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zagLądamy do ośrodKa zdrowia

CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ 
w NOWYM OŚRODKU ZDROWIA?

Budowa nowej części raszyńskiego 
Ośrodka Zdrowia została zakończona. 
U zbiegu ulic Poniatowskiego i Szkolnej, 
tuż przy starym obiekcie, powstał 
obszerny, nowoczesny, dwupiętrowy budy-
nek, dostosowany dla niepełnosprawnych. 
 Mieszkańców gminy, szczególnie 
tych korzystających z obecnego, z pew-
nością interesuje, jakich usług możemy 
spodziewać się w nowej placówce 
i w jakich warunkach leczenie będzie 
przebiegać.

Budowa nowego 
Ośrodka Zdrowia
Nowopowstały budynek ma prawie 
1100 m2 powierzchni na trzech kondy-
gnacjach, zaś istniejący, jednopiętrowy 
ma 690 m2. Umowę z wykonawcą – 
Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 
FARTEX Janusza Kiełczykowskiego, Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba podpisał 
w lutym 2011 roku. Zgodnie z jej zapi-
sami wykonawca, pracując w systemie 
„projektuj i buduj” zobowiązany został 
do wykonania projektu, uzyskania zezwo-
lenia na budowę, wybudowania nowego 
obiektu i wyremontowania istniejącego 
wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, 
a także  uzyskania zezwolenia na użyt-
kowanie do 30 października 2013 roku.
  Jak pamiętamy, budowę rozpoczęto już 
w czerwcu 2011 roku. Gdy 23 czerwca 
odbywała się uroczystość wkopania 
„kamienia węgielnego” fundamenty były 

już wylane. Niezwykle sprawna ekipa 
budowlana pracowała bez zarzutu. 
W grudniu 2011 r., czyli po niespełna 
7 miesiącach, budynek miał zamontowane 
okna, był ocieplony, miał założony wła-
ściwy dach. Dzięki temu, prace wykończe-
niowe mogły trwać, niezależnie od zimo-
wej aury. Ostatni odbiór techniczny nowej 
części nastąpił 5 lipca 2012 r. 
  Tempo prac i jakość ich wykonania 
najlepiej potrafią docenić ci z nas, którzy 
uczestniczyli w budowie własnego domu. 
Wybudowanie około 1100 m2 budynku 
i całkowite wykończenie bardzo dużej ilo-
ści pokoi, toalet, klatki schodowej i holi 
w rok, to nie lada wyczyn. Niejeden dom 
jednorodzinny budowany jest znacznie 
dłużej.  

Program medyczny 
i socjalny nowej placówki.
 Co będzie znajdować się w nowym 
skrzydle przychodni? Zgodnie z zało-
żeniami – to co w starej, tylko w znacz-
nie poszerzonym zakresie i, co trzeba 
podkreślić, z nowym wyposażeniem: 
zarówno umeblowaniem jak i sprzętem 
specjalistycznym. Warto dodać, że cały 
budynek ma instalację komputerową 
a docelowo, zgodnie z zapewnieniami 
Dyrektora ZSPZLO Ochota Krzysztofa 
Zakrzewskiego (wywiad – Kurier 
Raszyński nr 15 z maja br.), możemy 
wkrótce liczyć na podłączenie do powsta-
jącego systemu informacji medycznej, 
udzielającej  na miejscu, w przychodni 
informacji o specjalistycznych usługach 
medycznych na terenie lewobrzeżnej 
Warszawy.

PARTER: tuż przy wejściu znajduje się 
winda, szatnia, klatka schodowa oraz 
przejście do drugiego budynku. W głębi 
umieszczono Recepcję Ogólną. Osobne 
dwa wejścia, z boku budynku, prowadzą 
do Poradni dla dzieci: chorych i zdro-
wych. Usytuowanie wejścia na poziomie 
gruntu pozwoli bez problemu wjechać 
wózkiem. Pomiędzy oddzielnymi wej-
ściami, koniecznymi z uwagi na izolowa-
nie dzieci chorych i zdrowych, umiesz-
czono wspólną recepcję. W każdej z części 
znajdują się dwa gabinety lekarskie, gabi-
net pielęgniarek, pokój przygotowawczy, 
toalety. W części dla dzieci chorych jest 
izolatka. Wszystko w ładnych, przyja-
znych kolorach.

PIERWSZE PIĘTRO – wokół 
obszernej poczekalni umieszczono 
cztery gabinety lekarzy pierwszego kon-
taktu, pokój zabiegowy oraz punkt 
pobrań z oddzielną rejestracją. Obok 
znajdują się pomieszczenia poradni gine-
kologiczno-położniczej – tzw. Poradni 
K – gabinet lekarski, gabinet położnej 
i poczekalnia. W osobnej części są dwa 
gabinety stomatologiczne z oddzielną 
poczekalnią. W każdej części znajdują się 
łazienki. Uwaga – światło zapala i gasi 
fotokomórka. 

DRUGIE PIĘTRO – to królestwo 
fizykoterapii. Pomyślano  o wszystkim: 
osobna rejestracja, szatnie dla pacjen-
tów, łazienki, w tym osobna dla osób 
niepełnosprawnych, gabinet lekarza spe-
cjalisty oraz szereg gabinetów do specja-
listycznych zabiegów: hydroterapii, lase-
roterapii, magnetoterapii, kinezyterapii. 
Tej ostatniej służyć będą aż dwie sale: 
duża, pięknie doświetlona ogromnymi 
oknami, ze szpalerem drzew zaglądają-
cych do środka, w której umieszczony 
zostanie rozmaity sprzęt do ćwiczeń oraz 
mała z lustrami i drabinkami.

POMIESZCZENIA SOCJALNE. 
W nowym budynku dużą wagę przyło-
żono do zaprojektowania właściwych 
pomieszczeń dla personelu. Na każdym 
poziomie lekarze, pielęgniarki i personel 
pomocniczy mają do dyspozycji pomiesz-
czenia socjalne i oddzielne toalety.

Poczekalnia na pierwszym piętrze © M. Kaiper 

Wejście do poradni dla dzieci © M. Kaiper
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Czy zmieni się 
poziom usług medycznych?
Mieszkańcy gminy z utęsknieniem ocze-
kują na otwarcie nowej placówki. W cza-
sie lipcowego pikniku z ogromnym zainte-
resowaniem oglądali udostępnioną część. 
Mają nadzieję, że wraz ze zmianami 
bazy materialnej znaczącej poprawie ule-
gnie też poziom świadczeń medycznych. 
Tajemnicą poliszynela jest obecna sytu-
acja: trudności z zapisaniem się do leka-
rza, czego świadectwem są poranne 
kolejki przed budynkiem, częsta absencja 
lekarzy, nie mówiąc o zbyt małej ilości 
kadry lekarskiej. Nie bez znaczenia jest 
fatalny stan budynku, brak windy, cza-
sem krzeseł przed gabinetami. Ponieważ 
obecny stan rzeczy trwa od dawna wielu 
mieszkańców zrezygnowało z korzysta-
nia z usług tej placówki, szukając pomocy 
w odległych warszawskich przychodniach 
lub wykupując usługi u prywatnych ope-
ratorów. W najtrudniejszej sytuacji są 
seniorzy: dla nich odległość od placówki 

oraz koszty leczenia mają zasadnicze zna-
czenie. Nowy Ośrodek Zdrowia został 
wykonany za nasze, gminne pieniądze. 
Wszyscy mieszkańcy płacący podatki 
w gminie przyczynili się do jego powsta-
nia. Mamy nadzieję, że już wkrótce wszy-
scy będziemy mogli uzyskać w nowej 
placówce świadczenia medyczne na wła-
ściwym poziomie, adekwatnym do warun-
ków materialnych jakie zostały stworzone.
 Gmina Raszyn jest właścicielem 
obiektu. Wykonała wzorowo swoje zada-
nie budując, w rekordowym tempie nowe 
lokum. Obecnym operatorem, który 
zatrudnia personel, organizuje pracę pla-
cówki i określa zakres świadczeń, jest 
ZSPZLO Ochota. To od nich zależy, kto 
i jak nas leczy. Umowa z nim została pod-
pisana w 2010 roku na trzy lata. 

Co dalej? 

Jak mówi Wójt Andrzej Zaręba – „Budowę 
nowego Ośrodka Zdrowia uznałem 
za najważniejsze zadanie do wykonania 

w obecnej kadencji. Przystąpiłem do niego 
zaraz po objęciu stanowiska wójta. 
Bardzo szybko rozstrzygnęliśmy prze-
targ. Wybrana firma wywiązuje się bardzo 
dobrze ze swojego zadania. Nie bez zna-
czenia jest stały nadzór inwestorski. Prawie 
każdego dnia, mimo licznych obowiąz-
ków byłem na budowie i z zadowoleniem 
obserwowałem postępy prac. Nad prawi-
dłowym ich przebiegiem czuwa, pełniąca 
funkcję inspektora nadzoru z ramienia 
Urzędu Gminy, p. Maria Sikorska, dosko-
nały specjalista. Wspiera ją Kierownik 
Referatu Inwestycji i Remontów p. 
Elżbieta Musialska. Nieocenioną pomocą 
służy Przełożona Pielęgniarek i zarazem 
radna Gminy Raszyn p. Teresa Nowak. 
Bardzo często uczestniczyła w spotka-
niach z wykonawcami, pomagała w usta-
leniu wyposażenia oraz programu medycz-
nego. Zależy mi na tym, żeby trud i środki 
włożone w budowę placówki przełożyły 
się na wysoką jakość usług medycznych, 
skłaniającą mieszkańców do wybierania 
jej, a nie odległych ośrodków. Niestety, 
w chwili obecnej możemy jedynie prze-
konywać Operatora do konieczno-
ści poprawy poziomu świadczeń opieki 
medycznej i organizacji w placówce. 
Wielokrotnie spotykaliśmy się w tej 
sprawie, zwłaszcza, że z ZSPZLO Ochota 
konsultujemy program medyczny budowa-
nego ośrodka zdrowia. Uzyskujemy obiet-
nice, że poprawa nastąpi, że podejmą dzia-
łania, które zlikwidują największe bolączki. 
Jeśli nie, zmuszą nas do szukania nowego 
operatora. Tak wysokiej jakości ośrodek 
medyczny jest dużą kartą przetargową, 
zwłaszcza, że w wyremontowanej części 
znajdzie się miejsce dla najważniejszych 
poradni specjalistycznych. Cały obiekt 
nie będzie, jak dotychczas, skromną 
wiejską przychodnią, ale prawdziwym 
Raszyńskim Centrum Medycznym.”

M. Kaiper

Łazienka ze światłem na fotokomórkę © M. Kaiper Gabinet dentystyczny © M. Kaiper 

Korytarz przychodni dla dzieci ©  M. Kaiper
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KanaLizacja

BUDOWA KANALIZACJI – na UKOŃCZENIU!

„Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie 
Raszyn” to projekt, którego 
celem jest poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego, czysto-
ści wód, gleby, ale też dosto-
sowanie gospodarki ściekowej 
do wymagań wynikających 
z polityki ekologicznej Unii 
Europejskiej, pod którą Polska 
się też podpisuje. Koszt tej 
fazy to prawie 63 mln złotych, 
z czego UE zrefunduje trochę 
ponad 33 mln zł. Za resztę 
płaci Gmina Raszyn.
 Po wybudowaniu powsta-
nie 34,5 km sieci kanalizacyj-
nej i 5,5 km wodociągowej. 
Kanalizację w ul. Na Skraju 
zakończono w 2011 roku. 

W ciągu kilku miesięcy tego 
roku wykonawca borykał się 
z poprawkami. Szczególnym 
problemem były ostre nasypy 
rowu, w którym instalacja 
przebiega. Obsianie ich trawą 
stało się możliwe dopiero wio-
sną. Umocnione nasypy osła-
biają nielegalne podłączenia 
od domów do rowu. Zgodnie 
z ustaleniami z ZDM, który 
co prawda nie jest stroną 
umowy, ale jest zarządcą 
drogi, wszelkie poprawki 
zostaną zakończone w sierp-
niu. Nie przeszkadza to oczy-
wiście w podłączaniu domów 
do kolektora kanalizacyjnego. 
 Drugi obszar, obejmu-
jący Falenty, Falenty Nowe, 

część Dawid Bankowych 
i Ład, zgodnie z pierwotną 
umową miał być zakończony 
do 30 czerwca 2012 r. Z uwagi 
na przedłużanie się prac 
Gmina Raszyn zawarła z firmą 
WODROL, wykonawcą inwe-
stycji aneks określający termin 
realizacji umowy do 30 wrze-
śnia br. Na początku lipca 
zaawansowanie prac w części 
obejmującej Falenty wyno-
siło 83% (co oznacza wyko-
nanie 8 818 mb z zaplanowa-
nych 9 910 mb), zaś w części 
obejmującej Dawidy Bankowe 
i Łady – 95% (7 607 mb 
z zaplanowanych 8 030 mb). 
Automatycznie przedłu-
żono też termin umowy 

z Inżynierem Kontraktu nad-
zorującym pracę. 
 Powoli kończą się utrudnie-
nia dotykające mieszkańców 
od prawie roku. Większość ulic 
ma już odtworzoną nawierzch-
nię, pozostałe doczekają się 
tego w najbliższym czasie. 
Warto jednak było za te trudy 
zapłacić, skoro efektem jest 
możliwość podłączenia się 
do kanalizacji, zapomnie-
nia o drogim i niewygodnym 
szambie, jak również szansa, 
że nasze rowy i okoliczne pola 
staną się czyste.

Małgorzata Kaiper, 
na podstawie informacji 

z UNIA Sp. z o.o.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach i Dawidach Bankowych
Na początku czerwca 2012 
roku Gmina Raszyn ogłosiła 
przetarg na wykonanie kana-
lizacji sanitarnej w Dawidach 
oraz pozostałej części Dawid 
Bankowych. Projekt wykonano 
ze środków unijnych w 2010 
r, zezwolenie na budowę było 
gotowe pod koniec czerwca 
2011 roku. Nie znalazło się 
w nim, kilka ulic z terenu 
Dawid i Dawid Bankowych. 
Jest szansa, że zostaną dopro-
jektowane, tam gdzie to jest 
formalnie możliwe, już pod-
czas budowy.  Inwestycja 
wykonywana jest z pienię-
dzy gminnych; w tegorocz-
nym budżecie przeznaczono 
na nią 4 500 000 zł. Część 
tej kwoty (3 mln zł) pocho-
dzić będzie z przyznanej już 
pożyczki z WFOŚiGW. Jak 
mówi, Wójt Andrzej Zaręba, 

jeżeli tylko będzie kolejny 
nabór – będziemy występować 
o refinansowanie inwestycji 
z Funduszu Spójności. 

