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Panie Wójcie, wszędzie się mówi o podwyżkach opłat za śmieci. 
W gazetach czytam, że wszystkie gminy podnoszą ceny. Jak to będzie 
u nas? Czy też będziemy płacić więcej?

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie. Podwyżka opłat za śmieci jest 
nieunikniona. Nie wynika z naszych chęci, ale ze zmiany przepisów 
prawa dotyczących odbioru. Przede wszystkim, na skutek braku 
konkurencji, firmy, które stają do przetargów żądają kwot cztero, 
a nawet pięciokrotnie wyższych w stosunku do tych sprzed trzech 
lat. W 2018 roku w Polsce do recyklingu trafiało tylko 33,8% odpa-
dów. Podnieść ten wskaźnik ma zwiększenie segregacji odpadów 
w naszych domach. Od nowego roku będzie 5 frakcji. A to z kolei 
podwyższa koszt odbioru i przetwarzania, bo każda z nich musi być 
osobno zagospodarowywana. Ostatnio przeczytałem ciekawe opra-
cowanie UOKiK-u, który w 302 gminach miejskich w całej Polsce 
zbadał dlaczego i w jakim stopniu drożeją opłaty za śmieci. Bada-
nie pokazało, że wzrost cen rozpoczął się od 2017 roku, postępu-
jąc w latach następnych. Skala podwyżek dotyczy całego kraju, 
ale największe, bo trzykrotne, są w województwie mazowieckim. 
Żadna z gmin nie osiągnęła stawki maksymalnej podanej w usta-
wie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która wynosi 
34 zł za odpady segregowane i dwukrotność za niesegregowane. 
Najwyższe ceny w kraju na Mazowszu wynikają z braku Woje-
wódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami, który powinien był 
przygotować Sejmik Wojewódzki. Okazało się, że w regionie jest 
za mała liczba instalacji i niedostatek mocy. Z kolei w skali całego 
kraju powodem jest brak konkurencji spowodowany wyeliminowa-
niem mniejszych firm odbierających odpady. Podwyżki nastąpiły 
też w całej Europie, a wynikają z zakazu importu odpadów wpro-
wadzonego przez Chiny, które wcześniej były największym świa-
towym odbiorcą śmieci. Jak widać, nie od nas zależy wzrost cen. 
Zgodnie z przepisami gmina nie może dotować systemu, nie zarabia 
też na jego prowadzeniu. Mogę jednak Pana zapewnić, że robimy 
wszystko, żeby wzrost cen był jak najmniejszy. Jaki? Czekamy 
na ostateczne rozstrzygnięcie wyników przetargu. Większość oko-
licznych gmin już dokonała podwyżek.

Panie Wójcie, bardzo mnie cieszy widok odbudowanej Austerii. Po tylu 
latach budynek wreszcie jest piękny. Natomiast martwią budynki, 
które są obok. Czy gmina zamierza je odbudować, bo rozpowiadane 
są plotki, ze chce je zburzyć? Aneta R. (imię i nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Szanowna Pani, odbudowę Austerii uważam za nie-
wątpliwy sukces. W 2010 roku, kiedy zostałem wójtem, wiedzia-
łem, że rekonstrukcja zabytku jest bardzo ważna, ale miałem 

wątpliwości, czy uda nam się zgromadzić na to fundusze. Zawłasz-
cza, mieszkańcy bardziej potrzebowali wielu innych inwestycji. Przez 
pierwsze kilka lat zabezpieczaliśmy budynek, robiliśmy ekspertyzy 
i aplikowaliśmy o dofinansowanie. Dopiero w 2017 roku udało się 
uzyskać dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
która pokryła ok. 2/3 kosztów. Budynek jest prawie skończony. 
Już nie lata, ale miesiące dzielą nas od chwili, kiedy będę mógł 
zaprosić mieszkańców do odrestaurowanej, pięknej Austerii.
 Inną kwestią są pozostałe budynki kompleksu: dawna stajnia, 
wozownia, kramy czy poczta, ponieważ są one w katastrofalnym 
stanie. Bez ich zabezpieczenia nie możemy rozpocząć użytkowania 
budynku głównego. Z tym problemem zgłosiliśmy się do Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ), 
który cały czas prowadzi nadzór konserwatorski nad tym obiek-
tem. Na jego zalecenie zatrudniliśmy rzeczoznawców z listy Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy wykonują ekspertyzę 
konstrukcyjną. Po oględzinach specjaliści orzekli, że wiele elemen-
tów konstrukcji budynków grozi zawaleniem lub już jest zawalone, 
co uniemożliwia ich bezpieczną pracę. Zalecili, aby przed wykona-
niem ekspertyzy technicznej gmina wykonała prace porządkowe: 
oczyszczenie budynków wewnątrz i na zewnątrz, likwidację spalo-
nego dachu oraz zabezpieczenie elementów ruchomych zagrażają-
cych zawaleniem. Obecnie wykonujemy te prace za zgodą MWKZ, 
a po jej zakończeniu eksperci rozpoczną oględziny i opracują eks-
pertyzę techniczną określającą sposób zabezpieczenia budynków. 
Dopiero po tym i wykonaniu ich zaleceń, będziemy mogli przystąpić 
do użytkowania głównego budynku – zajazdu. 
 Watro dodać, że mamy gotowy projekt budowlany budynków 
zespołu Austerii, opłacony z dotacji Konserwatora, co pozwala nam 
aplikować o kolejne dofinasowania. Zgodnie z projektem budynki 
dawnej poczty, wozowni, kramów i stajni wraz z otoczeniem mają 
zostać odbudowane i rozbudowane. Nastąpi też zmiana sposobu 
ich użytkowania z gospodarczo – magazynowej na funkcję publiczną 
i usługową. 
 Co do ostatniej części Pani pytania, to stwierdzam z całą sta-
nowczością, że nigdy nie składaliśmy do konserwatora wniosków 
o wykreślenie obiektów z rejestru zabytków. Nasze działania, czyli 
odbudowana już Austeria, gotowy projekt odbudowy pozostałych 
budynków kompleksu, czy restaurowana Reduta Raszyńska są jed-
noznacznym świadectwem dbałości o historyczne obiekty na tere-
nie gminy. Jedynym problemem są finanse, ponieważ zgodnie 
z kosztorysem, odbudowa zespołu Austerii jest znacznie droższa 
niż restauracja głównego zajazdu. Szukamy programów zewnętrz-
nych, które dofinansowują tego typu inwestycje. I mocno wierzymy, 
że je znajdziemy.

PYTANIA DO WÓJTA

 • Ty też możesz zadać pytanie!
 • Masz problem?
 • Chcesz się nim podzielić?
 • Denerwuje Cię coś?
 • Chcesz wyrazić swoją opinię?
 • Nie wahaj się!

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com 
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA
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WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

WYBORY PARLAMENTARNE 2019
Za nami kolejne wybory do Sejmu 
i   Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. 
Co  cztery lata Polacy w  kraju i  za gra-
nicą mogą wypowiedzieć się co sądzą 
o  dotychczasowych rządach i  komu 
chcą powierzyć je na kolejny czas. Gło-
sujemy w swoich okręgach wyborczych, 
ale na listy ogólnokrajowe. Głosujemy 
na partie lub ich związki, ale o ogólno-
krajowym zasięgu. 
 Tegoroczne wybory parlamentarne 
przebiegły bardzo spokojnie. Wszyst-
kie komisje rozpoczęły pracę o  czasie 
i o czasie ją zakończyły. Wyniki exit poll 
poznaliśmy w chwili zamknięcia lokali 
wyborczych i okazały się bardzo zbliżone 
do tych, które w poniedziałek wieczorem 
odczytał Przewodniczący Krajowej Komi-
sji Wyborczej. 

WYBORY DO SEJMU 
W wyborach wzięła udział rekordowa 
liczba, bo 18 678 457 Polek i Polaków, co 
oznacza frekwencję 61,74%, najwyższą 
w ostatnim 30. leciu. Prawie o połowę 
niższa niż w poprzednich wyborach była 
liczba głosów nieważnych. 
 Progu wyborczego (5%) nie przekro-
czyły: KW Prawica, KW Akcja Zawiedzio-
nych Emerytów i Rencistów, KWW Koali-
cja Bezpartyjni i  Samorządowcy oraz 
KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca.

WYBORY DO SENATU 
Wybieraliśmy 100 Senatorów w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych. 

Ma n d a t y  u z y s ka ł o  4 8  s e n a to r ów 
z KW PiS, 43 senatorów z KO, 3 senatorów 
z PSL, 2 senatorów z SLD oraz ze swoich 
komitetów: Lidia Staroń, Wadim Tyszkie-
wicz, Krzysztof Kwiatkowski i Stanisław 
Gawłowski. 

NIEBIESKA GMINA RASZYN
Wyniki tegorocznych wyborów poka-
zały, że ponad 43% Polaków uczestni-
czących w wyborach pozytywnie oceniło 
rządy Prawa i Sprawiedliwości. Partia rzą-
dząca przez minione cztery lata nie tylko 
utrzymała władzę, ale o  ponad 2 mln 
osób zwiększyła swój elektorat, a wynik 
o 6%. W całym niemal kraju PIS przeko-
nał do siebie Polaków. Prawo i Sprawie-
dliwość jest też liderem we wszystkich 
grupach wiekowych, nawet w tych, które 
w  najmniejszym stopniu skorzystały 

z konkretnych programów socjalnych. 
Sądzić można, że spowodowała to wiary-
godność wyrażona realizacją większości 
obietnic wyborczych z 2015 roku, czy sku-
teczna walka z oszustwami podatkowymi 
i korupcją. Jak widać Polacy to cenią. 
 Jak się okazało te same zalety PiS cenią 
mieszkańcy Gminy Raszyn, ponieważ 
wyniki wyborów w naszej gminie sa bar-
dzo zbliżone do ogólnopolskich. Obrazuje 
je poniższy diagram. I u nas największą 
ilość głosów (43,07%) uzyskał PIS, po nim, 
z wynikiem niższym o prawie 16% – Koali-
cja Obywatelska. 11,71% wyborców głoso-
wało na Lewicę, 8,98 na PSL, a 7,28% na 
Konfederację, Wolność i Niepodległość. 
Ten wybór został dokonany przez bardzo 
dużą, bo ponad 74% grupę mieszkańców 
uprawnionych do głosowania.

