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Jesteśmy Sprawdź

Nowoczesne Boisko

wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Raszynie
To pierwsza, zakończona, duża inwestycja nowej kadencji!
Otwarcie już w grudniu!

Reportaż

© M. Kaiper

Święto Niepodległości, to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu.
11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę
wojskową, czyniąc go tym samym Naczelnym Dowódcą. Tego samego dnia, po pertraktacjach z marszałkiem wojska niemieckie
zaczęły wycofywać się z terenów Rzeczpospolitej. Przez symboliczne znaczenie wydarzeń to właśnie tę datę wybrano na Narodowe
Święto Niepodległości.
W naszej gminie obchodzono je w Urzędzie Gminy, szkołach, przedszkolach, Gminnym Ośrodku Kultury i parafiach. Pierwsze
uroczystości odbyły się już 9-go i 10-go listopada. Akademie uczniów i przedszkolaków,
wspólne odśpiewywanie hymnu narodowego
i pieśni okolicznościowych, wreszcie niewiel-

Uhonorowano też miejsce śmierci poległego
za ojczyznę Cypriana Godebskiego

Brass Sextet Arkadiusza Semika

Po Mszy Św. odbył się uroczysty koncert
w wykonaniu sekstetu instrumentów dętych
blaszanych pod kierownictwem Arkadiusza
Semika. Zespół zachwycił zebranych licznie
mieszkańców perfekcyjnym wykonaniem
polskich pieśni patriotycznych – tzw. Pieśni Legionów, w znakomitej instrumentacji
nieżyjącego kompozytora i rekonstruktora
muzyki dawnej, pana Jerzego Dobrzańskiego.
Dokonane na początku lat 90 na zamówienia
Rządu i Prezydenta RP z okazji rocznicy
Bitwy Warszawskiej, wykonano jedynie dwukrotnie przy okazji zamkniętych oficjalnych
uroczystości z udziałem głów Państwa i korpusu dyplomatycznego. Możemy być dumni,
że tym razem grali dla raszyńskiej społeczności.
Zofia Kaiper
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Uczestnicy złożyli kwiaty
pod grobem poległych za Polskę

© A. Pluta

kie inscenizacje, którym z obrazu przyglądał
się marszałek Piłsudski wyraźnie pokazały,
że wychowanie patriotyczne w naszej gminie stoi na wysokim poziomie. 11 listopada
Wójt Andrzej Zaręba, jego z-ca, Marzena
Lechańska, Przewodnicząca Rady Gminy
Celina Szarek, radni, p.o. sekretarza gminy
Michał Kucharski, sekretarz Gminnego Koła
Kombatantów Leszek Rusiak, przedstawiciele
organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy
złożyli kwiaty i znicze na znajdującej się na
cmentarzu w Puchałach mogile poległych za
wolność ojczyzny oraz na grobli pod kamieniem upamiętniającym poległych w Bitwie
Raszyńskiej.

Uroczysta Msza Św.

Wieczorem, w kościele Św. Szczepana
odprawiona została Msza Święta w intencji
wywalczonej 93 lata temu niepodległości,
uhonorowana sztandarami Ochotniczych
Straży Pożarnych, Związku Kombatantów,
Szkoły Podstawowej w Raszynie, w Ładach
i Gimnazjum. Podczas Mszy Przewodniczący Koła Kombatantów Stanisław Kempczyński oraz sekretarz Leszek Rusiak udekorowali medalami zasłużonych dla gminy
Raszyn – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Elżbietę Kuczarę i Wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zarębę.
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Obchody Święta Niepodległości

Odznaczanie Elżbiety Kuczara i Andrzeja Zaręby

…te słowa piosenki zakończyły uroczysty
apel w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Ładach zorganizowany
dla uczczenia 93 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. W przeddzień ogólnopolskich obchodów w sali gimnastycznej placówki zgromadzili się uczniowie i ich rodzice,
nauczyciele oraz zaproszeni goście. Każdy
miał przypięty do piersi biało-czerwony kotylion.
Wszyscy uczestnicy uroczystości podziwiali
piękną, patriotyczną dekorację oraz wspaniałe
wykonanie wierszy i piosenek nawiązujących swoją tematyką do czasów sprzed blisko
wieku. Uczniowie klas piątej i trzeciej przybliżyli zebranym okoliczności powrotu z niewoli
i przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego
i uzyskania przez Polskę niepodległości. Wielu
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dorosłym łezka wzruszenia zakręciła się w oku,
gdy szkolny chór zaintonował „ O mój rozmarynie….”, czy „Przybyli ułani…”. Podniosły
charakter uroczystości podkreśliły słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o kultywowaniu tradycji świętowania rocznicy odzyskania niepodległości skierowane do uczniów
a odczytane przez Dyrektora Szkoły dr inż.
Wiesława Borsuka. Wykonawców programu
artystycznego gorąco oklaskiwał obecny na uroczystości Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.
W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie
życia w wolnym kraju i zachęcił uczniów do
wytężonej pracy oraz nauki na rzecz rozwoju
Ojczyzny. Na zakończenie apelu wszyscy goście
otrzymali od wykonawców biało-czerwone
chorągiewki.
Katarzyna Witanowska
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Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza Ojczyzna…

Uroczystość rozpoczął Dyrektor szkoły W. Borsuk
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Od Redakcji

Zgoda buduje… i oby tak dalej

Wójt Andrzej Zaręba

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Raszynie to pierwsza, zakończona,
duża inwestycja nowej kadencji. Dlaczego,
Pana zdaniem, jest ona ważna dla mieszkańców?

Boisko jest bardzo nowoczesne i wielofunkcyjne. Na jednym terenie, w centrum
gminy, zblokowano pełnowymiarowe boisko
do piłki nożnej, do koszykówki, do piłki
ręcznej, bieżnię oraz stanowisko do skoku
w dal. W godzinach przedpołudniowych,

w ciągu tygodnia, będzie ono służyć głównie dzieciom i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzenie lekcji wf
na bardzo wysokim poziomie z pewnością
wpłynie pozytywnie na ich rozwój fizyczny
i wdroży do prowadzenia zdrowego trybu
życia. Dzięki nowemu obiektowi sportowemu, w miejsce starego, betonowego
boiska, raszyńska szkoła stała się nowoczesnym kompleksem. Ale to nie wszystko.
Po godzinach pracy szkoły, w soboty i niedziele, obiekt będzie otwarty dla mieszkańców. W tym czasie nadzór merytoryczny
będzie pełnił GOS, wypełniając godziny
otwarcia obiektów treningami i rozgrywkami gminnych klubów sportowych, ale też
zajęciami i imprezami otwartymi dla wszystkich mieszkańców. Wielkość i jakość obiektu
pozwala na rozszerzenie dotychczasowej
oferty o zawody lekkoatletyczne, siatkówkę
i koszykówkę, organizowanie turniejów czy
zawodów piłkarskich o znacznie wyższej
randze. Możliwe też staje się organizowanie różnorodnych imprez para sportowych
dla szerokiej publiczności, sprzyjających
masowej rekreacji na świeżym powietrzu.
Nie bez znaczenia jest oświetlenie obiektu,
które pozwala na jego działanie nawet
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w późnych godzinach wieczornych, a także
zamontowanie instalacji odwodnieniowej
umożliwiającej korzystanie z obiektu również w czasie gorszej pogody.

Czy mógłby Pan przybliżyć nam krótką, ale
ważną historię budowy boiska?
Jest to najważniejsza, jak dotąd, inwestycja
w nowej kadencji. Aktualna idea i formuła,
to w dużym stopniu zasługa Dariusza Marcinkowskiego, radnego, ale również pasjonata i wieloletniego propagatora rozwoju
gminnego sportu. To dzięki jego staraniom
Rada Gminy zagłosowała za wybudowaniem pełnowymiarowego boiska do piłki
nożnej. Po przeprojektowaniu, wyłonieniu
wykonawcy, budowę rozpoczęto po zakończeniu zajęć szkolnych. Ostatniego dnia
umowy, 30 października wykonawca złożył
wniosek o odbiór inwestycji. To ogromny
sukces, zważywszy skalę wykonanych
prac i niepogodę w lipcu i sierpniu. Odbiór
techniczny obiektu już się odbył, jego uroczyste otwarcie nastąpi w grudniu. Miejmy
nadzieję, że aura pozwoli jeszcze w tym roku
z boiska skorzystać.
rozmawiała Małgorzata Kaiper
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Wybory uzupełniające

KALENDARZ WYBORCZY
ZARZĄDZENIE Nr 538 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raszyn
Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr .176, poz. 1190 oraz z 2011 r, Nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 88.1. i Nr 149, poz. 889) oraz w związku
z uchwałą Nr XIV/195/2011 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2011r, w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Magdaleny Karpiniak
i uchwałą Nr XIV/196/2011 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Jolanty Gotowicz
zarządza się, co następuje:
§ 1.	Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Raszyn w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4 oraz dwumandatowym
okręgu wyborczym nr 8,
§ 2. W jednomandatowym okręgu wyborczym nr 4 wybierać się będzie jednego radnego.
§ 3. W dwumandatowym okręgu wyborczym nr 8 wybierać się będzie jednego radnego.
§ 4. Datę wyborów wyznacza się na dzień 15 stycznia 2012 r.
§ 5. 	Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 6. 	Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu
do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Raszyn.
Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski

Załącznik do zarządzenia Nr 538 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 listopada 2011r.
Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 16 listopada 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raszyn
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji o granicach
i numerach okręgów wyborczych i liczbie wybieranych radnych w okręgach, w których zarządzono wybory uzupełniające oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

do dnia 26 listopada 2011 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Warszawie o utworzeniu komitetu wyborczego
oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
do dnia 28 listopada 2011 r.

