną jego Mieszkańcy, to jego zdaniem 
podstawa pracy samorządowej.

Jacek Kaiper: Co Pana skłoniło do tego, aby 
zostać Radnym Gminy Raszyn?
Marek Bańburski: Od dawna wiedziałem, 
że nasza gmina ma duży potencjał, który 
nie jest w  pełni wykorzystywany. My, 

mieszkańcy, najlepiej wiemy, co wymaga 
uwagi, co należy poprawić, ale często bra-
kuje nam siły przebicia. Radny po prostu 
może więcej, dlatego zdecydowałem się 
kandydować i  wierzę, że dzięki moim 
pomysłom i zaangażowaniu udało się 
rozwiązać problemy części mieszkań-
ców mojej gminy. Współdziałam z prze-
wodniczącymi zarządów osiedli, słu-
cham mieszkańców Raszyna. Mój adres 
e-mailowy jest ogólnodostępny, często 
zdarza mi się rozmawiać nawet przy pło-
cie, czy w czasie spacerów.

J.K.: Czego Pan dokonał będąc Radnym 
Gminy Raszyn?
M.B.: Trudno jest mi wymienić wyniki 
4 lat pracy. Jednym z ważniejszych zadań, 
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jakie udało mi się zrealizować z większo-
ścią radnych, a mających bezpośredni 
wpływ na życie mieszkańców Raszyna, 
był wybór lepszego operatora dla Cen-
trum Medycznego, kolejnym, gruntowna 
rozbudowa szkoły i przedszkola w Ładach 
i decyzja o budowie nowoczesnego przed-
szkola na Poniatowskiego. Szczególnie 
dumny jestem z budowy Hali Widowi-
skowo-Sportowej, w której zastosowano 
innowacyjne rozwiązania i wyposażono 
w kompleksowe zaplecze sportowe. 
 Moją osobistą inicjatywą było zorga-
nizowanie, wspólnie z  mieszkańcami, 
okolicznościowych zabaw z cyklu „40+”, 
cieszących się ogromnym zainteresowa-
niem. Była to okazja do przeprowadzania 

aukcji charytatywnych, których dochód 
przeznaczony był dla konkretnych osób 
z naszej gminy. Dzięki dobrej współpracy 
z Samorządowcami: Dariuszem Marcin-
kowskim, Elżbietą Szeląg i  Marianem 
Sieradzkim, w sezonie letnim zorganizo-
waliśmy rodzinne spływy kajakowe, które 
wspominane są z dużą sympatią. Ponadto 
cały czas pracuję na poprawą jakości ulic 
w naszej gminie, gotowe projekty remon-
tów dotyczą ul. Lecha i ul. Olszowej. 

J.K .:  Co, Pańskim zdaniem, zostało 
do zrobienia?
M.B.:  Jestem przekonany,  że tylko 
wspólną pracą z władzami naszej gminy, 
radnymi i   mieszkańcami Raszyna, 

będziemy w stanie osiągnąć ważne dla 
nas i dla mnie cele. Rewitalizacja Alei 
Krakowskiej i remont kładki przyczyni się 
do  poprawy jakości i  urbanistycznej 
dostępności komunikacji i ruchu drogo-
wego. Chciałbym również, włączyć Raszyn 
do pierwszej strefy komunikacji ZTM 
i skoordynować infrastrukturę ścieżek 
rowerowych w okolicy. Marzy mi się także 
w przyszłości stworzenie kompleksowego 
Ośrodka Opieki dla Osób Starszych, oferu-
jących opiekę najwyższej jakości.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Ryszard KOWALCZYK

Od bardzo wielu lat mieszka na tere-
nie Rybia i  jest bardzo zaangażowany 
w sprawy życia jego mieszkańców. Naj-
pierw, jako Przewodniczący Zarządu Osie-
dla Rybie I, a następnie, jako Radny. Ma 
sześćdziesiąt trzy lata, żonę, dwoje dzieci 
oraz wnuczkę. Jest prywatnym przedsię-
biorcą, ma wykształcenie średnie. Należy 
do Prawa i Sprawiedliwości.

Jacek Kaiper: Co Pana skłoniło do tego, aby 
zostać Radnym Gminy Raszyn?
Ryszard Kowalczyk: Przez 2 kadencje 
byłem Przewodniczącym Zarządu Osie-
dla i  działając na rzecz Mieszkańców 
zobaczyłem jak wiele jest jeszcze do zro-
bienia. Problemy z dostaniem się do leka-
rza, nieutwardzone ulice, słaby dostęp do 
kultury i sportu. To wszystko chciałem 
zmienić. Patrząc na pierwszą kadencję 
Wójta Zaręby zrozumiałem, że da się coś 

zrobić. Wiedziałem, że jeśli zostanę Rad-
nym w kolejnej kadencji, to tego czasu nie 
zmarnuję.

J.K.: Czego pan dokonał będąc Radnym 
Gminy Raszyn?
R.K.:  Wspólnie z  Radnymi zadbali-
śmy o to, aby w Gminie powstały nowe 
obiekty. Wybudowaliśmy nowe, duże 
przedszkole przy ulicy Poniatowskiego, 
a było to konieczne biorąc pod uwagę 
rosnącą liczbę Mieszkańców. W Ładach 
wybudowaliśmy cały Zespół Edukacyjny 
zapewniając nie tylko nowoczesne przed-
szkole, ale także szkołę podstawową. 
Dbaliśmy przy tym o modernizację ist-
niejących już placówek – dokonaliśmy 
np. długo wyczekiwanej przez rodziców 
wymiany nawierzchni placu zabaw w filii 
Przedszkola przy ul. Spokojnej. 
 Ponadto w ciągu ostatniej kadencji 
wraz z  innymi Radnymi podejmowa-
łem decyzje o wybudowaniu hali wido-
wiskowo-sportowej. Od zawsze brako-
wało tu bowiem miejsca, gdzie wspólnie 
moglibyśmy uprawiać sport i realizować 
swoje pasje. 
 Zmierzyliśmy się także z wieloletnim 
problemem z dostępem do służby zdro-
wia. Wybraliśmy nowego operatora Cen-
trum Medycznego, dzięki czemu Miesz-
kańcy nie muszą już wstawać w środku 
nocy, aby zająć miejsce w kolejce i zapisać 
się do lekarza. Dostępność lekarzy wzro-
sła bez porównania.
 W  trakcie ostatniej kadencji przy-
czyniłem się również do wybudowania 

od podstaw ulicy Piaskowej, a  także 
ulicy Kolibra. Zawsze uważałem jed-
nak, że podstawowa infrastruktura to 
nie wszystko, dlatego zadbałem rów-
nież o zamontowanie luster drogowych 
w miejscach niebezpiecznych na osie-
dlu, a także wykonanie oświetlenia ulicy 
Drozda. 
 Ponadto w  obecnej kadencji peł-
nię funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Co roku badamy wykonanie 
budżetu Gminy, a także dokonujemy kon-
troli poszczególnych Wydziałów Urzędu. 