Małgorzata Kaiper

PRAWO
i SPRAWIEDLIWOŚĆ

KOALICJA
OBYWATELSKA

SOJUSZ LEWICY
DEMOKRATYCZNEJ

POLSKIE
STRONNICTWO

LUDOWE

KONFEDERACJA
WOLNOŚĆ

i NIEPODLEGŁOŚĆ

Głosy
w Polsce

Głosy 
w Gminie
Raszyn

43,59% 43,07% 27,40% 27,18% 12,56% 11,71% 8,55% 8,98% 6,81% 7,28%
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IRENA SANTOR – DLA SENIORÓW

IRENA SANTOR – Pierwsza Dama polskiej estrady w Raszynie

Od czasu, kiedy do dyspozycji mieszkań-
ców Raszyna przekazano dwa wspaniałe 
obiekty – Centrum Kultury i  Centrum 
Sportu, znacznie zwiększyła się oferta 
imprez tak kulturalnych jak sportowych. 
19 października br. odbył się występ 
legendarnej piosenkarki Ireny Santor, 
który połączył obydwa ośrodki. 
 Niekwestionowana Pierwsza Dama 
polskiej piosenki została zaproszona 
przez Mariusza Smolichę Dyrektora Cen-
trum Kultury Raszyn, który tym koncer-
tem postanowił sprawić przyjemną nie-
spodziankę Seniorom. Z  racji dużego 
zainteresowania koncertem zastępca 
wójta Michał Kucharski zaproponował 
aby to wydarzenie odbyło się w nowej 
hali sportowej, która jest w stanie pomie-
ścić znacznie więcej osób niż sala wido-
wiskowa CKR. Pomysł spodobał się 
dyrektorom obu instytucji. Harmonijna 
współpraca Dyrektor CSR Katarzyny Kli-
maszewskiej i Dyrektora CKR Mariusza 
Smolichy przyniosła doskonały efekt. 
Mariusz Smolicha zaprosił na koncert 
znacznie większą publiczność, niż wstęp-
nie zaplanował, a Katarzyna Klimaszew-
ska, potwierdziła doskonałą akustykę 

hali. Obojgu zależało na tym, aby koncert 
Ireny Santor, gwiazdy wielkiego formatu 
i z ogromnym dorobkiem muzycznym, 
na długo zapadł w pamięć przeszło 600 
osobowej raszyńskiej widowni. Tak się 
stało. Koncert przybrał bardzo elegancką 
formułę, której sprzyjała specjalnie 
na ten wieczór przygotowana scenogra-
fia. Artystka wystąpiła w towarzystwie 
zespołu w składzie: Mariusz Dubrawski – 
fortepian, Grzegorz Poliszak – perkusja, 
Wojciech Ruciński – kontrabas.
 Wspaniałe teksty, perfekcyjny akompa-
niament, a przede wszystkim doskonale 

zaśpiewane przeboje, przeplatane histo-
ryjkami, anegdotkami oraz wspomnie-
niami pracy nad każdym utworem, 
publiczność nagrodziła rzęsistymi bra-
wami. Organizatorzy jednogłośnie stwier-
dzili, że wspólna praca Centrum Kultury 
i Centrum Sportu dała im wiele satysfak-
cji. To był wyjątkowy koncert muzyczny, 
pierwszy wspólny, i  jak organizatorzy 
obiecali mieszkańcom, nie ostatni.  J. Kaiper

OPINIE UCZESTNIKÓW:
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 
„Koncert bardzo udany. Hala spełniła swoją 
koncertową rolę. Odbiór doskonały. Irena 
Santor wspaniała, wprowadziła nas w swój 
swoisty, artystyczny nastrój”.
Zastępca Wójta Gminy Raszyn Michał 
Kucharski „Występ sympatyczny. Piosenki 
wspaniale zinterpretowane. Rewelacyjny 
przekaz treści. Dla takich chwil warto orga-
nizować takie przedsięwzięcia w  Gminie 
Raszyn”.
Prezes Klubu Seniora „Pani Irena wspa-
niała, podziwiam za optymizm, i to pokazała 
na koncercie. Wprowadziła mnie w nastrój 
nostalgiczny, ale nie smutny. Bawiłam się 
znakomicie”.
Mieszkaniec Gminy Raszyn „Wspaniały 
występ. Wspaniała Irena Santor. Wspaniały 
Wójt nasz gospodarz. Wielkie brawa dla 
organizatorów”.
Sołtys z Gminy Raszyn „Wraz z mężem 
pierwszy raz byliśmy w nowej hali sporto-
wej. Byłam pod wrażeniem obiektu. Nastrój 
był wyjątkowy. Piękna sceneria, dekoracje 
i naświetlenie. Pełna sala gości”.
Mieszkanka Gminy Raszyn „Niezapo-
mniany koncert. Wszystko dopracowane. 
Cała organizacja zrobiła na wielu uczest-
nikach ogromne wrażenie. Gratulację dla 
Wójta Zaręby, Dyrektora Smolichy i Dyrek-
tor Klimaszewskiej.”

Irena Santor – Pierwsza Dama polskiej piosenki. © A. Pluta

Organizatorzy – Katarzyna Klimaszewska i Mariusz 
Smolicha. © A. Pluta

Koncert dedykowano Seniorom z Gminy Raszyn. 
© A. Pluta

Irena Santor na scenie w CSR. © A. Pluta
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OTWARCIE NOWEGO KOMISARIATU W RASZYNIE

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO KOMISARIATU POLICJI 
W RASZYNIE
Po wielu latach starań policji i  władz 
samorządowych Gminy Raszyn, 23 paź-
dziernika 2019 roku został uroczyście 
otwarty nowy Komisariat Policji w Raszy-
nie. Stary, niemal 100.  letni budynek 
został zastąpiony obiektem nowocze-
snym, obszernym i  ładnym. Inwesty-
cja, której koszt wyniósł 6 mln. złotych 
została sfinansowana ze środków Pro-
gramu Modernizacji Policji oraz, wyno-
szącej 1,5 mln. zł, dotacji Gminy Raszyn. 
Dodatkowym prezentem dla raszyńskich 
policjantów był nowy radiowóz przekazany przez Komendę Stołeczną. 

      Podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie, która 
wpisała się w obchody 100. ecia Policji Państwowej w Polsce, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Pruszkowie mł. insp. Jerzy Sztuc podziękował wszystkim osobom zaangażowanym 
w budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Raszynie. Następnie I Zastępca Komen-
danta Głównego Policji nadinspektor Dariusz Augustyniak oraz Komendant Stołecznej 
Policji Paweł Dobordziej przekazali symboliczny klucz do obiektu Komendantowi Komi-
sariatu Policji w Raszynie nadkom. Konradowi Łuczyńskiemu. W uroczystości uczestni-
czyła kadra kierownicza komórek i jednostek organizacyjnych stołecznej komendy Policji, 
wicewojewoda mazowiecki, starosta powiatu pruszkow-
skiego, włodarze sąsiednich gmin, liczni samorządowcy 
oraz mieszkańcy. Uroczystego poświęcenia budynku 
i radiowozu dokonał ks. prałat Zdzisław Karaś w asyście 
ks. proboszcza Dominika Koperskiego. Oprawę ceremo-
nii uświetniła kompania honorowa policji oraz orkiestra 
reprezentacyjna policji. Po apelu gospodarze obiektu – 
policjanci z raszyńskiego komisariatu, oprowadzili gości 
po swej nowej siedzibie.
      Budynek, o powierzchni prawie 600 m2 podzielony 

został na część ogólnodostępną i ograniczonego dostępu. W osobnym budynku znajduje 
się garaż na cztery samochody. Obszerne pokoje biurowe, specjalistyczne pomieszczenia 
do przesłuchań i dla zatrzymanych, podręczny magazyn uzbrojenia, sala odpraw z dyżurką 
i pokój socjalny tworzą bardzo dobre warunki pracy. Budynek przystosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych.
      Nowa siedziba raszyńskiej policji to kolejny obiekt, który poprawia standardy życia 
w naszej gminie. Dzięki niemu policjanci zyskali nieporównanie lepsze warunki pracy, 
a mieszkańcy gminy szanse na poczucie jeszcze większego bezpieczeństwa. Jacek Kaiper

Przekazanie kluczy do nowego obiektu. 
© J. Kaiper

Wójt Gmiiny Raszyn Andrzej Zaręba. 
© J. Kaiper

Komisariat Policji. © J. Kaiper

Defilada Kompanii  Reprezentacyjnej Policji. © J. Kaiper
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GMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

Od 4 listopada 2019 r. rusza nowa linia autobusowa „R 1”

Informujemy, że od dnia 04 listopada 2019 r. rusza nowa linia autobusowa „R 1” łącząca Gminę Raszyn z Pruszkowem, Michało-
wicami oraz Warszawą. Przewoźnik: MARKPOL Transport Krajowy i Zagraniczny Marek Rzeźnik z siedzibą 39-300 Mielec przy 
ul. Cyranowskiej 129.
 Linia autobusowa została uruchomiona przy wsparciu finansowym uzyskanym w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o fun-
duszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1123). Przewozy będą realizo-
wane zgodnie z następującymi założeniami: 9 kursów dziennie, pięć razy w tygodniu w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, 
z wyłączeniem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy.
 Uwaga: od dnia 04.11.2019 r. autobus będzie obsługiwał tylko przystanki obecnie istniejące, a kolejne oddawane do użytkowa-
nia będą sukcesywnie włączane do obsługi

Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy linii „R1”
NAZWA PRZYSTANKU D D D D D D D D D
Pruszków, Osiedle Staszica Pętla 01 05:03 07:03 09:03 11:03 13:03 15:03 17:03 19:03 21:03
Pruszków, Jasna 01 05:05 07:05 09:05 11:05 13:05 15:05 17:05 19:05 21:05
Pruszków, Ołówkowa 03 05:06 07:06 09:06 11:06 13:06 15:06 17:06 19:06 21:06
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 05 05:07 07:07 09:07 11:07 13:07 15:07 17:07 19:07 21:07
Pruszków, Al. Wojska Polskiego 01 05:09 07:09 09:09 11:09 13:09 15:09 17:09 19:09 21:09
Pruszków, Kościuszki 01 05:11 07:11 09:11 11:11 13:11 15:11 17:11 19:11 21:11
Pruszków, Hala Znicz 01 05:14 07:14 09:14 11:14 13:14 15:14 17:14 19:14 21:14
Piastów, Norwida 01 05:17 07:17 09:17 11:17 13:17 15:17 17:17 19:17 21:17
Reguły, Urząd Gminy 05:20 07:20 09:20 11:20 13:20 15:20 17:20 19:20 21:20
Reguły, Cmentarz 05:22 07:22 09:22 11:22 13:22 15:22 17:22 19:22 21:22
Michałowice, Al.Topolowa 05:24 07:24 09:24 11:24 13:24 15:24 17:24 19:24 21:24
Michałowice, Spacerowa 05:26 07:26 09:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26 21:26
Michałowice, Polna 05:28 07:28 09:28 11:28 13:28 15:28 17:28 19:28 21:28
Opacz Mała,Targowa 05:29 07:29 09:29 11:29 13:29 15:29 17:29 19:29 21:29
Raszyn, Pruszkowska 05:32 07:32 09:32 11:32 13:32 15:32 17:32 19:32 21:32
Raszyn, Sportowa 01 05:34 07:34 09:34 11:34 13:34 15:34 17:34 19:34 21:34
Raszyn, Młyn 01 05:36 07:36 09:36 11:35 13:35 15:35 17:35 19:35 21:35
Warszawa, Na Skraju 01 05:37 07:37 09:37 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36 21:36
Warszawa, Stoicka 01 05:39 07:39 09:39 11:38 13:38 15:38 17:38 19:38 21:38
Warszawa, Szyszkowa 01 05:40 07:40 09:40 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39 21:39
Warszawa, P+R Al. Krakowska 05 05:42 07:42 09:42 11:41 13:41 15:41 17:41 19:41 21:41

NAZWA PRZYSTANKU D D D D D D D D D
Warszawa, P+R Al. Krakowska 06 06:14 08:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 20:14 22:14
Warszawa, Szyszkowa 02 06:16 08:16 10:16 12:16 14:16 16:16 18:16 20:16 22:16
Warszawa, Stoicka 02 06:17 08:17 10:17 12:17 14:17 16:17 18:17 20:17 22:17
Warszawa, Na Skraju 02 06:18 08:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18 20:18 22:18
Raszyn, Młyn 02 06:19 08:19 10:19 12:19 14:19 16:19 18:19 20:19 22:19
Raszyn, Szkolna 02 06:20 08:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 20:20 22:20
Raszyn, Pruszkowska 06:21 08:21 10:21 12:21 14:21 16:21 18:21 20:21 22:21
Opacz Mała, Targowa 06:24 08:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 20:24 22:24
Michałowice, Polna 06:25 08:25 10:25 12:25 14:25 16:25 18:25 20:25 22:25
Michałowice, Spacerowa 06:31 08:31 10:31 12:31 14:31 16:31 18:31 20:31 20:31
Michałowice, Al. Topolowa 06:33 08:33 10:33 12:33 14:33 16:33 18:33 20:33 20:33
Reguły, Cmentarz 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 16:35 18:35 20:35 20:35
Reguły, Urząd Gminy 06:37 08:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 20:37 20:37
Piastów, Norwida 02 06:40 08:40 10:40 12:40 14:40 16:40 18:40 20:40 20:40
Pruszków, Hala Znicz 02 06:43 08:43 10:43 12:43 14:43 16:43 18:43 20:43 20:43
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GMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA
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a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.

Pruszków, Kościuszki 02 06:45 08:45 10:45 12:45 14:45 16:45 18:45 20:45 20:45
Pruszków Al. Wojska Polskiego 06 06:47 08:47 10:47 12:47 14:47 16:47 18:47 20:47 20:47
Pruszków, Ołówkowa 04 06:49 08:49 10:49 12:49 14:49 16:49 18:49 20:49 20:49
Pruszków, Jasna 02 06:50 08:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 20:50 20:50
Pruszków, Osiedle Staszica Pętla 01 06:52 08:52 10:52 12:52 14:52 16:52 18:52 20:52 20:52
D – kursuje w dni robocze

Operator będzie emitował i sprzedawał niżej wymienione rodzaje biletów w cenie określonej przez Gminę Raszyn:  
1) bilet jednorazowy normalny w cenie nie wyższej niż – 4,00 zł
2) bilet jednorazowy ulgowy w cenie nie wyższej niż – 2,00 zł
3) bilet miesięczny normalny w cenie nie wyższej niż – 80,00 zł

4) bilet miesięczny ulgowy w cenie nie wyższej niż – 40,00 zł.
5) przewóz bagażu i zwierząt na Linii nie podlega opłacie.

R2 – KOLEJNA 
GMINNA LINIA 
AUTOBUSOWA
Idea stworzenia gminnej komunikacji 
autobusowej pojawia się co jakiś czas 
w debacie publicznej Gminy Raszyn. Zbyt 
rzadko jeżdżące i nie docierające do wielu 
miejsc autobusy obsługiwane przez ZTM, 
a także możliwość uzyskania dofinanso-
wania z rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg Samorządowych, skłoniły Wójta 
Andrzeja Zarębę i jego współpracowni-
ków do przygotowania koncepcji kolej-
nej linii autobusu gminnego. Linia R2 
będzie obsługiwała mieszkańców Rybia, 
Raszyna, Puchał, Wypęd, Janek, Lasz-
czek, Falent Dużych, Falenty Nowych 
i Podolszyna Nowego. Obecnie urząd zło-
żył wniosek o dopłatę do linii do Woje-
wody Mazowieckiego. Poniżej prezentuję 
2 mapki, które pokazują trasę R2 w oby-
dwu kierunkach. Linia ma funkcjonować 
8 razy w dni powszednie z częstotliwością 
co dwie godziny, a 4 razy w soboty, nie-
dziele i święta.

Michał Kucharski 
Zastępca Wójta Gminy Raszyn
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ZŁOTE GODY

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL W 50. ROCZNICĘ ŚLUBU
W tym roku, wcześniej niż w poprzed-
nich latach, bo w październiku, odbyła 
się w naszej gminie wielka uroczystość 
związana z nadaniem medali „Za dłu-
gie pożycie małżeńskie w 50. rocznicę 
ślubu”. Tradycyjnie już wręczenie medali 
poprzedziła Msza święta, która odbyła 
się w  dniu 6 października w  kościele 
pod wezwaniem Świętego Szczepana 
w Raszynie, celebrowana przez probosz-
cza parafii księdza Prałata Zdzisława 
Karasia. W  kazaniu ksiądz proboszcz 
wskazał na wspaniały przykład, jaki Jubi-
laci dają społeczności raszyńskiej długo-
letnim pożyciem małżeńskim. Następnie 
dokonał ceremonii, w czasie której mał-
żonkowie podali sobie ręce i odnowili 
przysięgę małżeńską.
 Dekoracja odbyła się 10 października 
w sali bankietowej Elgromu w Falentach 
gdzie małżeństwa zostały odznaczone 
przez Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę 
medalem „Za długie pożycie małżeńskie 
w 50. rocznicę ślubu”. Uroczystość przy-
gotowała i poprowadziła pani Jolanta 
Kuć Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Raszynie. Dekoracji, w imieniu pana 
Prezydenta, dokonał Wójt Gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba, a składali życzenia 
i obdarowywali Jubilatów upominkami: 
ks. proboszcz Dominik Koperski z para-
fii w Rybiu, pani Jolanta Kuć, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego, zastępca wójta 
Gminy Raszyn pan Michał Kucharski 
oraz zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Raszyn pan Sławomir Ostrzyżek. 
Radne poprzedniej kadencji, panie Bar-
bara Turek i Izabela Makarska uczestni-
czyły w uroczystości w nieco innej roli 
niż dotychczas. Pani Barbara Turek wraz 
z mężem odebrali medal prezydencki, 
a pani Izabela Makarska wystąpiła w Trio 
wokalnym wraz z paniami Alicją Siewierą 
i Grażyną Troniarz śpiewając przeboje 
sprzed lat. Po wręczeniu medali i upo-
minków odznaczeni wraz z rodzinami 
ustawiali się do pamiątkowego zdję-
cia. Małżeństwami na medal odzna-
czonymi w 2019 roku przez Prezydenta 
RP pana Andrzeja Dudę zostali: (tabela 
str. 9).
 Oprawę artystyczną Gali Jubileuszo-
wej uświetniły, pięknym układem cho-
reograficznym, przedszkolaki z Przed-
szkola w Stumilowym Lesie. O oprawę 
muzyczną uroczystości zadbało nasze 
Trio wokalne pod kierunkiem pana Piotra 

Jolanta Kuć Kierownik USC w Raszynie                    
Ⓒ J. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba składa życzenia Jubilatom. 
Ⓒ J. Kaiper

Pamiątkowa fotografia dla odznaczonego Jubilata. Ⓒ J. Kaiper

Tort dla Jubialtów. Ⓒ J. Kaiper
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Piskorza. Po zakończeniu części arty-
stycznej przemówił wójt Gminy Raszyn 
Pan Andrzej Zaręba, który podziękował 
jubilatom za ich wkład w pomyślność 
wielkiej Ojczyzny – Polski i tej, która nas 
otacza małej Ojczyzny – Gminy Raszyn. 