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatów do składu Gminnej Komisji
Wyborczej w Raszynie

do dnia 1 grudnia 2011 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Gminnej Komisji Wyborczej w Raszynie

do dnia 16 grudnia 2011 r. do godz. 2400

zgłaszanie do Terytorialnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych

do dnia 23 grudnia 2011 r.

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 25 grudnia 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia wójta, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej

do dnia 31 grudnia 2011 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej,
informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającej numery list,
skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych

do dnia 1 stycznia 2012 r.

sporządzenie spisu wyborców oraz powiadomienie wyborców o miejscu i czasie jego udostępnienia

do dnia 13 stycznia 2012 r.

zakończenie kampanii wyborczej

do dnia 14 stycznia 2012 r.

przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

15 stycznia 2012 r. od godz. 8 do godz. 22
00

0
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głosowanie
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W GMINIE I W URZĘDZIE
ODSZKODOWANIA
OD LOTNISKA OKĘCIE
W związku z uchwałą określającą granice
Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla
Lotniska Chopina, przygotowano „specjalny
pakiet informacyjny o zasadach składania
i rozpatrywania wniosków o wykonanie
izolacji akustycznych oraz innych roszczeń
w związku z ustanowieniem OOU dla Lotniska Chopina w Warszawie oraz specjalny
wniosek o wykonanie izolacji akustycznej”. Wszystkie informacje, formularze,
zasady składania i rozpatrywania wniosków mieszkańcy naszej gminy, których
nieruchomości leżą w omawianym obszarze, znajdą na www.odpowiedzialnelotnisko.pl. W urzędzie miasta w Warszawie
przy ul. Kościuszki 5 przygotowano stojak
z materiałami informacyjnymi oraz wzorami
wniosków do wypełnienia. Ponadto uruchomiono infolinię, dzięki której można zadawać bezpośrednio pytania wyszkolonym
konsultantom. Są oni do dyspozycji od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00
do 17.00, pod numerem telefonu 22 574 04 05
(opłata jak za połączenie lokalne). W chwili
obecnej na terenie lotniska nie ma punktów przyjęć interesantów w omawianych
sprawach, ale ewentualne pytania można
zadawać korzystając z poczty elektronicznej
wysyłanej odpowiedzialnelotnisko@polish-airorts.com lub adres korespondencyjny:
P.P. ”Porty Lotnicze”, ul. 17 Stycznia 49,
02-146 Warszawa.
Kurier Raszyński za Działem Komunikacji Biuro
Public Relation P.P.”Porty Lotnicze”

CZY MUSI NAS
ZALEWAĆ?

Zalewanie domów, ogrodów i pół to problem, który niejednemu z nas dał się
we znaki w ubiegłym i tym roku. Po kilkunastu latach „spokoju” natura dała o sobie
znać. Dały też znać stopniowo narastające
braki w budowaniu, remontowaniu czy
odtwarzaniu istniejącej sieci odwodnień
– melioracji i kanalizacji burzowych. Gdyby
nie zeszłoroczne ulewne deszcze, pewnie by
stan „błogiego nicnierobienia” trwał nadal.
Na szczęście, czy niestety, Matka Natura
zadzwoniła na alarm, pokazując, że podobnie jak w całym kraju tak i u nas popełniono
w tej kwestii wiele błędów. Na zmeliorowanych trzydzieści lat wcześniej polach wybudowano domy jednorodzinne, przecinając
w trakcie ich wznoszenia dreny i sączki.
Niejeden nowy „miastowy” właściciel zakopał biegnący przez jego działkę rów, powiększając teren swojego ogrodu, nie zdając sobie
sprawy z tego, czemu właściwie on służy.

Nie bez winy są w tej sprawie zapisy prawa
budowlanego, które nakładając na inwestora
obowiązek wykonania projektu przebudowy
sieci drenarskiej nie wymagają od niego okazania inwentaryzacji powykonawczej. Tymczasem wystarczy jeden niedrożny odcinek,
żeby melioracja na dużym terenie była niesprawna. Podobnie ma się rzecz z kanalizacją
burzową. Nieremontowana zatyka się, aby
w końcu zupełnie odmówić posłuszeństwa.
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Wodne za utrzymanie i eksploatację melioracji i budowli, w tym cieków, odpowiadają
właściciele gruntów, na których się one
znajdują i wszelkie naprawy istniejącego
systemu powinni wykonywać na własny
koszt. W związku z powiązaniem elementów systemu, który wykracza poza granice
danej działki, ustawa wprowadziła możliwość tworzenia Spółek Wodnych – organizacji zrzeszających te osoby i firmy. Powstała
Spółka, powinna być w stanie, w oparciu
o składki członkowskie, utrzymywać sieć
drenarską i rowy w dobrym stanie. Niestety, wieloletnie zaniedbania w ponoszeniu
opłat, włączaniu do Spółki, zresztą z mocy
prawa, nowych właścicieli gruntów, spowodowały, że koszty utrzymania sprawnej sieci
znacznie przerosły możliwości Spółek. Taka
sytuacja powstała w utworzonej w naszej
gminie Spółce Wodnej Raszyn. Wiele wsi
do niej obecnie nie należy, a w pozostałych
jest zbyt mało członków, żeby płacone przez
nich składki mogły pokryć koszt napraw.
Mimo przekształcenia w budowlane, grunty
wydzielone pod budownictwo jednorodzinne, nadal są położone na terenie zmeliorowanym. Z zapisu par. 165 pkt 7 ustawy
Prawo Wodne jednoznacznie wynika,
że „Następca prawny członka spółki wodnej
wstępuje w jego prawa i obowiązki”. Oznacza to ni mniej ni więcej, że nie tylko rolnicy
powinni być członkami Spółki, ale każdy,
kto kupi ziemię od członka Spółki Wodnej,
powinien mocy prawa do niej należeć, choć
większość po prostu o tym nie wie.
Od marca tego roku, nowelizacja ustawy
Prawo Wodne umożliwiła gminom dofinansowywanie Spółek Wodnych. W naszej,
uchwałą Rady Gminy, ustalono, że jej udział
może wynosić 75% konkretnego przedsięwzięcia a 25% powinny stanowić składki
członków Spółki Wodnej. I tu powstał problem, ponieważ Spółka Wodna Raszyn
nie była w stanie zebrać właściwej kwoty.
Co w tej sytuacji można zrobić? Na uwagę
i pochwałę zasługują działania sołtys Słomina Elżbiety Marzec Szeląg, która chodząc
„od domu do domu” w swojej wsi zebrała
6 000 zł składek dla Spółki Wodnej. Łatwo
policzyć, że z budżetu gminy można dołożyć do tej kwoty 18 000 zł, uzyskując razem
24 000 zł. Zważywszy wielkość potrzeb,
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nie jest to ogromna kwota, ale z pewnością
pozwala na wykonanie najbardziej palących
działań. Idąc tą drogą, również mieszkańcy
innych wsi dotkniętych problemem zalewania, mogą zaktywizować swoje działania na
rzecz Spółki Wodnej, szczególnie, że podczas
ostatniej Sesji Rady Gminy Wójt Andrzej
Zaręba mówił, że możliwe jest zmniejszenie udziału Spółki Wodnej w finansowaniu
koniecznych prac.
Na razie aura nam sprzyja, jednak ostatnie doświadczenia pokazały, że nie można
w nieskończoność liczyć na szczęście. Może
warto mu pomóc.

URZĄD GMINY
PRZYJAZNY
MIESZKAŃCOM

Od połowy października na parter budynku
Urzędu Gminy przy Szkolnej 2 w Raszynie
przeniesione zostały Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji. W obydwu,
każdego dnia wielu mieszkańców naszej
gminy załatwia sprawy związane z rejestracją samochodu, wydawaniem prawa jazdy,
dowodu osobistego, zameldowania i związanych z tym zaświadczeń. Dotychczasowe
miejsce – drugie piętro, dla niejednej osoby
stanowiło barierę trudną do przebycia,
szczególnie, że budynek nie posiada windy.

Dlaczego dopiero teraz?

Pomieszczenia, do których wprowadzono
referaty zajmowane były uprzednio przez
Eko Raszyn. „Obejmując stanowisko wójta
postanowiłem ułatwić mieszkańcom kontakt
z urzędem, a pracownikom warunki pracy.
Stąd decyzja przeprowadzenia do nowego
budynku EKO Raszyna i zwolnienia kilku
pokoi na parterze budynku. Po wyremontowaniu przenieśliśmy do nich Referaty
najczęściej odwiedzane przez mieszkańców.
W zwolnionych, z kolei, na drugim piętrze
pokoi rozlokowaliśmy pracowników, których warunki pracy były najtrudniejsze”
– mówi Wójt Gminy Andrzej Zaręba.

Godziny otwarcia
i numery pokoi.