J.K .:  Co, Pańskim zdaniem, zostało 
do zrobienia?
R.K.: Cieszę się z tego jak wiele udało się 
zrobić przez ostatnie 4 lata. Mamy solidne 
fundamenty, ale wciąż wiele pracy jest 
przed nami. W mojej ocenie kluczowym 
zadaniem jest dalszy rozwój infrastruk-
tury drogowej (do zrobienia na Rybiu są 
m.in. ulice: Orzechowa, Drozda, Szczy-
gła, Mieszka I, Lecha, Rozwojowa, Wcza-
sowa, Przelotowa, Tenisowa, Chrobrego). 
Kanalizacja, utwardzone powierzchnie, 
pełne oświetlenie oraz ścieżki rowerowe 
przy głównych traktach są po prostu nie-
zbędne dla dalszego rozwoju Gminy. 
Ponadto należy dokończyć rewitalizację 
głównego budynku Austerii oraz rozwa-
żyć odbudowę pozostałych. Uważam, że 
to historyczne miejsce byłoby nie tylko 
świetną wizytówką Raszyna, ale także 
miejscem dla rodzinnych spacerów.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę
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CENTRUM SPORTU RASZYN – prace na finiszu
Dobiegają końca prace przy największym obiekcie sportowym 
w Gminie Raszyn. W ostatnim czasie na frontowej elewacji 
budynku pojawił się napis CENTRUM SPORTU RASZYN, który 
jednoznacznie określa funkcję hali. Aż trudno uwierzyć, że pół-
tora roku temu w tym miejscu stał drewniany, zielony barak. Dziś 
lśniący bielą budynek o futurystycznej bryle, pokryty ciekawą 

elewacją, zaprasza do środka dużymi, przeszklonymi drzwiami. 
Wokół gotowe są parkingi, płyta zewnętrznego boiska otoczona 
jest wysoką siatką, która zabezpiecza halę przed zniszczeniem 
przez piłki. Wokół znajdują się parkingi i ścieżki. Relacja fotogra-
ficzna prezentuje pomieszczenia wewnętrzne, również prawie 
gotowe. Zobaczcie Państwo sami.                          fot. J. Kaiper

Hala i parkingi wokół

Sala do fitness

Krzesełka już na swoich miejscach

Recepcja

Boisko wewnętrzne jest podzielone na trzy częśći

Górny hol

Ostatnie poprawki w sali podnoszenia ciężarów

W sali boksu
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Chodnik w ulicy Sękocińskiej
W lipcu, na ulicę Sękocińską w Sękocinie Starym wkroczyła ekipa wykonu-
jąca ostatni etap kompleksowego remontu ulicy. Odtwarzany jest chod-
nik. Do odbudowy chodnika wykorzystuje się 30% starej kostki, a 70% 
nowej – mówi Mirosław Chmielewski Członek Zarządu Powiatu Pruszkow-
skiego – a firma wykonująca drugi etap remontu ulicy powinna skończyć 
prace w ostatnie dni sierpnia. Odbudowa ulicy Sękocińskiej jest kolejnym 
po ulicy Leszczynowej dobrym przykładem współpracy pomiędzy powia-
tem pruszkowskim a Gminą Raszyn. Na jednorazowy przetarg powiat 
nie mógł sobie pozwolić ponieważ szacowana kwota kosztów była zbyt 
wysoka, dlatego inwestycję podzielono na etapy. Pierwszy który nastą-
pił po kompleksowych pracach kanalizacyjnych: kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, wykonanych przez Gminę Raszyn polegał na pokryciu jezdni ulicy nową 
nawierzchnią i zakończył się w zeszłym roku. Drugi oglądamy teraz. W podobny spo-

sób postanowiłem rozwiązać problem kanalizacji deszczowej w ulicy Starzyńskiego w Dawidach Ban-
kowych. Również podzielimy zadanie na etapy, a pierwszy z tych etapów wykonamy jeszcze w tym roku.

Nowy komisariat w Raszynie
Komisariat przy Al. Krakowskiej rośnie, jak na drożdżach. Dwa tygodnie temu 
wylano płytę stropową parteru, a już murowane jest piętro. Warto pamię-
tać, że budowa posterunku policji to wielki sukces raszyńskiego samorządu, 
który od lat zabiegał o nowy komisariat, rezerwując corocznie w budżecie 
znaczące kwoty na dofinansowanie inwestycji. Niestety Komenda Stołeczna 

Policji odkładała budowę z roku na rok, 
a Gmina Raszyn cierpliwie rezerwowała 
w budżecie środki na dofinansowanie. 
W 2017 roku Komenda Stołeczna Policji, mając gotowy projekt budowlany, 
ogłosiła przetarg na wykonanie budynku. Za kwotę 5,2 mln złotych podjęła 
się tego firma Interprofil. Wiosną 2018 roku ekipa wykonawcy wkroczyła na 
plac budowy, położony obok starego, zużytego komisariatu przy Al. Krakow-
skiej. Wkład raszyńskiego samorządu w tę budowę wynosi zadeklarowane 
w budżecie 1,5 mln zł. Wszyscy liczymy na to, że dobre warunki pracy policji 
przełożą się na bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Powiat Pruszkowski. Sygnalizacja świetlna w Dawidach Bankowych zostaje na stałe.
Jako radni, dbający o wszelkie potrzeby naszych mieszkańców, szczególna wagę przy-
kładamy do modernizacji, remontów i  budowy infrastruktury drogowej. Jednym 
z takich zadań, szczególnie ważnych dla mnie, była budowa stałej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu Starzyńskiego i Warszawskiej w Dawidach w Gminie Raszyn i Baleto-
wej, która należy do Warszawy. Tymczasowa sygnalizacja powstała tam na czas objaz-
dów i na prośbę lokalnej społeczności. Dzięki niej, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, czas przejazdu przez skrzyżowanie zmniejszył się wielokrotnie i stał się bar-
dziej bezpieczny. A to ważne, bo długie na kilometr korki tworzyły się głównie rano, gdy 
mieszkańcy spieszyli się do pracy. Wiedzieliśmy, że naszym zadaniem jest zachowanie tej 
sygnalizacji. Podjęliśmy więc w powiecie: u Starosty i na forum Rady Powiatu Pruszkow-

skiego, starania o wykonanie projektu, a następnie 
stałych świateł, które zastąpią tymczasowe.
 Na początku czerwca br. powiat pruszkowski, 
który w całości finansuje inwestycję, podpisał 
umowę z firmą „VITAR”, która za kwotę 207 308 zł zobowiązała się wykonać sygnaliza-
cję w lipcu 2018 r. i dotrzymała terminu.
 Bardzo dziękuję władzom Powiatu Pruszkowskiego, Wójtowi Gminy Raszyn Andrze-
jowi Zarębie, Radnemu Tadeuszowi Pawlikowskiemu oraz Sołtysowi Dawid Bankowych 
Jarosławowi Aranowskiemu za wsparcie w działaniach na rzecz tej inwestycji oraz cier-
pliwym mieszkańcom, którzy kierowali do mnie ciepłe słowa.