Po dekoracji Jubilatom odśpiewano 
„sto lat” i symbolicznie, kieliszkiem szam-
pana uczczono ich pomyślność. Uroczy-
stość wręczenia odznaczeń zakończył 
obiad z deserem i tańce.                  Jacek Kaiper

ZŁOTE GODY

1 Zofia i Stanisław ANDERS

2 Zofia i Stanisław ARAK

3 Wiesława i Jan BĄK

4 Anna i Józef BERLIŃSCY

5 Janina i Jan BOBOWSCY

6 Krystyna i Janusz BONDER

7 Elżbieta i Wiktor BRZEZIŃSCY

8 Jadwiga i Tadeusz CĄDEREK

9 Danuta i Kazimierz CHOROMAŃSCY 
60 rocznica

10 Krystyna i Jerzy CZERWIŃSCY

11 Regina i Andrzej DĘBOWY

12 Marianna i Stanisław DUBIELECCY

13 Barbara i Stanisław GINTER

14 Wiesława i Jerzy GRALEWSCY

15 Alina i Kazimierz GROCHAL

16 Krystyna i Jan GROCHALA

17 Leokadia i Eugeniusz JAGODZIŃSCY

18 Irena i Ryszard KAKOWSCY

19 Wanda i Stefan KAZUBSCY

20 Wiesława i Kazimierz KOPER

21 Wanda i Stanisław KRAWCZYK

22 Halina i Wiesław LIS

23 Zofia i Józef MATYJASIAK

24 Helena i Franciszek MIERZEJEWSCY

25 Jadwiga i Seweryn MROCZEK

26 Zofia i Stanisław OWSIANIK

27 Marianna i Janusz OZIMSCY

28 Sabina i Jacek PALCZEWSCY

29 Wiesława i Wiesław PIOTRKOWICZ

30 Barbara i Jan PTASIŃSCY

31 Marianna i Tadeusz RUDECCY

32 Marianna i Jan SAŁACH

33 Halina i Kazimierz SKIBA

34 Marianna i Marian SOCHACZ

35 Kazimiera i Krzysztof TADZIK

36 Genowefa i Franciszek TROJANOWSCY

37 Barbara i Ryszard TUREK

Uroczysty obiad. Ⓒ J. Kaiper
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INWESTYCJE

AUSTERIA – BUDOWA NA FINISZU
W budynku Austerii kontynuowane są prace wykończeniowe. 
Wykonawca zamontował już piec gazowy wraz z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej. Pracownicy Polskiej Spółki Gazownic-
twa zamontowali licznik gazu, zatem kotłownia gazowa jest 
już gotowa i czeka na uruchomienie przez specjalistyczny ser-
wis. W pomieszczeniach trwa montaż drzwi wewnętrznych, 
a w przejeździe bramnym zamontowane zostały szklane drzwi 
przesuwne, które w najbliższym czasie zostaną zasłonięte 
przez masywne drewniane wrota.
 Na zewnątrz intensywnie trwają prace związane z porząd-
kowaniem budynków przyległych. Robotnicy zdjęli już prze-
gnity dach i oczyszczają wnętrza pomieszczeń z zanieczysz-
czeń. Prace wykonywane są ręcznie z zachowaniem należytej 
ostrożności i z pełnym poszanowaniem dla istniejącej tkanki 
historycznej. Na budowie kilka razy w tygodniu obecny jest 
przedstawiciel konserwatora zabytków, który nadzoruje 
poprawność wykonywania prac.

B. Sanecki

ULICE GODEBSKIEGO I PONIATOWSKIEGO W JANKACH
Przeważająca część ulicy Godebskiego w Jankach ma już odtwo-
rzoną nawierzchnię. Natomiast na ulicy Poniatowskiego 
i na początku Godebskiego od strony ulicy Falenckiej pozostało 
jeszcze ustawienie nowych studzienek kanalizacyjnych i pokrycie 
położonej niedawno warstwy wiążącej asfaltu warstwą ścieralną. 
Przyjęcie tych ulic do użytkowania zakończy kłopoty mieszkańców 
z dojazdem do swoich posesji.
      Sprostowanie – w numerze 102 podałem błędnie, że w obu ulicach 
założono kanalizację deszczową, Podczas gdy wybudowano 
wyłączne kanalizację sanitarną. Za omyłkę przepraszam.       J. Kaiper

Odrzwia © J. Kaiper

Ulica Poniatowskiego z pierwszą 
warstwą asfaltu. © J. Kaiper

Drzwi wewnętrzne © J. Kaiper

Ulica Godebskiego na gotowo. 
© J. Kaiper

Piwnica pod Austerią © J. Kaiper Porośnięte mury © J. Kaiper

Centrala klimatyzacyjna © J. Kaiper Kramy bez dachu © J. Kaiper Stajnia © J. Kaiper
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INWESTYCJE

ŚCIEŻKI ROWEROWE

Najbardziej rozległa inwestycja infrastrukturalna w gminie Raszyn dobiega końca. 
Z zaplanowanych 7,1 km tras rowerowych wykonano prawie wszystko. Pozostały 
do wybudowania fragmenty tras zaprojektowane na działkach, do których gmina nie 
posiada prawa własności. Dlatego w celu ich przejęcia wdrożono procedurę ZRiD – przy-
musowego wykupu. W miarę przejmowania praw do gruntu, firma MARGOT wypełnia 
luki pomiędzy już istniejącymi odcinkami ścieżek. 

 Tak jest w Jaworowej na zakręcie. Powstaje 
tu łącznik w ciągu ulicy Warszawskiej od ulicy 
Objazdowej do Narożnej. Oprócz powstałej 
ścieżki, w tym miejscu zostanie poszerzony prze-
pust nad rowem melioracyjnym – mostek dla 
rowerzystów, po którym będzie można bezpiecz-
nie przejechać nie zbaczając z trasy na jezdnię. 
Na terenie szkoły w Raszynie od strony Alei Krakowskiej, na wysoko-
ści kładki i przystanku autobusowego powstał tak zwany MOR – Miej-
sce Obsługi Rowerów. To swoisty garaż, czy raczej kryty parking dla 
rowerów, z którego korzystać mogą uczniowie dojeżdżający do szkoły 
rowerem oraz mieszkańcy chcący dojechać rowerem do autobusu.

      Inwestycja jest budowana przez firmę MARGOT w ramach umowy zawartej przez Gminę Raszyn z Mazo-
wiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, która z ogólnej ceny 6, 3 mln zł podjęła się dofinansować 
80% czyli 5, 3 mln zł. Warto wspomnieć, że „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn” 
odbywa się w ramach działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” tak więc, rozważając wkład 
Gminy Raszyn w walkę o czyste środowisko, warto i tę inwestycję brać pod uwagę.

ULICA ZACISZE 
I WARYŃSKIEGO
Trwają intensywne prace przy budowie połącze-
nia ulicy Waryńskiego w Nowych Grocholicach 
z ul. Zacisze w Raszynie. Obydwie ulice połączyły 
już krawężniki. Wzdłuż budowanego odcinka 
postawiono latarnie, teraz prace koncentrują się 
na budowie przepompowni, która jest zaplano-
wana pod jezdnią pomiędzy kanałem Opaczew-
skim a ulicą Waryńskiego. Gdy dobiegną końca 
wytyczoną przez krawężniki przestrzeń pokryje 
asfalt. We fragmencie nowo budowanej ulicy, 
od strony ulicy Niskiej, rozpo-
częto układanie ścieżki rowerowej 
z czerwonej prostokątnej kostki. 
Warto przypomnieć, że budowę 
ulicy Zacisze prowadzi konsor-
cjum – Planeta z Warszawy, które 
za 3 121 769,63 zł podjęło się wyko-
nania prac do 30.11.2019 roku.

Rowerowy garaż przy boisku. © J. Kaiper

Pierwszy spacer. © J. Kaiper

Trasa rowerowa przy ulicy Zacisze. © J. Kaiper

Ulica Zacisze przy Waryńskiego. © J. Kaiper

Ścieżka rowerowa na zakręcie. 
© J. Kaiper

Budowa przepompowni. © J. Kaiper
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DZIEŃ DOBRY RASZYN

WYMIANA PIECÓW
WĘGLOWYCH

Liliana Kłos i Andrzej Zaręba z czekiem 
na dofinansowanie wymiany pieców. © J. Kaiper

Dzień dobry Raszyn! W środę 8 paździer-
nika w imieniu Gminy Raszyn podpisa-
łem kolejną umowę na dofinansowanie. 
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych przyznała naszej gmi-
nie kolejne środki finansowe. Tym razem 
pieniądze zostaną skierowane na wspar-
cie 33 indywidualnych gospodarstw 
domowych przy wymianie starych kotłów 
węglowych na nowe urządzenia wykorzy-
stujące paliwa gazowe, lub biomasę oraz 
montaż urządzeń umożliwiający pozy-
skiwanie energii ze źródeł odnawialnych. 
 Celem tego projektu jest obniże-
nie tzw. niskiej emisji: redukcja pyłów 
zawieszonych i dwutlenku węgla. Nie-
zależnie od tego korzyść odczują miesz-
kańcy w postaci wygodnych w obsłudze 
urządzeń.
 W towarzystwie pani Skarbnik Liliany 
Kłos odebrałem 10 października br. czek 
o wartości 724 514,13 zł. z rąk pani Elż-
biety Lanc Członka Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Całkowita wartość 
projektu oszacowana jest na 917 942,67 zł. 

