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Gminne imprezy

Ferie,
ferie…
i po feriach
Przyszli strażacy oglądają
nowy wóz bojowy OSP Raszyn © A.Pluta

Może zostanę sikawkowym © A.Pluta

Nie ma co pisać, wystarczy
obejrzeć, jakie atrakcje przeżyły dzieci z naszej gminy
podczas organizowanych przez
GOK wakacji zimowych.
Każdy dzień przynosił nowe
wrażenia, które dzieci zapamiętają na długo. Poza ciekawymi zajęciami w pomieszc z e n i a c h G O K- u , d z i e c i
odwiedziły OSP w Raszynie,
a także mogły na własne oczy
zobaczyć jak pracuje Wójt
Andrzej Zaręba, posiedzieć
przy stole konferencyjnym a
nawet przy biurku włodarza
gminy. Po takim wypoczynku
łatwiej przez kolejne miesiące
podołać trudom nauki.

Kto jest Wójtem © A.Pluta

Malować można wszystko © A.Pluta

Nowy radiowóz naszej policji © A.Pluta

WIDZIANE z GOS-u
SPORT to więcej niż promocja zdrowego trybu życia
i atrakcyjne widowiska
dla mieszkańców i fanów
poszczególnych dyscyplin. Dla mnie, Gospodarza
Gminnego Ośrodka sportu
w Raszynie sport to obszar
budowania więzi społecznych, a także budowa sportowej tożsamości mieszkańców, ponieważ sport
buduje w człowieku system wartości, przyczynia
się do jego wszechstronnego rozwoju, integruje.
Dlatego już na starcie 2012
roku, w styczniu, w raszyńskim GOS-ie odbyły się trzy
ważne imprezy sportowe.
Powiatowe Zawody w Pływaniu dla Szkół Podstawowych, w których brały udział
szkolne drużyny pływackie z Raszyna, Pruszkowa,
Michałowic, Brwinowa
i Otrębus. Zwycięska drużyna awansowała do międzynarodowych zawodów
w Ożarowie Maz. W kategorii dziewcząt zwyciężył
Raszyn i zakwalifikował się
do kolejnych rozgrywek
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reprezentując naszą gminę.
Gratulujemy! Kilka dni
później odbyły się kolejne
zawody. Był to pierwszy taki
projekt organizowany przez
GOS w historii jego działalności: Gminne Mistrzostwa Juniorków w pływaniu. Te zawody przeszły
nasze wszelkie oczekiwania.
Do uczestnictwa zgłosiło
się około 120 dzieci, którym
kibicowali rodzice, babcie,
dziadkowie i znajomi. Przez
3 godziny przeprowadzono
prawie 50 startów. Całość
trwała ponad 4 godziny, co
pokazuje rozmach imprezy,
a obecność Wójta Gminy
R a s z y n Pa n a A n d r z e j a
Zaręby jeszcze bardziej podniosło rangę mistrzostw.
1 4 s t y c z n i a b r. G O S
obchodził swoje 10-lecie.
Z tej okazji zorganizowaliśmy «Urodziny Pływalni»,
szczególnie dziękując wszystkim sponsorom, partnerom,
którzy współpracowali bądź
stale współpracują z GOS.
Podziękowaliśmy za wkład
i zaangażowanie w rozwój
placówki. Kropką nad «i»
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10 urodziny GOS © M. Dąbkowski

Gminne Mistrzostwa Juniorków © M. Dąbkowski

był oryginalny tort w formie
basenu, szampan, a dla najmłodszych wata cukrowa,
malowanie twarzy, klaun
oraz zabawy w wodzie, a najciekawszą atrakcją było «chodzenie po wodzie» w specjalnej kuli.
W takim szybkim tempie GOS zaczął nowy rok
2012 i ten poziom postaramy się utrzymać. Kolejne,

aż 3 imprezy sportowe dla
mieszkańców, przygotowujemy już w marcu. A są
to: V Ogólnopolski Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Raszyn, Liga Podnoszenia Ciężarów oraz Dziecięcy Festiwal Karate.
Zapraszamy serdecznie!
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu w Raszynie

Od redaKcji

KURIER RASZYŃSKI Kurierem Obywatelskim?
Minął właśnie rok naszej
pracy nad Kurierem Raszyńskim. W pierwszym numerze pisałyśmy: „Chcemy,
aby Kurier Raszyński pełnił
w naszej społeczności kilka
funkcji: informował mieszkańców o tym, co ma się
dziać, umożliwiając aktywne
włączenie się w interesujące
prace czy imprezy, opowiadał o tym, co się zdarzyło,
zachęcając do przyszłego
uczestnictwa, prezentował
różne poglądy i zagadnienia
zapraszając do dyskusji nad
nimi.(…) Taki sposób relacjonowania wydarzeń nazywa
się dziennikarstwem obywatelskim. Zakłada on współpracę redakcji z dziennikarzami obywatelskimi,
czyli każdym czytelnikiem zainteresowanym współtworzeniem
Kuriera. Mamy nadzieję,
że nasza gminna gazeta,
będzie, jak kiedyś, wspólnym dziełem raszyńskiej społeczności”. Takie
były założenia. A jaka
realizacja?

wania przestrzennego, planów zagospodarowania czy
też stanowiące próbę rozwiązania konfliktów między
mieszkańcami.
W r u b r y k a c h Ku r i e r a
Raszyńskiego pojawiały się
informacje o wszystkich prowadzonych inwestycjach.
Swoje miejsce znalazły też
interpretacje nowych ustaw:
Prawo Wodne i „Ustawy
śmieciowej”. Relacjonowaliśmy to, co się dzieje
w powiecie pruszkowskim

Kto pisał w Kurierze
Raszyńskim?
W 11 numerach gazety
wydanych w 2011 roku, poza
redaktorkami Małgorzatą
i Zofią Kaiper, PISAŁO
88 OSÓB: Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba, jego
zastępcy: Mirosław Chmielewski i Marzena Lechańska,
Radni: Celina Szarek, Agata
Kuran Kalata, Teresa Nowak,
Sławomir Haczkur, Radca
Prawny Elżbieta Zawisza, sołtysi:
Andrzej

Kurier Raszyński
tam był
W naszej gminie wiele się
dzieje. Począwszy od niezwykle aktywnej, codziennej
pracy Wójta Andrzeja Zaręby
i jego zastępców Mirosława
Chmielewskiego i Marzeny
Lechańskiej, pracowników
Urzędu Gminy, wielu radn y c h , s o ł t y s ó w, k l u b ó w
Seniora, GOK-u, GOS-u,
klubów sportowych, gminnych parafii, na szkołach
i przedszkolach, z ich działaniami znacznie wykraczającymi poza podstawowy
program nauczania, kończąc.
W tym czasie Rada Gminy
obradowała 14 razy, podjęła 215 uchwał, a Komisje
Rady spotkały się 73 razy.
W Urzędzie Gminy i sołectwach odbyło się wiele spotkań z mieszkańcami: wybory
sołeckie, zebrania w sprawie
budowy kanalizacji, odwodnień, studium zagospodaro-

i co
proponuje nam
ZTM. W ciągu tego
roku odbyła się duża ilość
imprez ogólno gminnych,
jak Święto Niezapominajki,
Dzień Dziecka, Dożynki,
otwarcie WRONIKA 2011,
II Bieg Raszyński, czy Międzynarodowy Turniej Bokserski i lokalnych, takich jak
imprezy zespołów wokalnych i teatralnych seniorów, Pikniki w szkołach
i sołectwach, wystawy, spotkania muzyczne i literackie w Świetliku, Bibliotece,
GOK-u, GOS-ie czy kościołach parafialnych. Ogromna
aktywność naszych szkół
przekładała się na osiągnięcia, często wykraczające
nie tylko poza powiat, ale
i województwo mazowieckie.

Górecki, Stanisław Olesiński, Maria
Brzezińska, Ewa Surmacz,
Dyrektor GOK-u Elżbieta
Kuczara, jej z-ca, radny
powiatowy, Piotr Iwicki,
Dyrektor GBP Magdalena
Golec, Dyrektor GOPS
Anna Kuźmińska, pracownicy Urzędu Gminy: Barbara
Cebula, Jolanta Osowiecka,
Alicja Wąsik Nosek, Anna
Wudarczyk, Bożena Leczkowska, Krystyna Odnous,
Małgorzata Szymańska, Jacek
Wiśniewski, Teresa Berdyga.
Dane do artykułów pisanych przez nas dostarczali
pracownicy Urzędu: Liliana
Kłos, Jarosław Kozłowski,
Maria Sikorska, Barbara Płomińska, Anna Wudarczyk,
Anna Wierzbicka, Jagoda

Gronowska, Kasia Zyskowska. Pisali: Kierownik „Świetlika” a następnie Dyrektor
GOS Katarzyna Klimaszewska, pracownik GOS Maciej
Dąbkowski. Stałymi współpracownikami byli dyrektorzy i nauczyciele gminnych
szkół i przedszkoli: Irena
Uszyńska, Ewa Gac, Jolanta
Nowak, Magdalena Kołakowska, Iwona Pastuszka,
Marta Asman – Milczarek,
Katarzyna Witanowska, Zofia
Kowalska, Grażyna Dąbek,
Alicja Olszak, Agnieszka
Zgiep, Olimpia Bartosik
Wiśniewska, Ewa Hermanowicz, Krystyna Tylakowska,
Aneta Kędziora, Beata Róg,
Zofia Wróbel, Marzena
Stańczak, a na imprezy, po
których powstawały relacje
zapraszały Hanna Pasterska
i Jolanta Kosz. Wielokrotnie ukazywały się artykuły
Beaty Adamiak i członków
Stowarzyszenia ARKA,
członków Kół Seniora
– stałego korespondenta Izabeli Makarskiej, Zyty Stępel, Prezesa
KS Raszyn Piotra Pikiela.
Pisali mieszkańcy: Helena
Męcina, Maria Piesiewicz,
Maria Szeliga, Hanna Burchert, Urszula Łopalewska,
Aleksandra Kaiper Miszułowicz, Joanna Kobryń, Izabela Lubbe, Dorota Kaiper,
Teresa Szostak, Jacek Gromek, Michał Wróbel, Marcin Matyjek, Marek Boruc,
Marek Obłuski, Krzysztof
Bąkała, Wojciech Dymkowski, Sebastian Ghandour,
Konrad Zubko, Jacek Kaiper,
Krzysztof Będkowski, Marek
Bazylak, Andrzej Zygmuntowicz, Paweł de Pourbaix,
Szymon Wróblewski, Paweł
Krukowski, Piotr Lipiński
i Jarek Aranowski. Sekretarz
Gminy Michał Kucharski
był autorem ciekawych rozwiązań graficznych, a autorką
wielu zdjęć była Ania Pluta.
Taki był Kurier Raszyński
w 2011 roku. Czy był Kurierem Obywatelskim? – oceńcie
Państwo sami.
Małgorzata Kaiper, Zofia Kaiper
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OGŁOszenia