Katarzyna Klimaszewska, Radna Powiatu Pruszkowskiego

Nowy chodnik na Sękocińskiej

Komisariat druga kondygnacja

Naczelnik Inwestycji w Starostwiwe Powiatowym 
w Pruszkowie oraz przedstawiciel wykonawcy 

firmy VITAR

Komisariat rośnie jak na drożdżach

Światła na skrzyżowaniu Starzńskiego, 
Warszawskiej i Baletowej

Mirsław Chmielewski 
prezentuje inwestycję

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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Ścieżki rowerowe
Nasza gmina realizuje projekt ścieżek rowerowych w ramach 
umowy z  Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów 
Unijnych. Redakcja Kuriera przypomina: za 6,7 mln złotych 
powstaje 7,1 km ścieżek rowerowych i, co nie jest bez zna-
czenia, większość wymienionej kwoty czyli 5 355 856 złotych, 
Gmina Raszyn otrzymała od wspomnianej Jednostki Projek-
tów Unijnych jako dofinansowanie.
 Wybudowano już odcinki na ulicy Nadrzecznej i Stadiono-
wej, a w dniu 25 lipca wprowadzono wykonawcę na odcinek 
ulicy Warszawskiej od ulicy Narożnej w Jaworowej do ul. Gór-
nej w Dawidach i dalej do ul. Złotych Łanów. Ścieżka, w for-
mie traktu pieszo-jezdnego, powinna być szczególnie gorąco 
przyjęta przez mieszkańców, którzy obecnie fragment między 
Jaworową a Dawidami pokonują wąskim poboczem, obok 

szybko jadących samochodów. To jest bardzo niebezpieczne dla wszystkich użytkowni-
ków ruchu. 
 Intencją zarówno Gminy jak i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych 
jest utworzenie ciągłego rowerowego szlaku komunikacyjnego. Nie ulega wątpliwości, że zrealizowanie 
projektowanych ścieżek zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Ulica Spacerowa
Budowa Spacerowej trwa w najlepsze. 
Wymieniono już wszystkie instalacje 
podziemne, całą ulicę skanalizowano. 
Od  strony ul.  19 kwietnia zamknięto 
wykopy, wbudowano krawężniki i po stro-
nie wschodniej ułożono chodnik. Łącznik 
pomiędzy Spacerową i Południową rów-
nież uzyska nową nawierzchnię. Po stro-
nie ulicy Wesołej trwają jeszcze prace 
ziemne, ale jak twierdzą pracownicy 
firmy, są już na ukończeniu.
 Przypominamy: budowa ulicy Spacerowej została dofinansowana przez 
Wojewodę Mazowieckiego kwotą 1 432 804 złote przy całkowitym koszcie 
inwestycji 2 388 007.

Ulica Wspólna
Ulica Wspólna od Kwietniowej do Alei Krakowskiej jest nadal cała rozkopana. Wymie-
niono już łącza gazowe, wodne i kanalizacyjne, obecnie trwają odbiory instalacji 

i zatrudnione przy tym firmy stopniowo zamy-
kają wykopy. Od strony ulicy Kwietniowej już 
układany jest chodnik. Jesienią ulica ma być 
gotowa, a  niedogodności dla mieszkańców 
zakończone.
 Całość inwestycji to koszt 3 848 842 zł, 
z czego 1 924 420 zł, czyli 50% wynosi dofinan-
sowanie uzyskane od Wojewody Mazowieckiego. 
Podobny zastrzyk gotówki gmina otrzymała w 2017 roku na przebudowę 
ulicy Szkolnej w Raszynie. Zobaczymy, czy Wspólna będzie równie piękna.

Wspólna od Alei Krakowskiej

Ścieżka na Stadionowej

Ścieżka w parku połączona z ścieżką 
wzdłuż Stadionowej

Chodnik na fragmencie Spacerowej

Nowy chodnik od strony Kwietniowej

Krawężniki na fragmencie Spacerowej

Łącznik z Południową
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Szkolna aula widowiskowa
W kompleksie szkolnym jest, jak wielo-
krotnie przedtem pisałem, aula wido-
wiskowa, która służyć będzie nie tylko 
uczniom szkoły i przedszkola, ale też 
wszystkim mieszkańcom. Organiza-
cyjnie będzie podlegać Centrum Kul-
tury Raszyn. Jej budowa jest bardzo 
zaawansowana: jest estrada, pod sufi-
tem oświetlenie i klimatyzacja, obecnie 
szlifowane są podłogi. W najbliższym 

czasie zostanie dokończone malowanie, a następnie meblowanie. 

Boisko szkolne
Trwają też ostatnie prace przy budo-
wie boiska. Nowa nawierzchnia ma już 
narysowane linie, gotowa jest bieżnia, 
zamontowano siatkę oddzielającą ją 
od szkoły i placu zabaw dla przedszko-
laków. Pozostały detale.

Remont starej szkoły
Tu dzieje się najwięcej. Ekipa budowlana 
burzy mury, wymienia instalacje, buduje 
nowe ściany. Bardzo zaawansowana 
jest przebudowa starej sali gimnastycz-
nej. Wstawiono ogromne okna, wyko-
nano instalacje pod sufitami, trwa kła-
dzenie podłogi. Jeszcze jest dużo pracy, 
ale sądząc po tempie zmian, powinni w 
ciągu najbliższych miesięcy zakończyć 
budowę. W chwili obecnej nie ma pre-
sji czasu, ponieważ dzieci bez problemu 
zmieszczą się w nowej części palcówki. 