 Przetarg, którego rozstrzy-
gnięcie powinno nastąpić 
27 lipca br, dotyczy całego 
zakresu prac  zawartego 

w zezwoleniu na budowę. 
W tym roku zostanie wyko-
nana część – jaka, to zależy 
o d  w y n i ku  p r z e t a r g u . 
Zakończenie całości zaplano-
wano na koniec października 
2013 roku.
 To inwestycja, na którą 
mieszkańcy tych terenów bar-
dzo czekają i liczą na to, że 
prace budowlane rozpoczęte 
zostaną wkrótce po rozstrzy-
gnięciu przetargu. Spowodują 
one z pewnością utrud-
nienia w ruchu, szczegól-
nie podczas działań prowa-
dzonych w ul. Warszawskiej 
i Starzyńskiego, ale bez tego 
nie ma możliwości jej przepro-
wadzenia. Szkoda tylko, że zro-
biona w ubiegłym roku przez 
Starostwo Powiatowe nakładka 
na  Warszawskiej zostanie 
zniszczona.                  M. KaiperOczyszczalnia w Falentach © ze strony Eko-Raszyn

Kanalizacja w ul. Rozbrat 
© M. Miszułowicz

Kanalizacja i nowa nakładka na Willowej 
© M. Miszułowicz

Kanalizacja w Drodze Hrabskiej 
© M. Miszułowicz

Kanalizacja w Długiej 
© M. Miszułowicz
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odwodnienia

PRACE nad ODWODNIENIEM GMINY

Gospodarka wodno-roztopowa przez 
wiele lat była bardzo zaniedbana. 
Od kilku ostatnich lat nadrabiamy te 
zaległości działając w różnych kierun-
kach. Na naprawę istniejącej kanalizacji 
deszczowej w Raszynie, Rybiu, Nowych 
Grocholicach i Falentach wydaliśmy od 
ubiegłego roku około 400 tys. zł, na ten 
rok przeznaczona jest podobna kwota. 
Zasadą stało się, że każda ulica, która 
jest modernizowana lub budowana od 
nowa ma wykonane odowodnienie. 
Projektujemy też systemy kanalizacji 
deszczowej we wszystkich sołectwach, 
które jej nie posiadają.
 System drenażu, wybudowany ponad 
40 lat temu, na potrzeby terenów rolnych, 
nie spełnia swojego zadania, szczególnie 
na terenach zabudowywanych, posiadają-
cych o wiele większe powierzchnie utwar-
dzone. Poza tym wielu właścicieli nie zga-
dza się na prace remontowe rurociągów 

położonych na ich nieruchomościach. 
Jedynym wyjściem jest budowa nowego 
systemu kanalizacji deszczowej w uli-
cach. Nie znaczy to oczywiście, że należy 
dalej zaniedbywać konserwowanie sieci 
drenarskiej, której naprawa należy do 
zadań Spółki Wodnej. Na dofinansowanie 
spółki na te cele przeznaczyliśmy w tym 
roku 515 tys. złotych. Umowa ze Spółką 
Wodną została podpisana – teraz w ich 
gestii jest wyłonienie w przetargu wyko-
nawców i doprowadzenie do wykonania 
prac. 
 Pełną parą trwają prace projek-
towe, rozpoczęte w ubiegłym i w tym 
roku. Część z nich jest już ukoń-
czona lub wkrótce będzie. Wykonano 
projekty: Grocholickiej, Terleckiego, 
Jabłoniowej, Polnej w Raszynie, Wspólnej 
w Wypędach i kilku ulic prostopadłych 
do ul. Mszczonowskiej w Jankach. Są 
zezwolenia na budowę, bo tym musi się 
zakończyć projektowanie. Wiele innych 
jest w trakcie realizacji i w najbliższym 
czasie będą gotowe. 
 Niestety, część projektów utknęła 
w martwym punkcie. Wszędzie tam, gdzie 
projektanci nie mogą uzyskać od miesz-
kańców zgody na budowę w należącym 
do nich fragmencie drogi. Tak się na przy-
kład dzieje w Puchałach, gdzie nie można 
uzyskać zgody od kilkunastu właścicieli 
działek wchodzących w pas drogowy ulic 
Wirażowej, Żwirowej i Centralnej. Tutaj 
mieszkańcy stanowczo liczą na wykup 
ich przez gminę. Zupełnie inaczej jest 
w Dawidach i Dawidach Bankowych, 
których mieszkańcy często przekazują 

gminie swoje działki drogowe. Można 
liczyć, że tam inwestycje zostaną wyko-
nane wcześniej. 
 Chcemy tutaj pochwalić się pewnym 
sukcesem. Otóż w wyniku trafnej w czasie 
i przemyślanej inicjatywy udało nam się 
zawrzeć porozumienie z GDDKiA w spra-
wie finansowania przez nich moderni-
zacji tych kanałów i rowów, do których 
spływać będzie woda z powstających 
dróg ekspresowych S2 (tzw. POW) 
i obwodnicy Raszyna S-8 (tzw. Salomea-
Wolica). Wstępne szacunki kosztów jakie 
ma ponieść GDDKiA w gminie Raszyn 
na wykonanie tych zadań to około 5 mln 
złotych. Ich realizacja przewidywana jest 
na rok bieżący i następny. 
 Zakres podjętych prac jest bardzo 
szeroki, ale ku naszemu zadowoleniu 
większość idzie do przodu. Jest duża 
szansa na to, że w ciągu kilku lat więk-
szość gminy będzie zabezpieczona przed 
zalewaniem.

Mirosław Chmielewski Wicewójt Gminy Raszyn

POROZUMIENIE z GDDKiA ZAWARTE!
31 maja 2012 roku zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) ,  Gminą Michałowice 
i Gminą Raszyn, przy współudziale 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, zwanego w umo-
wie Koordynatorem. Celem porozumie-
nia jest określenie wzajemnych zobowią-
zań stron, zakresu wykonywanych prac 
i, co najważniejsze, finansowania kom-
pleksowej naprawy systemu odwadniania 
dróg ekspresowych S2 i S-79 (Południowej 
Obwodnicy Warszawy) S-8 i A2 na terenie 
gmin Raszyn i Michałowice.

GDDKiA finansuje.
Na mocy porozumienia Gminy zobowią-
zują się do opracowania dokumentacji 
koniecznej do wykonania zadań, a następ-
nie konserwacji wykonywanych robót. 
W zakresie prac objętych porozumieniem 

na terenie naszej gminy znajdują się nastę-
pujące zadania:
– kompleksowa konserwacja rowu R-46 
biegnącego z Dawid do Jaworowej
– konserwacja rowu Opaczewskiego 
od granicy opracowania związanego 
z POW do rzeki Raszynki
– wykonanie tzw. Kanału Ulgi dla Kanału 
Załuskiego. 
 To inicjatywa wójtów Raszyna mająca 
na celu wybudowanie „bypassu” dla 
tego cieku z początkiem w okolicach 
ulicy Sienkiewicza w Rybiu, a koń-
cem w Raszynce na przedłużeniu ulicy 
Promyka. Ta inwestycja ma zabezpie-
czyć gęsto zabudowane tereny Rybia 
i Jaworowej przed ewentualnymi skutkami 
nadmiernych opadów.
 Z kolei GDDKiA zobowiązuje się do 
wyłonienia wykonawcy powyższych robót 
budowlanych dla projektu stanowiącego 
sumę zgłoszonych i uzgodnionych zadań 

oraz, co dla nas jest najważniejsze, sfinan-
sowania realizacji robót budowlanych.

Porozumienie to sukces!
Inicjatorami porozumienia byli Wójt 
Andrzej Zaręba i Wicewójt Mirosław 
Chmielewski, którzy pracując nad sprawą 
od wielu miesięcy, konsekwentnie dążyli 
do finalizacji umowy, zdając sobie sprawę 
z tego, że przy nawalnych deszczach 
liczne mini zbiorniki retencyjne usytu-
owane wzdłuż całej trasy dróg szybkiego 
ruchu, mogą nie wystarczyć. Odwodnienie 
tych dróg jest ważnym elementem całego 
systemu odwodnień, nad którymi Urząd 
Gminy pracuje intensywnie od początku 
2011 r. Dzięki Porozumieniu, pierw-
szy, zasadniczy krok, został zrobiony, 
a zawarte ustalenia z pewnością cieszą 
mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu 
tras i odwadniających gminę cieków wod-
nych.     Małgorzata Kaiper 

Rów między Dawidami a Dawidami Bankowymi 
© M. Miszułowicz

Wicewójt Gminy Raszyn Mirosław Chmielewski 
© M. Kaiper
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Akcja informacyjna 
– konsultacje w sprawie
opłat za wywóz śmieci
Od lipca przyszłego roku, 
zgodnie z nowelizacją ustawy 
o  ut rzymaniu  czystośc i 
i porządku w gminach, gminy 
przejmą odbiór odpadów od 
mieszkańców. Intencją usta-
wodawcy było objęcie odbio-
rem wszystkich mieszkańców, 
którzy we własnych domach 
prowadzić będą segregację 
śmieci, a odbiorem i rozlicze-
niami obciążyć gminy, które 
będą, z kolei, pobierać opłaty 
od mieszkańców. Gmina 
wywóz odpadów może robić 
poprzez własne przedsiębior-
stwa komunalne bądź, wyła-
niając w przetargu firmy, które 
będą to w ich imieniu wyko-
nywać. Tzw. efekt ekologiczny, 
mierzony ilością przetworzo-
nych odpadów, będzie wskaź-
nikiem wykonania zapisów 
ustawy. Z niego będzie rozli-
czany samorząd. 
 Obecnie prowadzone są 
działania przygotowawcze. 
Jednym z ważniejszych, jest 
stworzenie, akceptowanego 
przez mieszkańców, systemu 
opłat za wywóz śmieci. W tej 
kwestii ustawodawca pozo-
stawił gminom swobodę, 
ograniczoną do wyboru jed-
nego z czterech sposobów 
ustalania zasad taryfikowa-
nia: od ilości osób w gospo-
darstwie domowym, od ilości 
zużytej wody, od powierzchni 
użytkowej danej nieruchomo-
ści i od gospodarstwa. Każdy 
z nich ma swoje wady i zalety. 
Gmina nie chce autorytatyw-
nie orzekać o wyborze które-
goś z nich i z tego względu, 
pod koniec wakacji rozpocz-
nie konsultacje z mieszkań-
cami. Poprzedzając je infor-
macją o zasadach i możliwych 
systemach liczenia, chcemy 
aby mieszkańcy wypowiedzieli 
się, jaki system opłat, ich zda-
niem, jest najlepszy. 
 Każdy system powinien 
doprowadzić do tego samego 
– sprawiedliwego i skutecz-
nego poboru opłat.  Jest 
to ważne dla wszystkich 

mieszkańców, ponieważ im 
większą ilość korzystających 
będzie obejmować, tym jed-
nostkowa opłata dla każdego 
z nas będzie niższa. W następ-
nym Kurierze Raszyńskim 
– umieścimy ankietę konsul-
tacyjną, a we wrześniu zapro-
ponujemy projekt uchwały 
dotyczącej systemu taryfika-
cji. Konsultacje odbywać się 
będą drogą mailową, poprzez 
ankiety dostępne w Urzędzie 
Gminy, na stronie www.
raszyn.pl czy w Kurierze 
Raszyńskim.
 Zapraszamy do udziału.

Mirosław Chmielewski
Wicewójt Gminy Raszyn

Edukacja 
„śmieciowa” czyli 
segregacja odpadów
W marcu bieżącego roku 
w gminie wprowadzono nowy 
system segregacji odpadów. Jak 
Czytelnicy zapewne pamię-
tają, przez wiele lat, w róż-
nych miejscach stały kolorowe 
pojemniki na posegregowane 
śmiecie. Ilość gromadzo-
nych odpadów, które często 
wylewały się poza ich obręb, 
zaśmiecając teren wokół, wska-
zywała na potrzebę ich ist-
nienia. Jednocześnie względy 
higieny i estetyki powodowały, 
że coraz częściej, szczegól-
nie te bardzo widoczne, były 
likwidowane. Przykładem są 

zlikwidowane pojemniki przy  
basenie na Sportowej.
 W ubiegłym roku sołec-
two Rybie II, z inicjatywy 
Andrzeja Góreckiego, ener-
gicznego i proekologicznego 
sołtysa, postanowiło część 
funduszy sołeckich prze-
znaczyć na zakup worków 
i usługi wywożenia posegre-
gowanych śmieci. W obecnym 
roku, do akcji przystąpiła cała 
Gmina Raszyn. Już nie z fun-
duszy sołeckich, ale z budżetu. 
 Jest to akcja pilotażowa 
i edukacyjna. Pokazuje, w ilu 
gospodarstwach segregowanie 
następuje, a jednocześnie uczy 
jak się to robi. Trudno powie-
dzieć, czy wszyscy Ci, którzy 
wywozili odpady do publicz-
nych pojemników, robią to 
we własnych domach, trudno 
też ocenić czy przybyli nowi. 
Z pewnością można jed-
nak określić w jakim pro-
cencie gospodarstw domo-
wych segregacja odpadów jest 
przeprowadzana.
 W marcu 2012 roku pra-
cownicy Urzędu Gminy roz-
nieśli worki (żółte – 120 l 
na plastik, papier i metal 
i zielone, 60 l, na szkło) 
do 6500 domów. Z infor-
macji z Wydziału Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej wynika, że firma 
SITA Polska Sp z o.o., która 
wygrała przetarg na tę usługę, 
odebrała
– w kwietniu: 2331 sztuk żół-
tych i 1572 worków zielonych,
– w maju: 3947 sztuk żółtych  
i 2354 zielonych,
– w  czerwcu: 3971 żółtych 
i 2126 zielonych,
 Jak widać z powyższego, 
akcja się rozwija, w wielu 
domach segregacja jest pro-
wadzona. Wszyscy Ci, którzy 
teraz się w nią włączają, nie 
tylko wprowadzają oszczęd-
ności w budżecie domowym, 
działają na rzecz naszego śro-
dowiska naturalnego, ale też 
przygotowują się do realizacji 
nowej ustawy „śmieciowej”, 
która wymusza segregowanie 
śmieci u źródła, czyli w gospo-
darstwie domowym.

M. Kaiper

Informacja 
dla mieszkańców Rybia
W związku z decyzją Władz 
Gminnych o bezpłatnym 
odbiorze segregowanych 
śmieci oraz przeznaczeniem 
na ten cel funduszy sołeckich 
– Zarządy Rybia proszą swo-
ich mieszkańców o odbiór 
dodatkowych worków na szkło 
i plastik. Zbliża się okres letni, 
w naszych domach będzie 
powstawać coraz większa 
ilość odpadów m.in. plasti-
kowych, dlatego też prosimy, 
aby segregować i pozbywać 
się ich w sposób niezwykle 
wygodny, czyli wystawiając 
w wyznaczony dzień odbioru 
raz w miesiącu przed swoją 
posesję.
 Ws z e l k i e  i n f o r m a -
cje oraz worki do odbioru 
u Przewodniczących Osiedli.

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Rybie I, Rybie II, Rybie III

BEZPŁATNA 
ZBIÓRKA 
ZUŻYTYCH 
OPON

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Raszyn infor-
muje, że w dniach 30.08 
– 1.09. 2012 r. w godzinach 
od 7-15, na terenie placu przy 
ul Pruszkowskiej (koło Orlika) 
prowadzona będzie bezpłatna 
zbiórka opon od aut osobo-
wych, ciężarowych, dostaw-
czych, pojazdów rolniczych 
i rowerów.
 Opony przekazywane 
do utylizacji powinny być 
czyste, bez zanieczyszczeń 
(ziemia, piasek itp.) oraz 
bez felg.
 Przypominamy, iż właści-
ciele samochodów przy zaku-
pie nowych opon mogą oddać 
zużyte opony sprzedawcy.
Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców do wzięcia udziału 
w zbiórce!

