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FunDusze sOŁeCKie

Puste Place zabaw dla dzieci
Wędrując po gminie często zaglądam 
na place zabaw dla dzieci. Jest ich kilka, 
ale zwykle świecą pustką. Dlaczego 
obiekt przy Partyzantów w Nowych 
Grocholicach, wspaniale wyposażony 
w urządzenia zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych, nie jest pełen maluchów 
i ich opiekunów? Zamiast użytkowników 
widzi się papiery, puszki, butelki, nad-
gryzione jabłka. Dlaczego tak samo jest 
na placu przy Jesiennej w Raszynie I? 
Częściową odpowiedź uzyskałam rozma-
wiając z mamą dwójki maluchów, która 
raczej jeździ z dziećmi na plac zabaw 
do Michałowic, niż korzysta z pobliskiego. 
Z jej wypowiedzi wynikało, że miejsce to 
służy nie dzieciom, ale młodzieży, która 
wieczorami zbiera się tam, pije alkohol, 
pozostawia po sobie puste butelki, puszki, 
a czasem nawet strzykawki. Mamy nie 
chcą, aby ich dzieci z tym się stykały. 
Dodatkowo, jak powiedziała, na placu 
nie ma lubianych przez dzieci huśtawek 
i piaskownicy, a domek ustawiony został 
tak, że chroni młodzież przed widokiem 
przechodniów. Nie ma też toalety.

Kto jest gospodarzem?
Odpowiedź jest prosta – mieszkańcy, 
czyli jak się okazuje – nikt. Trudno soł-
tysa obarczać obowiązkiem sprzątania 
placu i pilnowania. Najbliżsi sąsiedzi 
też zapewne nie chcą ponosić samotnie 
odpowiedzialności za wszystkich. Jeśli tak 
miałoby być dalej, to organizowanie pla-
ców mija się z celem, jest niewłaściwym, 
wbrew pozorom, wykorzystaniem sołec-
kich funduszy. 

Gminny plac zabaw
Powyższe potwierdza stan i wykorzysta-
nie placu zabaw przy basenie w Raszynie. 
Zarządzający nim GOS – dba zarówno 
o czystość obiektu jak i stan urządzeń. 
Dlatego z placu, mimo, że jego wyposa-
żenie mogłoby być bogatsze, korzysta, 
zwłaszcza popołudniami, wiele rodzin.

Pomysły
Przed nami kolejne decyzje dotyczące 
wykorzystania funduszy sołeckich. Może 
trzeba zaplanować nie tylko sprzęt, ale 
i organizację działań na placach zabaw. 
Konieczne wydaje się nie tylko budowa 
czy doposażenie istniejącego, ale też prze-
znaczenie środków na jego konserwację 
i sprzątanie. A może w okresie korzystania 
z placu warto byłoby zatrudnić instruk-
torów, którzy poprowadzili by zajęcia dla 
dzieci? A może, warto się zastanowić, czy 
nie można na terenie placu zorganizować 
też czegoś dla młodzieży. To też członko-
wie sołeckich społeczności. Tak naprawdę 
przeganiani z miejsca na miejsce.

Małgorzata Kaiper

wypędy na wycieczkach
Wykorzystując fundusze sołeckie miesz-
kańcy Wypęd wyjechali w tym roku 
na dwie wycieczki: w dniu 21 lipca 
do Sandomierza a tydzień później 
28 lipca do Kazimierza i Puław. 

	 Była	to	wspaniała			lekcja	historii	
w	czasie	wakacji	połączona	z	relak-
sem,	odpoczynkiem,	oderwaniem	
się	na	krótko	od	obowiązków	domo-
wych. Wybrana przez Urząd Gminy	
firma  Word Trawel z Piaseczna speł-
niła oczekiwania wycieczkowiczów. 
Dziękujemy.

Danuta Woźniak z Radą Sołecką

Mieszkańcy Wypęd w Sandomierzu

Plac zabaw w Nowych Grocholicach © M. Kaiper

Mieszkańcy Wypęd na tle Pałacu Czartryskich w Puławach

Poziom	wykorzystania	
funduszy	sołeckich	w	2011	r.

Sołectwo  fundusz % wykorzy-
stania 

Wypędy  11 645 zł  100,0 % 

Jaworowa II  14 086 zł  100,0 %

Jaworowa I  15 464 zł  98,7 % 

Nowe Grocholice  31 303 zł  96,9 % 

 Rybie II  31 303 zł  93,9 % 

Dawidy  20 190 zł  87,9 % 

Puchały  14 337 zł  87,2 % 

Podolszyn Nowy  13 711 zł  85,5 %

Rybie I  31 303 zł  84,6 % 

Falenty Osiedle  31 300 zł  82,2 % 

Słomin  13 147 zł  81,7 % 

Rybie III  31 303 zł  79,7 % 

Raszyn I  31 303 zł  65,5 % 

Janki  31 303 zł  63,9 % 

Raszyn II  31 303 zł  62,2 % 

Sękocin Nowy  17 874 zł  60,5 % 

Laszczki  15 464 zł  44,3 % 

Łady  12 740 zł  21,5 % 

Falenty Nowe  21 943 zł  3,9 % 

Dawidy Bankowe  24 729 zł  0,0 % 

Falenty Duże  11 269 zł  0,0 % 

Sękocin Stary 23 352 zł  0,0 %

fundusze	sołeckie	na	rok	2013	
dla	poszczególnych	sołectw	i	osiedli

Lp. Nazwa sołectwa lub osiedla Wysokość 
środków 

1 Sołectwo Dawidy Bankowe  33 113 zł

2 Sołectwo Falenty Duże 13 512 zł

3 Falenty Osiedle 36 031 zł

4 Sołectwo Janki 36 031 zł

5 Sołectwo Laszczki 18 556 zł

6 Sołectwo Falenty Nowe 27 348 zł

7 Sołectwo Dawidy 24 069 zł

8 Sołectwo Łady 15 205 zł

9 Sołectwo Podolszyn Nowy 17 331 zł

10 Sołectwo Puchały 16 142 zł

11 Sołectwo Wypędy 13 512 zł

12 Sołectwo Słomin 15 782 zł

13 Sołectwo Sękocin Nowy 19 817 zł

14 Sołectwo Sękocin Stary 27 672 zł

15 Osiedle Nowe Grocholice 36 031 zł

16 Sołectwo Jaworowa I 25 942 zł

17 Sołectwo Jaworowa II 16 394 zł

18 Osiedle Raszyn I 36 031 zł

19 Osiedle Raszyn II 36 031 zł

20 Osiedle Rybie I 36 031 zł

21 Osiedle Rybie II 36 031 zł

22 Osiedle Rybie III 36 031 zł

Ogółem 572 643 zł
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FunDusze sOŁeCKie

RealizacJa FuNduszY sOŁecKicH

Od trzech już lat w budżecie gminy 
Raszyn, decyzją Rady Gminy, wyodręb-
niane są fundusze sołeckie. Ich podstawą 
prawną  jest ustawa o funduszu sołeckim 
z 20.02.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420), a celem aktywizowanie miesz-
kańców. Wysokość funduszu w 2013 r. dla 
sołectwa i osiedla wynika z przemnożenia 
ilości jego mieszkańców przez dochody 
bieżące przypadające na jednego miesz-
kańca gminy w 2011 r. O przeznaczeniu  
funduszu decydują mieszkańcy podejmu-
jąc uchwałę podczas zebrania wiejskiego, 
zwołanego przez sołtysa, radę sołecką lub 
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
Uchwały zawierające listę wydatków wraz 
z kosztorysami, muszą być dostarczone 
do urzędu do 30 września br.

Fundusze sołeckie 
a budżet gminy
Realizacją wniosków zajmuje się Urząd 
Gminy wspierany przez sołtysów i prze-
wodniczących osiedli. Fundusz sołecki nie 
wykorzystany w danym roku kalendarzo-
wym przepada. Za wykorzystane fundu-
sze sołeckie, skarb państwa zwraca naszej 
gminie 10% poniesionych nakładów.

Dobre wnioski
Zadania zawarte w uchwale zebrania 
sołeckiego powinny służyć poprawie życia 
mieszkańców, należeć do zadań własnych 
gminy i być zgodne ze strategią jej roz-
woju. Spełnienie tych warunków i stwo-
rzenie dobrych wniosków wymaga wcze-
śniejszego określenia potrzeb społeczności 
lokalnej i uwzględnienia wysokości środ-
ków, którymi sołectwo dysponuje. 
W naszej gminie są sołectwa, które, jak 
się wydaje, nie mają problemu ze zdefinio-
waniem potrzeb. Finansowanie różnych 
form wspólnego spędzania czasu, imprez, 
festynów, pikników, czy wspólnych wycie-
czek – to zapisy powtarzające się w wielu 
wnioskach. Tam, gdzie sołectwo dyspo-
nuje gminną działką często organizuje 
place zabaw dla dzieci a czasem doro-
słych. Osiedla Rybia wyposażają Świetlicę 

Środowiskową i organizują w niej spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, zajęcia dla dzieci 
i dorosłych, wspomagają Klub Seniora. 
Dawidy i Falenty Osiedle pomagają  OSP 
i Fili GOK-u.

Skąd czerpać pomysły?
Największe problemy mają sołectwa, 
w których brakuje niemal wszystkiego, 
a wysokość funduszu wydaje się kroplą 
w morzu potrzeb. Tak jest na przykład 
w Dawidach Bakowych czy Sękocinie 
Starym, których fundusze sołeckie 
w 2011 r. weszły z powrotem do budżetu. 
Jest to sytuacja z pewnością trudniejsza, 
ale jako taka wymaga znacznie lepszego 
przygotowania. Należy je rozpocząć 
od stworzenia koncepcji rozwoju wsi, 
określenia, które z zadań są realizowane 
w ramach budżetu, na które jest szansa 
w latach kolejnych. Dopiero wówczas 
mieszkańcy mogą realnie zadecydować, 
na co fundusz przeznaczyć. Dużą wie-
dzę na ten temat mają zwykle radni i soł-
tysi i z pewnością można na nich liczyć. 
A może należy przeprowadzić konsultacje 
z mieszkańcami i wspólnie wypracować 
pomysł – nie tylko na najbliższy rok, ale 
na kilka kolejnych. Wnioski, które podej-
muje nawet kilkudziesięciu mieszkańców 
nie muszą być najlepsze, choćby były 
prawidłowe z formalnego punktu widze-
nia. I nie może to być nierealne chciej-
stwo, tylko oparta o faktyczne możli-
wości wizja, uwzględniająca fakt, że jest 
to proces wieloletni. Co więcej powinna 
ona uwzględniać zadania realizowane 
w ramach budżetu gminy i formalne 
możliwości. Co z tego, że zaplanujemy 
np. projekt ścieżki rowerowej, jeśli gmina 
nie ma prawa do gruntu w tym miejscu? 
Zdarza się też tak, że inicjatywy rozpo-
czynane w sołectwach w kolejnych latach 
włączane są do zadań wykonywanych 
z gminnego budżetu. Tylko tak działa-
jąc możemy poprawić swój poziom życia. 
Po kilku latach konsekwentnych, dobrze 
przygotowanych prac okażę się zapewne, 
że życie mieszkańców uległo poprawie, 
a na kolejne lata powstała sensowna wizja. 