Gumowa trawa na boiskuBoisko i przedszkolny plac zabaw

Aula i stołówka maja gotowe tynki

Bruzdy dla hydraulików

Aula prawie gotowa

Sala gimnastyczna po przebudowie

Korytarz na piętrze Korytarz w gipsach Zdarte lamperie w korytarzu
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ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁADACH

Budynek nowej szkoły
Wszystko jest już zrobione. Obecnie trwa 
sprzątanie, ustawianie mebli – wyposaża-
nie sal i poprawki! W klasach biurka zastą-
piły tradycyjne ławki, w każdej jest tablica 
interaktywna, a z tyłu gazetka szkolna. 
Biblioteka, sala komputerowa są już cał-
kowicie wyposażone, a korytarze szkolne 
czekają na powitanie dzieci i nauczycieli.

Część przedszkolna
Obok boiska sportowego powstaje 
doskonale wyposażony plac zabaw dla 
przedszkolaków. Na tle boiska wydaje 
się niewielki, w rzeczywistości będzie 
spory. A od ulicy Miklaszewskiego jest 
już gotowy parking.

Szkolna hala sportowa
Prace budowlane zostały zakończone. Obecnie 
montowany jest sprzęt sportowy. Łatwo sobie 
wyobrazić wbiegających uczniów. 

Plac zabaw dla przedszkolaków w budowieParking przed przedszkolem

Klatka schodowa Korytarz na parterze Pomieszczenie pomocnicze

Szkolna hala sportowa

Biblioteka szkolna Gazetka szkolna

Gotowe pracownie Klasa szkolna Sterylne korytarze
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HISTORIA ZESPOŁU SENIORKI

Historia zespołu wokalnego „Seniorki”

Zespół wokalny, który w styczniu 2001 
roku przyjął nazwę „Seniorki”, powstał 
w połowie 1998 roku z inicjatyw członkiń 
Klubu Seniora w Raszynie. Organizacją 
zajęła się Krystyna Jankowska, wspierana 
przez prezes klubu Urszulę Zawilińską 
oraz Alicję Piskorz. Zespołowi, który naj-
pierw śpiewał a capella piosenki ze śpiew-
nika przyniesionego przez Jadwigę Gaw-
rońską, wkrótce zaczął akompaniować 
Piotr Piskorz. Z pierwszym koncertem 
Seniorki wystąpiły 31 lipca 1998 r. pod-
czas spotkania Klubu Seniora poświę-
conego rocznicy Powstania Warszaw-
skiego. Kolejny występ, poprowadzony 
przez Ludwika Jankowskiego, odbył się 
30 sierpnia 1998 r. na dożynkach gmin-
nych w Raszynie. 
 Repertuar zespołu stanowiły pie-
śni patriotyczne, piosenki biesiadne 
i ludowe, w tym piosenka Jadwigi Gaw-
rońskiej „Lniany ręcznik”. Henryka Mrocz-
kowska zaczęła aranżować piosenki 
i pisać własne, wesołe teksty, w tym pio-
senkę o Raszynie, która długo była wizy-
tówką zespołu i świadectwem lokalnego 
patriotyzmu. 
 Bardzo szybko zespól doceniono poza 
granicami Raszyna. Jesień 1998 roku 
przyniosła sympatyczny artykuł o Klubie 
Seniora w Raszynie w czasopiśmie „Czas 
Warszawski” oraz pozytywne recenzje 
o występie Seniorek w Pruszkowie pod-
czas obchodów Dnia Seniora. Od grudnia 
1998 r. zespół śpiewał podczas mszy świę-
tych w kościele w Sękocinie.
 W kolejnych latach zespół rozszerzał 
repertuar, podnosił renomę i był zapra-
szany na występy do: Klubu „Baśniowa” 
na Ochocie, Domu Kultury przy ul. Wiślic-
kiej, Ośrodka w Jaworowej, szkół w Raszy-
nie i  Sękocinie, Domu Kombatanta 

i Ośrodka Opiekuńczego na Ochocie oraz 
w Walendowie. W czerwcu 2000 r. wystą-
pił na festynie zorganizowanym z okazji 
50-lecia Banku Spółdzielczego w Raszy-
nie. Z inicjatywy pani Urszuli Zawiliń-
skiej nawiązał współpracę z Ośrodkiem 
Kultury w Węgrowie, gdzie występował 
między innymi z okazji Dni Węgrowa. 
Uczestniczył w przeglądach twórczości 
seniorów w domach kultury w Warsza-
wie i w Pruszkowie zdobywając dyplomy, 
wyróżnienia i  nagrody. O  coraz wyż-
szym poziomie artystycznym zespołu 
świadczą coraz wyższe lokaty na prze-
glądach i konkursach. W lutym 2007 r. 
„Seniorki” zajęły pierwsze miejsce na 
Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespo-
łów Seniora w Domu Kultury „Zacisze”, 
o czym informacja pojawiła się w „Tele-
expressie”. Konferansjerem zespołu była 
pani Krystyna Lipińska, którą, z uwagi na 
stan zdrowia, zastąpiła Izabela Makar-
ska, pisząca również teksty piosenek dla 
zespołu. Na początku 2016 r. instruktorem 
wokalnym zespołu została Swietłana Żar-
czyńska. Pod opieką jej i Piotra Piskorza 
„Seniorki” odniosły kolejny, wielki suk-
ces – pierwsze miejsce na IV Przeglądzie 
Piosenki Polskiej „Kocham Cię ojczy-
zno” w Domu Kultury „Arsus” w Ursusie. 
W grudniu 2016 r. instruktorem muzycz-
nym zespołu została znakomita śpie-
waczka operowa i  operetkowa Edyta 
Ciechomska, której praca przyniosła 
dalsze pasmo sukcesów zespołu. Pierw-
sze miejsca na V Przeglądzie Piosenki 
Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”, czy też 
na XXXVII Przeglądzie Amatorskich 
Zespołów Artystycznych w  Wolskim 
Centrum Kultury, drugie na XVIII Regio-
nalnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek 
„Śpiewajmy i  grajmy Mu” w  Miejskim 

Ośrodku Kultury w Pruszkowie to tylko 
niektóre laury „Seniorek”. Rok 2018 to 
kolejne pasmo sukcesów zespołu, który 
znów zdobywa I  miejsce na VI Prze-
glądzie Piosenki Polskiej „Kocham Cię 
Ojczyzno”, śpiewając między innymi 
pieśń patriotyczną pt. „Pieśń o Ojczyź-
nie”, której słowa, do muzyki Giuseppe 
Verdiego z  opery „Nabucco”, napisała 
Izabela Makarska, a Piotr Piskorz opraco-
wał aranżację muzyczną. Kolejny sukces 
to wyróżnienie na XXXVIII Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Artystycznych 
w Wolskim Centrum Kultury. O popu-
larności zespołu świadczy coraz większa 
ilość występów: w 2015 roku – 20, w 2016 
roku – 27, w 2017 roku – 41, a w pierwszym 
półroczu 2018 roku już 17.
 Zespół „Seniorki”, w  skład, którego 
wchodzi 16 pań, posiada w środowisku 
artystycznym wysoką renomę. Dzięki 
wsparciu Wójta i Rady Gminy Raszyn, 
Centrum Kultury Raszyn, Klubu Seniora 
w Raszynie oraz sołectw, zespół ma dobre 
warunki do pracy, znakomitych instruk-
torów, a także piękne stroje. „Seniorki”, 
odnosząc sukcesy, rozsławiają Gminę 
Raszyn, a informacje o nim są zamiesz-
czane w Kurierze Raszyńskim oraz w pra-
sie lokalnej wielu miejscowości. 