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba
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Nominacja 
dla dyrektorów 
gminnych  przedszkoli
W dniu 28 czerwca Wójt 
Gminy Andrzej Zaręba, powie-
rzył stanowiska Dyrektorów 
Przedszkoli na kolejne 5 lat:
– Pani Hannie Pasterskiej, 
która nadal będzie kierowała 
Przedszkolem z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 „Pod 
Topolą” w Raszynie przy 
ul. Pruszkowskiej, 
– Pani Magdalenie Koła-
kowskiej, która pozosta-
n i e  Dyrektorem Przed -
szkola nr 2 w Raszynie przy 
ul. Poniatowskiego. 
 W przeprowadzonym kon-
kursie obydwie Panie wyka-
zały, że są specjalistkami 
wysokiej klasy i bardzo dobrze 
prowadzą pracę wychowaw-
czo-dydaktyczną w swoich  
placówkach.

Serdecznie gratulujemy
Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Pruszkowskie Kino Letnie, 
nowa propozycja rozrywki, 
którą zorganizowało miasto 
Pruszków i wydawca Gazety 
WPR – Grupa Wpr Media, 
już się zaczęło. Od 8 lipca, 
w każdą wakacyjną niedzielę, 
na pl. Jana Pawła II w Prusz-
kowie, odbywają się seanse 
z fi lmowymi hitami pod 
gwiazdami. Na pneumatycz-
nym ekranie o wymiarach 7x4 
pokazywane jest 8 kultowych 

filmów. Na widzów czekać 
będzie też bufet z obowiązko-
wym w kinie popcornem oraz 
napojami chłodzącymi. 
Co można będzie obejrzeć? 
Podajemy repertuar:
29 lipca – Film niespodzianka
5 sierpnia – Kac Vegas
12 sierpnia – Tożsamość
19 sierpnia – Sherlock Holmes 2
26 sierpnia – Walentynki
Projekcje będą się rozpoczy-
nać o godz. 21.30. Wstęp jest 
wolny dla wszystkich gości.

Na podstawie informacji z WPR24 
Małgorzata Kaiper 

Poznaj swojego wroga 
mówi stare przysłowie. Sto-
sując się do tej zasady człon-
kowie młodzieżówek naszych 

gminnych OSP na własne oczy 
przekonali się, jak powstaje 
piorun oraz w jaki spo-
sób można bronić się przed 
wyładowaniami.
 Oczyw i ś c i e  wszy s tko 
odbyło się w warunkach labo-
ratoryjnych. 30 czerwca mło-
dzież z wszystkich trzech OSP, 

na zaproszenie dra Marka 
Łobody, uczestniczyła w nie-
zwykłym pokazie na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej. W pierwszej 
części uczestnicy wycieczki 
wysłuchali wykładu na temat 
wyładowań atmosferycznych, 
ochrony przeciwpożarowej 
przy okazji uderzenia pioruna, 
rejestru wyładowań LINET, 
zagrożeniach, które niosą 
za sobą pioruny oraz ochro-
nie odgromowej. Przy okazji 
dowiedzieli się, w jaki sposób 
zabezpieczyć się przed uderze-
niem elektrycznym. W drugiej 
części pokazu młodzi strażacy 
mogli na własne oczy przeko-
nać się, jak w warunkach labo-
ratoryjnych powstają pioruny 
oraz w jaki sposób brak pioru-
nochronu może stać się przy-
czyną pożaru domu. 

– Takie wyjścia i wiedza, którą 
zdobywa się w trakcie, są zdecydo-
wanie potrzebne – mówi organi-
zator wycieczki, Jerzy Giblew-
ski, prezes OSP Dawidy. 
– Szczególnie mnie cieszy, że 
obecna była młodzież ze wszyst-
kich trzech jednostek. To się liczy. 
 Uczestnicy bardzo pozy-
tywnie ocenili wyjazd. Kto 
wie? Może nawet ktoś z nich 
zdecyduje się podjąć studia na 
ten temat?

Zofia Kaiper

Wyprawka 
szkolna 
2012

Wójt Gminy Raszyn, zgod-
nie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 czerwca 

2012 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków udzie-
lania pomocy finansowej 
uczniom na zakup podręcz-
ników, w ramach realiza-
cji  Rządowego programu 
„Wyprawka szkolna”, infor-
muje o możliwości dofinanso-
wania zakupu podręczników 
dla uczniów:
• klas I-IV szkoły pod-
stawowej  rozpoczynają-
cych naukę w roku szkolnym 
2012/2013,
• słabo widzących, niesły-
szących, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lek-
kim oraz uczniów z niepeł-
nosprawnościami sprzężo-
nymi w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadających orzecze-
nie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa 
w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o syste-
mie oświaty, uczęszczających 
w roku szkolnym 2012/2013 
do szkół  podstawowych 
i gimnazjów.
 Pomoc udzie lana jest 
na wniosek rodziców (praw-
nych opiekunów,  rodzi -
ców zastępczych), a także 
nauczyciela,  pracownika 
socjalnego lub innych osób 
za zgodą przedstawiciela 
ustawowego lub rodziców 
zastępczych. Szczegółowe 
informacje na temat kryte-
riów, jakie należy spełnić, 
żeby wyprawkę otrzymać 
oraz wnioski do wypełnie-
nia zamieszczone są na stro-
nie www.raszyn.pl. Wnioski 
o udzielanie pomocy finan-
sowej uczniom na zakup pod-
ręczników wraz z zaświad-
czeniami potwierdzającymi 
wysokość uzyskanego dochodu 
netto w miesiącu poprze-
dzającym złożenie wniosku 
lub, w uzasadnionych przy-
padkach – oświadczeniami 
o wysokości dochodów, należy 
składać do dnia 6 września 
2012 r. w szkole, do któ-
rej uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2012/2013. 
Szczegółowych informacji 
udziela szkoła, w której uczeń 
składa wniosek.

Małgorzata Kaiper 
– na podstawie ogłoszenia 
na stronie www.raszyn.pl

waŻne inFormacje

Kino Letnie w Pruszkowie © Bolo Skoczylas Agencja PRAF.pl

Tu powstają pioruny © Z. Kaiper
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co się dzieje ze spółKą wodną raszyn

SPÓŁKA WODNA RASZYN
Od nowego roku Spółka Wodna Raszyn 
działa w nowej formule. O zmianach już 
zaszłych i planach na przyszłość redakcja 
pyta Prezesa p. Jacka Wiśniewskiego.

Spółka Wodna Raszyn wystąpiła ze 
Związku Spółek Wodnych w Piasecznie. 
Dlaczego to nastąpiło? Na czyj wniosek?
J.W.: Delegaci na Walnym Zebraniu, 
przychylając się do wniosku Zarządu 
Gminnej Spółki Wodnej Raszyn, pod-
jęli uchwałę o wystąpieniu z dniem 1 
stycznia 2013 roku ze Związku Spółek 
Wodnych w Piasecznie. Jednym z powo-
dów były zmiany przepisów podatko-
wych. Zgodnie z decyzją urzędu skar-
bowego, w przeciwieństwie do Spółek, 
działalność Związku od 2011 roku obcią-
żona jest 23% VAT-em. Każda faktura dla 
nas byłaby nie tylko obciążona składką 
roczną w wysokości 20% na Związek, 
ale również VAT-em. Nasi członkowie 
chcą faktycznych działań, a nie genero-
wania kosztów pośrednich i przelewa-
nia środków na konta urzędu skarbo-
wego. Oczywiście będziemy korzystali 
z doświadczenia pracowników Związku 
i ich wiedzy. Najważniejszy jest jednak 
interes mieszkańców Gminy Raszyn. 
Przy zaniedbaniach, jakie miały miej-
sce przez ostatnie dwadzieścia lat, liczy 
się każda złotówka wydana na remonty 
i modernizację melioracji. Nie bez zna-
czenia był też fakt, że związek Spółek 
Wodnych przez ostatnie lata kojarzył się 
raczej z nieudolnością, a nie efektywno-
ścią działań. Spadała liczba członków 
i zbieranych składek, odmówiono przy-
jęcia w poczet członków między innymi 
Falent i Nowych Grocholic, nie odpowia-
dano na pisma mieszkańców, nie reago-
wano, a wręcz przyzwalano na likwidację 
drenów przy budowie nowych budynków. 
Wyraz swego niezadowolenia z takich 
działań mieszkańcy dali podczas Walnego 
Zgromadzenia, nie udzielając absolu-
torium ówczesnemu Zarządowi Spółki 
Wodnej Raszyn. Wystąpienie ze Związku 
Spółek Wodnych w Piasecznie jest tego 
naturalną konsekwencją. Zresztą, nie 
jesteśmy jedyni. Podobne decyzje zapowia-
dają kolejne Spółki, a sam Związek myśli 
o samorozwiązaniu.

Samodzielne działanie SWR nakłada 
na nią nowe obowiązki – prowadzenie 
biura, księgowości, procedur przetar-
gowych. Jak rozwiązaliście tę kwestię?
J.W.: Tak, mamy nowe obowiązki, ale 
i nowe zasady wypełniania zapisów ustawy 
prawo wodne. Każda decyzja pozwolenie 
wodno-prawne powinna pociągać za sobą 

decyzję dla inwestorów o partycypacji 
w kosztach utrzymania urządzeń melio-
racyjnych. Dziś, przy szacowanych 65 
pozwoleniach wodno-prawnych mamy 
siedmiu „płatników”. Za rok powinni-
śmy bez gminnej dotacji mieć budżet 
na poziomie 300 tysięcy złotych. Mamy 
zarządzenia o przetargach, stronę BIP, 
będziemy mieli komisję przetargową. 
Każda złotówka ze środków publicznych 
musi być wydawana zgodnie z ustawą 
o finansach publicznych. Za biuro pła-
cimy 100 zł netto miesięcznie, pracownika 
do biura zatrudnimy dopiero jak będzie 
taka konieczność. Jak na razie wszystko, 
co się dzieje, to wyłącznie społeczna 
praca Zarządu, czyli Pani Elżbiety Szeląg-
Marzec, Jarka Aranowskiego, moja i kilku 
naszych przyjaciół. Wszystkim w tym 
miejscu serdecznie dziękuję.

SWR w nowym składzie działa od pół 
roku. Co udało Wam się zrobić w tym 
czasie?
J.W . :  Przede wszystkim porządek 
w papierach. Spółka nie miała numeru 
REGON, swojego konta i wszystkiego, 
co jest wymagalne od strony przepisów. 
Przygotowaliśmy wnioski do Starostwa, 
Gminy, prowadzimy negocjacje z pod-
miotami gospodarczymi, korzystającymi 
z urządzeń melioracyjnych, negocjujemy 
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad o kosztach konserwacji rowów, 
do których zrzucają i będą zrzucać wody 
ze swoich dróg. Spotkaliśmy się z miesz-
kańcami Dawid, Dawid Bankowych, 
Słomina, Sękocina Nowego, Ład, Nowych 
Grocholic, Jaworowej. Rozpatrujemy poda-
nia, wykonaliśmy awarię przy ul. Rozbrat, 
pilnujemy wykonawcy kanalizacji, aby nie 
niszczył urządzeń melioracyjnych, podpi-
saliśmy umowę z Urzędem Wojewódzkim 
na dofinansowanie. Cały czas namawiamy 
mieszkańców do wstępowania w nasze 
szeregi. Są takie rejony, jak np. kwa-
drat ograniczony ulicami Lilii Wodnych, 
Starzyńskiego, Parlamentarną i Chabrową 
na pograniczu Dawid i Dawid Bankowych, 
gdzie, głównie dzięki ogromnej pracy Jarka 
Aranowskiego, osiągamy blisko 100% 
przynależność do Spółki. Wcześniej mie-
liśmy tu zaledwie jednego członka!

W tegorocznym budżecie gminy 
515 tys. zł przeznaczono na dofinanso-
wanie prac SW. W jaki sposób środki te 
zostaną wykorzystane?
J.W.: Zgodnie z ogłoszeniem Wójta 
Gminy Raszyn na renowację i odbu-
dowę rowów w Jankach, Rybiu, Dawidach 
Bankowych, Falentach Nowych, awarię 

w Słominie, przy ul. Rozbrat, oraz moder-
nizację stawu w Ładach. Na rozstrzygnię-
cie konkursu czekaliśmy od marca. Dla 
nas liczy się każdy dzień. Chciałbym, aby 
sprawy formalne były realizowane przez 
urząd tak szybko, jak w 2011 roku, kiedy 
to ja odpowiadałem za konkursy i umowy 
ze Spółką. Tak nie było. Ważne jednak, 
że wszystko wskazuje na to, iż w momen-
cie trafienia tego numeru Kuriera do czy-
telników umowa będzie już podpisana 
i będziemy mogli przystąpić do jej reali-
zacji. Powinniśmy się wyrobić, warunki 
pogodowe sprzyjają. Jeżeli dostaniemy 
środki z innych wniosków, to będziemy 
jeszcze naprawiali awarie w Ładach, 
Puchałach i Dawidach.

W ubiegłych latach problemem było 
ściąganie składek od członków SW. 
Jak to wygląda dziś? Czy udało Wam 
się zebrać 10% kwoty dofinansowania 
z gminy, zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
o dofinansowaniu SW?
J.W.: Składki to jedno. One nie są wystar-
czające. Każda wieś, gdzie są realizowane 
zadania „opodatkowuje się” dodatkowo. 
W 2011 roku mieszkańcy musieli wnieść 
nie 10 a 25%. I się udało. Dziś dzięki 
Wójtowi i radnym musimy zebrać „zale-
dwie” 10%, ale i wartość zadań jest zde-
cydowanie wyższa. Na część z nich już 
mamy zgromadzone środki lub zapew-
nione kwoty przez podmioty gospodar-
cze z terenu. Co do pozostałych, czekamy 
na umowę z Gminą. Nie będziemy zmu-
szali mieszkańców do dodatkowych zbió-
rek tam, gdzie nie mamy środków z dofi-
nansowania. A o pieniądze wystąpiliśmy 
nie tylko do Gminy. Jak na razie najle-
piej jest w przypadku zadania w Jankach, 
gdzie udało się namówić do współfinan-
sowania Ikeę, oraz rowu R-65 na granicy 
Dawid i Dawid Bankowych, gdzie Jarek 
Aranowski, we wspomnianym w poprzed-
niej odpowiedzi kwadracie, zebrał już 
ponad 50% potrzebnej kwoty. Resztę 
będziemy chcieli pozyskać od mieszkań-
ców ul. Warszawskiej i bocznych od niej 
odchodzących w Dawidach. Odwodnienie 
tego rejonu w całości opiera się bowiem 
na rowie R-65. Najgorzej będzie ze środ-
kami na wykonanie rowu w Rybiu. Tam 
bez zaangażowania się w przekonywa-
nie mieszkańców władz samorządowych, 
Wójta, radnych i sołtysów, nie da się 
uzbierać wkładu własnego. Problem podto-
pień dotyczy nas wszystkich, bez względu 
na przynależności partyjne i sympatie 
polityczne. Wszyscy więc musimy zgod-
nie współpracować, aby go rozwiązać, o co 
gorąco apeluję.
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co nowego na basenie

Pływalnia w Raszynie – inwestycje i remonty w 2012 r.
Pływalnia w Raszynie po 10 latach użytkowania wymaga remontów i inwestycji. 
Jedne są większe i droższe, drugie mniejsze, tańsze i doraźne. Zarządzając placówką 
długo obserwowałam basen i jego funkcjonowanie, by mądrze zadecydować, jakie 
inwestycje są w nim najważniejsze. Zdecydowałam się na te, które usprawniając funk-
cjonowanie obiektu, zminimalizują koszty, podniosą bezpieczeństwo oraz komfort użyt-
kowników, ponieważ wysoki poziom Obsługi Klienta jest dla mnie priorytetem. Warto 
dodać, że w trakcie tegorocznej przerwy technologicznej wykonaliśmy znacznie więcej, 
niż zrobiono w poprzednich latach.