Wykorzystanie funduszy 
sołeckich w 2011 r.
2011 rok był drugim w historii funduszy 
sołeckich w naszej gminie. Szczegółowa 
analiza ich wykorzystania stanowi zbyt 
obszerny materiał, dlatego przekazuję 
jedynie informacje dotyczące wysokości 
przeznaczonych kwot i procentowego 
ich wykorzystania. Różne są przyczyny 
tych wyników. Po pierwsze, zarówno 
sołectwa, sołtysi jak i gminni urzędnicy 
dopiero uczyli się niełatwych procedur, 
po drugie w połowie 2011 roku odbyły się 
wybory sołeckie i nowo wybrane osoby 
musiały się wdrożyć do pracy. Niepełne 
wykorzystanie funduszy wynikało z niż-
szych cen niż zakładane, zdarzało się jed-
nak, że jakieś pozycje w ogóle nie były 
zrealizowane. Najgorzej działo się w tych 
sołectwach, które całość środków prze-
znaczyły na odwodnienia. Borykający się 
z zalanymi domami mieszkańcy sądzili, 
że dzięki temu przyspieszą budowę sys-
temu odwodnień. Rzeczywistość zweryfi-
kowała te plany, ponieważ w 2011 roku, 
rozpoczynając działania w tym zakresie 
od stosunkowo niedrogich, a długo trwa-
jących prac projektowych, Urząd Gminy 
mając wysokie środki własne zarezerwo-
wane na ten cel w budżecie gminy, części 
funduszy sołeckich nie wykorzystał.

Fundusze sołeckie 2012 r.
Wydatkowanie funduszy w 2012 roku 
jeszcze trwa, za wcześnie na oceny, czy 
zostaną lepiej wykorzystane. Z pewno-
ścią doświadczenia ubiegłych lat były 
istotną wskazówką. I te pozytywne przez 
kontynuację i te negatywne przez wycią-
gane wnioski.  Przed nami projektowanie 
funduszy na kolejny rok. Wójt Gminy 
Andrzej Zaręba podał już kwoty, jakie 
należy zagospodarować. Od nas, miesz-
kańców, zależy, czy zrobimy to dobrze, 
czy źle, czy przełożymy je rzeczywiście 
na poprawę życia w naszych sołectwach, 
czy też wrócą z powrotem, nie wykorzy-
stane, do gminnego budżetu. 

Małgorzata Kaiper

Nowe Grocholice – piknik rodzinny © E. Surmacz Piknik w Rybiu © arch. Świetlicy Środowiskowej Janki – Piknik rodzinny © M. Kaiper
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nagrODy i inwestyCje

wyposażenie nowego ośrodka zdrowia
W nowym ośrodku zdro-
wia zaczniemy leczyć się pod 
koniec tego roku. Budynek jest 
już gotowy, teraz czas na jego 
wyposażenie. Na początku 
sierpnia rozstrzygnięto prze-
targ na dostawę i montaż 
urządzeń medycznych oraz 
mebli i pozostałego wyposaże-
nia. Zgłosił się jeden oferent, 
który dostarczy je za kwotę 
prawie 1,5 mln	zł w ciągu 8 

tygodni. Postępowanie na 
dostawę i montaż sprzętu 
kompute rowego 	 będz i e 
w y k o n a n e  p o n o w n i e , 
ponieważ zaoferowana kwota 
była za wysoka. Do nowej 
części przeniesione zostaną 
przychodnie ze starej, tyle, 
że w poszerzonym zakre-
s ie i  nowym jakościowo 
otoczeniu i wyposażeniu. 
Dopiero po wyremontowaniu 

i rozbudowaniu obecnej pla-
cówki nastąpi rozszerzenie 
zakresu usług o nowe gabinety 
specjalistyczne. Wypowiedzi 
dyrektora SZPZLO Ochota 
Krzysztofa Zakrzewskiego 
(Kurier nr 15) napawają nas 
optymizmem. Powstanie 
nowych poradni ułatwi miesz-
kańcom możliwość dbania 
o swoje zdrowie. W imieniu 
wielu z nich wyrażam też 

nadzieję, że kierownik ośrodka 
zdrowia i jednocześnie radna 
Gminy Raszyn dr. Agata 
Kuran – Kalata doprowadzi 
do poprawienia organizacji 
pracy placówki, szczególnie 
poprzez tworzenie lepszego 
systemu rejestracji pacjentów 
i zapewnienie koniecznych 
zastępstw za często nieobec-
nych lekarzy.

Małgorzata Kaiper

Kanalizacja na terenie Falent – etap ii (rejon ul. Magnolii)
Wykonany w br. kolektor sani-
tarny w ul. Opackiego, umoż-
liwi podłączenie do nowej 
sieci kanalizacyjnej więk-
szość budynków wielorodzin-
nych należących do Wspólnot 
Mieszkaniowych oraz osie-
dla domków jednorodzin-
n y c h  z l o k a l i z o w a n e g o 
pomiędzy ulicami Falencką 
a Grocholskiego. Istniejący 
w tym rejonie kolektor posiada 
wiele wad, m.in. wykonany 
jest w starej technologii nie 
zapewniającej jego szczelności, 
odcinkami jest już całkowicie 
niedrożny, przebiega w pry-
watnych działkach i nie jest 
własnością Gminy. W chwili 
obecnej jest to chyba najbar-
dziej awaryjny fragment kana-
lizacji w całej Gminie.

 W chwili obecnej, pro-
j ek towany  j e s t  ko l e jny 
odcinek kanalizacji sani-
tarnej na terenie Falent 
w ul. Magnolii. Dyrekcja 
Instytutu Technologiczno-
Przyrodniczego wyraziła 
zgodę, ustanawiając na rzecz 
Gminy bezpłatną służebność 
działek drogowych, w któ-
rych wykonany `zostanie bar-
dzo potrzebny i oczekiwany 
przez mieszkańców pozostały 
fragment nowej kanalizacji. 
Wstępny projekt zakłada, że 
do nowego kolektora zostaną 
podłączone bloki nr 20, 24, 
26, 30, 32 i całe osiedle dom-
ków jednorodzinnych przy 
ulicach: Wrzosowej, Azalii 
i Kaczeńcowej oraz budynki 
nr 46 i 48.

 Projektowanie nowego 
kolektora w ul. Magnolii 
wg. zawartej z projektantem 
umowy, łącznie z uzyska-
niem pozwolenia na budowę 
ma się zakończyć do 31 marca 
2013 r. Jest wola, zarówno 
ze strony Wójta, jak i Radnych 
Gminy, aby fizycznie został on 
wykonany w roku 2013.
 Kolejnym etapem kana-
l i z a c j i  Fa l en t  pow inna 
być budowa niewielkiego 
odcinka kolektora zbiorczego 
w Al. Hrabskiej na odcinku 
od ul. Opackiego do siedziby 
Instytutu Technologiczno- 
Przyrodniczego tj.  około 
375 mb. Kolektor ten pozwoli 
na podłączenie do nowej 
sieci obiektów należących 
do ITP, dwóch budynków 

mieszkalnych wielorodzin-
nych, budynku OSP i innych 
obiektów zlokalizowanych 
w tym rejonie. Realizacja tego 
zadania sfinalizuje inwestycje 
związane z kanalizacją Falent.

Radny Gminy Raszyn 
Sławomir Ostrzyżek

Od Redakcji:
Znając dotychczasowe zaanga-
żowanie w realizację tej inwesty-
cji Radnego z tego rejonu Pana 
Sławomira Ostrzyżka, jak rów-
nież jego inicjatywę i konsekwen-
cję w działaniach na rzecz Falent 
i całej Gminy Raszyn, należy 
przypuszczać, że zarówno ta 
inwestycja, jak i inne problemy 
mieszkańców będą skutecznie 
rozwiązywane.

Medal „za zasługi dla policji” dla wójta andrzeja zaręby

W dniu 28 lipca br., w Europejskim 
Centrum Promocji i Kultury Regionalnej 
i Narodowej „Matecznik – Mazowsze” 
w Otrębusach,  s tołeczna pol ic ja 
obchodziła po raz 93 Święto Policji. 

W uroczystościach policjantom wręczono 
Medale za Długoletnią Służbę, wyróż-
niono Odznakami Zasłużony Policjant, 
przyznawano akty mianowania na wyż-
szy stopień policyjny. Minister Spraw 
Wewnętrznych medalem „Za zasługi 
dla policji” uhonorował też wybranych 
samorządowców, a wśród nich Wójta 

Gminy Raszyn Andrzeja Zarębę oraz 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP Pana Zbigniewa Falkowskiego. 
Uroczystość zakończył występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, który był 
długo oklaskiwany przez wszystkich gości.

Małgorzata Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba, Prezes Zbigniew Falkowski 
i Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie 

mł. insp. Waldemar Perdion © I. Jurkiewicz
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Przedszkole przy lotniczej 
zakończyło	się	projektowanie	przedszkola	przy	ul.	Lotniczej	w	raszynie.	
od	czerwca	jest	zezwolenie	na	budowę,	20	sierpnie	zostanie	rozstrzygnięty	prze-
targ	na	jego	wykonanie.	to	kolejna,	bardzo	ważna	gminna	inwestycja.

Jakie będzie nowe przedszkole?