Szanowni Państwo,
W tym roku na terenie gminy Raszyn wprowadzamy pilotażowy program zbiórki odpadów w systemie workowym. Zastąpi on
dotychczasowy system segregacji odpadów w pojemnikach, tzw. „gniazdach” ustawionych w miejscach publicznych.
Od tego roku segregacji dokonywać będziemy w każdym gospodarstwie domowym poprzez umieszczanie odpowiednich
odpadów w 2 workach. Worki odbierane będą raz w miesiącu (według harmonogramu zamieszczonego w tabeli) przez wyłonioną w przetargu firmę SITA.
Worki z posegregowanymi surowcami wtórnymi wystawiać należy przed posesje do godz. 8 w dniu prowadzenia akcji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieodebrania worków w przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów.
Pierwszą partię worków wraz z instrukcją dostarczą Państwu do połowy marca pracownicy Urzędu Gminy Raszyn. Kolejne
– dostarczane będą przez pracowników firmy SITA.
Dodatkowo informujemy o kontynuacji bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci. Informacji na ten
temat udzielają pracownicy Urzędu Gminy Raszyn pod numerem telefonu (22) 701 79 05 oraz (22) 701 79 12. Informacje te
zostały też zamieszczone na stronie internetowej www.raszyn.pl oraz w Kurierze Raszyńskim. Informacji udzielają także radni
i sołtysi Gminy Raszyn.
Osoby biorące udział w akcji segregacji śmieci prosimy bardzo o oznaczenie posesji numeracją porządkową w celu ułatwienia
pracy firmie odbierającej worki.
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OGŁOszenia

Złóż PIT w Urzędzie Gminy Raszyn
Szanowni Państwo,
w celu ułatwienia mieszkańcom dokonania rozliczenia dochodów za rok 2011,
we współpracy z Urzędem Skarbowym w Pruszkowie, uruchomiony zostanie Punkt Obsługi Podatnika,
w którym pracownicy Urzędu Skarbowego udzielać będą informacji
z zakresu wypełniania i składania zeznań podatkowych za rok 2011.
Uruchomione zostanie także specjalne stanowisko komputerowe umożliwiające wysłanie zeznania drogą elektroniczną
oraz wydrukowanie zeznania wraz z urzędowym potwierdzeniem odbioru.
Punkt Obsługi Podatnika czynny będzie:
6 mArcA 2012 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00
20 mArcA 2012 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00
03 kWIEcIEń 2012 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00
17 kWIEcIEń 2012 r. (wtorek) w godzinach 10.00 – 15.00

Podatniku, rozlicz PIT przez Internet

Urząd Skarbowy
w Pruszkowie

E-deklaracje to system, który został uruchomiony przez Ministerstwo Finansów 1 stycznia
2008 roku i od tej pory umożliwia podatnikom
przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.
E-deklaracje podatkowe można składać drogą elektroniczną poprzez portal
www.e-deklaracje.gov.pl.
Pragnę Państwa zachęcić do skorzystania
z usługi składania zeznań podatkowych drogą
elektroniczną bez użycia
podpisu kwalifikowanego w zakresie zeznań
podatkowych PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT38, PIT-39.
Szczegółowe informacje na temat składania zeznań podatkowych
drogą elektroniczną zamieszczone są na stronie
www www.e-deklaracje.gov.pl.
Złożenie zeznania w formie elektronicznej nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, można je przesłać
o dogodnej porze niezależnie od godzin
pracy urzędu. Obsługa formularza w wersji
elektronicznej jest prosta i nie powinna spra-

wiać trudności. Również w formie elektronicznej można złożyć korektę deklaracji czy zeznania.
System stworzony został w taki sposób,
by podatnik mógł z niego korzystać praktycznie
bez żadnego wysiłku. Jest intuicyjny, przyjazny
dla użytkownika, prowadzi przez kolejne kroki
wymagane przy wypełnianiu, a potem wysłaniu
deklaracji. Zaletą systemu jest przejrzystość oraz
to, że ma wiele przydatnych rozwiązań technicznych, m.in. rozwijane listy pól, obowiązkowe pola są oznaczone ramką i dodatkowo
opisane. Ponadto program na bieżąco sprawdza
poprawność wprowadzanych danych. Bezpieczeństwo przesyłanych danych zagwarantowane
jest dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji
(kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub kwotą przychodu wykazaną w poprzednim
zeznaniu rocznym).
UWAGA!
D o k u m e n t „ U r z ę d o w e Po ś w i a d c z e n i e
Odbioru” (UPO) jest jedynym dowodem
potwierdzającym złożenie zeznana w formie
elektronicznej. Należy pamiętać, że wyświetlony numer referencyjny nie jest Urzędowym
Poświadczeniem Odbioru!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Urzędu ustalono terminy dyżurów w urzędach
samorządów terytorialnych w powiecie pruszkowskim, w których pracownicy Urzędu Skarbowego
w Pruszkowie będą udzielać informacji z zakresu wypełniania i składania zeznań podatkowych
za 2011 rok, w tym również sposobu przesyłania zeznań drogą elektroniczną.
Szczegółowy harmonogram dyżurów zostanie zamieszczony na stronach internetowych Urzędu
Skarbowego oraz samorządów terytorialnych.
Serdecznie zapraszam do odwiedzania strony internetowej US w Pruszkowie (www.is.waw.pl/uspruszkow),
gdzie zamieszczane są informacje o działalności Urzędu, jak i także dotyczące deklaracji i zeznań podatkowych

www.e-deklaracje.gov.pl

Grażyna Zalewska
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz redakcji: Zofia Kaiper | Redaguje: Zespół
Zdjęcie na okładce: A. Pluta | Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski | Druk: Tonobis Sp. z o.o. Zakład poligraficzny, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski
Nakład: 6700 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów
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EtnoShow!
29 listopada 2011 roku
uczniowie Gimnazjum nr
1 im. Prymasa Tysiąclecia
w Raszynie: Kinga Wojdalska, Damian Kornet i Eliza
Kucharska pod opieką pani
Marzenny Bryły wzięli udział
w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Edukacyjnych
EtnoShow zorganizowanej
przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej pod patronatem Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego,
Pa ń s t w o w e g o M u z e u m
Etnograficznego i Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna. Impreza odbyła się
w Muzeum Etnograficznym
w Warszawie. Uczestniczyła
w niej młodzież z 14 szkół
z całej Polski. Wszystkie
zespoły starały się jak najlepiej przedstawić swój region.
Przedstawiliśmy dorobek artystyczny p. Urszuli
Zawilińskiej. Wystawa stworzonych przez nią Madonn
malowanych ziarnami jak
i prezentacja multimedialna
ukazująca między innymi
palmy wielkanocne, podłaźniczki i wieńce dożynkowe
wzbudziły ogromne zainteresowanie zwiedzających.
Otrzymaliśmy wiele pochwał
od oceniających projekty ekspertów, którzy docenili chęć
propagowania twórczości
naszego regionu.
Na EtnoShow panowała
miła i serdeczna atmosfera.
Po prezentacji mogliśmy
obejrzeć występy zespołów
ludowych oraz wziąć udział
w konkursach dotyczących
kultury różnych regionów.
Na koniec pobytu
w Muzeum udekorowaliśmy
świąteczne pierniki, którymi
mogliśmy pochwalić się
w domu. Cały pokaz bardzo
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nam się podobał. Poznaliśmy
wiele tradycji i obyczajów,
mogliśmy też pochwalić się
naszą kulturą ludową.
Eliza Kucharska i Kinga Wojdalska

EtnoLog Gratuluje
W związku z udziałem
uczniów Gimnazjum w programie EtnoLog – zaloguj się na ludowo do szkoły
i Urzędu Gminy trafił list
z gratulacjami dla uczestników oraz ich opiekunki,
Marzeny Bryły. Program
skupia się na promowaniu kultury lokalnej oraz jej
twórczego przetworzenia
przy użyciu nowych mediów.
W jego ramach uczniowie prowadzą badania, oraz
podejmują szereg działań na
rzecz społeczności lokalnej.
Publiczna prezentacja wyników pracy naszych gimnazjalistów miała miejsce
w trakcie pokazu Etnoshow,
podczas której zaprezentowana została wystawa prac

V-ce Wójt Marzena Lechańska
i Marzena Bryła © M. Kaiper

raszyńskiej artystki, Urszuli
Zawilińskiej. List gratulacyjny wręczyła vice-wójt
Marzena Lechańska.

wygrać eliminacje klasowe,
a potem szkolne. Drugoklasiści bardzo ładnie recytowali wybrane utwory. Były
to m.in. „Rozmowa z jesienią”, „Mucha”, „Dwa wiatry”, „Rzeczka”. Niektórzy
uczniowie poprzez strój i za
pomocą ruchu scenicznego
wspaniale oddali charakter
wierszy. Nad prawidłowym
przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: przewodnicząca i jednocześnie
organizatorka konkursu,
p. Regina Suwała, p. Ewa
Karasek, p. Barbara Woźniak, p. Jolanta Dybowska,
p. Mirosława Jankiewicz oraz
gość honorowy: pani dyrektor, Magdalena Karpiniak.
Po krótkiej naradzie Komisja
przyznała 9 nagród i 8 wyróżnień. Z naszej szkoły nagrodę
uzyskała Zuzanna Kaczmarek, zaś wyróżnienie Michał
Pa k u l s k i . G r a t u l u j e m y !
Wszyscy finaliści otrzymają
dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Wójta
Gminy Raszyn. Uroczyste
zakończenie odbędzie się
w Urzędzie Gminy Raszyn
w grudniu. Jeszcze raz gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów!
Nauczyciele SP w Sękocinie

Zofia Kaiper

Przyroda w poezji
w SP w Sękocinie

18 listopada 2011 roku
w naszej szkole odbyła się
kolejna edycja Konkursu
Recytatorskiego „Przyroda
w poezji”. Swoją obecnością
zaszczycili nas uczniowie
klas drugich szkół podstawowych Gminy Raszyn. Aby
dostać się do finału, należało
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Konkursy i nagrody
14 grudnia 2011 w Urzędzie
Gminy wójt Andrzej Zaręba
oraz vice-wójt Marzena
Lechańska wręczyli nagrody
laureatom oraz wyróżnionym w konkursach Przyroda
w Poezji, Rozumiem to, co czytam oraz OMNIBUS. Programy skierowane były do
uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych.

Pierwsze miejsce w IX
edycji konkursu Rozumiem to,
co czytam zajął uczeń SP
w Ładach, radosław Hajc,
a wraz z nim wyróżnionych zostało trzech innych
u c z n i ó w. D r u g i e m i e j sce zajęła Joanna Grygo,
uczennica SP w Raszynie,
zaś trzecie Julia Skowrońska, również z R aszyna.
Wyróżnionych i nagrodzonych w tym konkursie dzieci
było tak wiele, że nie sposób
je wymienić, a na liczącej
dwadzieścia dwie pozycje
liście znalazły się nazwiska
uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych.
Podobnie sprawa ma się
pośród laureatów konkursu
Przyroda w poezji.
Pierwsze miejsce zajęła
uczennica z Ład, Nina
Burzyńska, następnie Agata
Gronek z R aszyna oraz
Zuzanna kaczmarczyk
z Sękocina. W tych zawodach nagrodzonych i wyróżnionych zostało aż siedemnaścioro dzieci ze wszystkich
szkół.
OMNIBUS to międzyszkolny konkurs wiedzy interdyscyplinarnej dla uczniów
klas II i III. 8 grudnia 2011
roku odbył się etap gminny.
I tak z klas trzecich pierwsze miejsce zdobyli marta
Leśniewska i maciek
Lewkowicz z SP w Raszynie. II miejsce przypadło
Gabrieli kot i Janowi
chociajowi z SP w Ładach,
zaś trzecie Zuzannie Bilskiej i Natalii maślak
z Raszyna.
Spośród klas drugich
pierwszym miejscem nagrodzono prace Zofii Domańskiej i Bartłomieja Bartoszewskiego z SP w Ładach.
Drugie miejsce zajęli Oliwia
Zadraś i Dawid Dąbrowski z Raszyna. Trzecie miejs c e p r z y p a d ł o Wi k t o r i i
Nowakowskiej i Amelii Tkacz, również z SP
w Raszynie.
Wszyscy laureaci, wyróżnieni oraz wszyscy uczestnicy
otrzymali nagrody oraz słodkie upominki ufundowane
przez Urząd Gminy.
Zofia Kaiper
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JASEŁKA w GIMNAZJUM

Tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia nasi uczniowie
mieli okazję zobaczyć swoich
nauczycieli w zupełnie innych
rolach: niemal połowa pedagogów Gimnazjum wzięła
udział w przedstawieniu
bożonarodzeniowym, które
zostało zaprezentowane młodzieży 22 grudnia.
Kiedy Siostra Alberta jesienią podzieliła się ze mną tym
pomysłem, wiedziałam, że to
nie lada wyzwanie. Nauczyciele już wcześniej występowali przed uczniami podczas
Dnia Dziecka czy konkursów
karaoke, ale tym razem miało
to być poważniejsze przedsięwzięcie. Po kilku tygodniach
Siostra Alberta powiedziała,
że udało się zebrać chętnych
nauczycieli i że ja również
dostałam rolę w Jasełkach.
Pierwsze próby odbywały
się w mniejszych grupach,
a w grudniu połączyliśmy

poszczególne sceny przedstawienia w jedną całość.
Nie było to łatwe zadanie.
Powszechnie wiadomo, że
nauczyciele to trudna grupa
zawodowa – każdy ma swoje
zdanie, każdy wie lepiej,
każdy chce trochę rządzić.
Właściwie każdy z nas był
reżyserem, scenarzystą i charakteryzatorem. Oczywiście
ta wymiana poglądów wpłynęła wzbogacająco na nasz
występ, ale potrzeba było
dużo cierpliwości, żeby projekt doprowadzić do końca.
Spędziliśmy przecież wiele
godzin po zakończonych
zajęciach – chodziło o to,
żeby uczniom nie popsuć
niespodzianki! Jednak czas
przygotowań będzie mi się
zawsze kojarzył za świetną
zabawą: na co dzień poważni
nauczyciele podczas prób
dawali się ponieść fantazji
i wyobraźni.

Jasełka w Gimnazjum © M. Kaiper

Dlatego na łamach Kuriera
Raszyńskiego pragnę podziękować nauczycielom, którzy
wykazali ogromne zaangażowanie w Jasełka. To niesamowita przyjemność pracować z ludźmi tak oddanymi
szkole i uczniom.
Na zawsze pozostanie mi
również w pamięci towarzysząca naszemu występowi

atmosfera, którą zawdzięczamy młodzieży! Kiedy
zabrzmiał ostatni akord
k o l ę d y „Tr y u m f y K r ó l a
Niebieskiego” poczuliśmy
wszyscy, że zbliża się Wigilia… Czas pokoju i miłości…
Dyrektor Gimnazjum
Ilona Łucjanek

DLA GIMNAZJUM W RASZYNIE

1%

Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” we współpracy z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie pozwoli Państwu przekazać
1% podatku na cele raszyńskiego Gimnazjum.

Żeby to zrobić trzeba jedynie wpisać odpowiednie dane w 3 rubryki
zeznania rocznego za 2011 rok. Całą resztą zajmuje się Urząd Skarbowy
oraz Stowarzyszenie «Przyjazna Szkoła».
Tak wygląda PIT 37 (inne formularze mogą mieć te pola w innych miejscach).
W rubryce 123 – 1% podatku z pola 118.

Zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas I
Dyrektor SP w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, zaprasza rodziców dzieci 5, 6 i 7 letnich na spotkanie w dniu 15 marca
o godz. 17. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie oferta
programowa szkoły, rodzice będą mogli zwiedzić sale lekcyjne,
świetlicę i blok sportowy. Zapisy będą prowadzone codziennie
od 8-15, a w środy do 17.30 do dnia 13 marca 2012 r.
Karty zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej
szkoły lub w sekretariacie.

KONTAKT:
Tel. (22) 715-99-10, fax 715-99-33
www.spraszyn.pl, sekretariat@spraszyn.pl,
szkola_raszyn@vp.pl
rekrutacja do przedszkoli
Pełne informacje o rekrutacji do przedszkoli publicznych
wraz z formularzami znajdują się na stronie Urzędu Gminy
Raszyn: www.raszyn.pl
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rada Gminy

15 stycznia br. poznaliśmy
dwóch nowych ra dnych
naszej gminy. Wybierano ich
w dwóch okręgach wyborczych.
Pierwszy z nich obejmował Podolszyn Nowy, Falenty
Duże i Nowe oraz Laszczki.
Na 979 osób uprawnionych do głosowania do urn
wybrało się 319 (frekwencja – 32,58%), oddając głos
na jednego z trzech kandydatów. Mandat radnego uzyskał Ireneusz koper (145
głosów) zgłoszony przez
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina, tuż za

nim uplasował się Zdzisław molak (135 głosów)
z Komitetu Wyborczego
Wyborców „Praworządność”,
a jako trzecia karina Gotowicz (37 głosów) z Komitetu Wyborczego Wyborców
Inicjatywa Obywatelska.
Drugiego radnego wybierał Raszyn II. W wyborach
na 2505 osób uprawnionych
udział wzięło 650, co oznacza frekwencję 25,95%.
Tu niekwestionowane zwycięstwo odniosła maria
Izabela makarska (269
głosów) z Komitetu Wyborczego Wyborców „Prawo-

Szanowni Państwo, Wyborcy z okręgu raszyn II.
Bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udziału w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raszyn, które odbyły się w dniu 15 stycznia
2012 roku. Jestem szczególnie wdzięczna tym Wyborcom, którzy mi
zaufali i poparli moją kandydaturę w wyborach. To właśnie Wasze
głosy przyczyniły się do mojego sukcesu. Dziękuję również wszystkim,
którzy pomagali mi w kampanii wyborczej i udzielili swojego poparcia
w mojej gazetce wyborczej.
Mieszkańców gminy Raszyn zapewniam, że powierzony mi mandat radnej będę sprawowała z pełnym zaangażowaniem, uczciwością
i godnością a dobro naszej gminy i jej mieszkańców będzie dla mnie
najważniejsze.
Radna
Maria Izabela Makarska

rządność”. Za nią kolejno
uplasowali się: Tomasz
Szwed (141 głosów) zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Tomasza
Szweda”, Jacek Wiśniewski (93 głosy) z Komitetu
Wyborczego Wyborców Inicjatywa Obywatelska, Grzegorz Sekler (86 głosów)
z Komitetu Wyborczego
Wyborców Grzegorza Seklera
oraz Tomasz majcherowicz (49 głosów) z Komitetu Wyborczego Wyborców
Nasza Gmina. Nowi radni
Maria Izabela Makarska i Ireneusz Koper zaprzysiężeni
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zostali podczas XVIII Sesji
Rady Gminy, 25 stycznia
2012 r.
M. Kaiper

Radny Ireneusz Koper

Choć nie było dane mi wygrać, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy
oddali na mnie swój głos w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Raszyn. Bardzo bliska jest mi nasza społeczność, zatem będę, nawet
bez formalnego umocowania, uczestniczył w życiu gminy i działał
na rzecz mieszkańców naszych wsi.
Zdzisław Molak

gółowo analizując wnioski
i zapisy w projekcie. Przeprowadzili szerokie konsultacje
z dyrektorami szkół i przedszkoli, GOK-u, GOS-u,
przedstawicielami organizacji
pozarządowych, aby w końcu
złożyć wnioski Rady Gminy
na ręce Wójta. Jak stwierdził, w trakcie XVII Sesji
rady Gminy radny Sławomir Ostrzyżek, wszystkie wnioski, które złożyła
komisja Budżetu zostały
uwzględnione przez Wójta
Andrzeja Zarębę w pro-

jekcie uchwały budżetu na
2012 rok. Wobec tego zgłosił wniosek dalej idący, aby
blokiem głosować za wszystkimi wnioskami. Ponieważ
poprało go 8 radnych, głosowanie nad budżetem odbyło
się bez kolejnej dyskusji.
Budżet został uchwalony głosami 7 radnych: T. Nowak,
A. Matrackiej, D. Marcinkowskiego, K. Wieczorka, J. Hoffmana, T. Pawlikowskiego
i S. Ostrzyżka. Od głosu
wstrzymał się R. Sieradzki,
przeciw byli: C. Szarek,
H. Koper, M. Słoma, S. Haczkur i A. Kuran Kalata. Podobnym wynikiem przyjęta
została Wieloletnia Prognoza
Finansowa kształtująca finansowe posunięcia, które swym
zakresem wychodzą poza
jeden rok kalendarzowy.

Głosowanie nad budżetem © M. Kaiper

M. Kaiper
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Maria Izabela Makarska
i Ireneusz Koper

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom z mojego okręgu, uczestniczącym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Raszyn,
za powierzone mi zaufanie, dzięki któremu uzyskałem mandat radnego. W swoich działaniach na rzecz Gminy Raszyn zawsze będę
kierował się najlepiej rozumianym interesem mieszkańców.

XVII Sesja Rady Gminy – głosowanie nad budżetem
Odbyła się 29 grudnia 2011
roku i podstawowym jej
tematem było uchwalenie
budżetu na 2012 r. Początkiem procedury uchwalania
budżetu był złożony przed
15 listopada projekt, zaproponowany przez Wójta Andrzeja
Zarębę, poddany następnie
opiniowaniu przez wszystkie
Komisje Rady Gminy. Złożone przez nie wnioski opiniowała i przegłosowywała
Komisja Budżetu. Członkowie Komisji Budżetu spotykali się kilka razy, szcze-

© M. Kaiper

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY RASZYN

Protesty wyborcze
oddalone
Protesty wyborcze o unieważnienie
wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Raszyn w okręgach wyborczych nr 4 oraz nr 8, złożyły komitet Wyborczy Wyborców Nasza
Gmina i komitet Wyborczy
Wyborców Inicjatywa Obywatelska. 27.02.12 r w Sądzie Okręgowym
w Warszawie, XXV Wydział Cywilny,
Al. Solidarności 127, odbyła się rozprawa z wniosku Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina.
Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu
postępowania i wysłuchaniu uczestników postanowił oddalić wniosek
uznając, że nie zaistniały okoliczności, które uzasadniałyby unieważnienie wyborów. Protest wyborczy
Komitet Wyborczy Wyborców „Inicjatywa Obywatelska” pozostawił
bez dalszego biegu na mocy art. 393,
par.2 i 3 Kodeksu wyborczego, jako
że nie zawierał ani przedstawienia ani
wskazania dowodów na poparcie stawianych zarzutów.

urząd Gminy

Rewolucja
w Spółce Wodnej
10 lutego w Urzędzie Gminy
odbyło się spotkanie zarządu
oraz członków Spółki Wodnej Raszyn. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie z prac prowadzonych
w ubiegłym roku, a także
wybrano nowy zarząd i,
po raz pierwszy w historii
tej spółki, komisję rewizyjną. Przewodniczącym
został Jacek Wiśniewski,
jego zastępcą sołtys Dawid
Bankowych – Jarosław Aranowski, zaś sekretarzem Elżbieta Marzec Szeląg, sołtys
Słomina. W skład komisji
rewizyjnej weszli: Agnieszka
Kuczora, Gabriela Kaczorowska oraz Stanisław Olesiński. W głosowaniu ogólnym przyjęto do spółki wsie:
Słomin, Sękocin Nowy,
Falenty Nowe i Nowe Grocholice oraz ustalono składkę
od działki lub hektara,
wysokości 40 PLN rocznie. Jakie cele stawia sobie
nowy zarząd? – Pierwszym
naszym zadaniem będzie określenie faktycznej liczby członków
SW, a następnie podwojenie tej
liczby. Zależy nam też na jak
najlepszym dla mieszkańców
wykorzystaniu przewidzianych
w tegorocznym budżecie dotacji
– mówi Jarosław Aranowski.
Władze samorządowe
przewidziały w tym roku
560 000 zł na dotacje

do zadań Spółki Wodnej,
z czego aż 515 tys. pochodzić może z budżetu gminy,
zaś pozostałe 45 tys. dopłaci
Powiat Pruszkowski. Wykorzystanie tych pieniędzy
będzie możliwe jedynie
przy, pochodzącym ze składek, 10% wkładzie własnym.
Do zadań SW należy dbanie o stan melioracji, jakość
wody pitnej, zapewnienie
ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej.