Korzystając z okazji informujemy, że Referat
Komunikacji znajduje się w pokojach 14 i 16,
a Referat Spraw Obywatelskich w pokojach
13 i 13a.
Obydwa pracują w:
– poniedziałki od 800 do 1800,
– piątki od 800 do 1400,
– w pozostałe dni od 800 do 1600
Stronę redaguje Zofia Kaiper
0

5

Rada Gminy

© M. Kaiper

XIV Sesja Rady Gminy

Obrady XIV Sesji Rady Gminy

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności

Stałym zwyczajem, Wójt Andrzej Zaręba
przekazał zebranym informację o bieżącej
działalności Urzędu Gminy. Zgodnie z porą
roku wiele inwestycji, szczególnie drogowych zakończono. W ostatnim czasie wykonano ul. Stokrotki, Przygodową, Kasztanową
do Rzepichy i Jesienną, a ku końcowi zmierza
budowa chodników: przy Falenckiej i Drodze
Hrabskiej. Wielofunkcyjne, pełnowymiarowe
boisko przy Szkole Podstawowej w Raszynie
jest już prawie gotowe. Istnieje duża szansa
na zakończenie 30.10 i otwarcie obiektu
krótce. Ośrodek Zdrowia budowany jest
zgodnie z harmonogramem. Obecnie przykrywane jest drugie piętro. Trwają cały czas
prace projektowe nowych inwestycji. Utrudnia je czasem brak prawa gminy do dysponowania nieruchomością. Urząd pomaga
niejednokrotnie projektantom z ustalaniem
prawa własności do niektórych działek. Wójt
poinformował też zebranych, że OSP Dawidy
kupiło nowy wóz bojowy, w którym obecnie
montowane jest specjalistyczne wyposażenie.
Z uwagi na Dzień Edukacji Narodowej Wójt
Andrzej Zaręba i jego z-ca Marzena Lechańska odwiedzili wszystkie gminne placówki
oświatowe, nie tylko składając życzenia,
nagradzając wybranych, ale również lepiej
poznając ich sukcesy i problemy. W czasie
sprawozdania Wójt poinformował również
zebranych o przeniesieniu na parter Urzędu
Gminy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich.

Zarzuty w sprawie
planu zagospodarowania

Ostatnią sesję Rady Gminy zdominowały
uchwały w sprawie zarzutów i protestów
złożonych do projektu „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi:
Janki, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe,
Podolszyn Nowy i Laszczki w Gminie
Raszyn”, którego procedowanie rozpoczęto

w 2001 roku. Na poprzedniej sesji, zgodnie
z wolą mieszkańców, wyłączono z planu
teren pomiędzy Al. Krakowską, Godebskiego,
Falencką i Leszczynową. Podczas obecnej sesji
rozpatrywano 57 uchwał w sprawie zarzutów
złożonych przez mieszkańców. Z szeregu
zarzutów i protestów uwzględniono zastrzeżenia dotyczące zmniejszenia projektowanej
drogi KG wzdłuż ul. Grudzi z 30 do 20 m,
zrezygnowano z przedłużenia w kierunku
wschodnim ul. Falenckiej oraz poszerzenia jej
do 20 m w miejsce obecnych 12 m. Zrezygnowano też z zapisu nakazującego podłączenie
się do sieci wodociągowej i gazowej. Przyjęcie uchwał przez Radę Gminy otwiera drogę
kolejnemu wyłożeniu planu, po którym, o ile
nie będzie kolejnych zastrzeżeń, nastąpi jego
uchwalenie. Udział mieszkańców w tworzeniu prawa lokalnego, a takim są plany zagospodarowania przestrzennego, to praktyka ze
wszech miar godna uznania. Zorganizowanie,
skutkujące składaniem jednakowych protestów przez dużą grupę mieszkańców, zwiększa siłę nacisku. Problem powstaje wówczas,
gdy składane protesty, jako nieleżące w gestii
ustaleń planu, nie mają uzasadnienia. Równie
wątpliwe są protesty przeciwko niezbędnym
drogom czy za przeznaczaniem pod zabudowę terenów podmokłych i niejednokrotnie zalewanych. Nie są one uwzględniane
z różnych powodów: z mocy prawa, zdrowego rozsądku czy interesu społecznego.
Oprotestowywanie planu przyczynia się
wówczas do niepotrzebnego przedłużania
jego uchwalania. Może warto zatem, przed
składaniem protestów, dowiedzieć się, które
z ewentualnych zarzutów czy protestów mają
szansę na rozpatrzenie, a które jedynie niepotrzebnie przedłużają procedurę.

Wybór ławników

W związku z zakończeniem czteroletniej
kadencji ławników sądów Okręgowych
i Rejonowych, do końca października należało wybrać kolejnych. Dokonuje tego Rada
Gminy. W tajnym głosowaniu radni wybrali
do Sądu Okręgowego w Warszawie Grażynę
Michalską, Iwonę Łukasiewicz i Jana Sierutę.
Warto zwrócić uwagę, że do pełnienia
funkcji ławników zgłosiły się tylko trzy osoby,
podczas, gdy potrzebnych było 7.

Wyrażenie zgody na nieodpłatne
przejęcie działek pod drogi

Kolejni właściciele działek położonych
w Dawidach Bankowych zaproponowali

Gminie Raszyn nieodpłatne ich przejęcie.
Tym razem są to, stanowiące drogę, działki
o łącznej powierzchni 3284 m2. Uzyskanie
przez Gminę prawa własności do tego gruntu
ułatwi uzbrojenie i urządzenie drogi, usprawniając komunikację na tych terenach. W ciągu
bieżącego roku właściciele przekazali na rzecz
gminy wiele km2 działek drogowych. Z uwagi
na przepisy prawa pozwalające gminie inwestować tylko w te grunty, do których posiada
prawo własności lub użytkowania, można
sądzić, że zlikwidowanie podstawowej
przeszkody przyspieszy wykonanie
infrastruktury i nawierzchni na tych drogach.

Najemca stołówki w SP w Raszynie
ma szanse na dalszą dzierżawę

Od 2009 roku obiady w Szkole Podstawowej w Raszynie przygotowuje, z powodzeniem, najemca. Po wygranym przetargu,
przejął kuchnię wraz z zapleczem, urządzeniami gastronomicznymi i stołówką szkolną.
W chwili obecnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu konieczny jest zakup
nowych, specjalistycznych urządzeń. Najemca
zaoferował zakup ich z własnych środków,
jednakże z uwagi na znaczny koszt, wniósł
prośbę o uzyskanie zapewnienia, że będzie
mógł prowadzić stołówkę przez następnych
kilka lat. Zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodę na powyższe
wyraża Rada Gminy. Pozytywnie ustosunkowując się do tej prośby Rada zobowiązała
Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zarębę do
podjęcia stosownych działań, a szczególnie
przygotowania projektu uchwały po wygaśnięciu umowy najmu.

Wygaśnięcie mandatów radnych

Rada wygasiła mandaty dwóch radnych:
Magdaleny Karpiniak, która złożyła rezygnację wobec podjęcia funkcji dyrektora Szkoły
Podstawowej w Sękocinie i Jolanty Gotowicz
w związku z jej śmiercią. Wybory uzupełniające odbędą się 15 stycznia 2012 roku.

Rondo im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Radni pozytywnie zaopiniowali, zaakceptowany wcześniej przez Radę Powiatu Pruszkowskiego, projekt nazwania imieniem bł. ks.
Jerzego Popiełuszki ronda, które znajduje się
na skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej, Dworkowej, Wiejskiej i Popularnej. Uroczystości
związane z tym odbędą się najprawdopodobniej wiosną, w dniu imienin błogosławionego.
M. Kaiper
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Kultura

Kącik bardzo Kulturalny

Poruszenie na Facebooku

Paryż, Bruksela, Raszyn…

proste: Apel ten wychodzi od młodych mieszkańców, którzy chcą pokazać, że zależy im na miejscu,
w którym będzie tętniło kulturalne życie Raszyna.
Dlatego każde kliknięcie „lubię to” lub «wzięcie
udziału w wydarzeniu» ma dla akcji znaczenie.

Na popularnym portalu społecznościowym
grupa młodych mieszkańców gminy Raszyn
zainicjowała działanie wątku dotyczącego
przeznaczenia na Dom Kultury gminnej nieruchomości u zbiegu Al. Krakowskiej i ul.
Sportowej.
O tym, że na Facebooku rozpoczynano
już rewolucje wiedzą wszyscy, którzy śledzili
wydarzenia w Tunezji, Libii czy Egipcie. Siła
portalu jest niezwykła. Nic więc dziwnego,
że oddolna inicjatywa w kilka dni zyskała
poparcie ponad 350 osób, przekraczając gra-

Głównymi akcentami kulturalnym polskiej
prezydencji Unii Europejskiej były koncertowe gale w Brukseli i Paryżu. Uświetniły

© P. Iwicki

Koncert kolęd w wykonaniu Haliny Frąckowiak, występ chóru Szkoły Głównej Handlowej czy recital Jana Pietrzaka, to tylko
niektóre wydarzenia kulturalne, które czekają nas do końca tego roku. Warto dodać, że
Gminny Ośrodek Kultury nawiązał współ-

nice naszej gminy. W gronie kibicujących
znalazły się tak znane postacie jak Zbigniew
Graca (dyrygent) czy Krzysztof Misiak (gitarzysta Agnieszki Chylińskiej). Ta akcja zwyczajnie podoba się w Internecie: młodzi ludzie
przekonali wszystkich, jak ważne jest dla
nich posiadanie miejsca spotkań i realizacji
własnych artystycznych pasji. Przesłanie jest

Sinfonia Varsovia w Salle Playel

pracę z Mazowieckim Centrum Kultury, która
już procentuje. Koncert chóru SGH został
w całości sfinansowany z budżetu Marszałka
województwa, pod którego podlega MCK.
Gmina Raszyn znajdzie się na mapie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez tę
instytucję.