Budynek przedszkola powstanie w połu-
dniowo wschodniej części działki. 
W północno zachodnim fragmencie 
będzie plac zabaw. Firma, która podej-
mie się budowy wykona również chod-
niki, opaski dróg, parkingi i zjazd na 
ul. Lotniczą.  Na terenie posesji prze-
widziano stanowiska parkingowe dla 
2 samochodów oraz plac manewrowy dla 
pojazdów dostawczych. W pasie drogo-
wym ul. Lotniczej powstanie 10 stano-
wisk parkingowych zwykłych i 2 szersze 
dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 
Na przesuniętym w kierunku ulicy 
Rzepichy przejściu dla pieszych powsta-
nie próg zwalniający oznaczony światłem 
pulsacyjnym. Wokół terenu wykonane 
będzie nowe ogrodzenie i wiata śmiet-
nikowa. Nowy budynek, o powierzchni 
użytkowej 946 m2, będzie parterowy 
z niedużym poddaszem użytkowym 
(pomieszczenia techniczne). Zwartą bryłę 

podzielono na pięć stref: edukacyjną, 
ogólną, administracyjną, kuchenną oraz 
techniczno-gospodarczą. W części eduka-
cyjnej zaplanowano 4 doskonale doświe-
tlone sale, zaś w strefie ogólnej zaprojek-
towano wielofunkcyjną salę widowiskową 
o powierzchni 107 m2, która na co dzień 
służyć będzie prowadzeniu zajęć umuzy-
kalniających i gimnastycznych, a w cza-
sie uroczystości, powiększona o kory-
tarz, z którym łączy się rozsuwanymi 
drzwiami, pomieści personel, wszystkie 
dzieci, ich rodziców i bliskich. Planując 
obiekt uwzględniono konieczność zabez-
pieczenia dzieci zarówno poprzez użycie 
ekologicznych materiałów jak też wypeł-
nianie drzwi i okien z bezpiecznymi 
pakietami szklanymi, instalowanie samo-
zamykaczy w drzwiach zewnętrznych 
i klamek okiennych z kluczykami. Plac 
zabaw wyłożony bezpieczną nawierzch-
nią poliuretanową, wyposażony zostanie 
w urządzenia zabawowe, a także odsa-
dzony nowymi drzewami i krzewami  

oraz nowymi trawnikami. Instalacja 
domofonowa składać się będzie z modułu 
wywołania zlokalizowanego przy wej-
ściu do przedszkola oraz unifonów video 
w każdym z oddziałów. W częściach 
komunikacyjnych, wejściach do budynku 
oraz wokół niego zaprojektowano sys-
tem telewizji przemysłowej CCTV, który 
będzie spełniać funkcje ochrony obiektu, 
umożliwiając poklatkowy i ciągły zapis 
obrazów z kamer na dyskach twardych 
oraz archiwizowanie ich na dyskach DVD.
 Planowany termin zakończenia to 
31 październik 2013 r. Do nowego 
budynku zostanie przeniesiona placówka 
z ul. Poniatowskiego.

Małgorzata Kaiper

Nowa sygnalizacja świetlna
Kolejne zadanie zawarte w budżecie na 2012 roku realizuje Urząd Gminy Raszyn. 
W połowie lipca wyłoniono wykonawcę projektów budowlano-wykonawczych sygna-
lizacji świetlnej w Sękocinie Starym, Jankach oraz Raszynie i Falentach. Umowę pod-
pisano z trasco	Pracownią	Projektową	Zygmunta Sobolewskiego ze Szczecina, 
która wykona zadania za kwotę 89 790 zł i uzyska zezwolenie na budowę do dnia 
30.04.2013 r. Warto wiedzieć, że najdroższa firma oferowała wykonanie zadań za kwotę 
nieco ponad 250 tys.	zł.

Co będzie robione?

sękocin	 nowy – na skrzyżowa-
niu Al. Krakowskiej z Leszczynową 
i Graniczną zaprojektowana zostanie 
sygnalizacja świetlna z oznakowaniami pio-
nowymi i poziomymi wraz z przebudową 
drogi w zakresie niezbędnym do wybudo-
wania sygnalizacji i doprowadzenia ruchu 
pieszego do przystanków autobusowych.
Janki	–	na Mszczonowskiej, w rejonie 
przystanku autobusowego i przejścia dla 
pieszych, zaprojektowana zostanie sygna-
lizacja świetlna wymuszająca. Powstający 
projekt zostanie skoordynowany ze zle-
conym wcześniej projektem budowy 
chodników.
raszyn – na Pruszkowskiej, w rejonie 
Przedszkola pod Topolą, zaprojektowana 
zostanie sygnalizacja wymuszająca na 
przejściu dla pieszych, zwiększająca bez-
pieczeństwo dzieci i ich opiekunów.

faLenty	– na skrzyżowaniu Falenckiej 
z Opackiego i Róży zaprojektowana 
zostanie sygnalizacja świetlna wymu-
szona z możliwością przekształcenia jej 
w pełną. Projekt sygnalizacji wymaga 
jednoczesnego zaprojektowania przebu-
dowy wylotu ul. Róży, korekty chodników 
w obrębie skrzyżowania, a także ewentual-
nego uzupełnienia oświetlenia drogowego. 

A co z Sękocińską?
W pierwotnym planie znajdowało się rów-
nież wykonanie sygnalizacji świetnej wraz 
z przebudową drogi w na skrzyżowaniu 
Al. Krakowskiej z Sękocińską i 6 Sierpnia. 
W ubiegłym roku Wójt A . Zaręba 
i Wicewójt M. Chmielewski prowadzili 
rozmowy z GDDKiA, w gestii której są 
wszystkie prace związane z Al. Krakowską, 
o wybudowaniu w tym miejscu sygnaliza-
cji pulsacyjnej. Kiedy już większość spraw 

została uzgodniona, część Radnych prze-
głosowała odstąpienie od nich i przystą-
pienie do pełnej przebudowy skrzyżowa-
nia wraz z sygnalizacją świetlną. W takim 
też zakresie zadanie zostało wprowa-
dzone do budżetu na 2012 r. Niestety, 
okazało się, że całość prac wraz z gene-
ralną przebudową drogi gmina musiałaby 
wykonywać we własnym zakresie, ponie-
waż GDDKiA będzie przerabiać całkowi-
cie to skrzyżowanie w ramach budowy S2. 
W związku z tym Gmina Raszyn odstą-
piła od działań wychodząc z założenia, że 
budowanie skrzyżowania, które w ciągu 
kilku lat będzie przebudowywane byłoby 
wysoce niegospodarne. Tym sposobem 
rezygnacja z sygnalizacji pulsacyjnej na 
korzyść pełnego skrzyżowania spowodo-
wała, że przejście jest nadal niezabezpie-
czone.       Małgorzata Kaiper
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SPółkA WoDnA RASzyn 
Z Jarosławem Aranowskim, z-cą Przewodniczącego 
Spółki Wodnej Raszyn i sołtysem Dawid Bankowych 
rozmawia Małgorzata Kaiper.

Małgorzata Kaiper: Od lat 
zajmujesz się przyczynami 
niedrożności systemu odwod-
nień na północno-wschodnim 
terenie Gminy Raszyn. Skąd to 
zainteresowanie?
Jarosław Aranowski: Mieszkam 
tu od urodzenia. Pamiętam, 
jak wyglądały te tereny przed 
zmeliorowaniem, a jak po. Od 
lat obserwuję niekorzystne 
zmiany wynikające z braku 
konserwacji istniejącej sieci 
melioracyjnej i jej niszcze-
nia np. wskutek przerywania 
drenów i zbieraczy podczas 
budowy domów. Konieczność 
poprawiania systemu odwod-
nienia w całej Gminie Raszyn 
poruszaliśmy z wice wójtem 
Mirosławem Chmielewskim 
już w kampanii 2006 roku. 
Niestety, brak unormowań 
prawnych uniemożliwiał wów-
czas dotowanie przez Gminę 
napraw melioracji. Sytuację 
zmieniła nowelizacja ustawy 
Prawo wodne pozwalająca na 
dotowanie spółek wodnych 
przez samorządy. Dzięki temu 
możliwe stało się włączenie 
systemu melioracji do wyko-
nanej koncepcji odwodnienia 
naszego terenu i projektów 
odwodnień ulic. Jako soł-
tys Dawid Bankowych i z-ca 
Przewodniczącego Spółki 

Wodnej Raszyn nie mogę stać 
z boku. Takie okazje trzeba 
wykorzystywać.

Skąd czerpiesz wiedzę o sys-
temie melioracji na tym 
terenie?
Początki były trudne. Sporo 
pamiętam z dawnych lat, ale 
najważniejsze informacje uzy-
skuję z map, które przekazują 
mi mieszkańcy. Dużą wiedzę 
daje zwiedzanie gminnych 
rowów. Na początku dzia-
łania w SW Raszyn, razem 
z Jackiem Wiśniewskim spę-
dziliśmy dużo czasu na ich 
poznawaniu. Jedną sobotę 
„za l i czy ł”  z  nami  wó j t 
Andrzej Zaręba i jego z-ca 
Mirosław Chmielewski. Dużej 
pomocy udzielił nam Instytut 
Technologiczno-Przyrodniczy 
w Falentach udostępniając 
swoje opracowania w tym 
temacie. W najbliższym cza-
sie zamierzamy zakupić mapy 
melioracji w formie elektro-
nicznej i udostępnić je na 
naszej stronie Internetowej.

Jakie działania uważasz za 
najważniejsze? Które z nich 
uda się zrobić w tym roku? 
Jaki będzie ich koszt?
W 2012 r. Spółka Wodna, jeśli 
nie nastąpi jakaś katastrofa, 

wykona prace za ponad 700 
tys. zł. Z około 500 tys. dota-
cji gminnej blisko 90 tys. 
wykorzystamy na odtwo-
rzenie rowu R-65 pomiędzy 
ul. Starzyńskiego a mostkiem 
w HRS-ie. Ponadto za 37 tys. 
zł, pozyskane z GDDKiA, 
odtworzymy rów R-46 bie-
gnący od POW do Raszynki. 
Dzięki tym przygotowaniom, 
GDDKiA wykona, na mocy 
porozumienia podpisanego 
z  Gminą ,  kompleksową 
modernizację tego odcinka. 
Jednak za najważniejsze uwa-
żam stworzenie w tym rejonie 
zbiornika retencyjnego, który 
dałby gwarancję sprawnego 
działania. Zbiornik powinien 
być wrysowany w Studium, 
które  właśnie  powsta je . 
Zgłaszałem ten pomysł we 
wnioskach do Studium, lecz, 
jak sądzę, bez efektu. Apeluję 
do radnych i wójtów o pomoc 
w tej sprawie.