Jakie inwestycje zaplanowałam 
i wykonałam?
• wymienione zostały wszystkie, czyli 
333 podzespoły szafek w szatniach. 
Wykonawca, firma BxSystem, zrobiła 
wszystkie formatki z niezwykle trwałego 
laminatu.

• zakupiono nowy układ kontrolno-
-pomiarowy jakości wody basenowej 
w obu nieckach pływalni, wykonany 
przez firmę Elbas. To urządzenie, którego 
nie widać, ale stanowi ono „serce basenu. 
Nowy sterownik to urządzenie nowocze-
sne, pozwalające kontrolować wszystkie 
parametry wody oraz dozować właściwie 
chemię basenową, zapisujące wszystkie 
sytuacje alarmowe, tworzące grafy warto-
ści mierzonych i pozwalające na nastaw 
funkcji czasu. Interakcja z użytkow-
nikiem odbywa się za pomocą panelu 
dotykowego.

• wykonano generalny remont dwóch 
saun suchych – damskiej i męskiej, 
wraz z kompletną wymianą elementów 
wyposażenia: obudowy obu saun, drzwi 
szklanych, zestawu ław-leżanek oraz 
zestawu podgłówków z drewna abachi, 
pieca, oświetlenia, systemu sterowania 
z czujnikami, ścian frontowych kabin 
saun, kamieni na specjalne typu Olvin 
o dużej kumulacji ciepła, kloszy oświetle-
nia i zegarów. Wykonawcą została firma 
Klafs, ich producent. Sauny suche, jakie 
od lipca posiada pływalnia są nowoczesne, 
ekonomiczne i bardzo funkcjonalne.
• wykonano generalny remont łazienek: 
damskiej, męskiej oraz dla niepełnospraw-
nych w holu głównym pływalni, komplet-
nie wymieniając elementy wyposażenia: 
glazury i terakoty, armatury, hydraulikę 
oraz elektrykę. Nowoczesna linia łazie-
nek, zachowując najwyższy standard, 
spełnia oczekiwania najbardziej wymaga-
jących Klientów.

• zakupiono urządzenie sterujące pracą 
silnika wentylatora nawiewowego w cen-
trali wentylacyjnej szatni pływalni.

• poza tym pomalowano aulę główną 
oraz hol główny i plażę, wymieniono fugi 
i ułożono nową glazurę w części obiektu, 
wymieniono uszkodzone kasetony, kom-
pletnie umyto oraz zdezynfekowano 
glazurę i terakotę, wykonano generalny 
przegląd techniczny zjeżdżalni wodnej, 
generalny przegląd techniczny urządzeń 
siłowni, generalną kontrolę oraz przegląd 
przewodów kominowych, spalinowych 
i wentylacyjnych w budynku basenu.

 Jako menadżer, któremu powierzono 
zarządzanie kosztownym obiektem uży-
teczności publicznej muszę pamiętać, 
iż wysoka jakość zarządzania pozwala 
budować silną markę naszej pływalni 
w Raszynie. Zdaję sobie sprawę, iż wiele 
jest jeszcze do zrobienia. Przed zimą 
konieczny jest remont dachu, a w przy-
szłym roku budowa brodzika dla dzieci. 
Marzy mi się wybudowanie jacuzzi 
– miejsca relaksu i odprężenia oraz anti-
dotum na stres. Mam wiele pomysłów 
i koncepcji usprawnienia naszej pły-
walni. A wszystko z myślą o komforcie 
korzystających z basenu Mieszkańców 
oraz Klientów, nie zapominając jedno-
cześnie o bezpieczeństwie pracy kadry 
pracowniczej. Mam nadzieję, że przy, tak 
jak dotychczas, dobrych relacjach oraz 
współpracy z Wójtem Gminy Raszyn oraz 
Radą Gminy, będę mogła rozwijać ten 
sportowy obiekt oferując użytkownikom 
komfort i szeroki zakres usług.
 Chciałam także bardzo podziękować 
całej załodze pracowniczej pływalni za 
ich zaangażowanie i pracę, jaką wspólnie 
wykonaliśmy w trakcie tegorocznej prze-
rwy technologicznej.

mgr Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

Hol przy przebieralniach © arch. GOS

Nowe szafki © arch. GOS

Bardzo nowoczesna łazienka © arch. GOS

Sauna w nowym wydaniu © arch. GOS Hol główny po remoncie © arch. GOS
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inwestycje w gminie

ROZBUDOWA 
SZKOŁY 
w SĘKOCINIE 
– ROZPOCZĘTA
S z k o ł a  P o d s t a w o w a 
w Sękocinie to przedwojenny 
budynek, który kilkakrotnie 
przebudowywano i rozbudo-
wywano. Wobec niewątpliwej 
konieczności dostosowania 
jej do potrzeb zaludniają-
cego się terenu, w ubiegłym 
roku Wójt Andrzej Zaręba 
zlecił, po wygranym przetargu, 
Studiu Autorskiemu PUCH 
wykonanie projektu rozbu-
dowy i modernizacji placówki.
 W bieżącym roku w budże-
cie gminy zagwarantowano 
środki na wykonanie I etapu 
inwestycji. 22 czerwca 2012 r. 
podpisano umowę z firmą 
P.H.U. MASPOL Andrzej 
Masalski, z Suwałk, która 
zobowiązała się wykonać prace 
za kwotę 5 337 363 zł. I tym 
razem budowa będzie kosz-
tować mniej niż zakładano. 
Zgodnie z kosztorysem inwe-
storskim miała to być kwota 
nieco ponad 7 000 000 zł. 
 Inwestycja wykonywana 
będzie w dwóch etapach, które 
obejmują po kilka zadań:

ETAP I
Zadanie 1: polega na dobu-
dowaniu nowej, dwukondy-
gnacyjnej części od strony 
wschodniej, w której zostaną 
zlokalizowane: na parterze hol 
z klatką schodową i windą, 
szatnie, sanitariaty, sklepik, 
świetlica, jadalnia, zaple-
cze żywieniowe, a na pierw-
szym piętrze: sale szkolne, 
pomieszczenia gospodarcze, 
sanitariaty.

Zadanie 2: to nadbudowa 
części obecnego budynku 
o jedną kondygnację o kuba-
turze 350 m3, która całkowi-
cie zmieni swoje przeznacze-
nie: na dole powstaną szatnie 
z natryskami dla potrzeb 
boiska i korytarz z platformą 
schodową a na pierwszym pię-
trze sala lekcyjna.
Zadanie 3 :  We wschod-
niej i północnej części kom-
pleksu wymieniony zostanie 
dach, wykonane nowe otwory 
drzwiowe i okienne, wzmoc-
nione filarki, przebudowane 
ściany działowe, zmodernizo-
wana kotłownia. W tej części 
po przebudowie znajdować się  
będą: sala komputerowa z ser-
werownią, sala gimnastyczna 
z zapleczem i kotłownia.
Zadanie 4: to wykonanie 
przyłączy i małej architek-
tur y: budynku gospodar-
czego o pow. 30 m2, placu 
zabaw o pow. 490 m2, par-
kingów, jezdni i chodników 
o powierzchni 1230 m2. Zieleń 
z nasadzeniami drzew i krze-
wów zajmie 1450 m2. 

ETAP II obejmować będzie 
p r z e b u d o w ę  i  r e m o n t 
budynku zlokalizowanego 
najbliżej ul.  Wierzbowej 
w części południowej kom-
pleksu. Zostaną przebudo-
wane łazienki, pomieszczenia 
pomocnicze, wykonane zamu-
rowania i przebicia w ścianach 
pod nowe otwory drzwiowe 
i okienne. W ramach tego 
etapu wykonany będzie kapi-
talny remont z docieple-
niem ścian zewnętrznych 
i stropu ostatniej kondygna-
cji oraz wymiana pokrycia 
dachu. Od nowa zrobiona 
zostanie instalacja wodno 

kanalizacyjna, wentylacja, 
instalacja elektryczna, infor-
matyczna i alarmowa. W tej 
części będą znajdować się: 
w piwnicy – pomieszcze-
nia techniczne, na parterze 
– pokój nauczycielski, księ-
gowość, sekretariat, czytel-
nia, sanitariaty, sale lekcyjne, 
na piętrze – sale lekcyjne. 
 Ekipa wykonawcy weszła 
już na plac budowy. Zgodnie 
z harmonogramem I etap 
powinien być zakończony 
15 czerwca 2013 roku, zaś 
drugi 30 listopada 2013 r. 
W sumie ta duża inwestycja 
zostanie wykonana w ciągu 
1 roku i 7 m-cy.

Małgorzata Kaiper

Przedszkole 
przy Lotniczej 
– mamy zezwolenie 
na budowę
11 czerwca uzyskal iśmy 
zezwolenie na budowę przed-
szkola przy ul. Lotniczej. 
To bardzo potrzebna naszym 
najmłodszym placówka. 
O tym, Jak będzie wyglądać 
Kurier Raszyński pisał kilka 
razy. Jak Państwo pamięta-
cie, decyzją o budowie tej 
placówki, w tym miejscu, 
zapadła w styczniu ubiegłego 
roku. Przez 7 m-cy trwała 
zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego, jesienią rozpisano prze-
targ na wykonanie projektu 
razem z uzyskaniem zezwo-
lenia na budowę. Obecnie 
Referat Inwestycji Urzędu 
Gminy przygotowuje przetarg 
wyłaniający firmę budowlaną. 
Jeżeli uda się wkrótce wyło-
nić wykonawcę – jesienią roz-
pocznie się budowa. Zgodnie 
z kosztorysem inwestorskim 
inwestycja ma kosztować 
nieco ponad 9 mln złotych.

Osiemdziesiąt lat 
OSP Raszyn
OSP Raszyn to najstar-
sza z gminnych jednostek. 
Założona w latach 30-tych 
XX w. w tym roku obcho-
dzić będzie 80-cio lecie! Z tej 
okazji strażacy chcą zorgani-
zować obchody, upamiętnia-
jące lata ich pracy. Planowana 
jest uroczysta msza święta 
w kościele św. Szczepana, 

następnie oficjalny przemarsz 
strażaków, orkiestry strażac-
kiej z Nadarzyna i przejazd 
kolumny samochodów, w tym 
pojazdów historycznych do 
siedziby OSP. Na miejscu 
nastąpi wręczenie odznaczeń 
i medali, w tym uroczyste 
przypięcie złotego medalu na 
sztandar OSP. Obchody zapo-
wiadają się naprawdę pokaź-
nie – jak mówi Naczelnik 
Krzysztof Maciak, przewidy-
wanych jest ok. 100 zapro-
szonych gości, a także atrakcje 
dla mieszkańców i wszystkich 
zainteresowanych. Żeby to 
jednak się udało, potrzebne 
jest uporządkowanie terenu 
przed siedzibą OSP Raszyn, 
położenie  nowej  kostk i 
na parkingu. Inwestycja ta 
została zaplanowana w tego-
rocznym budżecie. Okazuje 
się jednak, że do realizacji 
potrzebne są przesunięcia 
w gminnej kasie, co stało się 
niemożliwe z powodu nie-
zwoływania kolejnej sesji 
Rady Gminy. Strażacy mają 
nadzieję, że mimo wszystko 
problem uda się rozwiązać 
i nic nie zakłóci przebiegu 
obchodów. W końcu to wyjąt-
kowa okazja!

Zofia Kaiper

Wizualizacja Szkoły w Sękocinie

Wizualizacja Przedszkola przy Lotniczej

Strażacy z OSP Raszyn © arch. OSP
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inwestycje w gminie

Projektowanie – proces znacznie dłuższy od budowania
Z budową ulic jest trochę tak jak z gotowaniem. Przygotowanie, 
najpierw produktów, potem potraw trwa zwykle, szczególnie jeśli 
efekt kulinarny ma być doskonały, naprawdę długo – jedzenie to, 
w porównaniu z tym moment. Proces projektowania inwestycji 
trwa wielokrotnie dłużej, sama budowa nieporównanie krócej.

 W ubiegłych latach, zda-
rzało się, że powstawały pro-
jekty, które nie mogły być 
wykonane, ponieważ gmina 
nie miała prawa do dyspo-
nowania gruntem, na jakim 
miały przebiegać. Czasem 
wystarczył sprzeciw jednej 
osoby, albo brak kontaktu 
z inną, aby inwestycja już 
zaprojektowana, musiała być 
odłożona do lamusa. Obecnie 
przyjęto zasadę, że każdy pro-
jekt musi kończyć się zezwole-
niem na budowę, a takowego 
starostwo nie udziela, jeżeli 
Gmina nie ma prawa do dys-
ponowania gruntem. Nie musi 
być ono prawem własności, 
wystarczy pisemna zgoda 
wszystkich właścicieli. Dzięki 

zachowaniu tej procedury 
unika się płacenia za projekty, 
które nie sposób zrealizować. 
 Mimo tych utrudnień, 
powstają coraz to nowe pro-
jekty różnych inwestycji, 
w tym tak potrzebnych miesz-
kańcom ulic. Wiosną tego 
roku zlecone zostały kolejne 
projekty. Po ich wykonaniu 
będzie można przebudowywać 
następujące ulice w Raszynie: 
S z k o l n ą ,  n a  o d c i n k u 
od  u l .  Pon i a t ows k i e go 
do Al. Krakowskiej, Graniczną, 
Spółdzielczą, Nauczycielską 
i Wschodnią. Stan tych ulic 
pozostawia wiele do życzenia. 
Projektowanie ma uwzględ-
niać kompleksową przebu-
dowę wszystkich instalacji 

chodników, nawierzchni oraz 
oświetlenia, a także obowiąz-
kowo kanalizacji deszczowej. 
Po ich wykonaniu ta część 
Raszyna zmieni się nie do 
poznania.
 Prace zlecono, po prze-
prowadzonym przetargu 
Zakładowi Projektowania, 
Nadzoru i Usług Consul-
tingowych INŻDRÓG s.c., 

z Grudziądza, który wykona 
ją za 100 630 zł. Koszto-
rys inwestorski był wyższy 
o 75 tys. zł. 
 Z reguły koszt projektu 
stanowi ok. 10% kosztu całej 
inwestycji. Łatwo policzyć, że 
potrzeba na nią ponad 10 mln 
złotych.

Małgorzata Kaiper

RYBIE – PIĘKNIEJE
Każda kolejna wyremonto-
wana ulica to wygoda dla 
mieszkańców i dobra wizy-
tówka dla gminy. W ubiegłym 
roku zakończono budowę 
19 Kwietnia, Ceramicznej i 
Przygodowej a od podstaw 
zmodernizowano: Jesienną, 
Kasztanową,  Stokrotk i , 
Pogodną i Stawową. W bie-
żącym roku pod koniec maja 
podpisano umowę na przebu-
dowę kolejnych ulic. Wszystkie 
znajdują się w Rybiu.

Spokojna i Rybna – to 
ulice o długości ok. 600 mb 
każda, które zostaną przebu-
dowane całkowicie.
 Na potężnej podbudowie 
wylany zostanie asfalt, po oby-
dwu stronach powstaną chod-
niki z wjazdami na posesje 
ułożone z kostki betonowej. 
Przed piratami drogowymi 
i ich ewentualnymi wyczy-
nami, chronić będą progi spo-
walniające z czerwonej kostki 
betonowej. 