© G. Nowak

Będzie się działo

Rafał Blechacz i Piotr Iwicki

je koncerty znanej raszyńskim melomanom
z występu przed dwoma laty, orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego, Marca Minkowskiego i Grzegorza
Nowaka. Paryski koncert miał szczególny
charakter: odbył się w dniu Święta Niepodległości w słynnej sali, w której występował
w 1832 roku sam Fryderyk Chopin. Tym
razem koncert fortepianowy f-moll zabrzmiał
w wykonaniu laureata Konkursu Chopinowskiego – Rafała Blechacza.
Jaki związek mają z Raszynem gale koncertowe? W obu, jako muzyk, brał udział Piotr
Iwicki, nasz radny powiatowy.
Piotr Iwicki

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie
Witajcie Przyjaciele!

i rozszerzam ofertę. Uczestnicząc w ogólnopolskich
programach rozwoju, kongresach i szkoleniach
chętnie i stale się uczę, bo zamierzam być coraz lepsza. Staram się oferować Wam to, co mam najcenniejszego i najnowszego, a wszystko to – za darmo.
Zapraszam do siebie wszystkich: zarówno znajomych, jak i nieznajomych. Każdy znajdzie u mnie
coś ciekawego. Z całego serca dziękuję za wszelkie
uwagi i przejawy sympatii, które dają mi energię
do nieprzerwanej pracy nad sobą. Wiem, że dzięki
Wam jestem w stanie przetrwać. Pozostaję wciąż
wierna Wam i sobie w realizacji pasji i wypełnianiu
misji – BIBLIOTEKA.
	U NAS MOŻESZ:

© Arch. Biblioteki

Jestem pogodną panią w sile wieku. Mieszkam
wśród Was już ponad 60 lat i niezwykle to sobie
cenię. Od narodzin radziłam sobie nie bez trudu,
ulokowana z początku w jednej z sal Austerii,
potem kątem w izbie Klubu Sportowego, a następnie w dwóch pokoikach budynku Urzędu. Przez
te wszystkie lata znacznie przytyłam i w swoich
kolejnych siedzibach mieściłam się z wielkim trudem nie mogąc złapać głębszego oddechu. Dostrzegliście moje kłopoty i ku mojej wielkiej radości
i dumie pewnego dnia wspólnie zadecydowaliście,
że warto we mnie zainwestować. Od 14 lutego
2006 (Walentynki są więc dla mnie szczególnym
świętem) mieszkam wygodnie i pięknie przy Poniatowskiego 20 w Raszynie. Ale to nie jedyny mój
adres. Mam także niewielkie mieszkanko i młodszą
siostrę w Jaworowej w Domu Rolnika, a od dłuższego czasu funkcjonuję również w przestrzeni wirtualnej www.]Choć finansowo nigdy nie było zbyt
różowo, zawsze starałam się trzymać formę i rozwijać mimo wszystko. Zorientowana na wspieranie
kultury i pielęgnowanie tradycji, nie stronię także
od dostarczania popularnej rozrywki i możliwości
zwykłego relaksu, wszystko zaś w rozsądnych granicach jak na dojrzałą panią przystało.Dla zaspokojenia Waszych potrzeb powiększam swe zasoby

Kącik komputerowca

•	wypożyczać książki - nowości i bestsellery
wydawnicze, a także literaturę obcojęzyczną
•	proponować książki do zakupu przez nas

Kurier Raszyński nr 10 listopad 2011 | www.raszyn.pl

•	czytać prasę ( ponad 20 tytułów) w Czytelni
Czasopism,
•	korzystać z książek naukowych w Czytelni
Naukowej
•	kserować, skanować, drukować potrzebne
materiały
•	korzystać z bezpłatnego Internetu i własnego laptopa (WiFi)
•	poprosić o pomoc w zbieraniu bibliografii
•	zostawić swoje niepotrzebne książki na
półce „PODAJ DALEJ”
•	zorganizować spotkanie
MAMY
•	d ogodne godziny otwarcia (Biblioteka
Główna: pon, śr, pt 11-19; wt, czw 9-16; Filia:
pn, śr, pt 13.30-18.30, czw 14.30 – 18.30)
•	katalog elektroniczny zbiorów Biblioteki
Głównej dostępny z naszej strony internetowej
•	komputerową obsługę wypożyczeń, telefoniczny i sms-owy system prolongaty
i powiadamiania o rezerwacjach
•	dobrze wyposażony Kącik dla Najmłodszych Czytelników
•	www.bibliotekaraszyn.pl
CZEKAMY NA WAS!
Zespół GBP w Raszynie
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Inwestycje

S tawia m y na sport
Stadion im. K. Jedynaka w Raszynie

Obiekt, który od wielu lat służy mieszkańcom gminy, zarządzany jest przez GOS. Posiada trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i piłki ręcznej, kort tenisowy, budynek socjalny
i własny parking. Pięknie położone w urokliwej części Raszyna, sąsiaduje z basenem, parkiem
i placem zabaw dla dzieci, tworząc szeroką ofertę dla zainteresowanych zdrowym trybem życia.

Basen
To nowoczesny kompleks składający się z pływalni sportowej, pływalni rekreacyjnej, sauny damskiej i męskiej, siłowni, solarium, szatni z natryskami. Zarządzany przez GOS oferuje mieszkańcom
szereg interesujących zajęć.

Boisko przy Gimnazjum w Raszynie
Kompleks przy Gimnazjum składa się z dwóch boisk. Na pierwszym z nich można grać w piłkę
ręczną i koszykówkę, na drugim w siatkówkę. Odwadniana nawierzchnia z poliuretanu, siatkochwyty i oświetlenie pozwalają na jego wykorzystanie przez długi czas w roku. Boiskiem zarządza
szkoła, z tym, że po godzinach jej pracy jest udostępnione mieszkańcom.

„Orlik” przy Pruszkowskiej w Raszynie 1
To kompleks boisk – trawiastego do piłki nożnej i poliuretanowego do siatkówki i koszykówki.
Całość jest ogrodzona, oświetlona, posiada piłkochwyty niezwykle istotne z uwagi na bezpieczeństwo. Na terenie znajduje się budynek socjalny, w którym umieszczona jest szatnia, toalety
i natrysk. Obiektem zarządza GOS.

„Orlik” przy Szkole Podstawowej w Sękocinie
Obiekt zawiera boisko do piłki nożnej i ręcznej ze sztucznej trawy oraz poliuretanowe do koszykówki i siatkówki. Ponadto posiada niewielką bieżnię i stanowisko do skoku w dal. Całość jest
ogrodzona, oświetlona, zabezpieczona piłkołapaczami. Boiskiem zarządzają wspólnie szkoła
i GOS.

Boisko przy Szkole Podstawowej w Ładach
Posiada trawiaste boisko do piłki nożnej z bieżnią wokół oraz wykonane z poliuretanu boisko
do siatkówki i koszykówki. Obiekt zarządzany jest przez Szkołę. Poza godzinami nauki, wykorzystywane jest do treningów przez UKS Łady. Rozgrywane są na nim również inne zawody
sportowe.

Boisko przy Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
Niewielki obiekt, ogrodzony, zabezpieczony siatką również od góry. Pozwala na rozgrywanie
meczy piłki ręcznej i koszykowej. Zarządzany jest przez Świetlicę oraz udostepniany mieszkańcom.

SKYTE PARK
Stworzono go z myślą o miłośnikach jazdy na rolkach i deskorolkach. Położony jest przy Szkole
Podstawowej w Raszynie. Młodzi wyczynowcy mogą korzystać z w dni powszednie od 14 a w dni
wolne od 8 do zmroku. Jest obiektem ogólnodostępnym.
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Inwestycje

w G m inie R aszyn
Projekt wielofunkcyjnego, pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej
w Raszynie przygotowany przez pracownię architektoniczną BRONISZ LAND
DESING, w pierwszym etapie realizacji zakładał budowę areny lekkoatletycznej,
boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, trzech mniejszych boisk treningowych, trybun oraz wysokich łapaczy piłek, jak również przystosowanie działki
oraz wygląd zieleni. Boisko to obiekt w pełni nowoczesny: podłoże na całym
terenie wykonane jest z poliuretanu w różnych barwach zależnych od przeznaczenia. Jest w całości odwodnione, dzięki czemu zawody i imprezy będą mogły
odbywać się nawet przy niesprzyjającej pogodzie. Posiada wysokiej klasy oświetlenie pozwalające rozgrywać mecze również wieczorem. Wykonawcą wybrano
radomską spółkę EUROCOURT Sp. z o.o, zobligowaną do zakończenia prac
budowlanych do 30.10.2011r. Wykonawca inwestycji zmieścił się
w ustalonym czasie, informując w ostatnim dniu terminu
o zakończeniu budowy. Odbiór techniczny nie wykazał
usterek i inwestycja została przyjęta. Koszt budowy
to 2 580 000 PLN, w całości finansowane z budżetu
Gminy Raszyn.
opr. M. Kaiper
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Najstarsi i Najmłodsi

Artystyczne życie seniorów
Święto Seniorów

piosenki wzbudziły wielki aplauz widowni
a scenki i monologi zaprezentowane przez
Studio Małych Form Scenicznych bawiły
finezyjnym dowcipem i wykonaniem. Alina
Wolska zmierzyła się z tekstem wielkiej
artystki Hanki Bielickiej i została okrzyknięta

© Arch. GOK

© Arch. GOK

artystom towarzyszył Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba, który patronuje i popiera
rozwój ruchu artystycznego w naszej gminie. Publiczność zgromadzona na widowni
nagradzała artystów gorącymi oklaskami,
a za udział w Przeglądzie otrzymali okolicz-