C z y  z b i ó r k a  d o d a t k o -
wych pieniędzy od człon-
ków Spółki Wodnej z rejonu 
Dawid Bankowych pomoże 
w naprawach?
Oczywiście. Bez niej wyko-
nanie większości inwestycji 
byłoby niemożliwe. Pragnę 
tu serdecznie podzięko-
wać wszystkim mieszkań-
com ulic: Kwiatów Polnych, 
Witosa, Salamonowskiej, 
N i e z a p o m i n a j k i ,  L i l i i 
Wodnych, Parlamentarnej 
i Starzyńskiego na odcinku 
o d  L i l i i  Wo d n y c h  d o 
Parlamentarnej. Obecnie pra-
wie wszyscy są członkami 
Spółki Wodnej i prawie wszy-
scy uiścili dodatkową opłatę 
po 150 zł. Do kilku osób jesz-
cze nie dotarłem, ale myślę, 
że się „nie wyłamią”. Apeluję 
też do mieszkańców ulic 
Warszawskiej i Śliskiej, dla 
których remont rowu R-65 
również jest priorytetem. 
Wesprzyjcie nasze działania 
i wpłaćcie, jak Wasi sąsiedzi 
po 150 zł na konto Spółki. 
Żeby dostać dotację z gminy 
musimy mieć 10% wkładu 
własnego – 9 800 zł. Jeszcze 
trochę nam do tej kwoty 

brakuje. Nr konta jest na stro-
nie www.swraszyn.pl

Jakie prace powinny być 
wykonywane w następnych 
latach?
Zbiornik retencyjny! Poprawa 
drożności wszystkich zbiera-
czy w pozostałych rejonach 
Dawid, Dawid Bankowych 
i Ład oraz odtworzenie rowu 
poprzecznego pomiędzy R-65 
a ul. Starzyńskiego w okoli-
cach pawilonów. Ma on prze-
jąć wodę z ul. Starzyńskiego. 
To z nowych inwestycji . 
Oczywiście konserwacje bie-
żące rowów usprawnionych 
w tym roku oraz tego, co zrobi 
GDDKiA, z którą już dziś 
mamy umowę na konserwację 
np. R-46 do roku 2020. Cały 
czas myślimy też o odwod-
nieniu terenu wokół Kościoła 
Parafialnego.

Kiedy system odwodnień w tej 
części gminy można będzie 
uznać za zadowalający?
Myślę, że wówczas, kiedy 
takie ulewne deszcze jak 
w dwóch poprzednich latach 
nie będą nas wyrywać ze snu 
z przerażeniem czy jeszcze 
możemy wyjść czy już wypły-
nąć z naszych posesji. A tak 
na poważnie, w ciągu dwóch 
– trzech lat powinna nastąpić 
znacząca poprawa. Całkowicie 
spokojni będziemy wówczas, 
kiedy powstaną zbiorniki 
retencyjne, a nasi samorzą-
dowcy uporają się z wprowa-
dzeniem tzw. podatku dacho-
wego. Tego nie unikniemy. 
W przeciwnym wypadku 
wszystkie pieniądze, które dziś 
pozyskujemy, mogą okazać 
się „wyrzuconymi w błoto”. 
Naprawa,  modern izac ja 
i budowa systemu odwod-
nień to jedno, a późniejsza 
jego konserwacja i utrzymanie 
drugie .  Bez sol idarnego 
opodatkowania się na ten cel 
nas wszystkich, za kolejnych 
20 lat znów możemy znaleźć 
się w tym samym miejscu 
i z tymi samymi problemami, 
co dziś.

Bardzo dziękuję za rozmowę

Przed 30 laty rów R-5 miał ponad 1 m głębokości © J. Aranowski
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Instytut Technologiczno-
Przyrodniczy w Falentach to 
placówka, która zajmuje się 
naukowym opracowywaniem 
różnorodnych zagadnień 
związanych z wykorzysta-
niem środowiska naturalnego 
na potrzeby współczesnej 
wsi polskiej. Od kilkudziesię-
ciu lat jego siedziba główna 
znajduje s ię w zabytko-
wym pałacu w Falentach, 
a jego własnością są mię-
dzy innymi wspaniałe tereny 
Rezerwatu Stawy Raszyńskie. 
Z wieloletnim Dyrektorem 
Instytutu Profesorem dr. hab. 
Edmundem Kacą rozmawia 
redaktor Kuriera Raszyńskiego 
Małgorzata Kaiper.

Małgorzata Kaiper: W zakre-
sie działań Instytutu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego 
w Falentach znajduje się 
naukowe opracowywanie 
problemów dotyczących tere-
nów wiejskich. Dotyczą one 
również naszej gminy. Jak 
ocenia Pan dotychczasową 
współpracę pomiędzy gminą 
Raszyn a Instytutem?
Profesor	dr.	hab.	edmund	
kaca: Między Instytutem 
a gminą istnieją dwa obszary 
możliwej współpracy. Pierwszy 
wynika z naszej działalno-
ści statutowej: naszej misji, 
którą jest tworzenie i prze-
kazywanie wiedzy oraz upo-
wszechnianie nowoczesności 
i innowacji na terenach wiej-
skich: nowoczesnych sposo-
bów wodociągowania, kana-
lizacji, odwodnień, segregacji 
odpadów czy ochrony śro-
dowiska i jego waloryza-
cji. Zajmujemy się tworze-
niem technologii związanych 

z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii: biomasy, 
energii wiatrowej, geotermal-
nej. Uważam, że przynajmniej 
część z wyników naszych prac 
powinna interesować gminę. 
Nie jestem zadowolony z rela-
cji związanych z przekazem 
wiedzy z naszej strony, ale 
też zainteresowaniem gminy 
naszą wiedzą. Wydaje mi się, 
że mogłoby być inaczej: my 
moglibyśmy pomagać gminie, 
zaś gmina mogłaby wykorzy-
stując naszą wiedzę promo-
wać nasz Instytut. To rzadkość 
w skali kraju – wiejska gmina, 
która ma na swoim terenie 
dwie znane placówki badaw-
cze: ITP i IBL. A co do spraw 
praktycznych: niedawno, 
w zasadzie przez przypadek, 
uczestniczyłem w urzędzie 
gminy w prelekcji zorganizo-
wanej dla radnych nt. nowej 
ustawy gospodarowania odpa-
dami. Pomyślałem sobie, że 
dziwne jest, że gmina mając 
na swoim terenie placówkę 
realizującą obszerny, wielo-
letni program dotyczący spo-
sobów radzenia sobie z odpa-
dami w świetle nowej ustawy, 
nie wykorzystuje naszej wie-
dzy. Powinniśmy to zmienić. 
Początkiem może być organi-
zowana przez nas, na początku 
października ogólnopolska 
konferencja nt. odpadów, na 
którą zaprosimy wójtów z róż-
nych gmin, w tym oczywiście 
również z naszej. Możemy 
też, jeżeli urząd by o to 
wystąpił, pomóc, np. w postaci 
szkolenia, w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących 
melioracji. Jesteśmy do tego 
przygotowani, z drugiej strony 
współpraca nad konkretnymi, 
praktycznymi problemami 
poszerza zakres naszych dzia-
łań i leży w sferze naszych 
zainteresowań. 
A drugi obszar współpracy?
J e s t  czys to  p rak tyczny 
i wynika z relacji między 
gminą a nami, jako organi-
zacją działającą na jej tere-
nie. Mamy na terenie gminy 
Raszyn bardzo duży mają-
tek – w skład ponad 350 ha 
wchodzą stawy, które w natu-
ralny sposób są elementem 
gospodarki wodnej, drogi, 
z których korzystają miesz-
kańcy, czy rezerwat, który 

udostępniliśmy. Siłą rzeczy 
istnieje wiele spraw wspól-
nych. I ta relacja nie ukła-
dała się dobrze. Powodem są 
różne, zadawnione konflikty. 
W ostatnim czasie widzimy 
szansę na ich stopniowe roz-
wiązywanie. Spotkania, jakie 
odbywamy z obecnym wój-
tem, wskazują na możliwość 
oparcia wzajemnych ukła-
dów na zdrowych zasadach. 
Z poprzednią ekipą byliśmy 
w konflikcie, ponieważ żąda-
nia z jej strony przekraczały 
nasze możliwości. Jesteśmy 
jednostką państwową, która 
musi, zgodnie z ustawą dzia-
łać gospodarnie, celowo, rze-
telnie, legalnie i oszczędnie. 
Na oddawanie za darmo grun-
tów nie zgadzają się Minister 
Rolnictwa i Minister Skarbu. 
Możemy natomiast sensownie 
współpracować. Myślę, że są 
to zaszłości, które z pewnością 
rzutowały na relację konsulta-
cyjną i doradczą. Być może też 
zadziałała zasada: cudze chwa-
licie, swego nie znacie.
Jedną ze wspólnych spraw 
jest problem, należących do 
Instytutu zajmującego się 
m.in. melioracjami, nie zme-
liorowanych, zalewanych 
uliczek w Falentach. Gmina 
nie może wykonywać na tym 
terenie inwestycji z uwagi na 
brak prawa do gruntu. Czy 
widzi Pan Dyrektor szansę 
na zmianę tej sytuacji?.
Działanie skuteczne wymaga 
nie tylko myśli, ale i środków 
finansowych. Jesteśmy wielką 
instytucją zatrudniającą ok. 
450 osób. Dotacja z budżetu 
państwa pokrywa mniej niż 
40% naszych potrzeb. Resztę 
musimy wypracować sami. 
Nasza sytuacja finansowa jest 
napięta, dlatego realizujemy 
tylko niezbędne prace. Warto 
jednak pamiętać, że to, co się 
dzieje na naszych 350 ha ma 
wpływ na pozostałe tereny. Do 
naszych stawów wpływa woda 
z okolicy, ulice przechodząc 
przez nasz teren obsługują 
mieszkańców gminy. Kiedyś 
sprzedaliśmy działki budow-
lane i mieszkania w blokach, 
a ulice zostały naszą własno-
ścią. Tak samo było z kanali-
zacją. Sprawę kanalizacji upo-
rządkowaliśmy: część naszej 
będzie podłączona do nowo 