Wybory Ławników

Najpóźniej do 16 marca
można zgłaszać kandydatury osób gotowych podjąć się funkcji ławników
w sądach I instancji na trzyletnią kadencję. Rada Gminy
Raszyn ustawowo zobowiązana jest dokonać wyborów
uzupełniających dla dwóch
osób – do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu
Rejonowego dla Warszawy
– Żoliborza w Warszawie,
Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, obejmujących
właściwością teren gminy.
Ławnikiem może być obywatel polski między 30 a 70
rokiem życia, odznaczający
się nieskazitelnym charakterem, mający wykształcenie przynajmniej średnie,
zamieszkały lub pracujący
w miejscu pełnienia funkcji,
którego stan zdrowia pozwala
na podjęcie tego typu działań.

Zgłoszeń mogą dokonywać:
prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia oraz inne
organizacje społeczne i zawodowe, wreszcie, – co najmniej 50 obywateli mających
czynne prawo wyborcze,
zamieszkałych stale na terenie gminy.
Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia,
do której należy załączyć
zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone
wobec niego żadne postępowanie ścigane z oskarżenia
publicznego lub skarbowe,
a także o braku ograniczenia
praw rodzicielskich obecnie
lub w przeszłości. Konieczne
jest również zaświadczenie
lekarskie wskazujące, że stan
zdrowia kandydata nie będzie
utrudniał mu sprawowania
funkcji oraz dwa zdjęcia.
Wzory karty zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańca,
Biurze Rady pok. 115, tel

(22) 701 78 80 lub na stronie
internetowej bip.raszyn.pl
w zakładce Wybory Ławników.

„Warszawski
Rower Publiczny”

Uruchamia od czerwca br.
ZTM, najpierw w 50 bezobsługowych wypożyczalniach,
które pojawią się m.in. przy
stacji Ursynów i Stokłosy
oraz na ul. Anody w sąsiedztwie SGGW, na Bielanach
i w Śródmieściu. Do marca
2013 roku, powstanie sieć
co najmniej 120 wypożyczalni na ok. 2000 rowerów.
Modułowe stojaki staną przy
stacjach metra i ważnych
węzłach komunikacyjnych
oraz w pobliżu kampusów
uczelnianych. Wypożyczenie
roweru na czas do 20 minut
będzie bezpłatne, od 21 min.
do godz. – 1 zł, 3 zł za drugą
godzinę, 5 zł za trzecią i 7 zł
za każdą następną.
Stronę redaguje Zofia Kaiper

UWAGA ROLNICY
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15.01
do 25.06.2012 r. producenci rolni mogą ubiegać się
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej
charakter pomocy minimis w rolnictwie. Dopłaty dotyczą
materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka, zakupionego i zużytego do siewu lub
sadzenia w terminie od 15.07.2011 do 15.06.2012.
UWAGA: w 2012 obowiązuje NOWY WZÓr WNIOSkU o przyznanie dopłaty. Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl
lub telefonicznie pod numerem 22/661-72-72 i w Oddziale
Terenowym ARR w Warszawie ul. J. Waszyngtona 146,
Tel. 22/515-81-32.
Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Zbigniew Tokarz
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inwestycje

Wywłaszczenia pod drogi
Z wywłaszczaniem nieruchomości pod drogi
publiczne może się zmierzyć
każdy właściciel. Poniższy
artykuł wprowadzi czytelników w przewidzianą w ustawach i rozporządzeniach
procedurę przejmowania
nieruchomości na ten cel.

Dwie procedury
działania
Przepisy prawa przewidują
dwa sposoby wywłaszczania
nieruchomości. Pierwszy to
tzw. Specustawa drogowa
(obligatoryjna w wypadku
dróg krajowych i autostrad;
gdy chodzi o drogi gminne
i powiatowe – zależy od
budującego), która pozwala
na szybsze budowanie dróg,
ponieważ grupuje kilka decyzji: pozwolenie na budowę,
podział nieruchomości oraz
procedurę wywłaszczeniową,
pozostawiając w gestii wojewody wysokość odszkodowania. Drugi, wynikający
z Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.1997
nr 115 poz.741) jest dłuższy,
bardziej kłopotliwy, za to
korzystniejszy dla wywłaszczonego, z którym najpierw
trzeba przeprowadzić negocjacje i dopiero jeśli nie
dojdzie do porozumienia,
uruchamia się tryb wywłaszczeniowy.

Podstawy wyceny
26 sierpnia weszła w życie
nowelizacja z 14 lipca 2011 r.
rozporządzenia Rady Mini-

strów w sprawie wycen nieruchomości i sporządzania
operatu szacunkowego (DzU
nr 165, poz. 985), która
zmieniła m.in. § 36 obligując rzeczoznawcę majątkowego do opierania wyceny
na aktualnym przeznaczeniu
nieruchomości, a nie celu na
jaki jest wywłaszczana.
Obowiązujący wcześniej
art. 134 ust. 3 i 4 Ustawy
o Gospodarce Nieruchomościami, uznawał, że podstawą
odszkodowania jest wartość
korzystniejsza dla wywłaszczanego. Jeżeli więc wycena
przygotowana z uwzględnieniem dotychczasowego
przeznaczenia działki jest
niższa niż ustalona dla celu,
na który się wywłaszcza,
to stosuje się tę drugą. Na
zmianie przepisów stracili
głównie właściciele działek
rolnych i leśnych. Rzeczoznawca ma wprawdzie prawo
podwyższyć wycenę maksymalnie o 50%, ale wprowadzenie tego wskaźnika
problemu nie rozwiązuje.
Dwoistość regulacji wzbudziła wątpliwości zarówno
właścicieli jak i rzeczoznawców majątkowych. Ministerstwo Infrastruktury (obecnie
Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki
Morskiej) postanowiło je
wyjaśnić przygotowując
interpretację przepisów.
Wynika z niej, że § 36 ust. 4
rozporządzenia realizuje jednak zasadę wyrażoną w art.
134 ust. 3 ustawy i pozwala
rzeczoznawcy majątkowemu
określić wartość rynkową

nieruchomości z zastosowaniem zasady korzyści. rzeczoznawca bada
więc, czy przeznaczenie
nieruchomości wycenianej zgodnie z celem
wywłaszczenia powoduje
zwiększenie jej wartości.
Od wyniku tego badania
zaś zależeć będzie zastosowanie odpowiedniego
sposobu wyceny. Według
ministerstwa nieuzasadniony jest pogląd, że dojdzie
do obniżenia odszkodowań
za wywłaszczenie nieruchomości rolnych w związku
z nowym brzmieniem § 36
rozporządzenia. – Wartość
nieruchomości rolnych nie
będzie odbiegać od wartości nieruchomości rolnych
określonych na podstawie
brzmienia § 36 rozporządzenia sprzed 26 sierpnia 2011 r.
– zapewnia.

Teoria a praktyka
Moim zdaniem wiele zależeć będzie od dobrej woli
stron transakcji i wzajemnego zrozumienia opartego
na kompromisie, ku czemu
skłania się Rzecznik Praw
Obywatelskich, zachęcając do wstępnych konsultacji przy projektowaniu
takiej inwestycji z właścicielami nieruchomości, którzy w wielu przypadkach
o wywłaszczeniu dowiadują
się ostatni. Zasadność celu
publicznego nie dla każdego
jest jednoznaczna, wielokrotnie wywłaszczani nie są
świadomi skutków realizacji

projektu i z tego powodu
najczęściej go nie akceptują, pomijając fakt, że wielu
właścicieli nie chce pozbywać się pod przymusem
swojej własności. Właściwe
i optymalne poinformowanie o planowanej inwestycji
z pewnością mogłoby przyspieszyć i ułatwić procedurę
wywłaszczania, zapobiegając kierowaniu wniosków
do sądów powszechnych.
Transparentna i rzeczowa
informacja pozwoliłaby
też lepiej określać skutki
finansowe wykonania drogi
jak też wykluczyła animozje pomiędzy właścicielami nieruchomości, którzy
w zależności od własnego
zaangażowania uzyskiwali różne odszkodowania
za podobne nieruchomości.
Na uwagę zasługują słowa
Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz,
która na konferencji prasowej zorganizowanej w dniu
24.11.2011 roku w Lublinie
powiedziała: «Choć prawo
zabrania klasycznej mediacji przy wywłaszczeniach, to
pozostaje jeszcze możliwość
klasycznego dobrowolnego,
polubownego załatwienia
sprawy, ale z odpowiednim
nadzorem, tak, aby nikomu
nie działa się krzywda, np.
aby nie doszło do zapłacenia
ludziom starszym czy nieporadnym zaniżonych kwot
odszkodowania.... żebyśmy
szli przed konfliktem».
Aplikant III roku aplikacji adwokackiej
Paweł Iwanicki

Nowy wóz bojowy
OSP DAWIDY
Dzięki usilnym staraniom o dofinansowanie
nowy wóz bojowy OSP
DAWIDY to nowoczesna,
doskonale wyposażona jednostka. Zasadniczą kwotę
– 492 560 zł wyasygnowała
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z budżetu w 2011 r. Gmina
Raszyn, po 150 000 zł dołożyły MSWiA oraz Państwowa
Straż Pożarna, 160 000 zł
WFOŚ a 80 000 zł Sejmik
Mazowiecki.
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Jerzy Giblewski i Jacek Kozerski przed nowym wozem © M. Kaiper

inwestycje

NOWY RADIOWÓZ
dla RASZYŃSKIEJ POLICJI

Ścieżka EKOLOGICZNA
w Falentach

Na początku stycznia br.
zakończono prace przy
budowie „ścieżki ekologicznej” usytuowanej wzdłuż
Stawów Falenckich, przy
Al. Hrabskiej. O tę inwestycję, pozwalającą nie tylko
podziwiać rezerwat przyrody,

ale też bezpiecznie dojść
do Al. Krakowskiej, bardzo
zabiegał radny z Falent Sławomir Ostrzyżek. Łaskawa
aura początku zimy pozwoliła inwestycję zakończyć
na początku stycznia.