W październiku i listopadzie nasi Seniorzy
wielokrotnie uczestniczyli w różnych uroczystościach. Rozpoczęli 13.10 Świętem Seniora,
podczas którego kwiatami i dyplomami
uhonorowano pary małżeńskie o długoletnim stażu, najstarszych Klubowiczów oraz
zespoły „Barwy Jesieni” i „Seniorki. W imieniu własnym oraz Wójta Andrzeja Zaręby
nagrody wręczała Dyrektor GOK-u Elżbieta
Kuczara. W części artystycznej wystąpiły
solistki zespołu „Seniorki”, Alicja Siewiera

Izabela Makarska odbiera nagrodę

Barwy Jesieni

przez publiczność „Młodszą Bielicką”. Artyści otrzymali dyplomy i gorące oklaski, a kierownicy zespołów Ewa Korporowicz i Piotr
Piskorz podziękowania za przygotowanie
występów. Doceniono też prężną działalność

nościowe dyplomy.
© Arch. GOK

Przegląd artystyczny
w Pruszkowie

5.11 w Pruszkowie, odbył się XV Przegląd

„Teraz My”

Dwa dni później w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie odbył się IX Ogólnopolski
Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą «TERAZ MY». GOK
z Raszyna reprezentowali: zespół «Barwy
Jesieni» oraz Izabela Makarska. Naszym

© Arch. GOK

i Izabela Makarska a Ludwik Jankowski recytował własne wiersze napisane na tę uroczystość. Wszyscy obecni zostali poczęstowani
wspaniałym tortem i słodyczami. Ta miła uroczystość na długo pozostanie w pamięci par
małżeńskich i pozostałych członków Klubu
Seniora.

© Arch. GOK

Obchody Święta Seniora

Studio Małych Form Scenicznych z Falent

Zespół Rybianie

Działalności Artystycznej Seniorów. Z raszyńskiego GOK-u wystąpili: Kabaret „Barwy
Jesieni”, Studio Małych Form Scenicznych
przy Klubie Seniora „Brzoza” z Falent oraz
zespoły „Seniorki”, „Rybianie”, solistki Alicja Siewiera i Izabela Makarska. Przebojowe

Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie,
który jak żaden inny przysłał na przegląd
tak dużą liczbę zespołów i solistów. Raszyńscy artyści są już znani, rozpoznawani i mile
witani przez publiczność.
Izabela Makarska

© E. Hermanowicz

Policjant w Przedszkolu „Pociecha”
Na początku roku szkolnego w przedszkolu Pociecha dzieci poznały
zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa. Każde dziecko wie, że najwięcej dowie się od policjanta, dlatego 12 października zaprosiliśmy Roberta
Niedbałko z KSRD. Dzieci uważnie przyglądały się umundurowaniu
gościa, dowiedziały się ciekawych rzeczy o pracy policjanta oraz o tym jak
bezpiecznie poruszać się po chodnikach ulicach będąc pod opieką dorosłych. Policjant przeprowadził quiz dotyczący prawidłowego poruszania się na
drodze, w którym dzieci
chętnie brały udział. Przedszkolaki czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadawały pytania oraz dzieliły
się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami.
Na tle policyjnego samochodu
Ewa Hermanowicz
1

0
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SZKOLNE OPOWIEŚCI

Uroczoście ślubujemy dbać o dobre imię naszej szkoły

© M. Bazylak

1 października sześciu uczniów Szkoły Podstawowej w Raszynie, wyłonionych podczas szkolnych eliminacji, wzięło udział w finale konkursu Mały Mechanik Toyoty 2011, który odbył
się w Salonie Toyota Okęcie. Koordynatorem
programu „Szkoła dla ekorozwoju”, w ramach
którego odbywał się konkurs, była Grażyna
Desperak Kilińska.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobył Piotr
Pikiel z kl. VIe, drugie Kacper Kępa z kl. VId,
trzecie Mateusz Gradowski z kl. IVe, a czwarte

Zwycięzcy z opiekunami

Maciej Kaczorowski i Jakub Polański z VIe oraz
Jakub Wichliński z VIc. W eliminacjach należało
rozwiązać test z 20 pytaniami dotyczącymi ekologii, ekologicznych samochodów oraz historii
Toyoty. W finale musieli rozwiązać test z pięcioma pytaniami z tego zakresu oraz naprawić

Uroczyście ślubujemy

tor Szkoły dr inż. Wiesław Borsuk, który
w towarzystwie wice Wójt Gminy Raszyn
Marzeny Lechańskiej oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Katarzyny
Klimaszewskiej złożył pierwszoklasistom
życzenia samych sukcesów w kolejnych

i uruchomić elektryczny samochód – zabawkę,
pomysłowo uszkodzony przez Instruktorów
z Akademii Toyoty.
M. Bazylak

MÓJ PRZYJACIEL LAS

– tak dzieci z Przedszkola w Sękocinie mówią
o sękocińskim lesie. Przyjacielowi, jeśli jest
w potrzebie, trzeba pomóc. Tak było i tym
razem. Porządkowanie lasu w ramach akcji
Sprzątania Świata, to dla przedszkolaków
już tradycja. Od wielu lat Przedszkole, razem
z członkami Ligi Ochrony Przyrody, wspierane
przez mieszkańców Sękocina pomaga przyrodzie. Dzieci były zaopatrzone w rękawice
ochronne i worki na śmieci, które dostarczył, jak
co roku, gminny Referat Ochrony Środowiska.
W sprzątaniu lasu pomagał jeden z najstarszych
mieszkańców Sękocina, pan Henryk, razem
ze swoim wnuczkiem. Opowiadał dzieciom
o swoich przeżyciach z dzieciństwa i powiedział wiersz, który pamiętał z czasów, kiedy
chodził do szkoły. Przedszkolaki w rewanżu
zaśpiewały piosenkę o lesie. W poszukiwaniu
śmieci, których szczęśliwie jest coraz mniej,
jedna z mieszkanek Sękocina pokazała dzieciom
piękną, wrzosową polankę. I tym razem
wspólne wysiłki zaowocowały. Śmieci jest

© J. Kobryń

MALI MECHANICY Z RASZYNA

latach nauki szkolnej. P. Lechańska przekazała też uczniom życzenia oraz upominki od
Wójta Gminy Raszyn. Podczas uroczystości
nastąpiła też inauguracja IV edycji programu
Bezpieczni na drodze. W tym roku przebiega
on pod hasłem „Bezpieczni w pojeździe
- pasy bezpieczeństwa”. Przygotowanie
pierwszaków do wzięcia udziału w projekcie potwierdził specjalny test. Ich rodzice złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą zawsze
podczas jazdy przypinać dzieci pasami bezpieczeństwa. Na koniec Wychowawczynie
wręczyły wszystkim pierwszakom legitymacje szkolne, a Rada Rodziców dyplomy
i książki. Po oficjalnej części uroczystości
każda klasa udała się na słodki poczęstunek.
Katarzyna Witanowska

© K. Witanowska

To obietnica, która padła 27 października
z ust tegorocznych pierwszaków uczęszczających do SP w Ładach. Blisko osiemdziesięcioro sześcio- i siedmiolatków z czterech
klas pierwszych ślubowało na sztandar
szkoły i zostało pasowanych na uczniów.
Umiejętności recytatorskie i wokalne
najmłodsi uczniowie szlifowali przez kilka
tygodni, aby móc przepięknie zaprezentować wesołe wiersze i piosenki o tematyce
szkolnej rodzicom i gościom zaproszonym
na uroczystość. Program przygotowany
przez wychowawczynie: Ewę Kulińską,
Iwonę Ignaczak, Katarzynę Witanowską
i Karolinę Przybylską był gorąco oklaskiwany przez wszystkich zgromadzonych.
Umiejętności pierwszaków chwalił Dyrek-

Dzieci znalazły piękne wrzosowe pole w środku lasu

coraz mniej, a dzieci rozkochane w przyrodzie
potrafią zadbać o swoje najbliższe otoczenie!
To zasługa nauczycielek z Przedszkola, które
ogromną wagę przywiązują do kształtowania
postaw ekologicznych. Oby tak dalej!
Joanna Kobryń

OTWARTE PRZEDSZKOLE
W RASZYNIE

Przedszkole nr 2 oraz SP w Raszynie zakwalifikowały się do mazowieckiego programu
edukacyjnego Otwarte Przedszkola, mającego na
celu upowszechnienie edukacji przedszkolnej
w województwie. Jak czytamy na stronie projektu: Otwarte Przedszkola to propozycja działań
dydaktyczno-wychowawczych, które rozwijając
umiejętności dzieci, otwierają ich możliwości na przyszłe sukcesy szkolne. Rekrutacja rusza od lutego
2012 r.
http://www.otwarteprzedszkola.pl

21 października w Przedszkolu nr 2 w Raszynie
odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.
Tym razem najmłodsi, rozproszeni na co
dzień w trzech budynkach, bawili się wspólnie w rytmach samby i dziecięcych przebojów. Dzieciaki z zapartym tchem śledziły
akrobatyczne popisy klauna, a co odważniejsze spróbowały chodzenia na szczudłach.
Wszystkie atrakcje stanowiły preludium
do owej magicznej chwili, gdy dzięki zacza-

rowanemu ołówkowi dzieci zmieniały się
w prawdziwe przedszkolaki.
Wierzymy głęboko w moc ołówka, który
dorysował naszym podopiecznym czarodziejskie skrzydła, pozwalające im wzbić
się wysoko i najpełniej skorzystać z przedszkolnej przygody. Na pamiątkę nowe
przedszkolaki dostały kolorowe znaczki,
uwiarygodniające wydarzenie i kolorowe
birety na początek edukacji. Być może dla
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Jestem sobie przedszkolaczek

Już jesteśmy przedszkolakami

niektórych będą one symbolizować wstęp
do wielkiej kariery!
Krystyna Tylakowska
1

1

Widziane z powiatu
Dyrektor szkoły podstawowej w Ładach,
Wiesław Borsuk wraz z radnym Piotrem
Iwickim starali się o wydłużenie czasu zielonego światła na przejściu dla pieszych przy
ul. Długiej, obok szkoły. Sygnalizacja, załączająca się po naciśnięciu przycisku sprawia
kłopot wielu dzieciom, które nie zdążają
z przejściem na zielonym światle. Niestety,
wykonawca sygnalizacji - jak oświadczyła
wice-starosta Agnieszka Kuźmińska - nie
widzi na razie potrzeby ponownej regulacji
świateł. Prosi o obserwację przejścia i ewentualne ponowne zgłoszenie problemu. Może,
gdy uczniowie przyzwyczają się do sygnalizacji, problem zniknie samoistnie.