budowanej przez gminę. 
Jest jeszcze jedna sprawa 
w sądzie i dotyczy rozlicze-
nia za oczyszczalnię ścieków. 
Przekazaliśmy oczyszczal-
nię w stanie na wpół wykoń-
czonym ustalając, że gmina 
spłaci swoje zobowiązania 
odbierając ścieki z osiedla 
mieszkaniowego w Falentach. 
Nastąpił na tym tle konflikt, 
który rzutuje na obecne decy-
zje. Instytut umową służeb-
ności przesyłu umożliwił gmi-
nie projektowanie i budowę 
nowej sieci kanalizacyjnej. 
Chcielibyśmy przekazać gmi-
nie te uliczki, ale obowiązu-
jąca nas zasada gospodarności 
każe uzyskać za nie odszko-
dowanie, które wykorzystamy 
na spłatę zaległych zobowią-
zań wobec gminy. Od niemal 
10 lat sąd rozstrzyga wysokość 
tej należności. Mamy nadzieję, 
że koniec konfliktu jest bliski.
Obecnie Rada Gminy nie 
wyraża zgody na zakup żad-
nych gruntów. Czy tu nie 
wystąpi kolejny konflikt?
My jesteśmy jednostką pań-
stwową, którą obowiązuje 
konkretna ustawa o jednost-
kach badawczych. Swojego 
czasu, po przekazaniu za 
przysłowiową złotówkę 5 ha 
na rozszerzenie cmentarza 
w Puchałach, z trudem unik-
nąłem utraty stanowiska. 
Obecne przepisy nie pozwa-
lają mi na inne działania. 
Instytut dysponuje wielki 
dobrem, tak historycznym jak 
i przyrodniczym – Pałacem 
w Falentach i rezerwatem 
przyrody. W życiu gminy śro-
dowisko historyczne istnieje 
– w szkołach, nauce historii, 
obrzędach. Środowisko przy-
rodnicze – w bardzo niewiel-
kim stopniu. Czy widzi Pan 
szansę na zmianę tej sytuacji?
W miarę możliwości sta-
ramy się nasz rezerwat Stawy 
Raszyńskie  udostępniać 
– stworzyliśmy ścieżkę edu-
kacyjną, wieże widokowe. 
Widzimy też możliwości dal-
szej współpracy. Są wśród 
nas wysokiej klasy specjaliści, 
którzy oprowadzą i przekażą 
wiedzę na temat rezerwatu. 
Wspólnie możemy spróbować 
wypracować te działania.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

instytut teChnOlOgiCznO przyrODniCzy

Dyrektor ITP prof. dr. hab. E. Kaca 
© M. Kaiper
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nOwe OKręgi wybOrCze

Podział gminy Raszyn 
na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych

30	czerwca	2012	r	liczba	mieszkańców	Gminy	raszyn,	stanowiąca	sumę	wybor-
ców	ujętych	w	rejestrze	wyborców	z	urzędu,	wyborców	wpisanych	do	rejestru	
na	wniosek	oraz	pozostałych	osób	zameldowanych	w	gminie,	za	wyjątkiem	osób,	
co	do	których	otrzymano	zawiadomienie	w	wpisaniu	w	rejestr	wyborców	w	innej	
gminie,	wynosiła	20587	osób.	wobec	tego,	w	najbliższych	wyborach	samorządo-
wych,	zgodnie	z	ustawą	o	samorządzie	gminnym	oraz	ustawą	kodeks	wyborczy	
wybierać	będziemy	21	radnych	w	jednomandatowych	okręgach	wyborczych.	Jest	
to	duża	zmiana	w	stosunku	do	stanu	obecnego,	kiedy	to	wybieraliśmy	15	rad-
nych,	w	tym	część	w	okręgach	wielomandatowych.

Projekt uchwały
Rada Gminy powinna do końca paździer-
nika 2012 r. podjąć uchwałę, dzielącą 
gminę na 21 jednomandatowych okrę-
gów wyborczych. Z wnioskiem wystąpił 
wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, jako, 
że przygotowanie projektu podziału wyko-
nuje Urząd Gminy. Stosując się do zaleceń 
zawartych w przepisach ustawy propo-
nuje podział na poniżej zaprezentowane 
okręgi wyborcze. Za najważniejsze kryte-
rium, zgodnie z zapisami ustawy, należy 
przyjąć zwartość i spójność obszarową 
nowotworzonych okręgów przy zachowa-
niu zbliżonej normy przedstawicielstwa, 
która wynosi 980,33 osób na 1 mandat. 
Nie wprowadza on diametralnych zmian 
w dotychczasowym podziale na okręgi 
wyborcze. W miejsce 2 okręgów wie-
lomandatowych (łącznie 5 mandatów) 
wprowadza 7 okręgów jednomandato-
wych, a 4 okręgi jednomandatowe prze-
kształca w 8 okręgów jednomandatowych. 
Stworzony podział daje, w perspektywie 
kolejnych lat, możliwość prostej korekty 
granic okręgów. W powstałym projekcie 
proponowane są następujące jednoman-
datowe okręgi wyborcze:
1	okręG – Sękocin Stary, Sękocin Nowy, 
Słomin

2	okręG – Janki, Wypędy, Puchały

3	okręG – Osiedle Falenty

4	okręG – Falenty Nowe

5	okręG – Laszczki, Podolszyn Nowy, 
Falenty Duże

6	okręG – Dawidy Bankowe, Dawidy, Łady

7	okręG – Jaworowa I, Jaworowa II

8	okręG – Raszyn I – ulice: Al. Krakow-
ska (od początku do Sportowej – nr niepa-
rzyste), Dobra, Godebskiego (od początku 
do Sportowej), Jeziorna, Kościelna, 
Łączna, Niska, Ogrodowa, Wiosenna, 
Wodna, Wysoka, Zacisze)

9	okręG – Raszyn I – ulice: Al. Krakow-
ska (od Sportowej do Pruszkowskiej), Bli-
ska, Dolna, Godebskiego (od Sportowej 
do Pruszkowskiej), Grocholicka, Jesienna, 
Krótka, Łąkowa, Wąska, Wolska, Zielona 

10	okręG – Raszyn III – ulice: Al. Kra-
kowska (od Pruszkowskiej do Reymonta), 
Prusa, Brzozowa, Dworkowa, Godebskiego 
(od Pruszkowskiej do Reymonta), Jasna, 
Jaworskiego, Lipowa, Mierzwińskiego, 
Opaczewska, Parcelacyjna, Piastowska, 
Poprzeczna, Popularna, Prosta, Pruszkow-
ska, Słowikowskiego, Żeromskiego

11	okręG – Raszyn I – ulice: Al. Kra-
kowska (od Reymonta do końca), Bro-
niewskiego, Chopina, Finałowa, Gał-
czyńskiego, Godebskiego (od Reymonta 
do końca), Matejki, Polna, Projektowana, 
Reymonta, Różana, Sasanki

12	okręG – Raszyn II – ulice: Al. Kra-
kowska (od początku do Szkolnej), 
Boczna, Cienista, Czerwonego Kapturka, 
Gen. Bema, Gen. Zajączka, Klonowa, Lot-
nicza (od początku do Szkolnej), Nad-
rzeczna, Nauczycielska, Poniatowskiego 
(od Szkolnej do końca), Słoneczna, Spor-
towa, Spółdzielcza, Szkolna, Unii Europej-
skiej, Wołodyjowskiego, Wybickiego

13	okręG – Raszyn II – ulice: Al. Kra-
kowska (od Szkolnej do Młynarskiej), 
Chrobrego, Dąbrowskiego, Lotnicza 
(od Szkolnej do Młynarskiej), Mickiewi-
cza, Mieszka I, Młynarska, Piasta, Ponia-
towskiego (od początku do Szkolnej), 
Sokolnickiego

14	okręG – Raszyn II – ulice: Al. Kra-
kowska (od Młynarskiej do końca), Gra-
niczna, Kościuszki, Krańcowa, Krzywa, 
Lotnicza (od Młynarskiej do końca), 
Mokra, Na Skraju (nr 85 do końca), Paste-
lowa, Wschodnia – 705 mieszkańców

15	okręG – Nowe Grocholice

16	okręG – Rybie I – ulice: 19 Kwietnia 

(od początku do Piaskowej), Bratkowa, 
Bukietowa, Działkowa, Makowa, Na 
Skraju (nr 1 – 25A), Przelotowa, Przygo-
dowa, Relaksu, Sienkiewicza, Stokrotki, 
Tenisowa, Tulipanowa, Wakacyjna, Wcza-
sowa, Wypoczynkowa

17	okręG – Rybie I – ulice: Drozda, 
Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kolibra, Kru-
cza, Na Skraju (nr 29-59), Okrężna, Pia-
skowa, Rybna, Skowronka, Słowicza, 
Sójki, Szczygła, Szpaka

18	okręG – Rybie II – ulice: Cicha, 
Mała, Polna, Spokojna

19	okręG – Rybie II – ulice: Akacjowa, 
Cisowa, Głogowa, Krzywa, Kwiatowa, 
Na Skraju (nr 61-83), Nowa, Olszowa 
(od początku do Wesołej), Orzechowa, 
Topolowa, Wesoła

20	okręG – Rybie III – ulice: 19 Kwiet-
nia (od Piaskowej do końca), Aksamitna, 
Bagienna, Białobrzeska, Brzoskwiniowa, 
Ceramiczna, Koperkowa, Łagodna, Mali-
nowa, Malwy, Miła, Pogodna, Poziom-
kowa, Przesmyk, Raszyńska, Rubinowa, 
Stadionowa, Strzałkowa, Turystyczna, 
Widoczna, Zakole, Żytnia

21	okręG – Rybie III – ulice: Kasz-
tanowa, Lecha, Olszowa (od Wesołej 
do końca), Parkowa, Południowa, Rozwo-
jowa, Rzepichy, Spacerowa, Środkowa

konsultacje społeczne
Z uwagi na rangę uchwały Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba zarządził w dniach 
od 21.08 do 5.09 konsultacje społeczne, 
dające każdemu pełnoletniemu mieszkań-
cowi gminy możność wypowiedzenia się. 
Treść ankiety zostanie podana na stronie 
internetowej Urzędu Gminy, w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. Formularze, 
dostępne w wersji papierowej w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Gminy, należy 
składać do urny, zaś w wersji elektronicz-
nej przesyłać na adres okregi@raszyn.pl. 
Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz 
przyjmowanie uwag i opinii odpowiada 
Urzędnik Wyborczy. Wyniki konsultacji 
zostaną ogłoszone, nie później niż w ciągu 
30 dni od zakończenia konsultacji. Będą 
one zawierać zestawienie zgłoszonych opi-
nii i uwag wraz ze stanowiskiem Wójta 
Gminy Raszyn i z podaniem uzasadnienia 
w przypadku ich nieuwzględnienia.