Nowe radiowozy dla policji © T. Kuźmicz

12 stycznia 2012 r. przekazano policjantom z Powiatu
Pruszkowskiego sześć
nowych radiowozów, o łącznej wartości 195 000 zł sfinansowane przez samorządy
miasta Pruszków, powiatu
pruszkowskiego, gminy
Raszyn i Michałowice. Nasza
gmina przekazała na ten cel
35 000 zł. Podczas uroczystości Wójt Andrzej Zaręba,

zebranym przed Komendą
Powiatową Policji w Pruszkowie, powiedział, że to wprawdzie pierwsze, ale nie jedyne
działania raszyńskiego samorządu na rzecz strażników
prawa, ponieważ w budżecie
na 2012 rok Raszyn zabezpieczono 1 mln zł na dofinansowanie budowy nowego komisariatu przy Al. Krakowskiej.
M. Kaiper

Ścieżka ekologiczna © M. Miszułowicz

* Artykuł wykonany przez firmę UNIA Sp. z o.o. w ramach działań informacyjnych i promocyjnych dla Projektu
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Żeby Polska
była Polską
W sobotę, 10 grudnia do
Świetlicy Środowiskowej
«Świetlik” w Rybiu przyszło
wielu mieszkańców na spotkanie z Janem Pietrzakiem,
które zorganizował z funduszu sołeckiego Rybia II sołtys
Andrzej Górecki we współpracy z GOK. Jan Pietrzak
prezentował humor i satyrę
polityczną, licznie zgromadzona publiczność bawiła
się świetnie, często wybuchając salwami śmiechu.
Po występie widzowie zostali
poczęstowani smacznym
tortem a Gość wieczoru rozdawał autografy, sprzedawał
płyty i książkę „Jak obaliłem
komunę”. Ja podsunęłam mu
do podpisania nuty pieśni
«Żeby Polska była Polską»,
którą śpiewałam podczas
uroczystego wieczoru z oka-

Gratulacje dla artysty

zji święta listopadowego.
Pan Jan Pietrzak, gdy mu
o tym opowiedziałam, ucieszył się bardzo, że jego pieśni
są lubiane i śpiewane przez
innych wykonawców. To był
bardzo udany wieczór i na
długo pozostanie w pamięci
mieszkańców gminy Raszyn.
Izabela Makarska

Przedstawienie
Jasełkowe
w Falentach

6 stycznia w Święto Trzech
Króli, w fili GOK-u w Falentach odbyło się niezwykłe przedstawienie: Jasełka
Falenckie w reżyserii Ewy
Korporowicz w wykonaniu
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zespołów działających w filii
GOK w Falentach: STUDIA
PIOSENKI, KABARETU
PARAWAN, TEATRU BEZ
BLADEGO POJĘCIA oraz

że trafiły one do serc tych,
którzy śledzą karierę artystki
od dekad, jak i fanom współczesnych, soulowych fraz.
Stylowe aranżacje Wojciecha
Zielińskiego wraz z niepowtarzalnym głosem gwiazdy
wieczoru zrobiły swoje.
Publiczności nie trzeba było
długo namawiać do tego,
aby przyłączyła się do śpiewającej solistki, ta zaś wiele
kolęd i pastorałek wykonała
chodząc po całym kościele
Św. Bartłomieja w Rybiu.
Gromki aplauz i bisy dowodzą, że wpisany duchem
w czas Bożego Narodzenia

Jasełka w Falentach © P. Piskorz

mieszkańców naszej gminy.
W pięknej scenerii, wspaniałych strojach wystąpiły
wszystkie zwyczajowe postacie jasełkowego obyczaju.
W słowno-muzycznym programie wspólnie uczestniczyli starsi i młodsi, babcie
i wnuczki. Wszystkich – aktorów i bardzo licznie zgromadzoną publiczność łączył
piękny obyczaj odgrywania
opowieści o Bożym Narodzeniu i towarzyszących mu
wydarzeniach religijnych
i historycznych. Przedstawienie, które wraz z mieszkańcami oglądali Wójt Andrzej
Zaręba, Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara, radny Sławomir Ostrzyżek, sołtys Kazimierz Choromański, księża
i siostry z raszyńskiej parafii,
bardzo się podobało, co licznie zgromadzona publiczność
wyraziła nagradzając artystów
rzęsistymi brawami.
Iza Makarska

Brawa
dla gwiazdy
Tłumy słuchaczy, piękna
muzyka i niepowtarzalny
nastrój, tak najprościej można
napisać o grudniowym koncercie gwiazdy polskiej piosenki, Haliny Frąckowiak.
Zgodnie z anonsami, występ
zdominowały nastrojowe
kolędy i pastorałki, często
w zaskakujących, idących
z duchem czasu, instrumentacjach. Nic więc dziwnego,
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koncert był przysłowiowym
strzałem w dziesiątkę. Inicjatorem koncertu był Wójt,
Andrzej Zaręba a realizatorami Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, Świetlica
Środowiskowa „Świetlik”
w Rybiu oraz Parafia Św.
Bartłomieja.
Piotr Iwicki

Karnawałowa
Gala
15 stycznia w Sali Kryształowej kompleksu pałacowego
w Falentach orkiestra WARSAW CAMERATA zaprezentowała licznie zgromadzonej
publiczności znane utwory
m.in. Straussa, Mozarta,
Delibesa. Dyrygent Paweł
Kos-Nowicki interesująco
i z dużym poczuciem humoru
wprowadzał widownię w klimat wykonywanych kompozycji, ubarwiając informacje
anegdotami z życia kompozytorów. Każdą zapowiedź
nagradzano gromkimi brawami, a wykonanie utworów

przyjmowano wręcz entuzjastycznie. Atrakcją dla raszyńskiej publiczności był udział
w koncercie Piotra Iwickiego,
który popisał się rewelacyjną grą na instrumentach
perkusyjnych. Publiczność,
inspirowana przez dyrygenta,
aktywnie towarzyszyła artystom w występie np. klaszcząc lub wystukując rytmy
niektórych utworów. Szczególnie spodobał się „wspólnie wykonany” słynny Marsz
Radetzkiego. Ogólnie było
miło, sympatycznie i wesoło.
Przed koncertem odbyła się
uroczystość wręczenia nagród
i podziękowań tym, którzy
w roku 2011 w sposób szczególny, zdaniem pracowników
Gminnego Ośrodka Kultury,
wspierali realizację projektów kulturalnych w Gminie
Raszyn. W pierwszej kolejności dyrektor GOK-u Elżbieta
Kuczara oraz Piotr Iwicki
złożyli podziękowania „słodkim” sponsorom, czyli trzem
cukierniom: Kazimierza
Bały, Mariana Tkaczyka oraz
Braci Sośnickich. Specjalne
podziękowania otrzymała
również firma Braci Cwyl.
Następnie wręczone zostały
nagrody szczególne – statuetki
o nazwie „Anioły Kultury”,
które, jak planują inicjatorzy,
wpiszą się na trwałe w lokalną
tradycję. Statuetki otrzymali:
Krzysztof Bąkała - mieszkaniec Raszyna, historyk, redaktor naczelny ogólnopolskiego
pisma miłośników przeszłości
„Pro Memoria” - za działania
na rzecz raszyńskiej kultury,
a zwłaszcza jej dziedzictwa
kulturowego, w szczególności za pracę dotyczącą rewitalizacji raszyńskiej Austerii.
Laur otrzymała też Spółka
EKO-Raszyn, w imieniu której nagrodę odebrał jej prezes,
Krzysztof Kowal. Trzecim
laureatem Anioła Kultury
został niezastąpiony mecenas kultury w gminie – Bank
Spółdzielczy. Nagrodę odebrała jego prezes Grażyna
Wodzińska, a towarzyszył jej
Jan Karwatowski, były wieloletni prezes Banku. Czwarta
statuetka trafiła do rąk Lidii
i Jacka Gromków z firmy
Elgrom z Falent. Oni też
ufundowali dla wszystkich,

wydarzenia Kulturalne

po koncercie, mały poczęstunek.
W czasie Gali nagrody
wręczał Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba. Gratulując laureatom wyjątkowego
wyróżnienia nawiązał do
marzenia mieszkańców
naszej gminy – Domu Kultury, poinformował o etapie realizacji zamysłu jego
budowy, podziękował pracownikom Urzędu Gminy,
Radzie Gminy oraz pracownikom Gminnego Ośrodka
Kultury za całoroczną pracę
oraz wszelkie działania
na rzecz rozwoju kultury
w roku 2011.
Małgorzata Kaiper

Zebrali
62 tysiące!!!
Artystyczny i finansowy sukces, tak najszybciej można
zrecenzować występ raszyńskiej formacji Niepotrzebni
Mogą Odejść w ramach jednej z wiodących imprez tegorocznej Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Działający pod egidą Gminnego
Ośrodka Kultury w Raszynie
zespół, wystąpił w ramach
koncertu Cegiełka od budowlańców, który odbywa się
w centrum budowlanym
KIM przy ul. Bartyckiej dzień
przed corocznym wielkim
finałem. Towarzyszy mu
reklama w mediach oraz osobiste wsparcie Jurka Owsiaka.
W czasie koncertu emitowane
są specjalne teledyski nagrane
przez Owsiaka, a rockowy
charakter koncertu sprawia,
że reklamują go wiodące
media. Całą imprezę prowadził znany prezenter telewizyjny Jacek Wroński a łącznie

wystąpiło siedem zespołów
w tym m.in. znany z występów w Raszynie 100% Piotra Nagiela, Krzysztof „Jary”
Jaryczewski znany z zespołu
Oddział Zamknięty (tym
razem ze swoją formacją),
Renata Dąbkowska z Przemkiem Knopikiem. Atrakcją
koncertu był występ okazjonalnego KIM Band, czyli
bluesowego zespołu składającego się z muzykujących prezesów firm budowlanych i ich
przyjaciół (niejednokrotnie
to byli członkowie znanych
zespołów rockowych). Tutaj
gościnnie zagrał na perkusji raszyński samorządowiec
Piotr Iwicki.
Impreza zaowocowała
solidnym wkładem w dorob e k W O Ś P. Z a r ó w n o
w gotówce jak i usługach
(eleganckie łazienki wykonane w formie darowizny
przez tytułowych budowlańców w ramach WOŚP
w Centrum Matki Polki).
Łącznie ponad 62 tysiące złotych.
A my możemy tylko się cieszyć, że gmina Raszyn pojawia

NMO w czasie WOŚP

się wszędzie tam, gdzie być
powinna, w dodatku promując się w niezwykle szlachetny
sposób.

SP w ŁADACH
– II MIEJSCE w POLSCE
Wielka sprawa, wielki sukces !!!
Razem z setkami szkół w Polsce przystąpiliśmy do IV edycji konkursu o bezpieczeństwie organizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
„Droga i Bezpieczeństwo”. Tegorocznym hasłem przewodnim było: Bezpie-

Zofia Kaiper

„Mazowsze”
w Centrum Janki
W ostatni weekend stycznia
Centrum Janki zorganizowało dla dzieci bezpłatne
„Warsztaty twórczego rozwoju”,
które poprowadził Zespół
„Mazowsze”. Instruktorzy
zespołu, ubrani w stroje krakowskie i łowickie, uczyli
dzieci podstawowych kroków poleczki, krakowiaka
i poloneza oraz ludowych
przyśpiewek. Dziewczynki
mogły przymierzyć elementy

torów na temat zdolności
swoich dzieci oraz właściwych sposobów stymulacji
ich rozwoju. Program obejmuje zajęcia dla dzieci od
3-go roku życia. W warsztatach mogą brać udział
również rodzice. Patronat
medialny w 2012 roku objęli:
Czasdzieci.pl, Galeriehandlowe.pl, Pogodzinach.pl,
Tygodnik Passa, Radio Bajka,
zaś opiekę merytoryczną
sprawują: Państwowy Zespół
L u d o w y P i e ś n i i Ta ń c a
„Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Raszynie.
Opr. M. Kaiper