FERALNY ŁUK

Nowe rondo w Al. Hrabskiej usprawniło
komunikację w tym rejonie gminy, niestety
jego rozmiary utrudniają płynne poruszanie się po jego obwodzie. Autobus wjeżdżający od strony Falent zupełnie blokuje
ruch. Zarządca drogi, powiat pruszkowski, planuje przebudowę tego miejsca wraz
z budową nowego skrzyżowania, które
połączy przez pola ul. Sokołowską i doprowadzi do likwidacji istniejącego już skrzyżowania tej drogi z Al. Krakowską. Tymczasem rondo ma zostać przeprofilowane. Jak
wynika z informacji pracowników wydziału
inwestycji, z chwilą wybudowania nowego
skrzyżowania zostanie również wprowadzony całkowity zakaz ruchu pojazdów
ciężkich w Al. Hrabskiej, uniemożliwiający
wjazd TIR-ów, a tym samym chroniący nasz
rezerwat.

ZNIKAJĄCA APTEKA

Radni powiatu pruszkowskiego mieli podjąć uchwałę ustalającą dyżury ogólnodostępnych aptek na naszym terenie w porze
nocnej, święta, niedziele oraz dni wolne
od pracy. Mieli, ale nie podjęli. W czasie

Dla dzieci z autyzmem

Ex toto animo znaczy Z całej duszy. Jesteśmy
fundacją działającą na rzecz rodzin dzieci
dotkniętych autyzmem. Funkcjonujemy na
terenie powiatów pruszkowskiego oraz grodziskiego. Pomimo braku stałej siedziby jesteśmy w stanie prowadzić pełną działalność
biurową oraz administracyjną związaną
z pomocą dotkniętym problemem autyzmu.

Dotychczas

TOTO ANIMO to prężna organizacja.
Naszym celem jest przybliżenie opinii
publicznej, przedstawicielom władz, urzęd1

2

osób chorych na autyzm. Zarząd powiatu
przedstawił radnym pięć wniosków organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych
podmiotów zainteresowanych tą nieruchomością.

posiedzenia komisji zdrowia, poprzedzającej X Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego,
dr Joanna Włodarska, radna powiatowa
z naszego terenu zauważyła, że placówka
przy Al. Krakowskiej 48 już nie istnieje.
Radnym nie pozostało nic innego jak zdjąć
ten punkt z porządku sesji i przesunąć na
obrady kolejnej.

PEŁNA JAWNOŚĆ SESJI

Nowy system informatyczny i głosowanie
poprzez maszynki do głosowania sprawiły,
że funkcjonowanie rady powiatu stało się
bardziej przejrzyste. W czasie sesji na telebimie widoczne są wyniki głosowań. Z czasem wszystkie dane mają być publikowane
w serwisie starostwa. W czasie sesji radni
mają również dostęp do bezprzewodowego
Internetu, co znacznie usprawnia pracę, gdy,
dyskutując nad uchwałami, chcą odwołać się
do aktów prawnych czy baz danych.

DOBRY WNIOSEK Z RASZYNA

Wśród dziesięciu wniosków zgłoszonych
do budżetu powiatu na 2012 rok przez organizacje pozarządowe znalazł się wniosek
z Raszyna złożony przez fundację „A Jednak” działającą na rzecz zagospodarowywania zrujnowanych zabytków i wspomagania przedsiębiorczości. Występując
o kwotę dofinansowania 56 tysięcy złotych
chce zrealizować Euroinkubator wspierający
przedsiębiorczość. Solidnie przygotowany
wniosek i wiarygodność organizacji sprawiają, że szanse na uwzględnienie w projekcie budżetu na nadchodzący rok są bardzo
duże.

KOMU… BUDYNEK
W BRWINOWIE

Informowaliśmy o planach zagospodarowania budynków po zlikwidowanym Zespole
Szkół Agroekonomicznych w Brwinowie
przy ul. Pszczelińskiej na cele wspierania

nikom oraz radnym dramatycznej sytuacji
osób z autyzmem. Realizując go odbyliśmy
szereg spotkań z przedstawicielami władz
samorządowych oraz wyższych szczebli.
Zrealizowaliśmy również projekt Zdrowe
Wakacje, w ramach którego grupa nastolatków dotkniętych autyzmem mogła skorzystać z wypoczynku letniego uwzględniającego ich specyficzne potrzeby.

Chcemy...

…aby na terenie powiatu pruszkowskiego
powstał specjalistyczny ośrodek dla osób
z autyzmem, zorganizowany zgodnie z ideą
Farmy Życia, prowadzonej przez Fundację
Wspólnota Nadziei w Więckowicach pod
Krakowem.

© P. Iwicki

ŚWIATŁA PO STAREMU…

Budynek w Brwinowie

Wszystkie chcą zaadaptować budynki na
cele rehabilitacyjne bądź na rzecz aktywizacji
i integracji osób skazanych na wykluczenie
społeczne i zawodowe. Radni mają zadecydować, jakie podjąć kroki. Nieruchomość jest
bardzo atrakcyjna, jednak z racji na jej wielkość i wysokość ceny, w minionej kadencji
nie znalazł się nabywca. Jest zatem szansa,
aby powiat zagospodarował ją dla mieszkańców.

BĘDZIE TURNIEJ

W trakcie posiedzenia komisji Edukacji,
Promocji, Kultury i Sportu Rady Powiatu,
pojawiła się idea zorganizowania zimowego
halowego turnieju piłkarskiego, w którym
wystartowałyby drużyny z wszystkich gmin
i miast naszego powiatu. Miałby się odbyć
w nowoczesnym ośrodku MOS w Pruszkowie, na co dzień udostępnianym szkołom.
Zorganizowania całodziennego turnieju
podjęli się dwaj radni Grzegorz Jastrzębski
i Piotr Iwicki, prezentujący przeciwne ugrupowania. Piłka jest ponad polityką - oświadczyli.
Piotr Iwicki

Aktualnie

Prowadzimy akcję „Policzmy się”. Jeżeli
jesteś rodzicem dziecka lub dorosłej osoby
z autyzmem z naszej okolicy koniecznie
skontaktuj się z nami:
E-mail: fundacja@totoanimo.org
tel. 0 515 123 084.
Jeżeli znasz rodzinę osoby z autyzmem
przekaż nasz apel. Pomoże nam to przekonać władze, że utworzenie ośrodka jest
konieczne.

Jeżeli możesz, wspomóż nas:
Fundacja TOTO ANIMO
KRS 0000248799
TOTO ANIMO dla dzieci z autyzmem
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Sprawy mieszkańców
Dzień pracownika
socjalnego

Szlachetna paczka… od Ciebie

Już po raz drugi w naszej gminie ruszyła
Szlachetna Paczka – niezwykły projekt,
dzięki któremu wielu rodzinom w naszym
kraju żyje się lepiej! Idea Szlachetnej Paczki
polega na ofiarowaniu ubogim rodzinom
dopasowanych darów, które mają pomóc im
w codziennym życiu i pomóc na nowo spojrzeć w przyszłość, sprawić by znów uwierzyli, że mogą coś w życiu osiągnąć, a przede
wszystkim, że nie są sami. W zeszłym roku
w naszej gminie udało się pomóc trzynastu
rodzinom. W tym roku chcemy wesprzeć ich
ponad trzydzieści. Ile z tego wyjdzie zależy
w dużej mierze od CIEBIE!
Wolontariusze już ruszyli do rodzin.
Rozmawiają z nimi, poznają ich sytuację.
Teraz kolej na nas. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl możesz znaleźć rodzinę,
której możesz pomóc. Zbierz znajomych
i zróbcie wspólną paczkę dla jednej z rodzin!
M. Wróbel

Mikołaj i Śnieżynka
w „Świetliku”
18 grudnia w godz. Od 1800 do 2000 zapraszam wszystkie dzieci do świetlicy środowiskowej w rybiu przy ul. Spokojnej 23 na spotkanie z Mikołajem i Śnieżynką. Będzie
wspaniała zabawa, konkursy i łakocie.
Dyrektor Świetlika Anita Jaskólska

Przypadający 21 listopada
Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania
wszystkim pracownikom
pomocy społecznej wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie
w służbę drugiemu człowiekowi. Praca socjalna to
wielka odpowiedzialność
i ciężka praca, do której
potrzeba niezwykłych, oddanych ludzi, którzy stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć
niejeden trud ludzkiego życia. Z okazji
tegoż Święta składamy pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za
wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców gminy Raszyn. Życzę, by nigdy nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości.
Niech wyjątkowym wynagrodzeniem stanie się dla Was przekonanie, iż Wasze wysiłki
ułatwiają życie mieszkańcom gminy Raszyn.
Kierownik GOPS   Anna Kuźmińska