Andrzej Zaręba

OCZYSZCZACZE 
POWIETRZA 
DLA PLACÓWEK
 OŚWIATOWYCH
GMINY RASZYN
Przy 50% udziale pomocy finansowej 
środków budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w  ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powie-
trza MAZOWSZE 2019”, Gmina Raszyn 
zakupiła 50 sztuk profesjonalnych oczysz-
czaczy powietrza, które będą wykorzy-
stywanie we wszystkich placówkach 

oświatowych, opiekuńczo-wychowaw-
czych i kulturalnych naszej gminy.
 Zakupione oczyszczacze powietrza 
mają wielostopniową technologię oczysz-
czania, filtry HEPA i węglowy oraz moż-
liwość nawilżania powietrza. Wyświe-
tlacz wskazuje stopień zanieczyszczenia 
powietrza. Są ciche i zabezpieczone przed 
przypadkowym użyciem.

Katarzyna Dombska, kdombska@raszyn.pl

Dzięki oczyszczaczom nasze dzieci będą oddychały 
lepszym powietrzem. © arch. UG

SOŁECTWA, 
NIE OSIEDLA

W dniach od 17 do 24 września 2019 r. 
zostały przeprowadzone konsultacje 
społeczne, mające na celu poznanie opi-
nii mieszkańców w sprawie zmiany w sta-
tutach osiedli Gminy Raszyn nazwy Osie-
dla: Falenty, Nowe Grocholice, Raszyn I, 
Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III, 
na Sołectwo. Konsultacje zostały przepro-
wadzone w formie ankiety zawierającej 
pytania: „Czy jesteś za zmianą nazwy „osie-
dla” na „sołectwo” i co się z tym wiąże zmianą 
nazwy „przewodniczącego zarządu osiedla” 
na „sołtysa” oraz „zarządu osiedla ”na „radę 
sołecką” wraz z zaznaczeniem odpowiedzi 
„TAK” lub „NIE”.
 W wyznaczonym terminie do urny lub 
na adres poczty elektronicznej konsul-
tacje@raszyn.pl zostało złożonych łącz-
nie 98 ankiet. 96 osób opowiedziało się 
za zmianą nazwy osiedla  na sołec-
two, a  tylko 2 zaznaczyły odpowiedź 
NIE. Oznacza to, że mieszkańcy pozy-
tywnie wypowiedzieli się za zmianą 
nazwy osiedla na sołectwo i tym samym 
za wprowadzeniem jednolitej nazwy 
„sołectwo” dla wszystkich jednostek 
pomocniczych w Gminie Raszyn.

Andrzej Zaręba

PRZYŁĄCZANIE 
DO SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ

Z uwagi na ciągle zbyt niską ilość gospo-
darstw domowych podłączonych do sieci 
gminnej kanalizacji sanitarnej, zapra-
szamy do podpisywania umów o zastęp-
stwo inwestorskie w  zakresie budowy 
przyłącza kanalizacyjnego do sieci kana-
lizacyjnej dla miejscowości:

 •  Janki, ul. Poniatowskiego, Godeb-
skiego, Przytulna, Serdeczna,

 •  Podolszyn Nowy, ul. Długa, Olszyn-
kowa, Olszynowa, Wygody, 

 •  Laszczki, ul. Jeżynowa, Leszczynowa, 
Źródlana,

 •  Słomin, ul. Niedźwiadka, Jagodowa, 
Polanki,

 •  Falenty Nowe, sięgacz od Willo-
wej i Drogi Hrabskiej, ul. Osińskich, 
Rozbrat,

 • Falenty, ul. Wspólna,
 •  Raszyn, ul. Dworkowa, Al. Krakowska,
 •  Dawidy Bankowe, sięgacz od Starzyń-

skiego, ul. Miętowa, 
 •  Łady, ul. Droga Hrabska,
 •  D aw i d y, u l .  Wa r s z aw s ka , Ec h a 

Leśne 1 i 2. 

w dniach:

PONIEDZIAŁEK w godz. 08:00 – 18:00, 
WTOREK – CZWARTEK w godz. 08:00 
– 16:00, 
Referat Realizacji Projektów Urzędu 
Gminy Raszyn (budynek Eko-Raszyn), 
ul. Szkolna 2a, pok. 24-25.

DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PODPI-
SANIA UMOWY:
– numer księgi wieczystej,
– dokument tożsamości,
–  stawiennictwo wszystkich współ-

właścicieli lub jednego współwłaści-
ciela z odręcznym pełnomocnictwem 
od pozostałych współwłaścicieli.

Marianna Ferenc
Referat Realizacji Projektów

Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. (+48 22) 701 78 78
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EKOLOGIA

WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE!!!

Zdrowe powietrze – zdrowe płuca

Zanieczyszczenie powietrza to temat 
mocno poruszający raszyńską opinię 
publiczną. Gorące dyskusje na najpo-
pularniejszych w gminie stronach Face-
booka wskazują na świadomość zagro-
żeń i  faktyczną wolę mieszkańców do 
podejmowania walki o czyste środowi-
sko i  zdrowie. Władze gminy podjęły 

działania w tym zakresie. Czujniki stanu 
powietrza, kontrole palenisk, kary dla 
spalających śmieci, egzekwowanie skła-
danych obietnic przez największych 
szkodników, a w końcu zakup smogobusa 
i drona, to działania władz gminnych słu-
żące monitorowaniu stanu powietrza nad 
naszymi głowami. 
 Ważną rolę odegrały akcje eduka-
cyjne. Spotkania informacyjne o dota-
cjach na wymianę pieców czy ocieplanie 
domów cieszyły się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Kurier Raszyński 
od lat prowadzi akcję informacyjną i edu-
kacyjną. Uświadomienie, że spalanie 
odpadów to nie jest sprawa tego, który 
to robi, a przede wszystkim jego sąsia-
dów, spowodowała, że kończy się źle 
rozumiana sąsiedzka solidarność. Skargi 
na zanieczyszczających powietrze ciem-
nym, duszącym dymem, rozumiane są 
wreszcie jak słuszna dbałość o zdrowie. 

Podejrzenia spalania odpadów można 
zgłaszać: 

 • Policji, a szczególnie dzielnicowym 
z  danego rejonu. Telefony z  wykazem 
ulic, które nadzorują: http://kpppruszkow.
policja.waw.pl/ppr/komisariaty/78788,Ko-
misariat-Policji-w-Raszynie.html

 • Urzędowi Gminy ,  telefonicznie 
w godzinach pracy (poniedziałek 8:00–
18:00, wtorek–czwartek 8:00–16:00, 
piątek 8:00–14:00) lub na adres poczty 
elektronicznej urzędu: ratusz@raszyn.
pl (Kancelaria) i osgk@raszyn.pl (Refe-
rat Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Komunalnej). Telefony do Urzędu Gminy 
Raszyn: 22 701 77 77 – Kancelaria, 22 701 
79 12, 22 701 79 10. – Referat Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Komunalnej.
Informacje o  dofinansowaniu z  rzą-
dowego programu Czyste Powietrze – 
https://portal.wfosigw.pl/

Małgorzata Kaiper

METALE
PLASTIKI

• butelki plastikowe – 
 odkręcone i zgniecione, 
 korki
• opakowania plastikowe
 i wielomateriałowe: 
 torby, worki, reklamówki, 
 kartony po sokach, mleku
• opakowania po środkach 
 czystości, kosmetykach
• aluminiowe puszki 
 po napojach, sokach, 
 konserwach
• folia aluminiowa, kapsle,
 zakrętki od słoików

PAPIER

• opakowania z papieru, karton, 
 tektura, papier pakowy
• zeszyty i książki, gazety, 
 czasopisma, katalogi, ulotki, 
 prospekty
•  papier szkolny, biurowy, 
 zadrukowane kartki
• torby i worki papierowe

SZKŁO

• butelki i słoiki po napojach
• szklane opakowania 
 po kosmetykach

ODPADY 
BIODEGRADOWALNE

• odpadki warzywne i owocowe, 
 resztki jedzenia
• skoszoną trawę, liście, kwiaty, 
 gałęzie drzew i krzewów, 
 trociny i korę drzew, 
 niezaimpregnowane drewno

ODPADY 
ZMIESZANE

Tu wrzucamy wszystko, 
czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

NOWY SYSTEM SEGREGOWANIA ODPADÓW OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

METALE 
PLASTIKI

PAPIER SZKŁO ODPADY 
BIODEGRA-

DOWALNE

ODPADY 
ZMIESZANE

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH
Od początku 2020 r. w naszej gminie zacznie obowiązywać w nieruchomości zamieszkałych nowy system zbierania odpadów segregowanych z podzia-
łem na 4 frakcje plus odpady zmieszane, które będą zbierane w workach/ pojemnikach o poniższej kolorystyce.
Segregowanie nie jest trudne, ale konieczne, bo tylko dobrze podzielone odpady mogą być powtórnie przetworzone. Cenne surowce, które są odzy-
skiwane to ratunek dla naszego środowiska. Dbajmy o nie dla nas i przyszłych pokoleń.
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DZIEŃ SENIORA