Urzędnik Wyborczy Wicewójt Gminy Raszyn Marzena Lechańska
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KOnsultaCje w sprawie ODpaDów

OBWIESZCZENIE
o przeprowadzeniu ogólnogminnych konsultacji społecznych w sprawie sposobu 

naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Na podstawie § 11 załącznika 
do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w spra-
wie określenia zasad i trybu przeprowa-
dzania konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, 
zgodnie z zarządzeniem nr 106 Wójta 
Gminy Raszyn z dnia 17 lipca 2012 r. 
o przeprowadzeniu ogólnogminnych 
konsultacji społecznych w sprawie spo-
sobu naliczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
 Zgodnie z ww. zarządzeniem akcja 
informacyjna o prowadzonych konsulta-
cjach społecznych rozpocznie się od dnia 
25 lipca 2012 r., a zakończy się w dniu 
5 sierpnia 2012 r.

 Przedmiotem konsultacji objęty jest 
sposób naliczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, zgodnie 
z art. 6j ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r., 
Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
 Celem konsultacji jest poznanie sta-
nowiska mieszkańców Gminy Raszyn 
w przedmiocie ich preferencji co do spo-
sobu naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Konsultacje będą prowadzone w dniach 
od 6 sierpnia 2012 r. do 5. września 
2012 r., do godziny 16.00.
 Uprawnionymi do udziału w konsulta-
cjach społecznych są mieszkańcy Gminy 
Raszyn posiadający w dniu ich przeprowa-
dzania czynne prawo wyborcze, zas kon-
sultacje zostaną przeprowadzone w formie 
ankiet.
 Opublikowanie treści ankiety nastąpi 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Raszyn,  w Biuletynie Informacj i 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Raszyn.

 Formularze ankiet będą udostępnione 
w Biurze Obsługi Klienta na terenie 
Urzędu Gminy Raszyn oraz w „Kurierze 
Raszyńskim”, wypełnione ankiety należy 
składać do urny w Urzędzie Gminy 
Raszyn.
 Ankiety w wersji elektronicznej będą 
przesyłane na adres poczty elektronicznej: 
smieci@raszyn.pl

 Za udzielanie wszelkich wyjaśnień oraz 
przyjmowanie uwag i opinii odpowiada 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej – Jarosław 
Kozłowski.
 Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone 
zgodnie z zapisami § 14 ust. 3 uchwały 
Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 
17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami Gminy 
Raszyn.
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utrzymanie porządku i segregowanie odpadów
Od 2012 r weszła w życie 
ustawa o utrzymaniu porządku 
w gminach, która do 1 lipca 
2013 roku daje gminom czas 
na wprowadzenie nowego sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi, a państwu na 
wywiązanie się z dyrektywy 
unijnej zobowiązującej Polskę 
do budowy systemu i osią-
gnięcia określonych pozio-
mów procentowych odzysku 
i recyklingu odpadów. Inaczej 
spadną na nas milionowe kary. 
Jest też zgodna z wolą wielu 
Polaków, którzy nie zgadzają 
się na tworzenie nielegal-
nych wysypisk i którzy widzą 
potrzebę zgodnego z duchem 
ekologii wtórnego przetwarza-
nia odpadów. Polska dołącza 
tym samym do europejskiego 
standardu zagospodarowania 
śmieci komunalnych.
Stan obecny
Obecnie każdy, kto produ-
kuje śmiecie powinien za ich 

odbiór  p łac i ć  wybrane j 
przez siebie firmie. Jednak, 
z badań przeprowadzonych 
na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska wynika, aż 30 % 
Polaków unika płacenia opłaty 
odpadowej. To ich śmie-
cie tworzą dzikie wysypiska: 
w lasach, na polach, przy dro-
gach. Z ich kominów snuje 
się toksyczny dym. Uczciwi 
płacą za siebie, regulując fak-
tury wystawiane przez firmy. 
Za nieuczciwych, wyrzuca-
jących odpady do lasu, na 
pola czy przy drogach – płacą 
gminy likwidując dzikie wysy-
piska. Albo sąsiedzi wdycha-
jąc toksyczny dym. Nowa 
ustawa obligująca wszyst-
kich do ponoszenia opłaty za 
wywóz śmieci ma ten proce-
der zlikwidować. Mieszkańcy 
uczciwie płacący za utylizację 
odpadów liczą na to, że nowy 
system, obejmujący wszyst-
kich pozwoli zmniejszyć cenę. 

zadania gmin
Zgodnie z ustawą gminy 
będą odpowiedzialne za 
odbiór w śmieci od miesz-
kańców. Muszą stworzyć 
spójny system odbioru śmieci 
i możliwie najbardziej spra-
wiedliwy sposób naliczania 
opłat, finansowo promujący 
segregujących odpady. Do 
czasu wejścia ustawy w życie 
muszą uchwalić lokalny regu-
lamin utrzymania czysto-
ści i porządku, wyznaczyć 
stawki opłat i szczegółowe 
zasady ich ponoszenia, wybrać 
w przetargu firmy odbierające 
odpady oraz wybrać system 
skutecznej rejestracji miesz-
kańców. Stawka opłaty może 
być obliczana na podstawie 
różnych kryteriów – wymienia 
je powyższa ankieta. Opłata 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn 
stawki opłaty oraz wybra-
nej metody. Opłaty ponosić 

będą wszyscy, dzięki czemu 
nikomu nie powinno opłacać 
się wyrzucanie śmieci do lasu 
lub ich palenie.
którą metodę wybrać?
Ostateczną decyzję podej-
mie Rada Gminy. My, miesz-
kańcy, możemy wypowiedzieć 
swoją opinię w zamieszczonej 
wyżej ankiecie. Już wiadomo, 
że żaden z wymienionych spo-
sobów naliczania nie jest ide-
alny. Każdy ma wady i zalety, 
ale jeśli weźmiemy udział 
w ankiecie, pomożemy wybrać 
ten, który będzie akceptowany 
przez większość mieszkańców.
Metoda przyszłości
W Niemczech pojemniki 
na odpady są zaopatrzone 
w chipy, a samochód odbiera-
jący odpady w czytnik i wagę. 
Wszystko leci natychmiast do 
komputera, który wystawia 
faktury. Proste i nieskompliko-
wane. Może kiedyś tak będzie 
u nas?             Małgorzata Kaiper

KOnsultaCje w sprawie ODpaDów
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relaCja z plaCu buDOwy

z placu budowy…
W wielu miejscach gminy 
prowadzone są obecnie prace 
budowlane .  Na jwiększy 
plac budowy to oczywiście 
teren Szkoły Podstawowej 
w Sękocinie, która w ciągu 
najbliższego półtora roku 
zmien i  s i ę  w  obsze r ną 

i nowoczesną placówkę, bez 
problemu obsługującą dzieci 
zamieszkałe w południowej 
części Gminy Raszyn.

 Prace budowlane rozpo-
częto w drugiej połowie lipca, 
zaczynając od wyburzenia 

łącznika. Kolejne działa-
nia to rozbudowa i nadbu-
dowa szkoły. W tym i następ-
nych numerach Kur iera 
R a s z y ń s k i e g o  p o k a z y -
wać będziemy postęp prac. 
Właściwe ich tempo i harmo-
nogram istotne są ze względu 

na nieprzerwanie trwającą 
w tym czasie pracę placówki. 
 Ps. Dziwna ta nasza gmina: 
szkoła w Sękocinie znaj-
duje się w Słominie, szkoła 
w Ładach – w Dawidach 
Bankowych.

Małgorzata Kaiper

Remont Przedszkola w Falentach
W okresie letnim, podobnie 
jak w ubiegłym roku, roz-
poczęto prace remontowe 
w placówkach oświatowych. 
Jedną z nich jest przedszkole 
w Falentach przy ul. Opackiego 
44. Zaplanowane prace wyko-
nane zostaną w ciągu dwóch 
miesięcy za kwotę nieco 
ponad 31 tys. zł przez Firmę 
Remontowo -Budow l ana 
Ryszarda Warchulskiego 
z Michałowic. 

Małgorzata Kaiper

budowa ulic w Rybiu – bratkowa, bukietowa, Polna, spokojna
Zakończono prace na ulicy 
Bratkowej  i  Bukietowej 
– obydwie zmieniły się nie 
do poznania – są odwodnio-
nymi ciągami pieszo jezdnymi 
z progami spowalniającymi.

 W sierpniu rozpoczęto 
prace nad przebudową kolej-
nych ulic. Z Polnej zdjęto 
nawierzchnię i zaczęto przy-
gotowywać podbudowę pod 
kostkę betonową. Praca wre 

również na Spokojnej: wyty-
czane są szerokie chodniki 
po obu stronach, szyko-
wana podbudowa pod jezd-
nię. Mimo tego mieszkańcy, 
choć z utrudnieniami, mogą 

wjeżdżać na ulicę. Na rozpo-
częcie przebudowy czeka jesz-
cze Rybna, której wykonanie 
finansowane będzie z korzyst-
nej pożyczki udzielonej przez 
WFOŚiGW.      Małgorzata Kaiper

17 lipiec 2012 © M. Kaiper 16 sierpień 2012 © M. Kaiper

Bratkowa © M. Kaiper Bukietowa © M. Kaiper Ulica Polna © M. Kaiper Ulica Spokojna © M. Kaiper
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Raszyn – pierwszym przystankiem pielgrzymki na Jasną Górę