Maria Izabela Makarska Radna Gminy Raszyn 
członek i solistka zespołu „Seniorki”

Tekst opracowano na podstawie pisemnych 
wspomnień pani Krystyny Jankowskiej, 
rozmów z  byłymi i  obecnymi członkami 
zespołu w tym z Jadwigą Gawrońską, naj-
dłużej śpiewającą w zespole, rozmów z Pio-
trem Piskorzem – długoletnim instruktorem 
i opiekunem zespołu, a także na podstawie 
dokumentacji zespołu prowadzonej przez 
Izabelę Makarską.

Seniorki podczas Gali XX-lecia, fot. A. Pluta
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Jubileusz 20-lecia działalności zespołu „Seniorki”

9 maja 2018 r. w  Centrum Kultury 
w Raszynie odbył się uroczysty koncert 
z  okazji 20-lecia działalności zespołu 
wokalnego „Seniorki”. Na uroczystość 
licznie przybyli zaproszeni goście: v-ce 
wójt Michał Kucharski, przewodniczący 
Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, 
jego zastępcy: Anna Matracka i Sławo-
mir Ostrzyżek oraz radni i sołtysi Gminy 
Raszyn. Zaproszony na uroczystość wójt 
Andrzej Zaręba nie mógł przybyć z uwagi 
na sytuację rodzinną. Ponadto przybyli 
dyrektorzy szkół gminnych, przedszkoli 
i  biblioteki, przedstawiciele Klubów 
Seniora z gminy Raszyn, Redaktor Kuriera 
Raszyńskiego Jacek Kaiper, członkowie 
Klubu Literackiego „Kaliope” i mieszkańcy 
Gminy Raszyn. Szczególnie oczekiwanymi 
gośćmi byli dawni członkowie zespołu 
„Seniorki”: Krystyna Jankowska, Alicja 
Piskorz, Ludwik Jankowski i  Krystyna 
Lipińska, była członkini zespołu i Prze-
wodnicząca Klubu Seniora w Raszynie.
 Przybyłych przywitał Dyrektor CKR 
Mariusz Smolicha, a Edyta Ciechomska, 
instruktor wokalny zespołu, zaprezento-
wała jego historię oraz osiągnięcia Senio-
rek. W jubileuszowym koncercie wystą-
piły: „Czerwone Korale”, „Mrokowiacy”, 
„Rybianie”, „Barwy Jesieni” i „Fal-Canto” 
oraz Zofia Olejnik z duetu „AliZet”. Jedna 
z pierwszych solistek zespołu Jadwiga 
Gawrońska, jak przed laty zaśpiewała 
wzruszającą piosenkę „Lniany ręcznik”, 
a na bis piosenkę „Zakochani”. Za swój 
20-letni staż oraz wzruszający występ, 
otrzymała piękny bukiet kwiatów 

od dyrekcji CKR i  owację na stojąco 
od publiczności. 
 Następnie na scenie zagościł zespół 
„Seniorki” w aktualnym składzie, jego byli 
członkowie i założyciele oraz instruktorzy: 
Edyta Ciechomska i Piotr Piskorz. Z rąk 
przedstawicieli władz samorządowych, 
dyrekcji CKR, zarządu macierzystego 
klubu i innych Klubów Seniora, a także 
od zaproszonych zespołów i licznie przy-
byłych gości, odebrali serdeczne życze-
nia dalszej owocnej działalności i sukce-
sów artystycznych, pamiątkowe dyplomy, 
statuetki, kwiaty i upominki.
 Podczas koncertu jubileuszowego, 
gwiazdy wieczoru – „Seniorki”, zaśpiewały 
piosenki: „ Polskie kwiaty” i „Nie bójmy 
się jesieni” z  tekstem Henryki Mrocz-
kowskiej oraz „Tango Milonga” i „Pieśń 
o Ojczyźnie” z tekstem Izabeli Makarskiej, 
w aranżacji Piotra Piskorza, którą zespół 

wywalczył pierwsze miejsce na konkur-
sie pieśni i  piosenek polskich z  okazji 
„100-Lecia Niepodległości”. Na bis zespół 
z  humorem i  temperamentem wyko-
nał „Sex appeal” – przedwojenny szla-
gier Eugeniusza Bodo. Na ekranie obok 
sceny prezentowano zdjęcia z występów 
i dyplomów zespołu oraz nagranie z pro-
gramu telewizyjnego „Teleexpress” z 2007 
roku, przygotowane przez pracowników 
CKR: Annę Sitkiewicz i Annę Plutę. 
 Wieczór jubileuszowy zakończył 
p o c zę s t u n ek  p r z ygo towa ny  p r ze z 
dyrekcję CKR, Klub Seniora z Raszyna 
oraz członków i  instruktorów zespołu. 
W  galerii prezentowane były albumy 
ze zdjęciami z  występów oraz duża 
kolekcja pucharów, statuetek i  dyplo-
mów, otrzymanych w czasie 20-letniej 
działalności, potwierdzających wysoką 
renomę i  sukcesy artystyczne „Senio-
rek”. W  księdze pamiątkowej zespołu 
goście wpisywali miłe życzenia, gratula-
cje i podziękowania. Wzruszający wie-
czór jubileuszowy pozostanie na długo 
w pamięci uczestników.
 Zespół „Seniorki” wraz z  instrukto-
rami składa serdeczne podziękowania 
za miłe słowa, życzenia, piękne kwiaty 
i upominki, a szczególnie za wspaniałą 
atmosferę, organizatorom koncertu: 
Dyrekcji i pracownikom CKR, Zarządowi 
Klubu Seniora z Raszyna oraz przybyłym 
gościom.