Obchody Święta Seniora w Klubie Seniora w Raszynie

Pa ź d z i e r n i k  t o  m i e s i ą c  p o ś w i ę -
cony Seniorom, dlatego w  paździer-
niku władze Gminy i Centrum Kultury 
oraz Zarządy Klubów Seniora organi-
zują imprezy dla Seniorów. 1 paździer-
nika, podobnie jak w ubiegłych latach, 
był zaplanowany marsz gwiaździsty 
z  ul. Klonowej na Rynek, ale z  uwagi 
na niepewną pogodę uroczystości prze-
niesiono do Centrum Kultury. Seniorów 
przywitał dyrektor CKR Pan Mariusz 
Smolicha, wręczając na ręce przewod-
niczących Zarządów Klubów pięciu 
Klubów działających na terenie gminy, 
bukiety kwiatów dla Seniorów. Po czym 
zaczęło się wspólne śpiewanie znanych 
piosenek przy akompaniamencie Pana 
Piotra Piskorza i  dyrygenturze Pani 
Edyty Ciechomskiej. Na koniec spotka-
nia tradycyjnie wszystkich poczęstowano 
grochówką. 
 7 października w kościele Św. Szcze-
pana w Raszynie Seniorzy uczestniczyli 
w Mszy Św. Odprawionej w Ich intencji 
przez proboszcza ks. Zdzisława Karasia.
 Kolejne spotkanie poświęcone Senio-
rom odbyło się 8 bm. w CKR i było niezwy-
kle uroczyste. Seniorzy czuli się zaszczy-
ceni uczestnictwem w naszym świecie, 
po raz pierwszy, Wojewody Mazowiec-
kiego Pana Zdzisława Sipiery. Na spotka-
nie tradycyjnie przybyli zaproszeni goście, 
m.in.: proboszcz ks. Zdzisław Karaś, wójt 
Pan Andrzej Zaręba z z-cą Panem Micha-
łem Kucharskim, dyrektorka Centrum 
Sportu Pani Katarzyna Klimaszewska. 
Zebranych przywitała przewodnicząca 
Pani Barbara Turek, przed rozpoczęciem 
części artystycznej, poprosiła Woje-
wodę Pana Zdzisława Sipierę o zabranie 

głosu. Pan Wojewoda skierował wiele 
ciepłych słów do Seniorów o mieszkań-
cach w Raszynie – „bliski jest mi Raszyn, 
panuje tu dobra atmosfera, powinniśmy 
być razem, tworzyć rodzinę, tzn. gmina, 
powiat, województwo”. Złożył serdeczne 
życzenia Seniorom.
 Program artystyczny wykonała bar-
dzo lubiana przez nas Pani Zosia Olejnik, 
pięknie śpiewająca piosenki z repertu-
arów przedwojennych kabaretów. Wspa-
niałą niespodzianką był taniec na scenie 
elegancko ubranej pary Pani Izy Makar-
skiej i Pana Franciszka Kobiałko, którzy 
do każdej piosenki dostosowywali ubiór. 
Pani Zosia Olejnik zaśpiewała piosenkę 
„Małą błękitna chusteczka”, a widownia 
machała otrzymanymi wcześniej małymi 
chusteczkami. Artyści stworzyli we trójkę 
niepowtarzalny sceniczny nastrój, ocza-
rowując publiczność, która nagrodziła 
ich brawami i prośbą o BIS. Koncert był 
udany, wykonany z dużą kulturą.
 Po koncercie wójt Pan Andrzej Zaręba, 
jak zawsze, z dużą sympatią dla Seniorów 
mówił: „to szczęście i radość, że jesteśmy 
razem, nigdy o Was nie zapominamy, życzę 
Seniorom dużo szczęścia i radości”; podzię-
kował za aktywne działania dla dobra 
społeczności raszyńskiej, co powinno być 
wzorem dla młodzieży.
 Również proboszcz ks. Zdzisław Karaś 
złożył zebranym życzenia – niech Bóg 
Wam błogosławi. Podziękował za udział 
w Mszy Św. odprawionej w intencji Senio-
rów i Ich Rodzin; udzielił wszystkim Bło-
gosławieństwa Bożego.
 Kulminacyjnym punktem spotkania 
było składanie życzeń, wręczanie dyplo-
mów i kwiatów wyróżnionym Seniorom, 

m.in. tytułem „Senior Roku”. W tej gru-
pie Seniorów były trzy pary małżonków 
obchodzących w  br. 50-lecie Małżeń-
stwa, którym gratulowano, wręczono 
dyplomy i piękne storczyki, a cała widow-
nia gromko odśpiewała „Sto lat”.
 Również wszystkim członkom zespo-
łów: „Barwy Jesieni”, „Seniorki”, „Rybia-
nie” „Żniwiarze” oraz niezastąpionej 
gawędziarce Pani Alinie Wolskiej-Gryba 
podziękowano wręczając każdemu 
po róży za udział w wielu koncertach, 
przeglądach zespołów artystycznych, 
konkursach i plenerowych przedstawie-
niach, jak np. Misterium Męki Pańskiej, 
Gminne Dożynki. Podziękowano również 
Pani Krystynie Smolicha, która reżyseruje 
wszystkie plenerowe przedstawienia.
 Po zakończeniu uroczystości w  sali 
widowiskowej wszyscy zostali zaproszeni 
sali „Galeria” na szampana i słodki poczę-
stunek. Tu wszyscy poczuli się gośćmi, 
bowiem Jubilaci częstowali zaproszo-
nych szampanem, a Wójt i Wojewoda 
okolicznościowym tortem. Na stołach 
było wiele różnych ciast, owoców, kawa, 
herbata. Między ucztującymi krążyła sze-
fowa Klubu Pani Barbara Turek z wielkim 
koszem wypełnionym czekoladkami.
 W  „Galerii” na spotkaniach Senio-
rów zawsze jest sympatycznie i gwarno, 
bowiem spotykają się tu znajomi i przy-
jaciele; mają okazję by wspominać – 
„jak to kiedyś w Klubie bywało”. I jeszcze 
jedno ważne spotkanie Seniorów przeszło 
do historii, będzie upamiętnione w KRO-
NICE Zarządu Klubu Seniora Raszyn. 

Teresa Szostak 
sekretarz Zarządu Klubu Seniora

Seniorzy podczas koncertu. © J. Kaiper Śpiew – Zofia Olejnik, taniec – I. Makarska, F. Kobiałka. © J. Kaiper
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WYDARZENIA

RELIKWIE KRWI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W RASZYNIE

W tegorocznym Dniu Papieskim 16 paź-
dziernika licznie zebrani wierni, a wśród 
nich Konfraternia Mazowiecka Odznaki św. 
Floriana Mazovia ze strażakami na czele, 
wprowadzili do Kościoła pod wezwa-
niem Św. Szczepana w Raszynie Relikwie 
Krwi św. JP II. Apostoła Bożego Miłosier-
dzia Patrona Rodzin. Relikwie te otrzy-
mała Konfraternia w Krakowie z rąk Jego 
Eminencji Ks. Kardynała Dziwisza wraz 
z błogosławieństwem dla naszej histo-
rycznej parafii.

 Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. 
dr Janusz Bodzon Kanclerz Kurii Archi-
diecezji Warszawskiej, przy udziale kon-
celebransów, kapłanów z  dekanatu 
raszyńskiego.
 Krew to Dar Życia, a św. Jan Paweł II był 
Darem Miłosiernego Boga dla nas i całego 
świata. Kochaliśmy Go jako Najlepszego 
Pasterza Ludu Bożego. Dziś modlimy się 
do Niego o Jego Pośrednictwo pielgrzy-
mując do Rzymu i do Wadowic, gdzie 
się urodził, do Krakowa i na Jasną Górę 
do Najlepszej Matki i Królowej Polski, 

której zawierzył Swój Wielki Pontyfi-
kat, gdzie zostały wyryte w Naszych Ser-
cach Jego Słowa Zawierzenia Totus 
Tuus! Cały  Twój! Tej wyjątkowej uro-
czystości towarzyszy Międzynarodowa 
Wystawa Fotografii z  Pontyfikatu św. 
Jana Pawła II, która w miesiącu paździer-
niku otacza pomnik Jana Pawła II stojący 
na dziedzińcu kościelnym. 

Ks. Prałat Zdzisław Karaś Proboszcz Parafii 
św. Szczepana w Raszynie i Jacek Gromek Koman-

dor Kapituły św. Floriana Mazovia

KOLEJNY PARTNER GMINY RASZYN 
W PROGRAMIE „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”
Z  zadowoleniem informujemy, że do 
grona partnerów Gminy Raszyn w progra-
mie Gmina Przyjazna Seniorom i Ogól-
nopolska Karta Seniora dołączają kolejni 
partnerzy oferujący zniżki.
 Poniżej prezentujemy listę wszystkich 
dotychczasowych partnerów Gminy, któ-
rzy przystąpili do naszej akcji i przyznali 
ulgi dla seniorów posiadających Kartę 
seniora: 
1. Centrum Kultury Raszyn – 50% zniżki 
na wydarzenia płatne (koncerty)
2. Centrum Sportu Raszyn – ulgowy bilet 
na basen
3. Centrum Medyczne Judyta – 10% 
na płatne badania laboratoryjne oraz 
10% na płatne badania RTG. Rabaty się 
sumują. Seniorzy, którzy należą do CM 
Judyta mieli dotychczas 20% zniżki na te 
badania, teraz będą mieli 30% zniżki
4. Muzeum Stacja (dawne Muzeum 
Kolejnictwa) – wejściówki na wystawy 
i wydarzenia Muzeum
5. Kw i a c i a r n i a  N a t a l i a ,  A l .  K r a -
kowska 89 w  Raszynie – 10% zniżki 
na bukiety i   na wszystkie wyroby 
dostępne w kwiaciarni
6. Kampinos TELCO Sp. z  o.o. – 50% 

rabatu na abonament za Internet i tele-
fon przez pierwsze 4 miesiące przy 
podpisaniu nowej umowy. Firma Kam-
pinos TELCO działa na terenie gminy 
Raszyn – Raszyn/Rybie
7. GRAVITAN Siłownia & Fitness Klub, 
Homepark Janki, Plac Szwedzki 3, Kar-
net Senior Open za 139 zł miesięcznie
8. V E G I TO.p l  – owo c e  i   wa r z y wa , 

ul. Sportowa 1D w Raszynie – 5% zniżki 
na cały asortyment
9. Całodobowy Zakład Usług Pogrzebo-
wych GÓRALCZYK, Raszyn Al. Krakowska 
81 – 10% rabatu na kompleksową usługę 
pogrzebową; 10% rabatu na kompozy-
cje nagrobne; 10% rabatu na sprzątanie 
grobu.