Bukietowa i Bratkowa 
to niewielkie uliczki odcho-
dzące od Kinetycznej, na gra-
nicy z Warszawą. Pierwsza 
z nich ma długość ok. 120 mb, 
druga jest o połowę krótsza. 

Ulica Polna jest znacznie 
dłuższa, bo ma ok. 550 mb. 
Wszystkie trzy stanowią ciąg 
pieszo-jezdny, który wykła-
dany będzie kostką betonową, 
na właściwej podsypce i pod-
budowie. Wjazdy na posesje 

i progi spowalniające wyko-
nane zostaną z czerwonej 
kostki betonowej.
 Do przetargu s tanęło 
9 firm, wygrała go P.P.U.H. 
EFEKT Sp. z o.o. Budowa 
i Naprawa Dróg, z Warszawy, 
podejmując się wykonać prace 
najtaniej bo za 2 398 500 zł. 
Najwyższa oferta opiewała 
na 3 578 942 zł, podczas, gdy 
zgodnie z kosztorysem inwe-
storskim należało się liczyć 
z kwotą netto 5 021 938 zł.

Raszyn – Nauczycielska przy Lotniczej

Rybie – Bratkowa – końcówka prac 18.07.12 © M. Kaiper Rybie – Bukietowa  w trakcie budowy 18.07.12 © M.Kaiper
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Kościół w dawidach

Gminne inwestycje są naszym wspól-
nym dobrem. Pochodzą z naszych 
podatków, mają nam służyć. 1/3 
kwot, które odprowadzamy do Skarbu 
Państwa przekazywana jest gmi-
nom do gospodarowania. To opłaty 
obowiązkowe.

 W naszej społeczności jest też inny, 
bo dobrowolny rodzaj opodatkowania. 
Wypływa nie z obowiązku, ale z daru 
serca, poczucia przynależności do wspól-
noty i odpowiedzialności za nią. Wypływa 
też z wiary i przekonania, że trzeba o nią 
dbać. Dzięki takiemu działaniu powstaje 
nowy kościół w Dawidach Bankowych. 
Niewiarygodne, jak mało czasu trzeba 
było, żeby wierni mogli stać pod dachem 
rozbudowanej Świątyni.  O histo-
rii budowy, problemach i radościach 
z proboszczem parafii ks. Grzegorzem 
Jaszczykiem rozmawia Zofia Kaiper.

Zofia Kaiper: Jest ksiądz proboszczem 
parafii w Dawidach Bankowych od prze-
szło trzech lat. Jak ksiądz wspomina 
te lata?
Ks. Grzegorz Jaszczyk: Gdy zaczy-
nałem posługę w parafii cel był jeden 
– rozbudowa kościoła, oczywiście obok 
budowy wspólnoty parafialnej, wspólnoty 
dusz. Razem z architektami, państwem 
Katarzyną i Tomaszem Żuchowiczami, 
zaczęliśmy od zmiany projektu, ponieważ 
ten, który był nie nadawał się do reali-
zacji. Zabraliśmy się więc za przepraco-
wanie projektu, uzyskaliśmy wszelkie 
zgody, pozwolenia i ruszyliśmy z budową. 
Pierwszy etap to budowa fundamentów. 
Ze względu na to, że rok był deszczowy, 
od początku zmagaliśmy się z problemem 
podtopień. Stąd bardzo dużo środków 
poszło właśnie na budowę fundamen-
tów, zbrojenie, zalanie. Realizacja pierw-
szego etapu budowy trwała 3 miesiące. 

21 września 2010 roku JE ks. kard. 
Kazimierz Nycz poświęcił gotowy fun-
dament. Wiosną ruszyliśmy z drugą 
częścią budowy – wznoszeniem ścian 
do stanu surowego otwartego. Trwało to 
dokładnie dziewięć miesięcy. Z począt-
kiem stycznia położone zostały kopuły. 
Perspektywa kolejnych etapów jest odle-
gła. Zlikwidowana zostanie wewnętrzna 
ściana, żeby stworzyć pełną przestrzeń 
co powoduje, że konieczne będzie 
wyremontowanie części prezbiterium. 
Wykonana musi zostać cała elektryka, 
nagłośnienie, oświetlenie – żeby jednak to 
nastąpiło, najpierw zaprojektowane musi 
zostać całe wnętrze budynku. To wszystko 
musi się ze sobą łączyć.

Z.K.: W jaki sposób finansowana jest 
cała rozbudowa?
G.J.: Rozbudowę realizujemy z ofiar 
parafian oraz dzięki sponsorom, któ-
rych staramy się wyszukiwać. Dzięki 
Bogu są ludzie gotowi podzielić się swo-
imi dobrami – gdyby nie sponsorzy 
naprawdę nie stać by nas było, żeby ten 
kościół wybudować w tak krótkim czasie. 
Ja to wszystko, co się wokół tego dzieje 
określam jednym słowem – cud. To było 
doświadczenie, które pokazuje, że cuda 
naprawdę się zdarzają, poprzez serca 
ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej 
drodze. 

Z.K.: Jakie są plany na obecny rok?
G.J.: Na pewno w tym roku chciałbym 
doprowadzić do zamknięcia budynku 
– wstawienia okien i drzwi. Może się 
uda zrobić również elektrykę. Planujemy 
witraże doświetlające kościół. W roze-
cie kościoła przewidujemy witraż św. 
Mateusza, natomiast w oknach pobocz-
nych planowane jest wprowadzenie 
innych wzorów i wprowadzenie ciepłego 
światła.

Z.K.: Co ksiądz sądzi o budowaniu 
wspólnoty w Dawidach? To stosunkowo 
młoda parafia.
G.J.: To prawda, parafia jest młoda. 
Dzieli się na dwie części – na tych, 
którzy są tu z dziada pradziada, oraz 
nowych parafian, którzy sprowadzili się 
tu z Warszawy. Sądziłem, że będzie pro-
blem z budowaniem takiej społeczno-
ści, tym czasem wszystko rozwiązało się 
na poziomie wspólnoty, samo połączyło 
i zasklepiło, nie ma żadnych podziałów 
między parafianami. Wiele osób, które 
sprowadziły się z Mokotowa, Ursynowa 
czy innych części Warszawy przychodzi 
do kościoła, utożsamia się z nim. Tworzy 
to pewną wspólną tożsamość. Czas 
Kolendy pokazał, że wielu ludzi bardzo 
było poruszonych tym wszystkim, co się 
tu dzieje. Największy problem mamy 
z zapleczem – nie ma sal na spotkania 
grup ministranckich, czy choćby mło-
dzieży przygotowującej się do bierzmowa-
nia. Dlatego pewnie w perspektywie lat 
trzeba będzie myśleć o budowie plebanii 
z prawdziwego zdarzenia, z salą konferen-
cyjną i salami potrzebnych do funkcjono-
wania wspólnoty parafialnej. Dzięki Bogu 
na razie mamy koła biblijne dzieci, grupy 
ministrantów, młodzież przygotowu-
jącą się do bierzmowania. Mamy również 
tradycyjne wspólnoty, jak choćby żywy 
różaniec to szczególna grupa w naszej 
parafii. 
 Za największe osiągnięcie uważam 
fakt, że udało nam się połączyć stary 
budynek kościoła z nowym projektem. 
Tak jak wiele osób przejeżdżających 
zatrzymywało się kiedyś, by zdziwić się 
budynkiem, który nie sprawiał wrażenia 
kościoła, tak teraz zatrzymują się, żeby 
przyjrzeć się mu z zachwytem. To bardzo 
duże osiągnięcie. 

Z.K.: Dziękuję za rozmowę!

Przez wieki kościoły parafialne stawiane 
były siłą wiernych, którzy starali się o to, 
aby mogli być blisko Domu Bożego. 
Co więcej, wspólnoty kościelne wzajem-
nie się wspierały. Teraz wsparcia potrze-
buje wspólnota z parafii w Dawidach 
Bankowych. Taca z każdej ostatniej 
niedzieli miesiąca przeznaczana jest 
na budowę. Wiele osób z całej parafii 
przekazuje darowizny na ten wspaniały 
cel, liczni sponsorzy pomagają w budo-
wie i jej finansowaniu. To ciągle nie-
stety za mało. Dlatego, każdego, kto 
chciałby wspomóc budowę kościoła 
prosimy o wpłaty na konto Parafii Św. 
Mateusza Ewangelisty. 05-090 Dawidy 
Bankowe ul. Miklaszewskiego 98 
– 74 8004 0002 2001 0000 1850 0001.

Zofia Kaiper

Tak kościół wygląda obecnie © M. Miszułowicz
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Co się DZIEJE w RADZIE GMINY RASZYN?

Ostatnie wydarzenia związane z obradami 
Rady Gminy Raszyn były wielokrotnie 
komentowane. Dążąc do obiektywno-
ści przekazu zwróciłam się do Radnych 
z prośbą o odpowiedzi na kilka pytań. 
Poniżej prezentuję je oraz wypowiedzi 
osób, które na moją prośbę odpowiedziały.

Pytania:
1)	W ostatnim czasie kilkakrotnie nastę-
powały zaburzenia w pracy Rady Gminy 
Raszyn. Najpierw, w dniu 31 maja, 
Przewodnicząca Rady Gminy Celina 
Szarek, bez poddania pod głosowanie, 
przerwała obrady sesji Rady Gminy, 
potem dwukrotnie nie dochodziło 
do obrad sesji nadzwyczajnych, o których 
zwołanie wystąpili radni z klubu „Jedność 
Gminy”. Jak Pan/Pani ocenia tę sytuację?
2) Przed, zaplanowaną na 28 czerwca 
2012 sesją absolutoryjną Przewodnicząca 
R a d y  G m i n y  C e l i n a  S z a r e k 
i Wiceprzewodnicząca Henryka Koper 
zrezygnowały ze swoich funkcji i mimo 
posiadanych jeszcze przez miesiąc upraw-
nień nie zwołały ( jak dotąd) sesji, ani 
z własnej inicjatywy, ani na dwukrotnie 
składane wnioski przez Wójta Andrzeja 
Zarębę, o zwołanie sesji? Jakie jest Pani/
Pana zdanie o tej sytuacji?
3) Czy Pani/Pana zdaniem dotychczasowy 
sposób pracy Rady Gminy powinien pozo-
stać bez zmian? Jeżeli nie, to jakie zmiany 
Pan/Panie uważa za wskazane?
4)	Jak Pani/Pana zdaniem powinna prze-
biegać współpraca pomiędzy Wójtem, 
jego zastępcami i pracownikami Urzędu 
Gminy a Radą Gminy?

Radna	Anna	Matracka
Ad1) Uważam, że przerwanie sesji bez 
poddania pod głosowanie, wyjście bez 
wytłumaczenia i bez uzgodnienia tego 
z pozostałymi radnymi to nie tylko zła-
manie prawa, ale wyraz braku szacunku 
dla nas, radnych. Pani Przewodnicząca 
nie pierwszy raz postawiła siebie ponad 
prawem. Bardzo raziło mnie, że podczas 
obrad sesji wielokrotnie komentowała 

wypowiedzi Wójta, jego zastępców i rad-
nych. Zapominała, że jej rola polega 
na prowadzeniu sesji, a nie na ocenianiu 
i komentowaniu głosów pozostałych rad-
nych czy Wójta. Podczas pierwszej z sesji 
nadzwyczajnych nie głosowałam nad 
porządkiem obrad, ponieważ powstała 
sytuacja budziła moje wątpliwości: 
zignorowanie wcześniejszego wniosku 
Wójta o zwołanie sesji, zwołanie w try-
bie nadzwyczajnym sesji na tematy, które 
mogłyby być omówione na sesji zwy-
czajnej. Co do następnej, nie przyszłam, 
ponieważ uważałam, że zwoływanie sesji 
z takim samym porządkiem obrad jest 
nieuzasadnione, szczególnie, że podczas 
poprzedniej Wójt i grupa pracowników 
szczegółowo omówiła jej tematy. 
Ad2) Pani Przewodnicząca uważa, 
że „prawo to ja”. Moim zdaniem 
od dawna prowadzi grę polityczną, a nie 
działania na rzecz mieszkańców. Obie 
Panie – Celina Szarek i Henryka Koper 
zrezygnowały ze swoich funkcji jednocze-
śnie. W ten sposób, ponieważ nie zwo-
łują sesji Rady Gminy, mimo wniosków 
Wójta i Radnych, blokują prace Rady 
i Urzędu. Jednocześnie blokują swoją 
faktyczną rezygnację. Zgodnie z prawem 
jest ona skuteczna dopiero wtedy, gdy 
Rada Gminy ją przyjmie i powoła na tę 
funkcję nowe osoby. Miały prawo z funk-
cji zrezygnować, ale blokowanie pracy 
Rady Gminy, w sposób, w jaki to robią, 
świadczy o grze politycznej, a nie trosce 
o mieszkańców.
Ad3)	Kandydowałam do Rady Gminy 
Raszyn, ponieważ nie podobało mi się 
to, co działo się w naszym samorządzie. 
Cenię sobie rzetelną pracę, kulturę w dzia-
łaniu, rozumienie faktycznych potrzeb 
mieszkańców, a nie załatwianie swoich 
interesów. Uważam, że tak powinna pra-
cować Rada Gminy: rzetelnie, spokojnie, 
bez kłótni, co nie oznacza, że na wszystko 
powinna się zgadzać. Ale jestem prze-
ciwna prowadzeniu w Radzie gry politycz-
nej, bo ona może służyć radnym, którzy ją 
prowadzą, ale nie mieszkańcom. Uważam, 

że moim zadaniem jest godnie reprezen-
tować mieszkańców i działać faktycznie 
na ich rzecz. Kłótnie i spory, blokowanie 
i dezorganizowanie pracy Urzędu i Rady 
nie mają z tym niczego wspólnego.
Ad4) Uważam, że podstawą jest spokojna 
dyskusja. Przedstawiając spokojnie swoje 
stanowiska i merytorycznie dyskutując 
możemy ustalić to, co najlepsze. Łamanie 
prawa, lekceważenie radnych i Wójta 
w żadnym przypadku temu nie służy.