E-parafia

w Dawidach Bankowych
Ruszyła strona internetowa parafii rzymsko katolickiej św. Mateusza Ewangelisty
w Dawidach Bankowych. Na stronie znaleźć
można informacje dotyczące życia wspólnoty, duszpasterzy oraz rady parafialnej,
ogłoszenia duszpasterskie, a także wiadomości o stanie prac związanych z rozbudową
kościoła.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy, a wszystkim, którzy chcieliby
wspomóc budowę kościoła podajemy konto
bankowe:
74 8004 0002 2001 0000 1850 0001
http://swmateusz-dawidy.pl/index.html

Wójt Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba,
informuje o zawarciu Umowy Pożyczki
Nr 0168/11/OW/P w dniu 16.09.2011 roku
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybie, Gmina Raszyn”.
Wartość inwestycji: 296 857,84 zł, z czego
pożyczka WFOŚiGW: 235 408,27 zł.
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WOLNE MIEJSCA
W GMINNYCH PRZEDSZKOLACH

W gminnych przedszkolach są jeszcze
wolne miejsca. Rodziców zainteresowanych umieszczeniem pociech informujemy,
że w sprawie wolnych miejsc mogą kontaktować się z następującymi placówkami:
• Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Topolą” – przy Pruszkowskiej
21c w Raszynie i w Oddziale Przedszkolnym
przy Godebskiego 1, ma 6 wolnych miejsc.
Informacji udziela Dyrektor Pani Hanna
Pasterska tel. (22) 498-14-06
• Przedszkole nr 2 w Raszynie – przy
ul. Poniatowskiego 18, w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkolnej 2 oraz Spokojnej 23
w Rybiu, ma 6 wolnych miejsc. Informacji
udziela Dyrektor Pani Magdalena Kołakowska tel. (22) 720-25-72
• Bajkowe Przedszkole w Dawidach przy
ul. Warszawskiej 210, ma – 2 wolne miejsca.
Informacji udziela Dyrektor Pani Ewa Gac
tel. (22) 353-98-90, (22) 797-45-70
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Listy od mieszkańców

„Nie tędy droga” – anonimowy Panie Krzysiu
W nawiązaniu do artykułu, który został
umieszczony w Kurierze Raszyńskim Nr 9
o w/w tytule, informuję Pana oraz czytelników, że podał Pan kilka nieprawdziwych
danych. Według Pana wyceny, wykup
gruntu i budowa magicznej obwodnicy
będzie kosztować budżet 15mln zł. Wycena
ta jest niczym nie potwierdzona, o bardzo
zawyżonej wartości, wręcz wyssana z palca.
Grunt pod budowę tej drogi będzie wyceniany przez rzeczoznawcę majątkowego,
który bazować będzie na cenach gruntu
sprzedawanych w tej okolicy w ostatnim
okresie. Informuję, że działka o tych samych
gabarytach – 1 ha, położona bezpośrednio
przy Al. Krakowskiej w Jankach, została
sprzedana za 5 mln złotych, czyli 500zł/m2.
Wykonanie tej drogi według wyceny kosztorysowej to suma 5 mln złotych, jednak
w ostatnich przetargach wykonawcy oferują,
z reguły, ceny na poziomie 50-60% wartości
kosztorysowej. Podsumowując, te wartości
to suma znacznie mniejsza od tej, jaką Pan
podał. Przedłużenie ul. Trakt Grocholicki do
ul. Sportowej, nie jest obwodnicą Raszyna,

tylko drogą, umieszczoną od ponad 20 lat
w planie zagospodarowania przestrzennego
Gminy Raszyn i do chwili obecnej nie wykonaną. Droga ta to nie ,,obwodnica’’ prowadząca z centrum Raszyna donikąd, tylko
najkrótsza droga z centrum Raszyna do
Grocholic oraz urzędów i instytucji znajdujących się w Pruszkowie. Zapewnienie połączenia komunikacyjnego z powiatem należy
do zadań Gminy, która do chwili obecnej nie
bardzo daje sobie z tym radę. Jednocześnie
oświadczam Panu, że Grocholice i Puchały,
jako nieliczne miejscowości w Polsce, nie
posiadają żadnej komunikacji publicznej,
którą od wielu lat mają mieszkańcy Dawid,
Ład czy Falent. Radni nie lobbują za uchwaleniem budżetu koniecznego do spłaty nieistniejących roszczeń odszkodowawczych,
tylko jest to jedyny sposób na realizacje tego
zadania, które od ponad 20 lat, przez zaniedbania poprzednich władz samorządowych,
nie zostało zrealizowane. Projekt na wykonanie tego zadania jest od grudnia 2010 r.
gotowy i czeka na realizację.
Szanowny Panie Krzysiu, żeby wszcząć

procedurę wywłaszczeniową, a jest to jedyna
droga realizacji tej inwestycji, muszą być
zapewnione w budżecie w całości środki
na wykup gruntu pod inwestycję. Droga
ta jest potrzebna dla poprawienia układu
komunikacyjnego, bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Gminy Raszyn.
Mieszkańcy Grocholic, a zwłaszcza dzieci,
codziennie muszą pieszo dotrzeć do komunikacji publicznej tj. Al. Krakowskiej oraz
do szkół. Jednocześnie informuję Pana, że
w sąsiedztwie Grocholic też są kilkudziesięciohektarowe obszary, które właściciele
chcą przeznaczyć pod zabudowę wielorodzinną. Uchwalenie takiego planu zagospodarowania w bardzo krótkim czasie znacznie zwiększyłoby liczebność mieszkańców
naszej okolicy, a przez to zamożność gminy,
jednak z powodu braku odpowiednich dróg
i infrastruktury, realizacja w chwili obecnej
w/w planu jest, według mojego zdania, niemożliwa.
Z poważaniem,
Radny Gminy Raszyn Sławomir Haczkur

nego budżetu. Usilne starania i działania
mieszkańców przyczyniły się między innymi
do powstania w naszych miejscowościach
planów zagospodarowania przestrzennego,
których istnienie warunkuje rozwój Gminy
i pociąga za sobą jej zobowiązania nie tylko
w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, ale także wypłaty odszkodowań. Nasze
wątpliwości budzi celowość przeznaczenia
w budżecie gminy olbrzymich środków na
sporządzenie planu realizacji oraz wykup
działki drogowej od jednego właściciela, do
tego umiejscowionej w taki sposób, iż ów
właściciel po wydzieleniu działki drogowej
(która w tym momencie staje się na mocy
prawa własnością gminy) zyskuje olbrzymie
możliwości inwestycyjne. Czyżby droga ta
miała odblokować jakieś inne tereny? Bo jak
wyjaśniliśmy wcześniej, nie przyczyni się
ona naszym zdaniem do poprawy sytuacji
komunikacyjnej w samym Raszynie. Czy
konieczność natychmiastowego uchwalenia
środków na wypłatę jeszcze nie istniejącego
odszkodowania nie kłóci się ze zwykłą przyzwoitością wobec właścicieli, których działki
stanowią już własność gminy, a inwestycje
na ich terenie nie są możliwe, dlatego, że
gmina „nie ma pieniędzy”? Cel owej kampanii na rzecz „obwodnicy Raszyna”, dla nas,
jako mieszkańców nie jest do końca jasny.
Dlatego też, chcielibyśmy, by osoby zaintere-

sowane, zamiast zarzucać nam brak rozeznania lub kompetencji, przedstawiły rzeczowe
argumenty. Możliwe, że nie znamy wszystkich okoliczności i faktów związanych z tą
propozycja i to dlatego ten cel nam umyka.

Znikający cel
Po opublikowaniu w poprzednim numerze artykułu pod tytułem “Nie tędy droga”
pojawiły się krytyczne głosy, zarzucające
autorowi nie tylko nierzetelność w ocenie
celowości inwestycji, ale także „wtrącanie
się”. Jako mieszkańcy gminy reprezentowani
przez naszych sołtysów, precyzujemy nasze
zastrzeżenia.
Nazwa „obwodnica” jest określeniem
funkcjonalnym, a nie ozdobnikiem, mającym dodać drodze splendoru. O ile określenie drogi na Grocholicach „traktem”, jest jak
najbardziej uzasadnione, o tyle nazwanie jej
przedłużenia obwodnicą, jest, mówiąc delikatnie, nadużyciem semantycznym. Obwodnica powinna coś obwodzić, a projektowana
droga po prostu przechodzi przez centrum
Raszyna. Owa „obwodnica” nie przyda się
ani kierowcom jadącym od strony Janek,
którzy stoją w korku od wylotu ulicy
Godebskiego przy kościele, ani tym zatruwającym okolice spalinami, a swe trzewia
żółcią, poruszającym się w żółwim tempie
od strony Warszawy.
Co zaś do „wtrącania się”: Szanowni
Państwo Radni, sprawujecie władzę na podstawie mandatów otrzymanych w wyborach samorządowych od nas, mieszkańców.
Każda sprawa, która trafia na posiedzenia
rady gminy, jest naszą sprawą. Zwłaszcza
taka, która dotyczy znacznej części gmin1
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Sołtysi Ład i Podolszyna i mieszkańcy

Od Redakcji
W trakcie poprzedniej sesji Rady Gminy,
podczas dyskusji nad Apelem Radnych
o przeznaczenie w budżetach na lata 2012
i 2013 kwoty 10 mln zł na budowę drogi
gminnej Trakt Grocholicki, część radnych
prosiła radnego z tego okręgu Sławomira
Haczkura, o potwierdzenie, że mieszkańcy
Nowych Grocholic rzeczywiście chcą
budowy drogi, która, ułatwiając komunikację wsi z centrum Raszyna, wprowadzi
w ich spokojny dotychczas rejon zwiększoną
znacznie liczbę samochodów. Radna Anna
Matracka stwierdziła, że przed podjęciem
takiej decyzji, musi być pewność, że mieszkańcy naprawdę tego chcą. Zapraszamy
mieszkańców Nowych Grocholic do wypowiadania się na ten temat na łamach Kuriera
Raszyńskiego.