Katarzyna Dombska
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35 LAT RASZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA 
RODZIN ABSTYNENCKICH ARKA

Szlachetne przesłanie i wspólny cel dają siły do walki o wymiar prawdziwego 
człowieczeństwa. Są tacy ludzie, którzy swą autentycznością i szczerością wzbu-
dzają podziw innych, wśród których nie ma pozerstwa, a liczy się prawdziwa 
przyjaźń i chęć wzajemnej pomocy. Takich wspaniałych ludzi można znaleźć 
w Raszyńskim Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich ARKA. Działają od 35 lat, 
26 października br. spotkali się na XXI Forum Abstynenckim. Z życzeniami dal-
szych sukcesów i wytrwałości, przyjechało z całej Polski wiele delegacji repre-
zentujących podobne stowarzyszenia. W forum uczestniczyła również liczna 
grupa raszyńskich samorządowców, wspierających na co dzień ARKĘ. Nie da się 
opisać wyjątkowej atmosfery tego niezwykłego spotkania. 

Andrzej Zaręba

VI PRZEGLĄD „ŚPIEWAM, BO LUBIĘ”

W sobotę, 26 października scenę sali widowiskowej w Centrum Kultury Raszyn wzięli w swoje posiadanie śpiewający Seniorzy 
z raszyńskich zespołów i ich przyjaciele z innych gmin. Podczas corocznego, VI Przeglądu Seniorskich Zespołów Śpiewaczych „Śpie-
wam bo lubię „ pokazali licznie zgromadzonej publiczności, że muzyka to ich żywioł, że nie tylko lubią śpiewać, ale też potrafią 
to robić. W repertuarze wielu zespołów znalazły się utwory skomponowane przez Stanisława Moniuszkę jako, że bieżący rok jest 
Rokiem Moniuszkowskom. Oklaskom, podziękowaniom, życzeniom nie było końca. Podczas przeglądu Seniorzy po raz kolejny 
pokazali, że są bardzo aktywną i zgraną grupą. CKR

POPART Live Music w „Świetliku”

27 października br. w Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu wystąpił 
zespół POPART Live Music z młodą, twórczą wokalistką Paulą Niziołek. 
Autorka i menadżerka projektu, wraz ze swoim zespołem zaprezentowała 
własne aranżacje coverów najlepszych światowych hitów POP i ROCK. 
Godzina dobrej muzyki i instrumentalnie i wokalnie, bo tak głos wokalistki 
jak i gra towarzyszących jej muzyków robiły duże wrażenie – tak w skrócie 
można opisać wrażenia z koncertu. 
 Fundatorem koncertu było sołectwo Rybie III, a jego organizatorem 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Elżbieta Szeląg. 

Małgorzata Kaiper

WYDARZENIA

Członkowie ARKI i ich przyjaciele. © J. Kaiper

Przedstawiciele zespołów z dyplomami. © A. Pluta

POPART Live Music. © M. Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

III KONGRES ARCHIWÓW 
SPOŁECZNYCH

Na zaproszenie Ośrodka KARTA, założy-
ciela Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokal-
nej, koordynatorka raszyńskiego CATL 
Dagna Mach wzięła udział w III Kongre-
sie Archiwów Społecznych, który odbył się 
12.10.2019 w Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN. Podczas dyskusji o dziesię-
cioletniej już działalności CATL (raszyński 
działa od 2013 r.) opowiadała o zaanga-
żowaniu mieszkańców i  sympatyków 
Raszyna, które przekłada się na ciągły roz-
wój archiwum i udostępnianie kolejnych 
dokumentów. Ostatnim naszym nabyt-
kiem jest zbiór kilkudziesięciu fotografii, 
pochodzących głównie z Laszczek, z naj-
starszymi w kolekcji zdjęciami z lat 40. XX 
w. O historii miejscowości, którą zamiesz-
kiwali dawniej osadnicy niemieccy, prze-
czytać można w publikacji „Nasza Mała 
Ojczyzna: zarys dziejów wsi Sękocin, Sło-
min i Laszczki oraz Kronika 25-lecia parafii 
św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Sta-
rym”, pod red. ks. Dariusza Bartoszewicza 
i Grażyny Gałązki. Serdecznie dziękujemy 
Pani Alicji Mochockiej, która udostępniła 
ten cenny zbiór. Przypominamy, że cały 
czas można do nas przynosić archiwalne 
dokumenty i  fotografie – dzięki temu 
obraz Raszyna będzie pełniejszy.

1949. Plecenie girlandy na figurę Matki Bożej 
w Laszczkach.

Z TELEFONEM 
DO BIBLIOTEKI
Dzięki nowoczesnym czytnikom w wypo-
życzalniach biblioteki korzystanie 
z naszych usług jest jeszcze prostsze. Nie 
trzeba już mieć przy sobie karty biblio-
tecznej, wystarczy jej zdjęcie w telefonie 
lub w aplikacji kart lojalnościowych typu 
Stocard – Mobile Wallet, Goodie, Virtual 
Cards lub Mobile-Pocket. W aplikacjach 
można bezproblemowo skopiować numer 
swojej karty (należy dodać ją jako „Inna” 

i zrobić zdjęcie kodu kreskowego) i wyko-
rzystywać go przy każdej wizycie w biblio-
tece głównej i filii. Możemy także zako-
dować jako kartę biblioteczną np. karty 
z innych bibliotek, czy też karty z syste-
mem RFID (karty miejskie i mieszkańca, 
legitymacje studenckie).

MAŁA KSIĄŻKA –WIELKI 
CZŁOWIEK: AKCJA TRWA

Biblioteka bierze udział w akcji „Mała 
książka – wielki człowiek”, w ramach któ-
rej rozdajemy Wyprawki Czytelnicze dla 
najmłodszych. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym (roczniki 2013-2016), które 
odwiedzi bibliotekę, otrzyma specjalny 
pakiet: książkę dostosowaną pod wzglę-
dem formy i  treści do potrzeb przed-
szkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – przy-
gotowana dla nich broszura informa-
cyjna przypomni o korzyściach wynika-
jących z częstego odwiedzania bibliotek 
i regularnego czytania dzieciom. Serdecz-
nie zachęcamy do udziału w akcji. Od 
początku września rozdaliśmy prawie 100 
Wyprawek! Projekt jest finansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa i realizo-
wany przez Instytut Książki.

Mali Czytelnicy odbierają Wyprawkę. © D. Mach

CZYTAM SOBIE – 
W BIBLIOTECE
Masz 6-8 lat? Uczysz się czytać? Weź 
udział w kolejnej edycji akcji „Czytam 
sobie w bibliotece!”. To akcja wspierająca 
naukę samodzielnego czytania, koor-
dynowana przez Krystynę Zawadzką, 
bibliotekarza Filii w Jaworowej. Uczest-
nicy korzystają z  zestawu książek do 
nauki czytania, wydanych przez Egmont, 
znajdujących się w zbiorach Filii. Obec-
nie zestaw ten liczy prawie setkę tytułów, 
podzielonych na trzy poziomy trudności: 
pierwszy – „składam słowa”, drugi – „skła-
dam zdania” i trzeci – „połykam strony”. 
Za przeczytane samodzielnie książeczki 
uczestnik otrzymuje naklejki, które wkle-
jane są do imiennego notesu, przecho-
wywanego w  bibliotece. Dzieci, które 
aktywnie biorą udział w akcji, przeczy-
tają najwięcej książek i zbiorą najwięcej 
naklejek, zostaną nagrodzone podczas 
Tygodnia Bibliotek (maj 2020).
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CENTRUM SPORTU RASZYN

SILNI LUDZIE WYSZEHRADU NA POMOŚCIE W RASZYNIE!

Kilkanaście lat temu działacze podnoszenia ciężarów z Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier postanowili organizować regionalne 
zawody krajów środkowo-wschodniej Europy dla młodzieży 
do lat 18. Turnieje Nadziei Olimpijskich przekształciły się w Tur-
nieje Nadziei Olimpijskich Państw Grupy Wyszehradzkiej. Biało-
-czerwoni sztangiści wielokrotnie zawody te wygrywali, turnieje 
odbywają się przemiennie w jednym z czterech krajów grupy 
wyszehradzkiej. By podnieść rangę zawodów i zyskać na prestiżu 
cztery lata temu formuła zawodów rozszerzona została na senio-
rów, a następnie także na juniorów do lat 20. W 2015 roku w sto-
licy Czech odbył się pierwszy Drużynowy Turniej Krajów Grupy 
Wyszehradzkiej. Potem kolejno – w roku 2016, 2017 i 2018. Przed 
dwoma laty Polacy nie startowali. Zawody odbywały się wyłącz-
nie w Pradze. W dniu 17 listopada zawody rozegrane zostaną 
po raz pierwszy w naszym kraju, a gospodarzem jest Raszyn, 
konkretnie Centrum Sportu Raszyn. Zapowiadają się wielkie 
emocje w dyscyplinie, która w podwarszawskiej miejscowości, 
ma piękne tradycje. Klub KS Raszyn właśnie awansował do klu-
bowej elity kraju i w sezonie 2020 wystąpi w najwyższej klasie 
rozgrywek – I lidze Drużynowych Mistrzostw Polski. Piękna hala, 
znakomite warunki do treningu w ciężarach na sprzęcie najwyż-
szej światowej klasy, wszystko nowe! Nic tylko bić rekordy. Mamy 
nadzieję, że padną on w sobotę, 16 listopada. Listopada. W każ-
dym zespole planowany jest start – juniorki i juniora do lat 20, 
oraz po 2 seniorki i 2 seniorów. W minionych latach w repre-
zentacji Polski startowali m.in. medalistki mistrzostw Europy 
do lat 17 i 20, seniorów oraz akademickich mistrzostw świata, 
członkowie kadr narodowych – jak Kinga Kaczmarczyk, Alek-
sandra Michalska, Jakub Michalski, Agata Rok, Monika Dzienis, 
Marcin Izdebski, Marcin Izdebski. W tym roku, na gościnnym 
pomoście w Raszynie reprezentanci Polski będą walczyć o drugie 
zwycięstwo w punktacji drużynowej w historii swoich występów. 
16 listopada na pomoście w Centrum Sportu Raszyn kapitalną 

walkę na kilogramy na sztandze, zapowiadają ciężarowe repre-
zentacje Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Marek Kaczmarczyk Rzecznik Prasowy PZPC