Radna	Maria	Izabela	Makarska
Ad	1) To, co się dzieje paraliżuje pracę 
Rady Gminy Raszyn. Zaczęło się 31 maja, 
kiedy to przewodnicząca Rady Gminy 
Raszyn Pani Celina Szarek, przerywając 
samowolnie sesję Rady, złamała prawo. 
Ani ustawa o samorządzie gminnym ani 
Statut Gminy Raszyn nie dają jej takiego 
uprawnienia. Statut w § 28, ust.1 i 2 
stanowi, że sesja odbywa się na jednym 
posiedzeniu, a jej przerwanie przegłoso-
wuje Rada Gminy. Przenosząc obrady na 
następny dzień, bez poddania pod gło-
sowanie Radnych, pani Przewodnicząca 
zlekceważyła przepisy. Za nią podą-
żyła wiceprzewodnicząca p. Henryka 
Koper, a zrobiły to tak błyskawicznie, że 
nikt z radnych nie zdążył zareagować. 
Wszyscy spoglądali na siebie w osłupie-
niu nie rozumiejąc, co się stało i dla-
czego. Byliśmy oburzeni ich postępowa-
niem, ponieważ było to tak bezprawne 
jak niegrzeczne. Kolejne lekceważenie 
prawa przez panią przewodniczącą to nie 
zwoływanie sesji Rady, pomimo wnio-
sków składanych przez Wójta Andrzeja 
Zarębę i radnych. Zgodnie z art. 20, ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) na wniosek Wójta lub 
co najmniej ¼ ustawowego składu Rady 
Gminy przewodniczący zobowiązany 
jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia wniosku. Przepisy są tutaj jed-
noznaczne i nie pozostawiają żadnej 
uznaniowości. Pani Celina Szarek, lek-
ceważąc wcześniejszy wniosek Wójta, 

rada gminy

Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper
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zwołała sesję nadzwyczajną na później 
złożony wniosek grupy radnych z klubu 
Jedność Gminy. W dniu 15 czerwca roz-
poczęła ją od ataku na Wójta Andrzeja 
Zarębę i udowadniania czyj wniosek był 
pierwszy. Daty na wnioskach nie miały 
dla niej znaczenia. Nie dopuszczała 
p. Wójta do głosu, przerywała i komen-
towała jego wypowiedzi. Radni mieli wąt-
pliwości, czy sesję zwołano prawidłowo. 
Atmosfera na sali była bardzo napięta, 
padały kolejne oskarżenia. W tej sytu-
acji większość radnych uznała, że nie ma 
warunków do spokojnego przeprowadze-
nia obrad i nie zatwierdziła ich porządku. 
Pani przewodnicząca ogłosiła zamknięcie 
sesji. Pomimo tego większość zebranych 
pozostała na sali, a Wójt Andrzej Zaręba, 
Wicewójt Mirosław Chmielewski, pra-
cownicy Jednostki Realizującej Projekt 
i zaproszeni goście udzielili wyczer-
pujących informacji o zagadnieniach 
z porządku obrad. Dlatego nie przy-
szłam, podobnie jak dziesięciu radnych, 
na kolejną sesję nadzwyczajną zwołaną 
21.06, na wniosek tej samej grupy rad-
nych, z identycznym porządkiem obrad. 
Jednocześnie, po raz kolejny p. Celina 
Szarek nie zwołała sesji na wniosek Wójta 
Andrzeja Zaręby.
Ad	2) Złożenie rezygnacji, przed zapla-
nowaną na dzień 28 czerwca sesją abso-
lutoryjną, nie oznacza, że obie panie 
Przewodniczące straciły uprawnienia. 
Zgodnie z art. 19, ust. 5 ustawy o samo-
rządzie gminnym jeszcze przez miesiąc 
pełnią swoje obowiązki. W tym cza-
sie mogły zwołać sesję, podczas której 
Rada mogła by podjąć uchwałę o przyję-
ciu rezygnacji, co pozwoliło by uniknąć 
zaburzeń w pracy Rady. Rezygnując i nie 
zwołując Rady, mimo składanych wnio-
sków, p. Celina Szarek i p. Henryka Koper 
zablokowały przyjmowanie ważnych dla 
mieszkańców uchwał. Jest to rażące łama-
nie prawa i nadużywanie władzy.
Ad	3) Od lutego tego roku uczestniczę 
w sesjach Rady Gminy. Podczas każ-
dej z nich obserwuję niechętny stosu-
nek p. Celiny Szarek oraz grupy radnych 
do Wójta naszej gminy. Osoby te najwy-
raźniej nie zaakceptowały decyzji więk-
szości mieszkańców, którzy w demokra-
tycznych wyborach wybrali p. Andrzeja 
Zarębę. Swoją niechęć do Wójta przeno-
szą na niechętny stosunek do słusznych 
inicjatyw podejmowanych przez niego 
na rzecz mieszkańców, jak np. dokończe-
nie budowy Domu Kultury, co poparło 
1500 osób, czy budowa nowego przed-
szkola przy ul. Lotniczej. Nie akceptując 
Domu Kultury, akceptują jednocześnie 
dalsze niszczenie budynku przezna-
czonego na ten cel. Trudno zrozumieć 
takie postępowanie. Niezrozumiały był 
też dla mnie powód zwołania w trybie 

pilnym obrad Komisji Rewizyjnej w spra-
wie rzekomo niewłaściwego działania 
Wójta Andrzeja Zaręby przy budowie 
ul. 19 Kwietnia. Zarzucono mu przestęp-
stwo, polegające na nie podpisaniu w ter-
minie aneksu do umowy. Zgodnie z har-
monogramem prace miały być zakończone 
do 30.11.2010 r. Aneks powinien powstać 
w tym terminie. Trudno o bardziej absur-
dalny zarzut - Andrzej Zaręba nie był jesz-
cze wtedy wójtem. Za to, już 20 grudnia 
2011r. nie tylko aneks podpisał, ale też 
wstrzymał wypłatę wykonawcy, który 
zgodnie z dziennikiem budowy wyko-
nał 60% prac, a zgodnie z fakturą 90% 
prac. Po zapłaceniu faktury zostałoby na 
budowę tylko 300 tys. zł. Działania Wójta 
Andrzeja Zaręby zapobiegły kompletnej 
klapie tej inwestycji i ulicę dokończono 
prawidłowo. Stawianie zarzutów to przy-
kład złej woli i niechęci. O tym samym 
świadczy wyrzucenie z klubu „Jedność 
Gminy” pana Rafała Sieradzkiego, prze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej, tuż 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję wykonania budżetu za 2011 r. 
przez Wójta Andrzeja Zarębę. 
 Uważam, że celem tej grupy rad-
nych nie jest, jak deklarują, działanie 
na rzecz mieszkańców, ale utrudnianie 
pracy samorządu i stworzenie wrażenia, 
że obecny Wójt źle rządzi. Te zamiary 
są czytelne, a działania i zaniechania 
składają się w logiczny ciąg. Na szczę-
ście większość mieszkańców widzi, 
co się dzieje, potrafi logicznie myśleć 
i oceniać to.
Ad	3) Obecny paraliż prac Rady Gminy 
jest nie do zaakceptowania. Rezygnując 
ze stanowiska Przewodnicząca, powinna 
zwołać sesję Rady, żeby ta mogła rezy-
gnację przyjąć i wybrać nowe osoby na te 
funkcje. Rada pod nowym kierownic-
twem powinna dążyć do dobrej współ-
pracy z Urzędem Gminy, układając rela-
cje umożliwiające pozytywne działania 
na rzecz mieszkańców, bez ich blokowa-
nia. My mamy rozwiązywać problemy 
gminy, a nie je tworzyć.
Ad	4) Ze strony pana Wójta i Urzędu 
Gminy widzę wolę dobrej współpracy: 
zarówno on, jego zastępcy i urzędnicy 
gminy biorą udział w sesjach Rady, udzie-
lają wyczerpujących odpowiedzi zarówno 
pisemnych jak i ustnych. Robią to kom-
petentnie, z kulturą i zaangażowaniem. 
Nigdy inaczej. Z tego miejsca im dziękuję. 
Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, 
że mieszkańcy gminy tworzą z mocy 
prawa wspólnotę samorządową. Ta wspól-
nota potrzebuje mądrego zarządzania 
przez organy gminy, które na pierwszym 
miejscu będą stawiać dobro jej mieszkań-
ców. Liczę na takie działania Rady i pozo-
stałych organów samorządu oraz w takich 
działaniach chcę uczestniczyć.

Radny	Kazimierz	Wieczorek
A d 	 1 )  O c e n i a m  j ą  j a k o  z ł ą . 
Przewodnicząca nie powinna przerywać 
sesji bez podania powodu. Moim zdaniem 
zachowała się niewłaściwie.
Ad	2) Uważam, że obydwie postąpiły 
nietaktownie i na złość mieszkańcom. 
Obecnie jest tyle rzeczy do zrobienia, 
a przez to, że zablokowały pracę Rady 
Gminy, wielu z nich nie można robić.
Ad	3) Uważam, że po zmianie prze-
wodniczącej i wiceprzewodniczącej Rada 
Gminy Raszyn zacznie pracować dobrze.
Ad	4) Powinni współpracować ze sobą 
dla dobra mieszkańców. Kłótnie i bloko-
wanie w tym nie pomagają. 

Radny	Tadeusz	Pawlikowski
Ad	1) Zaczynając od początku, chciał-
bym wyjaśnić, dlaczego nie przystąpi-
łem do klubu radnych „Jedność Gminy”. 
Uznałem, że radni z klubu namawiają 
mnie do działania przeciwko moim miesz-
kańcom. Zasady panujące w klubie zobo-
wiązywały do głosowania zgodnie z tym, 
co większość w nim ustali, a nie za tym, 
co jest naprawdę potrzebne. Wielokrotnie 
nie uchwalali, z niezrozumiałych wzglę-
dów, inwestycji potrzebnych moim miesz-
kańcom: głosowali przeciwko chodnikowi 
między Warszawską a szkołą w Ładach, 
potem, nie chcieli pieniędzy przezna-
czonych na ten chodnik, przesunąć na 
budowę kanalizacji w Warszawskiej 
w Dawidach. Szanując gminne pieniądze, 
chcieliśmy to zrobić przed położeniem 
przez Powiat Pruszkowski nowej nakładki. 
W tym roku kanalizacja w będzie robiona, 
ale zniszczoną robotami nakładkę napra-
wiać będzie Gmina Raszyn. Inwestycja 
będzie o tyle droższa. Jedność Gminy 
działa w ten sposób na szkodę całej gminy.
 O c e n i a m  z a c h o w a n i e  Pa n i 
Przewodniczącej, pomijając stan prawny, 
jako bardzo niegrzeczne wobec swoich 
koleżanek i kolegów. Przerywając sesję 
nie wzieła pod uwagę naszej opini. W cza-
sie pierwszej sesji nadzwyczajnej zacho-
wywała się arogancko, nie dopuszczała 
do głosu Wójta, podawała własne 
interpretacje, nie zauważała innych rad-
nych, którzy chcieli w tej sprawie zabrać 
głos. Zrobiła to nie pierwszy raz. Na wielu 
sesjach, komisjach starała się reprezento-
wać tylko interesy klubu Jedność Gminy, 
co więcej, w niektórych oficjalnych 
pismach reprezentowała wszystkich rad-
nych, bez uzgadniania tego z nimi. Nie 
byłem na jednej sesji nadzwyczajnej, 
ponieważ nie akceptuję tego, co robią 
radni z klubu Jedność Gminy. 
Ad2) Myślę, że rezygnując ze swo-
ich funkcji i nie zwołując sesji, na któ-
rej byłyby faktycznie odwołane, korzy-
stają z dobrodziejstw wyższych diet, 
które im w tym momencie przysługują. 

rada gminy
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Jednocześnie wprowadzają dalsze destruk-
cje i zawirowania w Radzie Gminy.
Ad	3) Uważam, że Panie: Celina Szarek 
i Henryka Koper powinny ze swoich funk-
cji jak najszybciej zrezygnować, ponieważ 
grzeczność i kultura osobista nakazują, by 
osoby nie akceptowane przez większość 
radnych, przychyliły się do ich opinii. 
Oceniając pracę Przewodniczącej Celiny 
Szarek i Wiceprzewodniczącej Henryki 
Koper – uważam, że podczas sesji wie-
lokrotnie zadawały pytania, o sprawy 
wcześniej wyjaśniane na komisjach. Być 
może nie mogły zrozumieć tego, co Pan 
Wójt im mówił, a być może chciały być 
bardziej medialne w nagraniach z sesji 
umieszczanych w Internecie przez p. 
Aranowskiego. Pytania obydwu Pań 
dotyczyły tylko i wyłącznie inwestycji na 
terenach, z których kandydowały. Inne 
tereny ich nie interesowały.
Ad	4) Współpraca między Wójtem i jego 
zastępcami przebiega prawidłowo. Jeśli 
chodzi o pracowników – to Wójt jest ich 
ich pracodawcą – powinien być wyma-
gający i sprawiedliwy, a jednocześnie 
powinien nagradzać za dobrą pracę. Jeśli 
chodzi o Radę Gminy, to powinniśmy 
współpracować, działać dla mieszkańców, 
a nie występować przeciw nim.
 Wójt Andrzej Zaręba, dążąc do zwo-
łania sesji nadzwyczajnych chce wykony-
wać prace na rzecz gminy. Konieczne są 
przesunięcia w budżecie, między innymi 
po to, aby mógł być wybudowany parking 
w OSP Raszyn, zatwierdzona w budżecie 
dotacja do opłat za wodę i ścieki, zmniej-
szająca, zgodnie z wolą radnych, opłaty 
dla mieszkańców i zatwierdzona zmiana 
planu zagospodarowania konieczna 
do rozpoczęcia projektowania szkoły 
w Ładach. Pani Przewodnicząca Celina 
Szarek uniemożliwia robienie tego.

Raszyn	15	lipca	2012	roku
INFORMACJA	KLUBU	
RADNYCH	
„JEDNOŚĆ	GMINY”
w sprawie ankiety dla radnych.
W związku z nadesłaniem przez 
Panią Redaktor Naczelną „Kuriera 
Raszyńskiego” 3 pytań, które według jej 
pisma przewodniego mają stanowić formę 
ankiety dla radnych, po analizie treści 
nadesłanego materiału informujemy, że 
radni z naszego Klubu Radnych nie będą 
odpowiadać na załączone do pisma pyta-
nia. W naszej ocenie jedynym powodem, 
dla którego Pani Małgorzata Kaiper nade-
słała nam te pytanie, które są w naszej 
ocenie wysoce tendencyjne, jest chęć dal-
szego skłócenia radnych w obecnej kaden-
cji. Uważamy, że obecna trudna sytuacja 
samorządu gminnego wymaga nie szczu-
cia jednych radnych na drugich a dialogu 

i szukania wspólnie rozwiązań, które 
pozwolą na współpracę. Takim działa-
niem było zorganizowane przez nas spo-
tkania gdzie podjęliśmy próbę poszuka-
nia płaszczyzny porozumienia, ustalenia 
wspólnego programu dla radnych na 
obecną kadencję oraz wyłonienia kan-
dydatów do nowych władz Rady Gminy 
Raszyn. Nadesłane pytania nie tylko są 
w sprzeczności z naszymi intencjami, ale 
wręcz w sposób nieuprawniony próbują 
wymusić negatywną ocenę części naszych 
koleżanek. W naszej ocenie nie jest rolą 
pisma samorządowego eskalacja konflik-
tów w samorządzie a rzetelne przedsta-
wienie faktów. Radni nie reprezentują 
Wójta Gminy Raszyn a swoich wyborców 
i  ich potrzeby.

Za Klub Radnych „Jedność Gminy” 
Michał Słoma

WYBORY	UZUPEŁNIAJĄCE	
do	RADY	GMINY	RASZYN	
–	PRAWOMOCNE
17.05.12 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, 
Wydział VI Cywilny, ostatecznie odda-
lił zażalenie Komitetu Wyborczego 
Wyborców Nasza Gmina, uznając stycz-
niowe wybory uzupełniające za ważne.
  Dla przypomnienia: 15 stycznia br. 
odbyły się wybory uzupełniające dwóch 
radnych do Rady Gminy Raszyn. W ich 
wyniku radną z  okręgu Raszyn II została, 
uzyskując miażdżącą przewagę głosów 
Maria Izabela Makarska z Komitetu 
Wyborczego „Praworządność”, zaś 
w okręgu obejmującym Podolszyn Nowy, 
Falenty Duże i Nowe oraz Laszczki 
zwyciężył Ireneusz Koper z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Nasza Gmina. 
Wkrótce potem dwa komitety wyborcze: 
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza 
Gmina i Komitet Wyborczy Wyborców 
„Inicjatywa Obywatelska Gmina Raszyn” 
wniosły o unieważnienie wyborów.
  Sąd Okręgowy w Warszawie, po prze-
prowadzonej rozprawie oddalił wnio-
sek pierwszego z komitetów, uznając, 
że postawione zarzuty nie miały wpływu 
na wynik wyborów. Bez dalszego biegu 
pozostawił protest Komitetu Wyborczego 
Wyborców „Inicjatywa Obywatelska 
Gmina Raszyn”, którego kandydatami 
na radnych byli Jacek Wiśniewski i Karina 
Gotowicz, 
 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza 
Gmina złożył odwołanie od wyroku 
do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. 
TEN POSTANOWIŁ, ŻE ZAŻALENIE 
ODDALA, co ostatecznie potwier-
dza ważność wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Raszyn.