Maria Izabela Makarska Radna Gminy Raszyn, 
członek zespołu „Seniorki”

Seniorki i ich goście, fot. A. Pluta

W-ce Wójt Michał Kucharski, W-ce Przewodnicząca Radny Gminy Anna Matracka, Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Marcinkowski i Dyrektor CKR Mariusz Smolicha dziekują zespołowi, fot. A. Pluta
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I. miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„DEUTSCH HAT KLASSE (Niemiecki Ma Klasę)” – sukces uczniów 
oddziałów gimnazjalnych ze szkoły podstawowej w Raszynie.

Czy sala lekcyjna może uczyć? Czy ściany 
mogą mówić? Czy sposób ustawienia 
ławek w sali lekcyjnej, kolory ścian, mogą 
zachęcać do pracy? Czy przestrzeń szkolna 
powinna być projektowana przez doro-
słych, skoro jej głównym użytkownikiem 
są uczniowie?
 Odpowiedzi na te pytania postano-
wili poszukać uczniowie klas gimna-
zjalnych 2d i  2e i  pod opieką nauczy-
cielki języka niemieckiego pani Doroty 
Cichorskiej przystąpili do realizacji pro-
jektu „DEUTSCH HAT KLASSE (NIE-
MIECKI MA KLASĘ)” organizowanego 
przez Instytut Goethego w Warszawie. 
Celem projektu było przeprowadzenie 
zmian w zakresie aranżacji przestrzeni 
w sali języka niemieckiego. Głos uczniów 
i ich zaangażowanie odgrywały kluczową 
rolę w realizacji tego przedsięwzięcia. 

„Współpraca, współdecydowanie, współod-
powiedzialność” – to było motto tego pro-
jektu. Młodzież w innowacyjny sposób, 
poprzez działanie, uczyła się też języka 
niemieckiego, tym bardziej, że obowią-
zującą zasadą aranżacji sali była jej jed-
nojęzyczność. Efektem kilkumiesięcznej 
pracy zespołu jest klasa, która pomaga 
w nauce języka, wspiera efektywność tej 
nauki, pozwala na nowe, atrakcyjne dla 
uczniów formy pracy na lekcji, a przede 
wszystkim jest miejscem przyjaznym 
uczniom i motywującym do działania. 
 Zwieńczeniem wysiłku i  zaangażo-
wania zespołu w realizację projektu jest 
zdobycie pierwszego miejsca w konkursie, 
w którym brało udział 113 szkół z całej Pol-
ski. Uczniowie wraz z opiekunem panią 
Dorotą Cichorską i  dyrektorem szkoły 
panem Andrzejem Niedbałą zostali 

zaproszeni przez Instytut Goethego 
w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 r. 
na uroczysty finał konkursu ,,DEUTSCH 
HAT KLASSE (NIEMIECKI MA KLASĘ)” 
do  Teatru Capitol w  Warszawie. Z  rąk 
pana Rolfa Nikela, Ambasadora Nie-
miec, odebrali główną nagrodę konkursu 
udowadniając, że w kształtowaniu prze-
strzeni szkolnej są najlepsi.

ZESPÓŁ PROJEKTU:
Dorota Cichorska – opiekun

Członkowie zespołu: 
Katarzyna Bekier, Maja Geszprych, 

Julia Haber, Mikołaj Hass, 
Szymon Jasik, Zuzanna Kaczmarek, 
Aleksander Kania, Natalia Kolasa, 

Paulina Król, Weronika Lichota, 
Jakub Majewski, 

Wiktoria Nowakowska, 
Julia Poczciwek, Natalia Pondo, 

Natalia Prywoznik, Quynh Trang To, 
Kajetan Szymczyk, 

Angelika Zalewska, Eryk Zbrzeźniak, 
Julia Ziółkowska, Adam Żbikowski, 

Natalia Żemojda

Pani Dorota Cichorska odbiera nagrodę, fot. arch. szkoły

Uczniowie odebrali nagrodę, fot. arch. szkoły

Sala języka niemieckiego, fot. J. Kaiper

Sala języka niemieckiego, fot. J. Kaiper
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Lato w szkole

Wakacje to czas odpoczynku, pozna-
wania nowych miejsc, nawiązania przy-
jaźni. Po długich miesiącach wytężonej 
pracy kolejny już raz chętne dzieci wró-
ciły do szkoły, aby skorzystać ze spraw-
dzonej formy wypoczynku, którą od wielu 
lat jest oferta Lato w szkole. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, akcja była możliwa 
dzięki wsparciu Gminy Raszyn. Wzięło 
w niej udział 90 dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. C. Godebskiego w Raszy-
nie. Zajęcia, w kilkunastu grupach zbli-
żonych wiekowo, trwały od 25.06.2018 r. 
do 06.07.2018 r. Oprócz różnorodnych 
zajęć zorganizowanych na miejscu 
m.in. plastycznych, sportowych, rekre-
acyjnych, korzystali z różnych aktywno-
ści poza budynkiem szkoły. Wielokrot-
nie przebywali na placu zabaw, boisku, 
w parku. Dzieci zwiedziły Park Minia-
tur oraz obserwowały życie zwierząt 
w warszawskim ZOO, były w Kolorado 

i  Eldorado. Pod okiem instruktorów 
i opiekunów uczestnicy akcji korzystali 
z bogatej oferty przygotowanej dla dzieci 
w Julinku. Tu z kolei z dala od zgiełku mia-
sta, na świeżym powietrzu mogły rywali-
zować przy stanowiskach minigolfa, udać 
się na przejażdżkę rowerową oraz skakać 
na różnorodnych trampolinach, pokony-
wać przeszkody i ścianki wspinaczkowe. 
Przebywając na terenie szkoły, chętnie 
angażowały się w zajęcia sportowe i arty-
styczne. Ciekawym doświadczeniem było 
uczestnictwo w profesjonalnych zajęciach 
metaloplastyki, udział w przedstawie-
niu Kaczka cudaczka, które zakończyło się 
spontaniczną zabawą w sali gimnastycz-
nej oraz warsztaty hula hop połączone 
z iluzją. Dreszczyk emocji, miła atmos-
fera, duch rywalizacji sprawiały, że dzieci 
z wielkim entuzjazmem podejmowały się 
nowych wyzwań, a chwilowe niepowo-
dzenia szybko zastępowane były kolej-

nymi zadaniami. Ponadto uczestnicy akcji 
Lato w mieście wybrali się do Janek, aby 
obejrzeć film pt. Uprowadzona księżniczka. 
Świat pełen fantazji, interesujących boha-
terów, zabawnych dialogów, magicznych 
zdarzeń i przedmiotów u najmłodszych 