Jak co roku, rankiem 6 sierpnia, 
Raszyn przywitał pielgrzymów idących 
w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej na 
Jasną Górę. Najprawdopodobniej już 
301 raz. Łatwo obliczyć, że pierwsza 
miała miejsce w 1711 roku. W ciągu tego 
czasu tylko jeden raz nie dotarła do miej-
sca przeznaczenia – w 1892 roku, kiedy 
to wszyscy pielgrzymi wraz z kapła-
nem zostali zamordowani przez wojska 
zaborcy. Tegoroczna pielgrzymka, jak 
powiedział O. Albert Oksiędzki Kierownik 
301 WPP, rozpoczynając czwarte stulecie 
pielgrzymowania, jest wyjątkowa i niepo-
wtarzalna, ponieważ odbywa się w roku 
jubileuszu 25-lecia Dzieła Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego, a jej hasłem 
jest: „Kościół Domem Życia”. Z kolei 
kard. Kazimierz Nycz, zanim pątnicy 
ruszyli do Częstochowy, powiedział, że 
tegoroczne intencje, z uwagi na koniecz-
ność wielkiej troski o rodzinę, można 
zamknąć w trzech słowach: rodzina, dom, 
nowa ewangelizacja, a nawiązując do nie-
dzielnej Ewangelii powiedział też, że czę-
stym obrazem naszego życia jest widok 

szemrających ludzi, wiecznie z czegoś 
niezadowolonych. Namawiał też mło-
dych, aby nie ulegali temu powszechnemu 
narzekaniu, które czasem słyszą od ludzi 
dorosłych.
 Raszyn jest pierwszym przystankiem 
pielgrzymki. Nie znalazłam źródeł histo-
rycznych potwierdzających coroczne 
przechodzenie pątników przez Raszyn, 
jednak  z uwagi na położenie na drodze 
do Częstochowy oraz istnienie raszyńskiej 
parafii od XIV wieku, można uznać to za 
bardzo prawdopodobne. W tym roku, 

jak pisze radna Gminy Raszyn Izabela 
Makarska powitanie warszawskiej piel-
grzymki „Odbyło się przy nowym obe-
lisku usytuowanym w Al. Krakowskiej 
naprzeciwko ul. Sportowej, ufundowanym 
z funduszu sołeckiego osiedla Raszyn I. 
Obelisk ten  powstał dla upamiętnienia 

pielgrzymek warszawskich przechodzą-
cych przez Raszyn. 6 sierpnia został  uro-
czyście odsłonięty i poświęcony. W uro-
czystości uczestniczyli księża z naszej 
parafi, pielgrzymi wraz z ojcami zakon-
nymi prowadzącymi pielgrzymkę, władze 
samorządowe Raszyna: pan wójt Andrzeja 
Zaręba, wicewójtowie Marzena Lechańska 
i Mirosław Chmielewski, p.o. sekre-
tarza gminy Pan Michał Kucharski, 
Radni Gminy Raszyn, sołtysi a także 
licznie przybyli mieszkańcy Raszyna. 
Następnie w kościele parafialnym pod 
wezwaniem Św. Szczepana odpra-
wiona została Msza Święta.  Pielgrzymi, 

jak co roku, zostali bardzo gościnnie przy-
jęci w Raszynie: czekał na nich poczęstu-
nek oraz mogli odpocząć przed wyrusze-
niem w dalszą drogę”. Dołączyła też do 
nich liczna grupa z naszej gminy. Trasa 
pielgrzymki to ok. 250 km, każdego dnia 
uczestnicy przechodzą ok. 35 km, aby 
15 sierpnia połączyć się na Jasnej Górze 
z pielgrzymami z całej Polski.

Małgorzata Kaiper

29 lipca 2012 r.

zmarł 

Dariusz

Kuc
operator filmowy i reżyser

Prezes Stowarzyszenia Twórców 
Obrazu Filmu Fabularnego
Raszyński Samorządowiec

Łączymy się w żalu z rodziną

Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba 

i raszyńscy samorządowcy

raszyn wita pielgrzymów

6.08.1969 r. Raszyn 
uczestnicy pielgrzymki do Częstochowy © Arch. IPN

6.08.12 Raszyn 
wita pielgrzymów © M. Makarska

Uroczystość poświęcenia obelisku unundowanego 
przez mieszkańców Osiedla Raszyn I © M. Makarska

Obelisk stanął w Al. Krakowskiej przy Sportowej 
© M. Makarska

6.08.1969 r. Raszyn 
– grupa uczestników © Arch. IPN
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WiDziAne z PoWiAtu
 
nagroda dla Michała
Uczeń SP w Sękocinie 6 letni Michał 
Radoliński, zwyciężył w powiatowym 
etapie ogólnopolskiego konkursu „20 lat 
Państwowej Straży Pożarnej – jak nas 
widzą, tak nas malują”. Młody artysta 
zaskoczył wszystkich ekspresją swojej 
pracy, zachwycając jednocześnie dyna-
miką wielobarwnego obrazka. Swoją 
nagrodę odebrał z rąk Przewodniczącej 
Rady Powiatu – Urszuli Wojciechowskiej 

oraz Starosty Powiatu Pruszkowskiego 
Elżbiety Smolińskiej w czasie Sesji Rady 
Powiatu w Starostwie Powiatowym.

Czy będzie lepiej?
Najbliższe miesiące pokażą, czy kom-
pleksowe odtworzenie przez powiat 
rowu w Dawidach w ul. Warszawskiej, 
uchroni mieszkańców przyległych posesji 
przed ich zatapianiem w czasie ulewnych 

deszczy i roztopów. Wyłożony ażuro-
wymi płytami rów powinien służyć przez 
lata. Na podobne powiatowe inwestycje 
czekają też mieszkańcy innych miejsc 
w gminie Raszyn. Przed rokiem podob-
nie odtworzono rów po północnej stro-
nie ul. Falenckiej. Pogłębiony jedynie po 
jej stronie południowej po kilku miesią-
cach został samoistnie zasypany. Szkoda, 
że wykonano pracę w tak nietrwały spo-
sób, ponieważ spływająca z drogi powia-
towej woda zalewa pola uprawne, odgrody 
i podwórza. Zgodnie ze wstępnymi usta-
leniami, do budżetu powiatu na 2013 r. 

zostanie złożony stosowny wniosek. 
Wobec konieczności udrożnienia prze-
pustów pod drogami i podjazdami miesz-
kańców, dział inwestycji Starostwa liczy 
na skoordynowanie prac z gminą.

Co wynika z analizy?
W corocznym sprawozdaniu Komendanta 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie, skła-
danym Radzie Powiatu, wskazano 
miejsca szczególnie zagrożone pod-
topieniami i zalaniami wynikającymi 
z anomalii pogodowych. Z analizy stra-
żaków wynika, że na terenie gminy 
Raszyn najbardziej zagrożone są ulice: 
Grocholicka, Godebskiego, Kościuszki, 
Lotnicza, Sportowa, 19-kwietnia, 
Al. Krakowska, Mokra, Miła, Na Skraju 
i Szkolna (w Raszynie); Zakole w Rybiu; 
Warszawska i Starzyńskiego w Dawidach; 
Azalii i Wrzosowa w Falentach Dużych; 
Warszawska, Narożna i Objazdowa 
w Jaworowej, Starowiejska w Sękocinie 
Starym i Długa w Ładach. Na terenach 
przyległych do tych ulic konieczne jest 
odtworzenie, udrożnienie lub wybudo-
wanie sieci odwadniających. Bardzo wni-
kliwie analizowano też mobilność opera-
cyjną jednostek OSP z terenu powiatu. 
W sprawozdaniu stwierdzono, że zarówno 
jednostki OSP jak i wyspecjalizowane 
w ratownictwie drogowym są w stanie 
dojechać do zdarzeń w ciągu 15 minut. 
Jednocześnie stwierdzono, że najlepiej 
funkcjonującymi a zarazem „strategicz-
nymi” dla powiatu są OSP Brwinów, OSP 
Raszyn, OSP Nadarzyn i OSP Piastów. 
OSP Dawidy z ilością wyjazdów 49 zajęły 
ósme miejsce, OSP Falenty z dwoma 
mniej – dziewiąte.

Redaguje Piotr Iwicki 
– radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

odznaczenia i awanse 
dla kombatantów
14 sierpnia w przeddzień potrój-
nego  świę ta :  Wojska  Po l sk iego, 
92 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 
Wniebowstąpienia NMP, w raszyńskim 

ratuszu członkowie raszyńskiego Związku 
Kombatantów RP otrzymali medale 
i nominacje na wyższe stopnie oficer-
skie. Stopień porucznika WP uzyskał 
99 letni Józef Jankowski, wyższe stop-
nie nadano też Stanisławowi Kukule, 
Edwardowi Księżakowi oraz Wiktorowi 
Zuśce. Medalem – krzyżem koron-
nym uhonorowano ponadto ks. prałata 
Bartłomieja Kopałkę, proboszcza z Rybia 
oraz Jolantę Kuć – kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Gminy Raszyn. Medale 
i nominacje wręczał zebranym prezes 
Koła major St. Kempczyński, a gratu-
lacje w imieniu Urzędu Gminy Raszyn 
składali Wicewójt Marzena Lechańska 
i p.o. Sekretarza Michał Kucharski. 
Warto wspomnieć, że tę niezwykłą uro-
czystość przygotowali: sekretarz Koła 
Leszek Rusiak oraz członek zarządu Jacek 
Gromek.      Małgorzata Kaiper

Młodzi – utalentowani
W Ogó lnopo l sk i e j  O l imp iadz i e 
Przedmiotowej „Olimpus” z przy-
rody (sesja zimowa 2012) uczestni-
czyło 63 uczniów Szkoły Podstawowej 

w Raszynie. Olimpiada ta stanowi cenne 
rozszerzenie programu nauczania, uroz-
maica zajęcia, jest także zewnętrznym 
źródłem oceny poziomu wiedzy uczniów 
z przyrody. Pracując pod moim kierun-
kiem, zdobywali wiedzę podczas lekcji, 
zajęć pozaszkolnych oraz indywidualnie.
 Wśród laureatów konkursu znalazło się 
7 uczniów naszej szkoły: Marcin Zgiep, 
Magda Kaczorowska i Jakub Pietrzak 
z kl. IV, Rafał Jarosz z kl. V oraz Agata 
Lipke i Hania Kasprzak z kl. VI.  
Pierwsze miejsce, z maksymalną ilością 
punktów, uzyskał Karol Bujanowicz 
z kl. VI B, który zajął też I miejsce 
w gminnym etapie konkursu „Przyroda 
z elementami matematyki”. Doceniając 
wiedzę Karola i ogromny wkład pracy, 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba ufun-
dował dla niego nagrodę – rolki.
 Serdecznie gratulujemy Karolowi 
i wszystkim laureatom.