Małgorzata Kaiper

ZMIANY	w	BUDŻECIE,	
na	KTÓRE	CZEKAJĄ	
MIESZKAŃCY
Z powodu braku sesji od 31 maja 2012 r. 
Rada Gminy Raszyn nie może podjąć 
decyzji dotyczących następujących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej:
• Zwiększenia planowanych środków 
na II fazę „Uporządkowania gospo-
darki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Raszyn”
• Wprowadzenia środków na wodociągo-
wanie Gminy Raszyn w 2013 r.

W budżecie na 2012 rok nie podjęto 
uchwały z następującymi zmianami:
• Wprowadzenie do budżetu dopłat 
do wody i ścieków dla gospodarstw 
domowych w związku z uchwałą przy-
jętą przez radnych w czasie sesji w dniu 
31 maja 2012 r. W związku z tym miesz-
kańcy, od 1 lipca płacą podwyższone 
opłaty, które, zgodnie z wolą radnych 
miały być obniżone dopłatami z budżetu 
(KR nr 15)
• Wprowadzenie do budżetu środków 
na sfinansowanie wydatków na opiekę 
i wychowanie dzieci zamieszkałych 
na terenie Gminy Raszyn i umieszczo-
nych po dniu 01.01.2012 w rodzinnej 
pieczy zastępczej.
• Zwiększenie (o 100 000 zł) środków 
na remont nawierzchni przy OSP Raszyn.
• Przesunięcie, na wniosek dyrektorów 
przedszkoli środków pomiędzy pozycjami. 
 Każda z nich ma duże znaczenie dla 
tych, którzy jej oczekują: mieszkańcy, 
obniżek opłat za wodę i ścieki, którą 
zgodnie zaakceptowali wszyscy radni, 
rodziny pieczy zastępczej na bardzo 
potrzebne im dofinansowanie, strażacy 
z OSP Raszyn wyczekiwanego parkingu, 
szczególnie ważnego w związku z pla-
nowanymi na 29 września obchodami 
80-lecia, a także dyrektorzy przedszkoli 
na przesunięcia w budżetach swoich 
placówek.
 Pod obrady Rady Gminy nie można też 
poddać uchwały o zmianę planu zagospo-
darowania działki, na której rozbudowy-
wana ma być szkoła w Ładach. W budże-
cie na 2012 rok zarezerwowano środki 
na rozpoczęcie projektowania obiektu, 
nie można tego jednak rozpocząć przed 
uchwaleniem zmiany planu. 
 Po d c z a s  s e s j i  z a p l a n o w a n e j 
na 28 czerwca 2012 roku miano gło-
sować nad absolutorium dla Wójta 
za wykonanie budżetu w 2011 roku. 
Wniosek o jego udzielenie złożyła 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Raszyn. 
Pozytywną ocenę wydała też Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Czas,  aby wypowie-
dzieli się nasi Radni.

Małgorzata Kaiper

rada gminy
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IV Finał Konkursu Czytelnictwa Dziecięcego ROZSTRZYGNIĘTY!

29 maja br. odbył się kolejny – czwarty już 
finał cyklicznego Konkursu Czytelnictwa 
Dziecięcego dla młodych czytelników filii 
biblioteki w Jaworowej. Tym razem dzieci 

z Ogniska Wychowawczego, korzystając 
z księgozbioru biblioteki miały za zadanie 
zaprezentować na scenie wybrany przez 
siebie wiersz. Prezentacje dzieci mimo 
dużej tremy i wielu emocji związanych 
z występem wypadły znakomicie!
 Komisja składająca się z pracowni-
ków Ogniska - Anety Klusiewicz, Ewy 
Małczyńskiej, Wiktorii Lewandowskiej, 
A g n i e s z k i  Fr y d e l ,  M a ł g o r z a t y 
Kuny,Wojciecha Kucewicza i bibliotekarki 
– Krystyny Zawadzkiej niemal jednogło-
śnie wybrała zwycięzców majowej odsłony 
konkursu: 1 miejsce zdobył Dominik 

Krukowski, 2 miejsce – Kewin Łopaciuk, 
3 miejsce – Klaudia Buczkowska. Laureaci 
wygrali piłki futbolowe. Pozostali uczest-
nicy konkursu otrzymali drobne upo-
minki i słodkie niespodzianki. Nagrody 
ufundowali wspólnie Biblioteka i Ognisko 
Wychowawcze. Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim uczestnikom 
czterech finałów, które dzięki współpracy 
zaprzyjaźnionych instytucji przeprowa-
dziliśmy w minionym roku szkolnym. 
Z następną edycją konkursu wracamy 
niedługo po wakacjach! Zapraszamy!

Krystyna Zawadzka

Co nowego w Programie Rozwoju Bibliotek?
Od września 2011 r. nasza biblioteka 
uczestniczy w dużym ogólnopolskim pro-
jekcie finansowanym ze środków Fundacji 
Billa i Melindy Gates – Programie 
Rozwoju Bibliotek. Partnerem Fundacji 
w Polsce jest Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności. Przedsięwzięcie to 
ma ułatwić małym polskim bibliote-
kom publicznym dostęp do kompute-
rów, Internetu i szkoleń oraz dostoso-
wać ofertę bibliotek do realnych potrzeb 
mieszkańców gmin. Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest realizowany 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. 
 Za nami pierwszy etap programu 
– pięć dwudniowych szkoleń dla kadry 
bibliotekarskiej prowadzonych przez 
doświadczonych trenerów Centrum 
Wspierania Aktywności Lokalnej. 

Efektem tego etapu szkoleniowego jest 
profesjonalnie opracowany „Plan roz-
woju biblioteki na lata 2012 – 2015” 
- dokument wytyczający wizję i misję 
placówki, zawierający wyniki badań 
potrzeb środowiska lokalnego, analizę 
SWOT instytucji, określenie lokalnych 
zasobów i wskazanie strategicznych 
obszarów rozwoju na najbliższe cztery 
lata wraz z opisaniem konkretnych pro-
jektów do przeprowadzenia. Plan został 
już zatwierdzony przez naszą trenerkę 
panią Grażynę Gnatowską, co daje nam 
możliwość aplikowania o środki pozabu-
dżetowe w niektórych programach skie-
rowanych w szczególności dla małych 
bibliotek, a nie byłoby to możliwe bez 
posiadania takiego dokumentu.
 Przed nami, zaplanowane na późną 
jesień, dwa trzydniowe szkolenia 

specjalistyczne kadry dopasowane 
do kierunków rozwoju biblioteki wska-
zanych w planie.
 Oprócz niewymiernych korzyści 
z uczestnictwa w Programie, takich jak 
nabycie specjalistycznej wiedzy i pozy-
skanie cennych kontaktów branżowych 
i pozabranżowych, zarówno biblio-
teka jak i filia uzyskały sprzęt elektro-
niczny w postaci aparatów cyfrowych 
niezbędnych do promocji swych dzia-
łań, a już wkrótce obie zostaną nie-
odpłatnie zasilone oprogramowaniem 
Microsoft w ramach Programu Donacji 
Oprogramowania Microsoft za pośrednic-
twem Fundacji TechSoup Global (7 licen-
cji Windows 7 Enterprise, 7 licencji Office 
Professional Plus 2010, 1 licencja Small 
Business Server 2008).

Magdalena Golec

Uczestnicy 4 finału konkursu

Dofinansowanie Raszyńskiej Biblioteki z Programu Biblioteki Narodowej
6 lipca br. zakończył się nabór wniosków 
o dofinansowanie zadania realizowanego 
w ramach Programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”. Zatwierdzony przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego cał-
kowity budżet Programu Biblioteki 
Narodowej w roku 2012 wynosi 20 mln. 
zł. Jest to program realizowany w ramach 
zadań własnych Biblioteki Narodowej. 

Decyzją Ministra w roku 2012 jedną trze-
cią dotacji przeznacza się obligatoryjnie 
na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. 
Dyrektor Biblioteki Narodowej zatwier-
dził w dniu 8 czerwca 2012 r. podział 
dotacji dla poszczególnych bibliotek 
publicznych w 2012 r. Podział dotacji 
został zaproponowany przez wojewódz-
kie biblioteki publiczne i zaakceptowany 
przez Zespół Sterujący ds. Programu. 

Zgodnie z zaproponowanym podziałem 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie 
przyznano 8,5 tys. zł dofinansowania. 
Pozyskane środki posłużą przede wszyst-
kim na odnowienie i wzbogacenie zasobu 
lektur w wypożyczalni dla dzieci i mło-
dzieży, a w miarę możliwości także na 
zakupy nowości do części naukowej wypo-
życzalni dla dorosłych.

Magdalena Golec

gminna bibLioteKa pubLiczna
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Boisko na MEDAL
Budowa nowoczesnej infra-
struktury sportowej przeżywa 
w Polsce intensywny roz-
wój. Powstają nie tylko nowe 
„Orliki”, pływalnie, ale także 
stadiony mogące pomieścić 
ponad 30 tysięcy kibiców, 
będące dziełami architektury 
oraz hale do gier zespołowych 
z widownią dla przynajmniej     
10 tysięcy osób. Boom w tej 
dziedzinie nie ominął także 
Gminy Raszyn. Oprócz dwóch 
wie lofunkcyjnych boisk, 
które powstały w ramach 
projektu „Orlik 2012”, pod 
koniec ubiegłego roku doszedł 
nowy obiekt, usytuowany 
przy Szkole Podstawowej 
w Raszynie – Wronik.  
 Jest to kompleks składający 
się z boiska do piłki nożnej, 
bieżni lekkoatletycznej oraz 
rozbiegu do skoku w dal i trój-
skoku, boiska  z nawierzch-
nią tartanową do siatkówki 
i  koszykówk i .   Wron ik 
zdobył uznanie nie tylko 

Mieszkańców gminy Raszyn 
i okolicznych miejscowości, 
ale także Polskiego Klubu 
Infrastruktury Sportowej, 
który uhonorował ten spor-
towy obiekt medalem. 
 Czym zasłużył Wronik 
na to zaszczytne miano? 
Podstawowym kr yterium, 
którym kierowali się inicjato-
rzy konkursu jest wyłonienie 
i promocja tych boisk, które 
są eksploatowane zgodnie z ich 
przeznaczeniem oraz regular-
nie pielęgnowane, a przez to 
trwałe i przyjazne dla użyt-
kownika. Ważnym czynni-
kiem jest także stopień wyko-
rzystania infrastruktury przez 
lokalną społeczność. Także 
w tym względzie Wronik uzy-
skał wysokie noty. 
 Z kompleksu mogą korzy-
stać mieszkańcy w grupach 
zorganizowanych oraz klienci 
komercyjni spoza gminy, pła-
cący za użytkowanie boisk. 
W tym roku Wronik gościł 

młodych piłkarzy, w ramach 
rozgrywanego turnieju Mini 
Mistrzostw Europy 2012 
chłopców rocznika 2002. 
W planach są kolejne imprezy 
sportowe o zasięgu powia-
towym i  wo j ewódzk im. 
Administratorem obiektu, 
dbającym o jego stan, a także 
poziom wykorzystania jest 
Gminny Ośrodek Sportu. 
Dzięki wprowadzeniu przez 
GOS innowacyjnego programu 
zaklep-boisko.pl warunki rezer-
wacji są jasne i przejrzyste dla 

zainteresowanych. Raszyński 
ośrodek sportu zapewnia 
także opiekuna obiektu, który 
czuwa nad przestrzeganiem 
regulaminu Wronika, w szcze-
gólności zasad bezpieczeń-
stwa oraz porządku organiza-
cyjnego. Powyższe działania 
czynią obiekt miejscem przy-
jaznym dla użytkujących go 
osób, zapewniając im komfort 
i radość z uprawiania sportu 
zarówno amatorskiego, jak 
i profesjonalnego.

Rafał Ulewicz

sport i wypoczyneK

Raszyńscy samorządowcy © M.Kaiper

GMINNE KOLONIE LETNIE – ROZPOCZĘTE
18 lipca, godzina 7 rano. 
Na parkingu przed Szkołą 
Podstawową w Raszynie sil-
niki grzeją dwa autobusy klasy 
LUX. Obok tłum rodziców, 
dzieci i wychowawców. Wśród 
nich Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba i Wicewójt 
Marzena Lechańska – przyje-
chali nie tylko pożegnać wyjeż-
dżających, ale też wręczyć im 
w prezencie czerwone cza-
peczki z logo Gmina Raszyn, 

dzięki którym łatwo będzie 
znaleźć w tłumie naszych 
kolonistów. A że, przy oka-
zji pokażą w Sarbinowie, jacy 
fajni są raszyniacy – to też 
ważne. 
 Gmina Raszyn od lat orga-
nizuje i dotuje kolonie dla 
dzieci. Rodzice, za dwuty-
godniowe kolonie w domu 
wypoczynkowym o bardzo 
dobr ym standardzie, nad 
morzem, w województwie 

z a c h o d n i o p o m o r s k i m , 
płacą 800 zł. Resztę, 416 zł 
od osoby, dopłaca gmina. 
W tym roku z wyjazdu korzy-
sta 180 dzieci w wieku od 7 
do 16 lat. 
 Obecne władze zrezygno-
wały z pomysłu zatrudnienia 
zewnętrznej firmy, uważa-
jąc, że lepszą opiekę zapew-
nią nasi nauczyciele i pra-
cownicy. Dzieciom nie są oni 
obcy, rodzice chętniej oddają 

swoje pociechy pod nadzór 
nauczycieli, których znają 
i do których mają zaufa-
nie, a władze gminy wolą 
opierać się na sprawdzonych 
osobach. 
 Za dwa tygodnie przywi-
tamy kolonistów wypoczę-
tych, zadowolonych, pełnych 
dobrych wspomnień. Drugi 
turnus wyjeżdża 1 sierpnia. 
Też dostaną czapeczki.

Małgorzata Kaiper

Czapkę można założyć tak ... i tak © M.KaiperKierownik kolonii M. Nadolska, Wójt A. Zareba i Wicewójt M. Lechańska © M.Kaiper
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raszyńsKie taLenty – młodzi sportowcy

Młodzi sportowcy z Raszyna

Bohaterami tej opowieści są dzieci, które mimo mło-
dego wieku mają na koncie liczne sukcesy w dyscyplinach 
sportu, które uprawiają. Codzienny trening rozwija w nich 
nie tylko umiejętności sportowe, ale także uczy odpowie-
dzialności, obowiązkowości, kształtuje charakter. Stanowią 
wzór dla swoich rówieśników, gdyż natłok zajęć nie wpływa 
w ich przypadku negatywnie na oceny w nauce, a wręcz 
przeciwnie.