odbiorców wzbudził wiele pozytywnych 
i nowych wrażeń.
 Akcja Lato w szkole cieszyła się zain-
teresowaniem, zainspirowała dzieci 
do  odkrywania nowych i  ciekawych 
miejsc w pobliskiej okolicy, obserwowa-
nia roślin i zwierząt, poszukiwania nie-
banalnych rozwiązań, a poprzez zabawę 
wpłynęła na ich kreatywne myślenie. 
Uczestnicy mieli również kolejną oka-
zję poznać nowe koleżanki i  kolegów, 
korzystać z licznych atrakcji przygoto-
wanych przez wychowawców, w  spo-
sób spontaniczny i kulturalny wyrażać 
swoje emocje, poznawać rośliny i zwie-
rzęta. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się zajęcia komputerowe i sportowe dla 
dzieci z klas starszych, które realizowane 
były pod opieką nauczycieli wychowania 
fizycznego i informatyki. Priorytetem dla 
opiekunów było oprócz zapewnienia bez-
pieczeństwa wszystkim dzieciom, zadba-
nie o to, aby każdy uczestnik akcji czuł się 
swobodnie, mógł rozwijać swoje umiejęt-
ności prospołeczne i interpersonalne. 

Grażyna Dąbek
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Z ŻYCIA GMINY

II Rodzinny Spływ Kajakowy Rybie 2018
30 czerwca br. mieszkańcy Rybia uczestniczyli w II Rodzin-
nym Spływie Kajakowym po malowniczych zakolach Wkry. 
Najmłodszy uczestnik miał 3 lata, najstarszy dużo…dużo 
więcej. Odrobina deszczu nie była utrudnieniem, niektó-
rym wręcz pomagała. Na końcu 16. kilometrowej trasy 
czekała na Rybian kiełbaska, pieczona własnoręcznie 
na ognisku i miłe pogawędki. Organizatorzy, samorzą-
dowcy z Rybia, często słyszeli, że wyprawa jest bardzo 
udana i warto ją powtarzać. Mówią zatem: „Do zobacze-
nia w przyszłym roku”. Impreza była finansowana z fun-
duszy sołeckich Rybia. 

Marek Bańburski 
Radny Gminy Raszyn Po spływie, przy ognisku

ZAKOŃCZENIE KONKURSU!
I edycja konkursu „Piękno i zieleń w Gminie Raszyn” została zakończona. Właściciele 15 ogro-
dów przydomowych nadesłali zgłoszenia wraz z  opisem i  przepięknymi zdjęciami. Już teraz 
widać, że Komisja Konkursowa będzie miała bardzo trudne zadanie. Od początku sierpnia jej 
przedstawiciele odwiedzają zgłoszone posesje. 

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 26 sierpnia br., w niedzielę po połu-
dniu, podczas Gminnych Dożynek w Parku nad Raszynką

Dzięki organizatorom i sponsorom, firmom – Leroy Merlin i Jurand, mamy możliwość uhono-
rowania wszystkich uczestników atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy.
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DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI

DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI to projekt 
edukacyjno-wychowawczy Szkoły Pod-
stawowej im. Włodzimierza Potockiego 
w  Sękocinie. Zgodnie z  jego założe-
niami 24 kwietnia 2018 roku odbyła się 
szczególna uroczystość zatytułowana 
DROGI POLAKÓW DO NIEPODLEGŁO-
ŚCI. To hasło i oś czasu, ukazujące dzieje 
Polski od Mieszka I do 1918 roku, widniały 
na dekoracji i bardzo wymownie prze-
mawiały do widza. Pieśni patriotyczne 
obrazowały ważne wydarzenia histo-
ryczne. W montażu słowno-muzycznym 
wykorzystano aż 8 pieśni patriotycznych, 

m.in. Białe róże, O mój rozmarynie, Ułani, 
ułani, Szara piechota, Marsz Pierwszej Bry-
gady, Płynie Wisła, płynie, Jak długo w ser-
cach naszych. Były też tańce: krakowiaka 
wykonali uczniowie klasy 3c, zaś poloneza 
uczniowie klasy 4a. 
 Kolejnym punktem programu było uro-
czyste oddanie hołdu Patronowi Szkoły, 
któremu towarzyszyły melodie grane na 
skrzypcach. Na czele pochodu szli samo-
rządowcy Gminy Raszyn, ksiądz pro-
boszcz Dariusz Bartoszewicz i Pani Dyrek-
tor Magdalena Karpiniak. Tuż za nimi 
kroczyli uczniowie poszczególnych klas 

pod opieką wychowawców. Następnie 
uczniowie wzięli udział w żywej lekcji 
historii. Poznali umundurowanie i uzbro-
jenie oraz wyposażenie żołnierzy z cza-
sów napoleońskich. 
 Uroczystość przygotowała pani Regina 
Suwała we współpracy z panią Joanną 
Jastrzębską i  panem Łukaszem Nosa-
lem. Szczególne podziękowania należą 
się muzyczce, pani Katarzynie Wawrzyń-
czak. Występowali uczniowie klasy 3c, 
4a i 7a. 

Regina Suwała 
Koordynator projektu
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KURSY JĘZYKOWE I SPECJALISTYCZNE 
ONLINE W BIBLIOTECE
Z racji dużego zainteresowania ofertą kursów internetowych 
przedłużamy dostęp do platformy lerni.us o kolejny rok. Kolejna 
pula kodów aktywacyjnych będzie dostępna od 2 września br. 
i będą one ważne przez kolejny rok (do 1 września 2019). W ofer-
cie mamy aż sześć kursów do wyboru: są to kursy językowe 
(angielski, angielski biznesowy, niemiecki i hiszpański) oraz spe-
cjalistyczne (nauka szybkiego czytania i szybkiego pisania bez-
wzrokowego na klawiaturze komputerowej). Jeden kod otwiera 
wszystkie kursy. Do skorzystania z takiej możliwości nauki 
potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem 
do Internetu oraz słuchawki z mikrofonem. Osoby, które pobrały 
już u nas wcześniej kody i założyły sobie konta na www.lerni.us, 
wciąż będą miały do nich dostęp.

Jak skorzystać z kursów?
1.  Zgłoś się do biblioteki po kod aktywacyjny.
2.  Wejdź na stronę www.lerni.us i kliknij w przycisk AKTYWA-

CJA (dolny lewy róg strony). Strona poprosi o adres e-mail, 
hasło (które trzeba samemu wymyślić) i kod aktywacyjny 
(w tym polu wpisujemy kod otrzymany z biblioteki, będzie 
on potrzebny tylko ten jeden raz). Po kliknięciu „aktywuj 
kupon” pojawi się panel z nauką języków obcych. W górnym 
lewym rogu możemy zmienić język, którego chcemy się uczyć. 
Domyślnie jest to język angielski.