Co zmieniło się
w moim życiu
dzięki Funduszom
Europejskim?
Mazowsze w Centrum Janki

strojów ludowych, takie jak:
fartuch opoczyński i chusta
łowicka, a chłopcy kapelusz
i pas góralski, które uzupełniała ciupaga. W zabawie,
która trwała od godz. 11.00
do 16.00, wzięło udział około
60 dzieci.
Projekt „Warsztaty twórczego rozwoju” to cykl zajęć
edukacyjnych prowadzonych w Centrum Janki, podczas których dzieci poszerzają swoje zainteresowania
poznając różne dziedziny
sztuki. Celem zajęć jest
wydobycie naturalnej, indywidualnej wrażliwość drzemiącej w każdym dziecku.
W trakcie spotkań rodzice
mogą zasięgać opinii instruk-

czeństwo w pojeździe, pasy bezpieczeństwa. Chętnie podjęliśmy się realizacji
tematu w słusznej sprawie, zachęceni
ubiegłorocznym sukcesem – III miejscem na ponad 400 szkół. Rozmiar
aktualnej edycji programu przewyższył
poprzednie wysokim poziomem zaangażowania i zgłoszonych prac. Włożony
wysiłek opłacił się, zajęliśmy II miejsce a nasz uczeń Przemek Iwanicki
zdobył wyróżnienie za przepiękny

to konkurs Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego,
w którym wyróżnienie otrzymała Paulina Zygmuntowicz,
absolwentka SP w Raszynie, obecnie maturzystka
XL Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Jej praca w tzw. linii
komiksu była jedyną nagrodzoną z Warszawy. Swoją
przygodę z plastyką Paulina
rozpoczęła jeszcze w szkole
podstawowej w Raszynie
pod bacznym okiem wychowawczyni, pani Małgorzaty
Kasprzak, której perfekcyjnie
prowadzone lekcje i umiejętność zainteresowania ucznia
sztuką zdały w 100% egzamin. Paulinie gratulujemy
dużego sukcesu i życzymy
powodzenia w realizacji
wyznaczonych życiowych
celów.
Małgorzata Kaiper

wiersz, który konkurował z tysiącem
innych. Na nasz sukces pracowało wielu
uczniów, ich rodzice i zaproszeni na
spotkania goście, którzy zawsze będą
pamiętać, że pasy podczas jazdy trzeba
zapinać. 6.03 br, w siedzibie patrona akcji
– Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego odbędzie się spotkanie podsumowujące. Odbierzemy gratulacje
dla szkoły, a Przemek w kategorii indywidualnej.
Koordynator projektu Beata Róg
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Szkoła przetrwania
Często słyszy się opinie
o nadmiernej ilości placówek
handlowych sprzedających
alkohol, o jego powszechnej
dostępności. To prawda, alkohol pod wszelkimi postaciami
można kupić w każdej prawie miejscowości, o każdej
porze. Czy to służy „rozpijaniu” społeczeństwa? Zapewne
tak, bo czasami zbyt późna
godzina lub większa odległość, mogłyby skłonić niektórych amatorów trunków
do rezygnacji z (dalszego)
picia. Co wspólnego z ogólną
dostępnością do alkoholu ma
alkoholik i jego nadmierna
konsumpcja? Myślę, że niewiele, a na pewno nie jest to
tak prosty i logiczny związek
jak się niektórym wydaje.
Alkoholik powodowany nałogiem napije się ZAWSZE.
Bez grosza w kieszeni, na
odludziu, w obcym mieście
czy kraju. Jest MISTRZEM
ŚWIATA w kategorii – organizacja trunku do wypicia.
Zwalczy wszystkie przeszkody, ominie wszystkie
zakazy, oszuka i ukradnie, jeśli
musi się napić. Da się poniżyć
albo zrobi to sam, wykorzysta
każdą sytuację i okazję lub ją
stworzy. To swego rodzaju
szkoła przetrwania (w stanie

po spożyciu, rzecz jasna).
Każdy niemal alkoholik to
geniusz logistyki i zaopatrzenia. Widzicie często obstawiających sklepy, chodniki
mało efektownych panów,
którzy jak wam się zdaje nic
nie robią, zajmując się czymś
pośrednim pomiędzy żebractwem a wymuszaniem? Oni
w tym czasie PRACUJĄ.
Wysilają swoje szare komórki
nad problemem – skąd wziąć
5 złotych. Kto i gdzie mógłby
pożyczyć, albo kto dałby na
odczepnego. Kto, na kogo
można by liczyć, przechodzi
tędy o tej porze. Kto sprzedał wczoraj złom albo mięso
z lodówki i może ma jeszcze
parę złotych. A może ktoś
wczoraj gdzieś pracował,
zarobił i wszystkiego nie
przepił? To nie jest zajęcie
wdzięczne ani łatwe. Okazja
trafia się rzadko i przegapić
jej nie można. Myśleć trzeba.
MYŚLEĆ! I patrzeć dookoła,
nieraz parę godzin.
Ale to ci widoczni,
„publiczni”. A przecież
w każdej rodzinie z problemem alkoholowym, czasami
jeszcze normalnie (ekonomicznie) funkcjonującej,
mamy do czynienia z własnym mistrzem alkoholowej

aprowizacji. Nieustannie czegoś „szukającym” w garażu,
często i nagle wyjeżdżającym
z jemu tylko wiadomych
powodów do „żelaznego”
czy na stację po „żarówkę”.
„Nieustalonym” sprawcy
znikania zawartości skarbonek i portmonetek. Beneficjentem niezliczonych
„okazji” za pół ceny, za które
musi te „pół ceny” uiścić.
Mistrzowie organizacji,
krzywdzeni równie często jak „niesprawiedliwie”
podejrzeniami o ...pijaństwo
po prostu. Jakby żarówki się
nie przepalały, a garaż nie
był miejscem przechowywania niezbędnie potrzebnego
klucza! A na stacji benzynowej jest również kompresor,
a powietrza w kołach mało
albo stare! Do tego niezrozumiałe „biznesy”, dziwne
spotkania, zobowiązania itp.,
z których rodzina nie ma
żadnych korzyści i których
w większości nie pojmuje.
Wszystko ma jeden cel
– napić się. Gdyby te organizacyjne talenty dało się
wykorzystać w pracy zawodowej, do utrzymania
rodziny – raj na ziemi by
nastąpił. Te tysiące super
zapobiegliwych organiza-

torów potrafiłyby „ruszyć
z posad bryłę świata”, tym
razem naprawdę.
Wracając do rzeczy – ograniczenie dostępności alkoholu znamy z amerykańskiej,
polskiej i skandynawskich
odmian prohibicji. Skutek
przeważnie taki sam. Nieskuteczność. Pijak potrafi
również przetrwać wszelkie
formy prohibicji. Prohibicja
nie przeciwdziała alkoholizmowi. Ale.... Pijak, alkoholik, człowiek uzależniony
na pewno nie znosi pewnego zjawiska – nie lubi,
nie zgadza się na nazywanie go PIJAKIEM/ALKOHOLIKIEM. Bo on, choć
– ”wypić lubi, to alkoholikiem nie jest”. [to cytat].
Jednym z najbardziej
dotkliwych, a przez to skutecznych sposobów, wstrząśnięcia duszą alkoholika jest
konsekwentne „odtajnienie”
i nazywanie jego przypadłości
ALKOHOLIZMEM. Jakkolwiek odporny jest na wszelkie przeciwności losu, tego
może nie znieść.
cdn
Proszę się nie stresować słowami „tego może nie znieść”.
Nie umiera. Może zacznie się
leczyć...

Punkty zbiórki przeterminowanych leków
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane
z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Celem zbiórki
jest wyeliminowanie tych odpadów ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, wymagają bowiem innych sposobów utylizacji niż
odpady komunalne, głównie poprzez przekształcanie termiczne.
Uporządkujmy domowe apteczki, a niepotrzebne i przeterminowane leki zanieśmy do jednego z punktów uczestniczących

w zbiórce organizowanej przez Urząd Gminy Raszyn. Tam znajdują
się specjalne pojemniki, do których można wrzucać lekarstwa wraz
z opakowaniami w każdej postaci: tabletki, drażetki, ampułki, maści,
proszki, syropy, krople i aerozole. Jest to gwarancją, iż zostaną one
unieszkodliwione w sposób bezpieczny dla środowiska. Zadbajmy
o nasze środowisko naturalne i nie wyrzucajmy przeterminowanych,
niewykorzystanych lekarstw do śmieci lub kanalizacji.

Aktualny wykaz punktów zbiórki przetermiowanych leków:
LP.

Nazwa

Adres

Telefon

Liczba opróżnianych
konfiskatorów

1

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego – Poradnia Ogólna

ul. Szkolna 2b, 05-090 Raszyn

(22) 720 05 02

1

2

Apteka w Jankach

Pl. Szwedzki 3, Janki, 05-090 Raszyn

(22) 711 33 88

1

3

Apteka „Farmalek”

ul. Szkolna 2b, 05-090 Raszyn

(22) 720 06 80

2

4

Apteka „Da signum”

Al. Krakowska 31, 05-090 Raszyn

(22) 720 15 11

1

5

Apteka – Centrum Janki (Real)

ul. Mszczonowska 3, Janki, 05-090 Raszyn

(22) 711 30 60

2

6

Apteka Na Rynku

ul. Szkolna 11, 05-090 Raszyn

(22) 467 16 00

1
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zdrOwie i eKOlOGia

„Autyzm
– jak pomóc?”

© M. Kaiper

„Tylko razem możemy więcej” – powiedziała Elżbieta
Smolińska Starosta Pruszkowski podsumowując konferencję Wyjść z cienia i izolacji
– działania Powiatu Pruszkowskiego w zakresie budowania
partnerstwa na rzecz wsparcia
osób i rodzin dotkniętych autyzmem, która odbyła się 8.11
w Pruszkowie z honorowym
patronatem Pierwszej Damy,
Anny Komorowskiej, a merytorycznym – Fundacji Synapsis. Celem konferencji było
nagłośnienie i przybliżenie
problemów osób z autyzmem
i ich najbliższych oraz zainicjowanie niezbędnych działań na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Dzieci z autyzmem w trakcie terapii

Czym jest autyzm?
Zgodnie ze stosowaną
w Po l s c e M i ę d z y n a r o dową Klasyfikacją Zaburzeń
Psychicznych i Zaburzeń
Zachowania, autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych, nazywanych obecnie,
z uwagi na ogromne zróżnicowanie objawów i głębokości zaburzeń „spektrum

ZBIÓRKA
ELEKTROŚMIECI
W bieżącym roku, z uwagi na duże
zainteresowanie kontynuowana będzie
zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Zaliczają się
do nich: lodówki, zamrażarki,
mały i duży sprzęt rTV i AGD,
monitory, telewizory, sprzęt komputerowy, narzędzia elektryczne

zdiagnozować i zacząć leczyć.
Istnieje wiele barier diagnostycznych, terapeutycznych
oraz finansowych uniemożliwiających lub ograniczających udzielanie skutecznej pomocy. Diagnoza to
pierwszy, najistotniejszy,
krok. Po niej musi następować terapia, bez której
nie ma szans na walkę ze
schorzeniem.

zaburzeń autystycznych”.
Charakteryzuje się zaburzeniami w zakresie interakcji
społecznych i komunikacji
oraz powtarzalnymi, ograniczonymi i stereotypowymi
wzorcami zachowań. Do
objawów należą m.in.: brak
lub ograniczone zachowanie antycypacyjne, trudności
z przewidywaniem, zaburzenia kontaktu wzrokowego nie
wykorzystywanego do regulowania relacji z innymi,
zaburzenia wczesnej wokalizacji i mowy – od całkowitego jej braku do tworzenia
zdań ograniczonych, nierozwiniętych, ograniczone inicjowanie i podtrzymywanie
dialogu, trudności ze wskazywaniem, naśladowaniem,
spełnianiem poleceń, brak
lub ograniczenie rozumienia
pojęć abstrakcyjnych, problemy z pragmatyką języka,
echolalie – powtarzanie zasłyszanych słów i zwrotów, brak
lub ograniczone rozumienie
sytuacyjne. Obserwuje się
także anomalie w rozwoju
motorycznym, zaburzenia
przywiązania, percepcji, brak
lub ograniczone zainteresowanie zabawami i zabawkami,
manipulowanie obiektami
w szczególny sposób, fobie,
lęki wobec hałasu, stereotypie ruchowe. Mogą pojawiać się zaburzenia związane
z pożywieniem, snem, a także
zachowania agresywne i autoagresywne.
Podczas konferencji Prezes
Fundacji Synapsis – Michał
Wroniszewski, tłumaczył
jak ważna jest wczesna diagnostyka i terapia autyzmu.
Niejednoznaczność objawów i brak właściwej wiedzy powoduje, że niejednokrotnie, zarówno lekarze jak
i rodzice nie są w stanie go