KOMISJA SPORTU W CENTRUM SPORTU RASZYN
Raszyńska sekcja podnoszenia ciężarów przy KS Raszyn odniosła we wrześniu ogromne zwycięstwo, uzyskując podczas Mistrzostw 
Polski w Polkowicach awans do elitarnej I Ligi. W październiku, w hali sportowej CSR, odbyła się wyjazdowa Komisja Sportu, w któ-

rej wzięli udział Wójt Gminy Raszyn 
i jego Zastępca, Przewodniczący Rady 
Gminy Raszyn, Przewodniczący Komi-
sji Sportu, Radni, Prezes KS Raszyn 
i działacze sportowi. Najważniejszymi 
jednak bohaterami na spotkania byli 
zawodnicy sekcji podnoszenia cięża-
rów z trenerami Sławomirem Ruszczy-
kiem i Krzysztofem Suchockim. Wójt 
wręczył im oficjalne podziękowania 
od całej raszyńskiej społeczności. Były 
gratulacje i radość z awansu do I Ligi. 
Wspaniałe spotkanie zintegrowało 
raszyńskich samorządowców i raszyń-
skich sportowców. 

Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor CSRPodczas spotkania w CSR. Fot. arch. CSR
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Gala Boksu – Babilon Promotion & Centrum Sportu Raszyn

30 listopada  na gali organizowanej 
w  Raszynie, pod Warszawą, dojdzie 
do walki Roberta Talarka (24-13-2, 16 KO) 
z Oleksandrem Streckim (9-1-1, 4 KO) – 
poinformował Tomasz Babiloński, orga-
nizator imprezy. 36-letni Talarek wróci 
w  ten sposób na ring po kwietniowej 
walce z  Patrykiem Szymańskim. Pię-
ściarz ze Śląska był w  tym pojedynku 
kilkukrotnie liczony, jednak ostatecznie 
zastopował swojego rywala w piątej run-
dzie. Strecki ostatni raz boksował w maju, 
kiedy wziął rewanż za jedyną porażkę 
w karierze i wygrał na punkty z Bartłomie-
jem Grafką. Dla mieszkającego w Polsce 
pięściarza z Ukrainy będzie to trzeci tego-
roczny występ. Będzie to kolejny event 
sportowy w wykonaniu Babilon Promo-
tion w  hali sportowej w  Raszynie. Jak 

widać hala spodobała się i zawodnikom 
Babilońskiemu, który kolejny raz sięga 
po Raszyn. A rzesza kibiców tych walk się-
gnie 800 osób z całej Polski. Babilon Pro-
motion dziękujemy za zaufanie i kolejny 
event dla sympatyków dobrego sportu 
walki w  hali Centrum Sportu Raszyn. 

Bilety w serwisie Eventim.pl. Transmisja 
na kanałach sportowych Polsat i Polsat 
Sport na live.
Organizatorzy: Babilon Promotion, Pol-
sat Sport, Gmina Raszyn i Centrum Sportu 
Raszyn. 
Miejsce: Centrum Sportu Raszyn.

CENTRUM SPORTU RASZYN

Turniej Szczepana w Raszynie o Puchar Wójta Gminy Raszyn

XIX Międzynarodowy Turniej im. Michała Szczepana o Puchar 
Wójta Gminy Raszyn, odbędzie się w Centrum Sportu Raszyn 
ul. Sportowa 30 dnia 9 listopada o godzinie 15:00. W Turnieju 
Raszyńskim wezmą udział międzynarodowi zawodnicy z Polski, 
Anglii i Ukrainy!
 Walkę wieczoru stoczy nasz Najlepszy Zawodnik Sekcji Bok-
serskiej KS RASZYN Kacper Niewiadomski w Kategorii wagowej 
do 69 kilogramów.
 Zaszczycą nas goście ze świata boksu: Jerzy Rybicki „ Mistrz 
Olimpijski”, Paweł Skrzecz „Vice-Mistrz Olimpijski”, Tomasz 
Borowski „Mistrz Świata”, a z Boksu Zawodowego zobaczymy: 
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Rafał „Wojownik” Jackiewicz, 
Maciej „Striczu” Sulęcki, Albert „Dragon” Sosnowski i wielu, wielu  
innych znakomitych gości Polskiego Boksu.

HARMONOGRAM TURNIEJU  

9:00 – 10:00  WAGA, BADANIA LEKARSKIE 

10:00 – 11:00  KONFERENCJA TECHNICZNA 

12:00 – WALKI PRZED TURNIEJOWE

15:00 – OFICJALNE ROZPOCZĘCIE TURNIEJU  

Organizatorzy: 
Klub Sportowy Raszyn, Centrum Sportu Raszyn, Gmina Raszyn. 

Turniej wspierają: 
„TR RENTAL” Sp. z.o.o., „Elgrom Falenty Park Hotel”, 
„CUK – Ubezpieczenia Raszyn”



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej
Coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, 
to wyraz uznania społeczeństwa dla tych, 
którzy spełniają jego najważniejsze zadanie 
– nauczanie dzieci i młodzieży. Nasi nauczy-
ciele są jedną z  najlepiej wykształconych 
grup zawodowych, więcej, stale doskonalą 
swoje kwalifikacje. Od ich codziennej pracy 
zależy poziom wykształcenia i wychowania 
młodego pokolenia, a co za tym idzie, poziom 
całego kraju. Nowoczesne szkoły i  przed-
szkola, wyposażone w wysokiej klasy pomoce 
naukowe, dobrze wykształceni nauczyciele, 
wspomagani przez specjalistów psycholo-
gów, pedagogów, to coraz częstszy stan naszej 
edukacji. 
 Gmina Raszyn, jako organ prowadzący 
odpowiedzialny za bazę materialną, przy-
kłada ogromną wagę do tworzenia bardzo 
dobrych warunków nauczania i wychowa-
nia młodego pokolenia. Mamy nowoczesne 
przedszkola, nowe, bardzo dobre szkoły. 
Staramy się, aby nasi nauczyciele mieli godne 
zarobki. A wszystko dlatego, że od poziomu 

kształcenia naszych dzieci zależy pomyślność 
całej gminy. 
 Naszą pracę widzą również i dobrze oce-
niają władze kraju. W bieżącym, 2019 roku 
Medalem Edukacji Narodowej za szczególne 
zasługi dla edukacji i oświaty zostały uho-
norowane aż dwie osoby z Gminy Raszyn. 
Minister Edukacji Narodowej odznaczył 
Panią Jolantę Osowiecką, pełniącą funkcję 

Sekretarza Gminy oraz Kierownika Refe-
ratu Oświaty i Spraw Społecznych i Panią 
Hannę Pasterską, Dyrektor Przedszkola nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Topolą” 
w Raszynie. To wspaniałe wyróżnienie. Oby-
dwu Paniom, a także wszystkim nauczycie-
lom i pracownikom oświaty bardzo dziękuję 
za ich pracę i osiągnięcia. 

Andrzej Zaręba wójt Gminy Raszyn 

Za Wasz trud i serce chylimy głowy w podzięce

– takie motto przyświecało w  Dniu 
Edukacji Narodowej uczniom, dziękują-
cym nauczycielom za pracę. 14 paździer-
nika 2019 roku aulę Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach 
wypełnili podczas uroczystej akademii 
wszyscy nauczyciele, pracownicy admini-
stracji i obsługi, uczniowie, rodzice i zapro-
szeni goście.
 Podczas wystąpienia inaugurującego 
uroczystość Dyrektor Szkoły mgr Irena 
Uszyńska podkreśliła wagę nauczyciel-
skich wysiłków w kształtowaniu postaw 
młodego pokolenia. Serdecznie życzyła 

wszystkim nauczycielom i  pracowni-
kom szkoły wytrwałości w codziennym 
kształtowaniu charakterów uczniów. 
Do tych pięknych życzeń tradycyjnie już 
dołączyły się wdzięczne za trud naucza-
nia dzieci. W imieniu ich wszystkich głos 
zabrali uczniowie klas III b i  III c, któ-
rzy pod kierunkiem p. Barbary Woźniak 
i p. Katarzyny Witanowskiej przygoto-
wali i zaprezentowali wspaniałą część 
artystyczną, za którą zebrali zasłużone, 
gromkie oklaski od wzruszonych pedago-
gów i gości. Następnie przyszedł czas na 
podziękowania. Nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej w Ładach, którzy w poprzed-
nim roku szkolnym osiągnęli najbardziej 
widoczne sukcesy w swojej pracy peda-
gogicznej otrzymali w dowód uznania 

nagrody Dyrektora. Podobnie docenieni 
zostali pracownicy administracji i obsługi 
szkoły. Do życzeń dołączył się obecny na 
akademii Wójt Gminy Raszyn p. Andrzej 
Zaręba oraz przedstawiciel Rady Gminy 
Raszyn p. Krzysztof Będkowski. Pano-
wie przekazali na ręce p. Dyrektor kwiaty 
dla nauczycieli, a społeczności szkolnej 
w prezencie osiem urządzeń oczyszczają-
cych powietrze. Gmina Raszyn zakupiła je 
dla prowadzonych przez siebie placówek 
oświatowych przy udziale pomocy finan-
sowej środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2019”. 

Katarzyna Witanowska

Jolanta Osowiecka i Hanna Pasterska w trakcie wręczania medali. 

Wójt Andrzej Zaręba. Fot. arch. szk.

Występy uczniów. Fot. arch. szk.

Dyrektor szkoły p. Irena Uszyńska. Fot. arch. szk