3.  Jeśli chcesz uczyć się na kursach specjalistycznych, aktywuj 
najpierw konto na www.lerni.us (opis w punkcie 2.), a potem 

zaloguj się, używając tego samego adresu e-mail i hasła 
na stronie konkretnego kursu: 

 www.czytaj123.pl lub www.pisz123.pl

W razie problemów skontaktuj się z biblioteką. Polecamy!

WARSZTATY ANIMACJI 
POKLATKOWEJ DLA DZIECI

Dzieci w  wieku szkolnym (od 7 roku życia) zapraszamy 
do udziału w bezpłatnych warsztatach z animacji poklatkowej, 
które odbędą się w czytelni biblioteki głównej 21 września (pią-
tek) o 17:00. Animacja poklatkowa to animacja składająca się 
z fotografii, wykonanych klatka po klatce – każde kolejne zdję-
cie zawiera zmianę, małą ale widoczną (kolejny etap ruchu, 
lekkie przesunięcie). Zadaniem uczestników będzie stworze-
nie krótkiego filmu, w którym pokażemy najważniejsze ele-
menty klasycznych baśni (np. „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Mał-
gosia”, „Mała syrenka” itp.). Wszystkie potrzebne materiały 
(papier, flamastry, postaci) będą dostępne na miejscu. Filmy 
będziemy rejestrować na bibliotecznych tabletach. Efekty prac 
trafią na nasz kanał YouTube.Obowiązują wcześniejsze zapisy, 
zgłoszenia przyjmujemy e-mailowo (info@bibliotekaraszyn.pl), 
telefonicznie (22 720 03 81) i osobiście, w bibliotece. Maksymalna 
liczba uczestników warsztatów jest ograniczona do 18 osób. 
Zapraszamy!.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA



KURIER RASZYŃSKI NR 89/2018  |  WWW.RASZYN.PL 19

Ankieta Satysfakcji Klienta GOS
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie chcąc 
systematycznie poprawiać jakość świad-
czonych usług oraz rozwijać ofertę, prze-
prowadził kolejną już Ankietę Satysfakcji 
Klienta. 
 Każdy odwiedzający pływalnię GOS 
miał możliwość wypełnienia w sposób 
anonimowy krótkiego kwestionariusza, 
w którym znalazły się pytania dotyczące 
oceny działalności placówki w różnych 
obszarach. Chcieliśmy uzyskać informa-
cję, czy obsługa Klienta w raszyńskim 
ośrodku sportu jest profesjonalna, czy 
nasze obiekty cechuje dbałość o  czy-
stość i porządek, czy oferta zajęć wycho-
dzi naprzeciw potrzebom Klienta, czy 
wymaga dalszego usprawnienia. 
 Zgodnie z zarządzeniem dyrektor GOS 
Katarzyny Klimaszewskiej Klienci mogli 
wypełnić ankietę w terminie od 19 lutego 
do 18 marca br. Czyste formularze znaj-
dowały się w kasie pływalni GOS, a po ich 
wypełnieniu były wrzucane do przygoto-
wanej urny. Łącznie zostało wypełnionych 
oraz złożonych 95 ankiet. 
 Klienci wysoko ocenili jakość obsługi 
świadczonej przez personel GOS. Blisko 
2/3 spośród nich jest bardzo zadowolo-
nych z pracy kasjerek, serwisu sprzątają-
cego, konserwatorów oraz administracji 
GOS. Zadowolonych jest natomiast 1/5. 
Nikt nie wystawił negatywnej ocenie 

pracownikom, co stanowi dla nas szcze-
gólny powód do satysfakcji z wykonywa-
nych obowiązków.
 Klienci, jak wynika z ankiety, są także 
zadowoleni z jakości oferowanych przez 
GOS usług. Bardzo zadowolonych jest 
blisko 60%, a kolejne 35% jest zadowo-
lonych. 2 osoby wystawiły ocenę nega-
tywną. Jak wynika z  badania większą 
uwagę powinniśmy przywiązywać do 
czystości oraz porządku na obiektach. 
Chociaż 70% Klientów jest przynaj-
mniej zadowolonych, to jednak blisko 
1/5 respondentów wyraża swoją dez-
aprobatę. Dołożymy wszelkich starań, 
aby w kolejnej ankiecie nikt nie był roz-
czarowany poziomem czystości naszych 
obiektów.
 Co czwarty Klient uważa, że oferta 
świadczonych przez GOS usług jest nie-
wystarczająca i nie spełnia oczekiwań. 
W tym aspekcie duże nadzieje wiążemy 
z otwarciem do użytku w IV kwartale tego 
roku nowej hali sportowej. Stworzone 
zostaną nowe warunki do wzbogacenia 
oferty świadczonych przez GOS usług.
 Ponad połowa ankietowanych korzysta 
z basenu GOS, co nie jest zaskoczeniem, 
gdyż spośród okolicznych miejscowo-
ści, za wyjątkiem Warszawy, jedynie 
Gmina Raszyn dysponuje krytą pływal-
nią. Stanowi to zatem naszą przewagę 

konkurencyjną. Obłożenie basenu 
w okresie od września do czerwca jest nie-
malże 100%, co jest wynikiem prowadzo-
nych zajęć nauki pływania zarówno gru-
powych, jak indywidualnych oraz aqua 
aerobik, czy zdrowej sylwetki. W dalszej 
kolejności wskazywali na nauki pływania 
(co piąty Klient) oraz siłownię i saunę. 
 Warto odnotować, że w  porówna-
niu z  poprzednim badaniem zmie-
nił się powód, dla którego Klienci korzy-
stają z  naszych usług. 40% wskazało 
na fachową obsługę, jako czynnik deter-
minujący. W poprzedniej ankiecie respon-
denci wskazywali na atrakcyjną cenę. 
 Klienci w rubryce uwagi chętnie dzielili 
się swoimi sugestiami oraz propozycjami 
dotyczącymi tego, co można by poprawić 
w jakości świadczonych usług oraz ofercie 
zajęć. Pojawił się np. pomysł wprowadze-
nia do ofert nauki skoków do wody, ktoś 
inny zgłosił potrzebę organizacji zajęć 
aqua biking. Były również propozycje 
zwiększenia ilości zajęć aerobiku. 
 Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie 
dziękuje za wypełnienie ankiet wszyst-
kim Klientom, którzy zechcieli poświęcić 
swój czas do podzielenia się swoją opinią 
oraz uwagami nt. funkcjonowania obiek-
tów zarządzanych przez GOS.

Rafał Ulewicz

GMINNY OŚRODEK SPORTU