Przedszkole integracyjne
„Pod Topolą”
Pracą z dziećmi dotkniętymi
autyzmem, w naszej gminie
zajmuje się Przedszkole Integracyjne nr 1 „Pod Topolą”,
w którym na ponad 130
dzieci, dziesięcioro ma orzeczenie o niepełnosprawności,
w tym aż ośmioro zdiagnozowane całościowe zaburzenia rozwojowe. Spośród nich
tylko dwojgiem opiekuje
się w przedszkolu „cień”.
Jednego finansują rodzice,

i elektroniczne oraz sprzęt oświetleniowy (z wyjątkiem żarówek).
mieszkańcy: raszyna, rybia
i Nowych Grocholic mogą oddawać niepotrzebne elektrośmieci
12 marca, 16 kwietnia, 14 maja,
12 lipca, 13 sierpnia, 13 września, 11 października, 12 listopada
i 13 grudnia.
mieszkańcy pozostałych
miejscowości: 8 marca, 12 kwiet-

nia, 10 maja, 11 czerwca, 9 lipca,
9 sierpnia, 10 września, 8 października, 8 listopada i 10 grudnia.
Zapisy na powyższą zbiórkę
prowadzone są pod nr tel.:
(22) 701 79 12 lub w siedzibie tut.
urzędu – w referacie Ochrony
Środowiska i Gospodarki komunalnej – pokój 207.
Istnieje również możliwość
indywidualnego zgłoszenia, pod

Dziecko z autyzmem
w przedszkolu
Nad osobą dotkniętą autyzmem musi pracować
rodzina, najbliższe otoczenie oraz sztab specjalistów.
Dziecku z autyzmem, wkraczającemu w świat przedszkolaka potrzebny jest ktoś,
kto cały czas będzie za nim
podążał, tłumaczył świat,
wspierał w rozwiązywaniu
zadań. Jest to tzw. „cień”. Tak
jak dzieciom z porażeniem
kończyn dolnych potrzebny
jest wózek inwalidzki, dzieciom z zaburzeniami słuchu
aparat słuchowy, czy implant,
tak dziecku z autyzmem niezbędny jest „cień”. Niestety
jego rola jest niedoceniona
i bardzo trudno jest uzyskać
bezpłatny dostęp do tej formy
pomocy.

drugiego Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. A co
z pozostałą szóstką dzieci?
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z autyzmem
uruchomione przez MOPS
lub GOPS dotuje budżet
państwa. Niestety luka
prawna nie pozwala w pełni
wykorzystać przeznaczonych
na ten cel pieniędzy, ograniczając placówki do określonej
wysokości budżetu rocznego.
Można mieć nadzieję, że inicjatywa Powiatu Pruszkowskiego budowania wsparcia
i partnerstwa na rzecz osób
i rodzin dotkniętych autyzmem, pozwoli te trudności
pokonać i dzięki temu skutecznie im pomóc w uzyskaniu właściwej opieki „cienia”
kierując się myślą włoskiego
astronoma i filozofa Galileusza „ Nie można nauczyć
człowieka niczego, można
tylko pomóc odnaleźć mu to
w nim samym”.
Grupy Wsparcia
Dla osób i rodzin dotkniętych autyzmem istotne jest
uczestniczenie w grupach
wsparcia. W Polsce funkcjonuje Autyzm-Polska – porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na
Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich
Rodzin. Obecnie w skład
Porozumienia Autyzm – Polska wchodzi ok. 50 wyspecjalizowanych organizacji.
Na terenie Powiatu Pruszkowskiego osoby i rodziny
dotknięte autyzmem zrzesza
m.in. Fundacja Toto Amino
oraz Poradnia Psychologiczna
-Pedagogiczna w Pruszkowie.
Logopeda, Pedagog specjalny
„Przedszkola pod Topolą
Paulina Sępek

tel. (22) 720 46 75, bezpośrednio do firmy odpowiedzialnej
z a z b i ó r k ę : M E GA S E RV I C E
RECYCLING Sp. z o.o. z siedzibą
przy Al. Krakowskiej 29, w Raszynie, posiadającej magazyn we
wsi Wypędy 9a (teren THERMO
- KING Sp. z o.o. ul. Wypędy 9a,
05-090 Raszyn), gdzie można przekazać zużyty sprzęt.
ROŚiGK GR
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widziane z pOwiatu

Sprawozdanie inwestycyjne

Nowa nakładka na Warszawskiej w Dawidach © Z. Kaiper

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przedstawił Radzie
Powiatu Pruszkowskiego,

sprawozdanie z wykonanych inwestycji i remontów
w roku budżetowym 2011.

Budżet 2012
Uchwalono budżet powiatu
pruszkowskiego na rok 2012.
Jak zwykle projekt przedstawionej radnym uchwały
budził wiele kontrowersji.
Dochód zaplanowany na ten
rok wynosi 123 176 802,
52 zł. Wydatki zostały oszacowane na tym samym
poziomie. Zaplanowana
różnica między dochodami
bieżącymi a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę operacyjną. Planowane zadłużenie powiatu na koniec
2011 roku (dane wg planu
na koniec III kwartału tego
roku) to 45 863 803,47 zł,
zaś planowane na koniec
2012 roku – 35 763 803,47
zł. Radni komentowali sposób dysponowania środkami.
Jak zwykle najgoręcej było
w kwestii wydatków bieżących. W części opisowej
uchwały Zarząd zaznaczył,
że: „Nadrzędnym celem
jaki chce realizować Powiat
Pruszkowski w 2012 roku
jest racjonalizacja w zakresie gospodarowania środ-

W samej gminie R aszyn
wyremontowano łącznie
blisko półtora kilometra
nawierzchni dróg podległych
powiatowi (najwięcej spośród
wszystkich gmin na terenie
powiatu). W gminie Raszyn
konserwowano też przepusty pod drogami powiatowymi (Dawidy, Podolszyn
Nowy), wyłożono płytami
ażurowymi rowy odwadniające drogi (Falenty, Falenty
Nowe, Dawidy). Łącznie
naprawiono 10 667,8 metrów
kwadratowych w formie
remontów cząstkowych
nawierzchni bitumicznych

dróg powiatowych. W większości było tzw. łatanie dziur.
Łączny koszt remontów dróg
i związanych z nimi urządzeń
infrastruktury technicznej
wraz z uzupełnieniem bądź
wymianą oznakowania pionowego i poziomego – drogowego wyniósł w roku
2011, 5 milionów 573 tysiące
131 złotych. Warto wspomnieć, że w ramach działań
konserwatorskich dokonano
kontroli stanu technicznego
13 obiektów inżynierii drogowej (m.in. mostów) oraz
80 kilometrów dróg.

Apteki nocne i w święta
kami publicznymi poprzez
ograniczenie wydatków bieżących”. Radni (nie tylko
opozycji) wytknęli, że w ślad
za deklaracjami trudno znaleźć konkrety. Warto wiedzieć, że Starostwo zatrudnia
200 osób na 193,5 etatach
(w tym są też uwzględnieni pracownicy Starostwa
w filiach wydziału komunikacji w Raszynie i Nadarzynie). Nie dziwią głosy, że jest
to przerost administracyjny
w Starostwie. Administracja publiczna według planu
Starosty i Zarządu ma kosztować podatników w roku
2012 ponad 18 i pół miliona
złotych z czego samo funkcjonowanie Starostwa
Powiatowego ma kosztować
17 milionów 234 tysiące
300 złotych. Tak wysokie
koszty administracji budzą
emocje i rodzą pytania czy
aby zbyt wiele pieniędzy nie
jest „przejadanych” przez
rozrastającą się administrację.
Ostatecznie budżet uchwalono jednogłośnie.

Rada Powiatu przyjęła uchwałę określającą, które apteki
na terenie powiatu będą funkcjonować w dni wolne od pracy,
święta i w porze nocnej. Wykaz znajduje się na stronie internetowej Starostwa: http://www.powiat.pruszkow.pl w zakładce
Zdrowie. W gminie Raszyn do pracy we wskazanych terminach (szczegóły na stronie internetowej Starostwa) włączono
5 placówek – trzy w Raszynie i dwie w Jankach.

Drażliwy temat
Zarząd Powiatu przedłożył radnym projekt uchwały, na mocy
której ma ulec likwidacji Publiczna Całodobowa Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Piastowie.
Uzasadniał tę decyzję licznymi zastrzeżeniami co do sposobu
jej prowadzenia. Jednak pojawiło się wiele wątpliwości i radni
wręcz skrytykowali zbyt lekkie podejście Zarządu powiatu
do problemu likwidacji placówki, w której przebywają dzieci.
Na mój wniosek ma zostać podjęta wspólna kontrola kilku
organów administracji, mająca potwierdzić bądź zaprzeczyć
niepokojącym informacjom. Szczególnie, że ponad 3 tysiące
osób złożyło podpis pod protestem przeciw takiemu rozwiązaniu. Sprawa jest już bardzo medialna, a radni nie mają
dostępu do wielu dokumentów. Niemożliwa też jest rozmowa
z wychowankami, bowiem są osobami małoletnimi. A warto
dodać, że cała sprawa rozpoczęła się wraz z niepokojącymi
sygnałami wychowanków, którzy już opuścili placówkę.
Co dalej? Nie wiadomo. Radnych czeka prawdziwy orzech
do zgryzienia.

Z ostatniej chwili
Będzie Rodzinny Dom Dziecka! Nie likwidacja a przekształcenie, taką decyzję podjęli na wniosek dotychczasowego szefa
kontrowersyjnej placówki opiekuńczej dla dzieci w Piastowie radni Rady Powiatu. Kilka miesięcy refleksji z obu stron:
organu prowadzącego oraz szefa placówki zrobiło swoje. Ostygły emocje a dziwne moim zdaniem interpersonalne waśnie
i niezrozumiałe ambicje, poszły na bok. Wygrały dzieci. A o to chodziło.
Stronę redaguje: Piotr Iwicki
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Gminna BiBliOteKa puBliczna

KONKURSY CZYTELNICTWA DZIECIĘCEGO

W JAWOROWEJ

Jakub Usnarski

Fi l i a G m i n n e j B i b l i o teki Publicznej w Jaworowej (ul. Warszawska 95)
współpracuje z Ogniskiem
Wychowawczym od samego
początku. Wspólnie z pracownikami Ogniska staramy się zachęcać dzieci do
czytania książek organizując
cykliczne konkursy. Ponieważ w pomieszczeniu Filii
brakuje nam już miejsca,
nasze konkursy organizujemy w salach terapeutycznych. W konkursach mogą
brać udział dzieci w różnym
wieku. Młodsi słuchają bajki
czytanej przez wychowaw-

Uczestnicy 2 edycji Konkursu Czytelnictwa Dziecięcego

Dominik Krukowski

ców lub też czytają samodzielnie, a następnie tworzą
prace plastyczne lub odpowiadają na pytania w formie quizu. Starsze dzieci
same czytają wybraną przez
siebie książkę. Poświęcają
na to przynajmniej dziesięć
minut dziennie w Ognisku
lub w bibliotece. W finale
prezentują swoją lekturę
opowiadając poznaną historię przed publicznością
złożoną z wychowanków
Ogniska. Występ ocenia
specjalna komisja, w skład
której wchodzą: Wojciech
Ku c e w i c z – k i e r o w n i k

Ogniska Wychowawczego,
Aneta Klusiewicz, Wiktoria
Lewandowska i Ewa Mauczyńska – wychowawczynie oraz Krystyna Zawadzka
– bibliotekarz Filii w Jaworowej. Do tej pory odbyły się
dwie edycje konkursu. Finał
pierwszej edycji miał miejsce
13.10.2011 r. W grupie dzieci
młodszych zwyciężył Dominik krukowski, w grupie
starszych dzieci zwyciężył
Jakub Usnarski. Druga edycja – 15.12.2011 r. – zakończyła się remisem; każdy
z uczestników był na swój
sposób oryginalny i ciekawy,

każdy więc otrzymał upominki oraz słodycze za twórcze uczestnictwo. Następny,
trzeci już finał będzie
miał miejsce 21 lutego.
Do udziału w cyklicznej
imprezie zachęcamy wszystkich młodych czytelników
biblioteki w Jaworowej i niezawodnych wychowanków
Ogniska. Dla uczestników
przewidziane są jak zwykle
słodkie niespodzianki. Fotorelacje z konkursów można
obejrzeć na www.bibliotekaraszyn.pl. Serdecznie zapraszamy!