Kurier Raszyński nr 10 listopad 2011 | www.raszyn.pl

Sport

Gminny Ośrodek Sportu dla wszystkich!
Boiska

dzone są również ogólnodostępne, bezpłatne
zajęcia dla dzieci i młodzieży z koszykówki,
piłki ręcznej, unihokeja, siatkówki oraz
tenisa stołowego (również dla dorosłych).

© K. Walczak

GOS udostępnia mieszkańcom dwa Orliki
– w Raszynie przy Pruszkowskiej i w Sękocinie Nowym przy szkole. Umożliwiają
one uprawianie piłki nożnej, siatkówki,
koszykówki czy tenisa ziemnego. Wykwalifikowani trenerzy środowiskowi fachowo
prowadzą zajęcia sportowe. Ostatnio Urząd
Gminy przyznał GOS-owi prowadzenie
działalności sportowej na nowo powstałym
boisku wielofunkcyjnym w Raszynie! Przez
pięć dni w tygodniu w godzinach od 16 do
22 i w weekendy, boisko będzie miejscem
ciekawych zajęć i różnych imprez sportowo
– rekreacyjnych.

Karate dla młodych

Już od 2001r Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie oferuje mieszkańcom szereg
ciekawych zajęć oraz imprez sportowych,
pomagających spędzać czas aktywnie
i zdrowo. GOS dysponuje wieloma obiektami umożliwiającymi uprawianie ulubionych dyscyplin.

Imprezy plenerowe

GOS organizuje również wiele imprez, turniejów czy konkursów sportowych: zawodów piłkarskich. Od dwóch lat jest organizatorem ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego,
którego ostatnia edycja zgromadziła blisko
600 osób! Poza tym GOS uczestniczy w lokalnych festiwalach i świętach. Podczas Dnia
Dziecka czy Gminnych Dożynek organizuje
nie tylko zawody sportowe, ale też tak oryginalne przedsięwzięcia jak pokaz militarny
dla dzieci!

Najbliższa impreza

6 grudnia GOS zaprasza wszystkie dzieci
i ich rodziców na „Mikołajki”. Poza obowiązkowym Świętym Mikołajem milusińscy,
którzy w godzinach od 16-22 wejdą na basen
bezpłatnie, będą mogli „chodzić po wodzie”
na wielkiej nadmuchiwanej kuli wodnej,
uczestniczyć w różnych grach i zabawach,
a na koniec wypić pyszną gorącą czekoladę
i zagryźć ją herbatnikami.

Nowoczesny obiekt przy Sportowej 30,
przed południem użytkują bezpłatnie
uczniowie naszych szkół. Po południu oraz
w weekendy oferuje mieszkańcom kursy
nauki doskonalenia pływania, w grupach
i indywidualnie, Aqua Aerobik, zajęcia
„Zdrowa Sylwetka”, zajęcia dla niemowlaków i kobiet w ciąży, rehabilitację wodną dla
Seniorów czy sekcję pływacką dla roczników
1999-2002. Indywidualnie można pływać
w godz. 6-8 oraz po południu, a wszystko
po przystępnych cenach.

Siłownia

Zestaw urządzeń pozwala na korzystanie
przez osoby w różnym wieku od wyczynowców do tych, którzy chcą trochę poprawić
swoją kondycję.

© K. Walczak

Pływalnia

Aerobik

Zajęcia w szkołach

Zapraszamy

Korzystając z bazy szkolnej gimnazjum
i podstawówki w Raszynie GOS oferuje
mieszkańcom kolejne sposoby wdrażania
w „sportowe życie”. Ciągle rośnie popularność zajęć karate, prowadzonych przez sensei Krzysztofa Chałupkę, dla osób w różnym
wieku, włącznie z „Kinder Judo” dla dzieci
od 4 do 7 roku życia. Ośrodek prowadzi też
zajęcia pomagające ukształtować sylwetkę
poprzez Aerobik, TBC czy STEP. Prowa-

Nie ma co czekać! GOS już dziś zaprasza
na zajęcia, które pozwolą wolny czas spożytkować przyjemnie i przede wszystkim
zdrowo!
Basen: codziennie w godz. 600-2200
siłownia: pon-pt: 1100-2200, sb-ndz: 900-2000
informacje o zajęciach:
tel/fax (022) 720 19 16, 720 19 08
www.basenraszyn.pl basen@raszyn.pl

Trener: Walentyn Sukhanow
W 2011 r. sekcja pływacka uczestniczyła
w kilku turniejach. 16 01 w XIII Grand Prix
Legionowa w pływaniu wzięli udział Paulina
i Ada Niewiadomskie, Magda Bratkowska,
Adrian Sadowski, Kacper Kępa, Wiktor
Sękowski i Hubert Szustak, startując w 8 różnych kategoriach. Paulina Niewiadomska
uzyskała 2 miejsce na 50 metrów grzbietem.
Kolejne zawody to IV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo
w dniu 12 06. Tym razem w naszej kadrze
znaleźli się Ola Polańska, Ada i Paulina Niewiadomska, Mateusz Jędrzejewski, Hubert
Szustak, Kacper Kępa, Adrian Sadowski, Patrycja Oleksiak, Eryk Rozmyśliński
oraz Magda Bratkowska. Ich wyniki to:

2 miejsce 9-letnej P. Niewiadomskiej w kat.
50 metrów stylem dowolnym i 3 pozycja
10-letniej P. Oneksiak w 50 metrów grzbietem. Sukces drużyny to 3 pozycja w sztafecie
dziewcząt 4x50 metrów dowolnie, z czasem
2 minut 25 sekund. Ten fantastyczny wynik
oraz podium bardzo zmobilizowały kadrę
naszych raszyńskich młodych pływaków.
Kolejnym wyzwaniem były wrześniowe
IV Grand Prix w pływaniu o Puchar Sprintu
Victorii Józefów. Świetne przygotowanie dało
triumf drużynowy i indywidualny. Złote
medale zdobyły Ada i Paulina Niewiadomskie w kat. 50m stylem dowolnym, każda
w swojej kat. wiekowej. Hubert Szustak
(12 lat) uzyskał 3 miejsce w kategorii grzbietowej na 50 metrów a „super czwórka”: Ada
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Nasza sekcja pływacka. Wyniki 2011

Przed treningiem

i Paulina Niewiadomska, Patrycja Oneksiak
i Ola Polańska, pływając na 50 m dowolnie,
zdobyły złoto z czasem 2 minuty i 29 sekund.
„Co najmniej takie wyniki powinny być
na każdych zawodach”- podsumował żartobliwie zbiór pucharów trener Walentyn.
Maciej Dąbkowski
1
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RASZYNIACZEK
Miłośnicy pływania (zwłaszcza w raszyńskim basenie) – uczniowie klas drugich
raszyńskich szkół podstawowych mieli okazję tę swoją pasję zobrazować w pracach
plastycznych, biorąc udział w gminnym konkursie pod hasłem: „Moje spotkanie z pływaniem”. Konkurs zorganizowały po raz
trzeci nauczycielki SP w Raszynie: Mariola
Kaczorowska i Bożena Ciesielska, zapraszając do współpracy Gminny Ośrodek Sportu
oraz Gminny Ośrodek Kultury. Uczestnictwo
w nim było formą zabawy, ponieważ dzieciom mogli pomagać w wykonywaniu prac
rodzice. Nagrodę specjalną za hasło: „Basen
w Raszynie służy rodzinie” otrzymała Emilka
Kuczora. Jury w składzie: Bożena Ciesielska,
Mariola Kaczorowska, Katarzyna Klimaszewska i Elżbieta Kuczara wyróżniło 43 prace.
Nagrody przyznano 10 uczestnikom.

Dziękuję dzieciom z grupy „Króliczki”
i nauczycielkom z Przedszkola nr 2 w Raszynie za urocze prace plastycznych o jesieni
wykonane w różnorodnych technikach.
Raszyniaczek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Osoby nagrodzone:
Kinga Królikowska
Roksana Słodkowska
Marcin Dąbrowski
Patrycja Kącka
Emilka Krajewska
Nadia Zielińska
Rafał Najda
Kajetan Szymczyk
Paweł Pikiel
Ula Wychowaniec

SP Sękocin
SP Łady
SP Łady
SP Raszyn
SP Raszyn
SP Raszyn
SP Raszyn
SP Raszyn
SP Raszyn
SP Raszyn

Nagrody wręcza Wicewójt Mirosław Chmielewski

Gminny Konkurs Plastyczny – zabawa rodzinna

„Moje Spotkanie z PŁywaniem”

Rafał Najda, kl. II c – SP Raszyn

Ula Wychowaniec, kl. II g – SP Raszyn

Emilka Krajewska, kl. II b – SP Raszyn

Roksana Słodkowska, kl. II a – SP Łady

Jesiene prace dzieci z Przedszkola nr 2 w Raszynie

Tomasz Roch

Michał Kubaczyk

Nelly Pandey

Kuba Ornowicz

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

fot. Adam Zieliński

Dzień dobry!