Oliwia Wysokińska trenuje 
pływanie przez ponad połowę 
swojego krótkiego życia. Kiedy 
miała 5 lat, rodzice zapisali ją 
na naukę do raszyńskiej pły-
walni. Pan Paweł, tata Oliwii, 
dostrzegł niedługo po narodzi-
nach córki jej radość z kąpieli. 
Podczas, gdy inne dzieci czę-
sto płakały i wzbraniały się 
przed kontaktem z wanienką 
wypełnioną wodą,  mała 
Oliwka przystawała na to 
z nieskrywaną chęcią. Zaled-
wie rok po rozpoczęciu nauki 
zdobyła swój pierwszy złoty 
medal na zawodach gminnych. 
Nie ma lepszej motywacji niż 
sukces odniesiony na wcze-
snym etapie treningu. A jako, 
że apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, Oliwia nie spoczęła 
na laurach, lecz zaczęła wkła-
dać więcej wysiłku w zajęcia. 
Kolejne trofea były kwestią 
czasu. W ramach doskona-
lenia pływania instruktorem 
Oliwki został Waldemar Wie-
teska, od którego w II kla-
sie szkoły podstawowej tra-
fiła pod skrzydła Valentyna 
Sukhanowa do prowadzonej 
przez niego sekcji pływac-
kiej. Na uznanie zasługuje 
fakt, że będąc o rok młodszą 
od biorących udział w zawo-
dach dzieci – trzecioklasistów, 
została srebrną medalistką. 
Specjalnością Oliwki są style: 
grzbietowy i zmienny. Potwier-
dziła to zdobywając dwa złote 
medale w pierwszych w życiu 
zawodach rozegranych poza 

gminą – w Warszawie, z cyklu 
„Od młodzika do olimpij-
czyka”. Od tego turnieju 
minęło ledwie pół roku, 
a w tym czasie dorobek pły-
waczki zwiększył się o 1 brą-
zowy, 4 srebrne i aż 16 złotych 
medali. Dwa puchary oraz 
dwie statuetki dla najlepszej 
zawodniczki nie są zaskocze-
niem. Dewiza – „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch” sprawdza 
się w przypadku Oliwki. Suk-
cesy sportowe idą, w jej przy-
padku, w parze z dobrymi 
wynikami w nauce. II klasę 
ukończyła wśród piątki naj-
lepszych uczniów w klasie. 
 Profesjonalizm, determina-
cja, a także olbrzymi talent, 
to cechy Majki, uprawiają-
cej taniec sportowy. Trofe-
ami, które zdobyła w czasie 
kilkuletniej kariery można 
by obdzielić kilka tancerek. 
Wśród nich są tytuły mistrzyni 
świata zarówno indywidu-
alnie, jak i w formacji. Maję 
zna każdy, kto zasiada na 
widowniach ogólnopolskich 
turniejów tańca w Łodzi, 
Pabianicach, Włocławku, Ino-
wrocławiu, czy w Warszawie. 
Zakończenie zawodów bez 
złotego medalu na szyi Majki 
jest odbierane, jako duża nie-
spodzianka. W tańcu wielu 
rzeczy można się nauczyć, 
wyćwiczyć, jednakże gracja 
oraz lekkość z jaką porusza się 
młoda tancerka wzbudza 
zachwyt wśród widzów i pozo-
stałych uczestniczek zawodów. 

Te cechy świadczą o talencie 
i wrodzonych zdolnościach, 
które trudno nabyć nawet 
latami ciężkich treningów. 
Pytam mamę Majki, która 
na co dzień zarządza ośrod-
kiem sportu w Raszynie, jak 
wygląda typowy dzień z życia 
córki. „Dzielimy się z mężem 
obowiązkami. W tygodniu 
małżonek zawozi Majkę na 
treningi, w weekendy na 
zawody staramy się jeździć 
wspólnie. Generalnie organi-
zacja planu dnia podporząd-
kowana jest treningom naszej 
zdolnej tancerki. Często, kiedy 
jestem w kuchni, która znaj-
duje się pod pokojem Majki, 
słyszę jak wali w podłogę do 
upadłego, ćwicząc nowe, pod-
patrzone w YouTube filmiki 
z układami choreograficz-
nymi”. Już w pierwszych mie-
siącach życia, słysząc muzykę 
mała Majeczka kręciła się 
w łóżku. Wyjątkowy spo-
sób, w jaki odbierała dźwięki 
dostrzegła także pani przed-
szkolanka, opiekunka 4-let-
niej wówczas tancerki. Pole-
ciła rodzicom posłanie córki 
do szkoły tańca. 
 Początki nauki to taniec 
w duecie, z partnerem. Oka-
zało się jednak, że prawdziwą 
pasją, przeznaczeniem Majki 
jest taniec indywidualny. 
W wieku ośmiu lat trafiła 
do najlepszej formacji Egurolla 
Dance Studio – Luzik 1, gdzie 
zaczęło się trwające do tej 
pory pasmo sukcesów. Podob-
nie, jak Oliwka, także Maja 
nie ma problemów w nauce. 
„Nie ma problemów” to oczy-
wiście eufemizm, średnia 5,0 
na świadectwie ukończenia IV 
klasy plasuje Majkę w gronie 
najlepszych uczniów w szkole. 
 Każdy dzień Kuby podpo-
rządkowany jest treningom 
piłkarskim, które odbywa 
w UKS Łady. Właściwie 
odbywał, gdyż od nowego 
sezonu będzie piłkarzem 
Znicza Pruszków, którego 
wysłannicy dostrzegli talent 
młodego zawodnika i zapro-
sili go, aby przystąpił do ich 
drużyny. Kopanie piłki spra-
wia Kubie frajdę od najmłod-
szych lat. Już będąc w 1 klasie 

szkoły podstawowej rozpo-
czął profesjonalne treningi. 
Pasja, jaką żywi do futbolu 
jest na tyle wielka, że cykl tre-
ningów zaplanowany na dwa 
razy w ciągu tygodnia uznał 
za niewystarczający. W dni 
bez treningu, które uważał 
za nudne, postanowił ćwi-
czyć indywidualnie, przezna-
czając na nie większość swo-
jego wolnego czasu. Mama 
Kuby, Małgorzata Gut, wspo-
mina: „Nawet zjeść nie mógł 
w spokoju, bo co chwilę wsta-
wał od stołu, żeby pobiegać 
z piłką”. Obecnie trenuje trzy 
razy w tygodniu, poza tym 
uczęszcza na zajęcia SKSu, 
a w weekendy rozgr ywa 
ligowe mecze. W odróżnieniu 
od Majki i Oliwii, dyscyplina 
jaką uprawia Kuba jest spor-
tem zespołowym. Umiejętno-
ści indywidualne muszą przy-
nosić korzyści całej drużynie. 
Przy takiej pasji i determina-
cji, z jaką Kuba podchodzi do 
treningów można być spokoj-
nym o wyniki zespołu, w któ-
rym gra. Jego wola osiągania 
zwycięstw oraz podnosze-
nia umiejętności jest z pew-
nością zaraźliwa dla innych 
zawodników.
 Niezależnie od tego, jak 
potoczą się losy bohaterów 
niniejszego tekstu, czy będą 
mistrzami także w doro-
słym życiu, sport przyczynił 
się do rozwoju ich osobowo-
ści, nauczył organizacji czasu 
i życiowej zaradności, wpoił 
zasady fair-play, pozwolił 
stać się lepszym człowiekiem. 
Niech te trzy wspaniałe histo-
rie będą inspiracją dla zarówno 
młodszych, rówieśników, jak 
i starszych od Majki, Oliwki, 
oraz Kuby dzieci, do czyn-
nej formy spędzania wolnego 
czasu. Niekoniecznie w spo-
sób profesjonalny, ale wraz 
ze znajomymi: grając w piłkę, 
jeżdżąc na rowerze, czy grając 
w badmintona wzmacniamy 
zdrowie, a także kształtujemy 
ducha uczciwej rywalizacji. 
Zacznijmy już teraz, w okresie 
wakacji, kiedy oprócz wolnego 
czasu sprzyjać nam będzie 
aura za oknem.

Rafał Ulewicz
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sport

„Mamy się czym pochwalić”!!!
Czyl i  sportowe sukcesy 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Raszynie w roku szkolnym 
2011/2012. 
 Sport jest dzisiaj bardzo 
dynamiczną dziedziną życia, 
jest jak żywioł, który porywa 
i niesie ku zwycięstwu. Maj 
i czerwiec w szkole to mie-
siące upływające pod znakiem 
sportowych zmagań w Fina-
łach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Bar-
dzo dobrze się stało, że nasi 
uczniowie dali się porwać 
temu żywiołowi, a odnajdu-
jąc się w sporcie poznali zna-
komity sposób na spędzanie 
wolnego czasu, przynosząc 
nam jednocześnie wiele emo-
cji i wzruszeń. 
 Zespół lekkoatletyczny 
w składzie: Adam Chrza-
nowski, Aleksander Eggink, 
Krzysztof Kaczyński, Piotr 
Kępka, Kr ystian Strulak 
i Hubert Szustak reprezen-
tował na zawodach w dniach 
24-27 maja województwo 
mazowieckie i pokonał w kla-
syfikacji drużynowej 20 ekip 
z całej Polski. Nasi uczniowie 
odnieśli w Olecku spektaku-
larny sukces stając na podium 
i zajmując drugie miejsce 
w Finale Krajowym w Czwór-
boju Lekkoatletycznym. Indy-
widualnie natomiast Adam 
Chrzanowski został złotym 
medalistą i Mistrzem Pol-
ski w biegu na 1000 metrów, 
a Krystian Strulak, srebrnym 
medalistą i Wicemistrzem 
Polski w biegu na 60 metrów 
oraz brązowym medalistą 
w skoku w dal. Nasze dziew-
częta: Kinga Jasik, Paulina 

Kamińska, Magda Moskwa, 
Ada Niewiadomska, Sylwia 
Strzelczyk i Wiktoria Wieczo-
rek na tych samych zawodach, 
reprezentując w finale woje-
wództwo mazowieckie, dziel-
nie walczyły zajmując czołowe 
lokaty
 I n n y m  o s i ą g n i ę c i e m 
mogą się poszczycić Sylwia 
Strzelczyk i Hubert Szu-
stak, którzy zakwalifiko-
wali się do Finału Krajowego 
Czwartków Lekkoatletycz-
nych, podczas którego sta-
nęli na wysokości zadania 
i dzielnie walcząc 23 czerwca 
w Łodzi znaleźli się w czo-
łówce zawodów.
 To najważniejsze, ale nie 
jedyne sukcesy naszej mło-
dzieży. W mijającym roku 
szkolnym wzięliśmy udział 
w 52 imprezach sportowych, 
wielokrotnie zwyciężając 
i zdobywając tytuł Mistrzo-
stwo Powiatu, Międzypowiatu 
i Mazowsza.
 Wszystkie wspomniane 
sukcesy odnieśliśmy dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu 
naszej młodzieży, ciężkiej 
pracy wszystkich nauczycieli 
i pomocy wielu instytucji 
współpracujących ze szkołą. 
Na szczególną uwagę zasługują 
działania Organu Prowadzą-
cego Urzędu Gminy Raszyn, 
GOS Raszyn, KS Raszyn, BS 
w Raszynie,  Everfresh Bracia 
Cwyl, wsparciu Wójta Gminy 
Raszyn oraz nieoceniona 
pomoc Dyrekcji Szkoły.
 Mamy nadzieję, że kolejny 
rok szkolny będzie obfitował 
w nowe rekordy i wzorowo 
układającą się współpracę 

wszystkich instytucji. Niech 
mottem naszych poczynań 
będą słowa znakomitego tre-
nera Bogdana Wenty:
„Do zwycięstw i porażek trzeba 
podchodzić z taką samą pokorą. 
I cierpliwie dalej pracować”

Andrzej Niedbała

Od Redakcji
Bardzo skromnie Pan Andrzej 
Niedbała pisze o swoim 

udziale w tych zwycięstwach. 
Jak uczy jednak życie, sukcesy 
dzieci nie są możliwe, jeżeli 
nie trafią na swojej drodze 
na dorosłych, którzy potrafią 
stworzyć im warunki do roz-
woju zainteresowań i talentów, 
którzy swoim zapałem tworzą 
ich zapał do pracy i wydo-
bywają z wychowanków to, 
co najlepsze.

Małgorzata Kaiper

Raszyńskie Gimnazjum na podium
G i m n a z j u m  N r  1  w  R a s z y n i e 
zajęło  II  miejsce w klasyfika-
cji Szkół Gimnazjalnych Powiatu 
Pruszkowskiego,  w ramach XIV 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. W tym roku 101 uczniów 
reprezentowało Nasze Gimnazjum 
w rywalizacji sportowej na różnych 
szczeblach eliminacji w drodze do 
Finału. Rywalizowaliśmy w następują-
cych dyscyplinach sportowych: piłka 

nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, 
piłka ręczna, biegi przełajowe, uniho-
kej, pływanie oraz dwubój nowoczesny. 
Dziękujemy wszystkim uczniom za wło-
żony trud, chęci i zaangażowanie, którego 
owocem jest zdobyty przez Nas tytuł. 
Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej: 
www.gimnazjum.raszyn.pl.

Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli WF, 
Olimpia Bartosik-Wiśniewska.

Najlepsi lekkoatleci Mazowsza wraz z opiekunami  A.Beksiak i A. Niedbała © A.Niedbała

Nasi mistrzowie w towarzystwie Dyrektor Szkoły A. Bobynko i Wójta A. Zaręby © M. Bilski
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W te piękne,  lipcowe dni, dorośli 
zorganizowali dla dzieci wypoczy-
nek w Szkole Podstawowej w Raszy-
nie pod hasłem „LATO W SZKOLE”. 
76 dzieci uczestniczyło w interesują-
cych zajęciach, konkursach, impre-
zach  i wycieczkach pod  czujnym 
okiem pań wychowawczyń: Darii 
Dubińskiej, Doroty Gidzińskiej, Zofii 
Klimkowskiej, Jolanty Kluczek, Beaty 
Morawskiej, Małgorzaty Nadolskiej, 
Bożeny Najdeckiej. Kierownikiem 
półkolonii była pani Grażyna Dąbek, 
a o kondycję fizyczną uczestników 
dbała pani Agnieszka Zgiep, prowa-
dząc zajęcia sportowe. Chętni mogli 
skorzystać także  z raszyńskiej pły-
walni. Niezapomnianych przeżyć 
dostarczyło spotkanie ze zwierzętami 
w warszawskim ZOO oraz zajęcia 
przyrodnicze w Izbie Edukacji Leśnej 
w Sękocinie, zakończone wspaniałym 
ogniskiem. Dzieci miały także okazję 
zwiedzić Muzeum Fryderyka Cho-
pina w Warszawie, zapoznając się 
z życiem i twórczością tego wielkiego 
kompozytora. Obejrzały przedsta-
wienie teatralne pt. „Kwiat paproci” 
oraz pokazy artystów estradowych. 
Miłośnicy sztuk pięknych tworzyli 
podczas warsztatów ciekawe prace 
w różnorodnych technikach plastycz-
nych. A zwolennicy jazdy konnej – jeź-
dzili na kucykach. Wszystko to zostało 
upamiętnione na fotografiach, które 
w wyborze Wam prezentuję. Czekam 
na inne, równie miłe, wieści z wakacji.

Pozdrawiam słonecznie – Raszyniaczek 

Dzień dobry! 