WALENTYNKI z BIBLIOTEKĄ
Z okazji Dnia Świętego Walentego przygotowaliśmy dla naszych Czytelników walentynkową akcję „Otwórz serce na książki”. Pobyt u nas umilały
dekoracje z humorystycznymi hasłami emocjonalno-książkowymi i nastrojowa muzyka. Specjalny walentynkowy plakat z rankingiem najgorętszych
par znanych z literatury można było uzupełniać o swoje propozycje (także
w Filii w Jaworowej). Zbieraliśmy również wypowiedzi Czytelników kończące zdanie „Kocham bibliotekę, bo...” – na podstawie których stworzymy
później kolaż. Dla wszystkich, którzy odwiedzili nas w dniach 13-14 lutego
przygotowaliśmy też drobne upominki.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie!
Zespół GBP

Walentynkowy wystrój Biblioteki
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KluBy seniOra

Festiwal w Domu Kultury „Zacisze”
W dniach 28 i 29 stycznia br.
w Domu Kultury „Zacisze”
w Warszawie odbywał się
XI Festiwal Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora,
w którym wzięły udział
44 zespoły z różnych stron
Polski. Raszyński Gminny
Ośrodek Kultury reprezentowały cztery zespoły:
kabaret „Barwy Jesieni”
– pod kierownictwem artystycznym Ewy Korporowicz z akompaniamentem
Mariana Guta, zespół
wokalny „Seniorki”
i zespół wokalny „rybianie” – obydwa pod kierownictwem i z akompania-

mentem Piotra Piskorza
oraz kabaret „Parawan”
z fili GOK-u w Falentach
– prowadzone przez Ewę
Korporowicz i Piotra Piskorza. Wraz z nami przyjechały Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Raszynie Elżbieta kuczara
oraz Kierownik filii GOK
w Fa l e n t a c h S w i e t ł a n a
Żarczyńska.
Raszyńskie zespoły
zaprezentowały różnorodny repertuar zawierający
utwory ludowe jak i współczesne oraz humor i dowcip. Kabaret „Barwy Jesieni”
wystąpił z programem

Kabaret Parawan

„Kurdesz” a stroje łowickie podkreślały ludowy
charakter występu. Zespół
„Rybianie” także wybrał
repertuar ludowy występując w strojach wilanowskich. Ich program nosił
tytuł „Na starodawną nutę”.
Zespół wokalny „Seniorki”
zaprezentował piosenki
współczesne z repertuaru Eleni, Anny German
i zespołu Brathanki oraz
wielki, przedwojenny szlagier, piosenkę „Amapola”.
Kabaret „Parawan” wykonał
obszerne fragmenty programu „Szemrane Kawałki”.
Dowcipne scenki brawu-

rowo zagrane przez aktorów kabaretu wzbudzały
salwy śmiechu na widowni.
Mocną stroną były też ciekawe kostiumy i dekoracje
w tym prawdziwy parawan
na scenie.
Raszyńscy artyści zaprezentowali się znakomicie na
festiwalu, co publiczność
nagradzała gromkimi oklaskami. Gminny Ośrodek
Kultury w Raszynie znany
jest z tego, że na festiwale
oraz przeglądy przysyła
najwięcej zespołów i prezentują one wysoki poziom
artystyczny.
Izabela Makarska

Zespół Barwy Jesieni

Zespół Seniorki

Spotkanie w Klubie Seniora
W czwartek 9 lutego
odbyło się zebranie Klubu
Seniora pod kierunkiem
nowo wybranego zarządu.
Na zebranie przybyli
przedstawiciele władz
samorządowych gminy
Raszyn: Wójt pan Andrzej
Zaręba i sekretarz Gminy
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p a n M i c h a ł Ku c h a r s k i .
G m i n n y O ś r o d e k Ku l tury reprezentowała pani
dyrektor Elżbieta Kuczara.
Pan wójt oraz pani dyrektor podziękowali członkom
poprzedniego Zarządu za
ich owocną pracę dla dobra
klubu a także podkreślili

zaangażowanie poprzedniego Zarządu oraz całego
środowiska seniorów
w sprawy gminy R aszyn.
Kwiaty i pisemne podziękowania otrzymały panie
B a r b a r a Wi ś n i k , Pe l a g i a
Podsiadło, Krystyna Strzeżek i Alicja Siewiera oraz

Zebranie KS II 2012

Urszula Zawilińska i Wójt Andrzej Zaręba
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pan Włodzimierz Powarycz.
Specjalne podziękowanie
otrzymała też honorowa
prezes Klubu Seniora Pani
Urszula Zawilińska. W części artystycznej wystąpił
zespół wokalny „Seniorki”
wraz z solistkami Izabelą
Makarską i Alicją Siewierą
pod kierunkiem Piotra
Piskorza. Wesołe, przebojowe piosenki brawurowo
zaśpiewane podobały się
publiczności, co wyrażała gromkimi oklaskami.
Niesamowicie rozbawiła
wszystkich dowcipem
i humorem Alina Wolska.
Na zakończenie poczęstowano zebranych pysznymi
pączkami.
Izabela Makarska

spOrt

Zawodniczki KS Raszyn wicemistrzyniami Mazowsza
w halowej piłce nożnej kobiet

Zawodniczki KS Raszyn © U.Kempa

W dniu 5.02.2012 w Ciechanowie odbyły się halowe
mistrzostwa Mazowsza
seniorek w piłce halowej.
W turnieju wzięły udział
wszystkie drużyny występujące w rozgrywkach I, II oraz
III ligi kobiet (w sumie 12).
Po niezbyt udanej fazie
grupowej, gdzie zajęliśmy

dopiero 3 miejsce, dziewczyny rozkręciły się w fazie
pucharowej, gdzie znalazły
pogromcę dopiero w finale.
Pomimo porażki dziewczyny
odtańczyły taniec radości,
gdyż drugie miejsce tak młodej drużyny, bazującej jedynie na wychowankach jest
ogromnym sukcesem. Jest to

największy sukces w historii
kobiecej piłki w KS Raszyn,
która występuje w II lidze
kobiet w grupie mazowieckiej.
Poza zespołem występującym w rozgrywkach seniorskich, od września 2011
powstała drużyna juniorska,
w której 3 razy w tygodniu

Młodsze zawodniczki © M.Niewiadomska

trenuje około 20 dziewczynek urodzonych w roku
1998 i młodszych. Zapraszamy do zabawowej nauki
gry w piłkę nożną wszystkie
zainteresowane dziewczynki.
Więcej informacji na naszej
stronie internetowej: dziewczynyraszyn.futbolowo.pl
Trener Łukasz Wojciechowski

Kalejdoskop osiągnięć SP Raszyn w piłce koszykowej
W dniach 25 października
i 2 listopada SP raszyn
była organizatorem
Gminnego Turnieju Piłki
koszykowej Dziewcząt
i chłopców. W obu kategoriach nasza Szkoła zajęła
I miejsce pokonując Łady
i Sękocin. W dniu 3 listopada
byliśmy gospodarzami
Powiatowego Turnieju
Piłki koszykowej Dziewcząt. Gościliśmy szkoły z:
Piastowa, Ruśca, Pruszkowa
i Nowej Wsi. Po zaciętej

walce drużyna SP raszyn
uplasowała się na IV miejscu. Dziewczęta grały w składzie: Kamila Niewiadomska,
Kinga Jasik, Ada Niewiadomska, Marta Pietrusińska,
Sylwia Strzelczyk, Magda
Moskwa, Klaudia Borkowska, Wiktoria Wieczorek,
Karolina Szajko, Weronika
Sawicka, Zuzanna Orłowska.
Po w i a t o w e Z a w o d y
Piłki koszykowej chłopców odbyły się 4 listopada
w Nadarzynie. Naszą Szkołę

Dyrektor A. Bobynko dekoruje zwycięzców

reprezentowali: Adam
Chrzanowski, Krzysztof
Kaczyński, Jan Stawicki,
Adrian Korzeniowski, Jakub
Wyrębski, Daniel Głąbikowski, Maciej Kaczorowski,
Jakub Polański, Adrian Piekut, Krystian Strulak, Michał
Sypniewski.
Nasi chłopcy wywalczyli I miejsce i 9 listopada 2011 roku wzięli udział
w międzypowiatowych
Zawodach Piłki koszykowej w Żyrardowie.

Drużyna dziewczyn

Raszyńska ekipa występowała
w składzie: Adam Chrzanowski, Krzysztof Kaczyński, Adrian Piekut, Krystian
Strulak, Daniel Głąbikowski, Maciej Kaczorowski,
Jakub Polański, Jan Stawicki,
Adrian Korzeniowski, Jakub
Wyrębski, Adrian Sadowski.
Po zaciętej walce nasi młodzi
koszykarze zajęli IV miejsce.
Dziękujemy im za pełną
poświęcenia grę.
nauczyciel SP Raszyn
Agnieszka Zgiep

Drużyna chłopaków
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RASZYNIACZEK
Dzień dobry!

Prace dzieci wykonane na zajęciach plastycznych
podczas akcji: „ZIMA w GOK-u”

Pani Zima zawładnęła światem, wszystko przykryte białym,
puszystym śniegiem. I taki ośnieżony świat w swojej pracy, wykonanej techniką kolażu przedstawiła Natalia. Natomiast Weronika,
Marta, Wiktoria i Joasia wykonały urocze „portrety” papug, każdy
inny, charakterystyczny i niepowtarzalny. I do tego Was zachęcam.
Do uważnej obserwacji świata. Każde dziecko jest także inne
i niepowtarzalne, dlatego widzi świat inaczej. Popatrzcie jak autorzy prac pt. „Zaczarowany, kolorowy świat” zupełnie w odmienny
sposób pokazali własne wyobrażenie tego świata. Czekam na prace o tematyce zimowej.
Pozdrawiam. RASZYNIACZEK

Natalia Batta (13 lat)

Kompozycja przestrzenna pt. „SMOK”
praca zespołowa

Gabrysia Arak ( 8 lat)

Joanna Gniadek
( 11 lat)

Weronika Dąbrowska
( 10 lat)

Wiktoria Dąbrowska

Marta Iwicka

( 10 lat)

Tadzio Koński ( 8 lat)

( 7 lat)

Agata Gronek

( 8 lat)

Prace dzieci z Przedszkola ZEBRA

“Złodziej czasu” ogólnopolski
konkurs : ”Bim Bam i Ja “
praca grupowa

Amelia Wągrodzka
(3 lata)

Olaf Sobiecki
(3 lata)

Mariangel
Buompane

Martynka Staręga
(3 lata)

(3 lata)

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