Nauczyciel SP w Raszynie Alicja Olszak

róŻne wyDarzenia

Michał Radoliński odbiera nagrodę © A. Pluta

Uczestnicy kombatanckiego święta © A. Pluta

Wicewójt Marzena Lechańska wręcza nagordę 
Karolowi Bujanowskiemu © arch. SP w Raszynie

Rów przy Warszawskiej w Dawidach © M. Kaiper
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alFabet samOrzĄDOwCa

alfabet samorządowca – Gmina, wójt Gminy, Rada Gminy

U podstaw prawa o samorządzie teryto-
rialnym leży przekonanie o podmioto-
wości, odpowiedzialności i umiejętności 
podejmowania decyzji przez obywa-
teli. Na tym fundamencie zdefiniowano 
gminę, jako ogół mieszkańców decydu-
jących o sprawach dla nich ważnych. 
Ustrój gminy reguluje ustawa o samo-
rządzie terytorialnym oraz uchwalony 
przez radę gminy statut. To te doku-
menty określają ramy, w których działać 
mogą organy samorządu. Zadania gminy 
w imieniu mieszkańców wykonują, wybie-
rani w demokratycznych wyborach raz na 
cztery lata:
wójt	– wybierany przez ogół mieszkań-
ców gminy, pełni władzę wykonawczą
radni – wchodzący w skład Rady Gminy, 
wybierani przez mieszkańców ustalo-
nych wcześniej okręgów wyborczych, 
pełnią władzę ustawodawczą i kontrolną. 
W naszej gminie obecnie jest 15 radnych. 
W następnych wyborach samorządowych 
będzie ich 21.

zadania	gminy
Wybrani przedstawiciele samorządu tery-
torialnego za swoje podstawowe zadanie 
uważać powinni dbanie o dobro wspólne 
i właściwe reprezentowanie. Do zadań 
gminy należą wszystkie sprawy publiczne 
mające znaczenie lokalne, których usta-
wodawca nie zastrzegł na rzecz innych 
podmiotów. Dzielimy je na własne,	
nadane ustawowo oraz zlecone, czyli 
przydzielone przez władze państwowe 
poprzez regulację ustawową bądź poro-
zumienie między jednostką samorządu 
terytorialnego a administracją rządową. 
Do zadań własnych gminy należą m.in. 
sprawy ładu przestrzennego, gospodarki 
nieruchomościami, ochrony środowiska 
oraz gospodarki wodnej, gminnej infra-
struktury oraz organizacji ruchu drogo-
wego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ście-
ków komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, gminnego 
budownictwa mieszkaniowego, eduka-
cji publicznej, kultury, kultury fizycznej 
i turystyki, zieleni gminnej, porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i prze-
ciwpowodziowej, utrzymania gminnych 
obiektów użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych, polityki 
prorodzinnej, wspierania i upowszechnia-
nia idei samorządowej, promocji gminy, 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi, współpracy ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych państw.

zadania	wójta	gminy
Do jego zadań należy prowadzenie i nad-
zór nad wykonywaniem wyszczególnio-
nych wyżej zadań gminy. Kieruje bieżą-
cymi sprawami społeczności i reprezentuje 
ją na zewnątrz, odpowiada za jej prawi-
dłową gospodarkę finansową. Do zadań 
wójta (wykonywanych przy pomocy 
urzędu gminy) należy m.in. przygotowy-
wanie projektów uchwał rady gminy, okre-
ślanie sposobu ich wykonywania, wyko-
nywanie budżetu oraz gospodarowanie 
mieniem komunalnym. W gminie liczą-
cej ponad 20 tysięcy mieszkańców Wójt 
ma prawo wyznaczenia dwóch zastępców.

zadania	rady	Gminy
Poza wymienionymi powyżej zadaniami 
dotyczącymi gminy, Rada posiada kolejne, 
wynikające z charakteru jej działalności, 
takie jak uchwalanie statutu gminy, usta-
lanie wynagrodzenia wójta, stanowienie 
o kierunkach jego działania oraz przyj-
mowanie z niego sprawozdań, powoły-
wanie i odwoływanie skarbnika gminy, 
który jest głównym księgowym budżetu 
oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta, 
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie 
sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udziele-
nia lub nieudzielenia absolutorium z tego 
tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy oraz miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, 
uchwalanie programów gospodarczych, 
ustalanie zakresu działania jednostek 
pomocniczych, zasad przekazywania im 
składników mienia do korzystania oraz 
zasad przekazywania środków budżeto-
wych na realizację zadań przez te jed-
nostki, podejmowanie uchwał w sprawach 
podatków i opłat w granicach określo-
nych w odrębnych ustawach, podejmo-
wanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, określanie wysokości sumy, do 
której wójt może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania, podejmowanie uchwał 
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej, z zakresu właściwości 
powiatu lub województwa, podejmowa-
nie uchwał w sprawach współdziałania 
z innymi gminami oraz wydzielanie na 
ten cel odpowiedniego majątku, podejmo-
wanie uchwał w sprawach współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw. 
 Sesje rady gminy zwoływane są przez 
organ pomocniczy gminy – przewodni-
czącego, wyłonionego w głosowaniu spo-
śród radnych. Do jego zadań należy orga-
nizowanie prac oraz prowadzenie obrad 
rady, kierowanie obsługą kancelaryjną 
posiedzeń, zarządzenie oraz przeprowa-
dzenie głosowań, podpisywanie uchwał 
oraz zapewnienie radnym warunków 
koniecznych do wykonywania ich zadań. 
W wypadku rezygnacji lub odwołania 
przewodniczącego oraz wiceprzewodni-
czących, bez wyznaczenia następców, 
sesję rady gminy ma prawo zwołać woje-
woda, co jednoznacznie określił wyrok 
WSA w Łodzi. Nie istnieją narzędzia 
prawne mogące zmusić przewodniczą-
cego do zwołania rady, mimo, że ustawa 
o samorządzie terytorialnym wyraźnie 
zaznacza, że posiedzenie rady powinno 
odbywać się wedle potrzeby, ale nie rza-
dziej, niż raz na kwartał.

Zofia Kaiper

Raszyńscy samorządowcy © M. Kaiper
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GBP Raszyn w Ventspils!
Z dumą i radością informujemy, że jedną 
z naszych koleżanek tworzących zespół 
pracowników Gminnej  Bibl ioteki 
Publicznej w Raszynie spotkało duże 
wyróżnienie. Pani Dagna Kruszewska, 
przeszedłszy uprzednio niełatwą weryfi-
kację składającą się m.in. z oceny dotych-
czasowej pracy oraz testu z jęz. angiel-
skiego, będzie uczestniczyć w dniach 
27-30 sierpnia w „International Young 
Librarians Academy” w Ventspils (Łotwa) 
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, 
który jest częścią projektu Global 
Libraries finansowanego przez Fundację 
Billa i Melindy Gates. Wydarzenie to jest 
dedykowane młodym bibliotekarzom oraz 

studentom „library science” z 7 krajów 
Europy (Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy, 
Mołdawii, Bułgarii i Rumunii), w których 
realizowane są programy Global Libraries. 
Spotkanie wpisuje się w cykl profesjo-
nalnych szkoleń kadry bibliotekarskiej 
z małych bibliotek publicznych z ww. kra-
jów i zakłada integrację i wspólną naukę 
jak najlepszego odpowiadania biblio-
tek na potrzeby lokalnych społeczności, 
ze szczególnym naciskiem na wykorzy-
stanie nowych technologii i przeciwdzia-
łanie zjawisku wykluczenia cyfrowego. 
Wyróżnienie dla Pani Dagny jest dla nas 
tym cenniejsze, że do Ventspils poleci 
tylko sześć starannie wybranych przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego osób spośród wielu zgło-
szonych z całej Polski! Koszty przelotów, 
zakwaterowania i uczestnictwa w cało-
ści pokrywają organizatorzy. Finalistce 
z Raszyna serdecznie gratulujemy!

Magdalena Golec

Cykl lekcji bibliotecznych 
dla dzieci
Nowy rok szkolny 2012/2013 już się 
rozpoczyna. A my zachęcamy nauczy-
cieli z raszyńskich placówek oświato-
wych do zaplanowania przedszkolakom 

i młodszym uczniom wizyt w bibliotece. 
Wprowadzenie najmłodszych w świat 
książki wspomaga ich wszechstronny roz-
wój intelektualny i emocjonalny, rozwija 
wyobraźnię, uczy wartości moralnych, 
rozbudza zainteresowania. Nasze lek-
cje, opierające się na stałych elementach, 
takich jak: zapoznanie z pracą biblioteki, 
wprowadzeniem do świata książki pisanej, 
drukowanej i elektronicznej, przeglądanie 
nowości, głośne czytanie wybranych ksią-
żek wybitnych autorów polskich i obcych 
często z wizualizacją treści i elementami 
edukacyjnych zajęć plastycznych, czy 
słodkim poczęstunku na koniec, są dla 
dzieci zarówno przyjemnym, jak i wzbo-
gacającym wiedzę doświadczeniem. 
W zeszłym roku odwiedziło nas ponad 
30 grup. Program cyklu lekcji na cały rok 
szkolny oraz fotorelacje znajdą Państwo 
na www.bibliotekaraszyn.pl, w zakładce 
„Wydarzenia – lekcje biblioteczne”.

Dagna Kruszewska

Biblioteka – lubię to!
Nasza biblioteka prowadzi aktywne dzia-
łania na rzecz szeroko pojmowanego roz-
woju naszych Mieszkańców. Aby na bie-
żąco śledzić nasze poczynania, dzielić się 
z nami swoimi pomysłami lub komento-
wać to, co u nas jest lub czego nie ma 
– warto utrzymywać z nami kontakt. 
Razem możemy przecież więcej zdziałać! 
Szczególnie zachęcamy do regularnego 
odwiedzania naszej strony internetowej 
www.bibliotekaraszyn.pl oraz do polu-
bienia nas na Facebooku.

Projekt archiwum 
cyfrowego starego Raszyna
Nasza biblioteka przy wsparciu Ośrodka 
„Karta” zamierza wziąć udział w projek-
cie Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, 
który wiąże się z utrwalaniem histo-
rii regionu, poprzez digitalizację świa-
dectw historycznych: dokumentów, 
zdjęć, wypowiedzi świadków historii, 
fragmentów czasopism. Na dobry począ-
tek, dzięki uprzejmości i wielkiemu sercu 
lokalnego przedsiębiorcy Pana Jerzego 
Buczka (raszyński Mikrofilm-Service), 
który nieodpłatnie zdigitalizował całość 
„Kuriera Raszyńskiego” (od 1990 roku), 
mamy już gotowy duży materiał do prze-
kształcenia w bazę, z której będzie mógł 
korzystać każdy zainteresowany. Bardzo 
serdecznie za to Panu Jerzemu dzięku-
jemy! A naszych Mieszkańców gorąco 
zachęcamy, aby przynosili do nas swoje 
pamiątki, związane z historią Raszyna 
i okolic (zwłaszcza stare fotografie, doku-
menty świadectwa, plakaty, reklamy). 

Dzięki zeskanowaniu przetrwają dłużej 
i szersze grono osób będzie mogło się 
z nimi zapoznać. Więcej o projekcie 
na http://archiwa.org.

ucz się angielskiego 
w bibliotece!
Znajomość języka angielskiego staje się 
w dzisiejszych czasach wręcz niezbędna. 
Nasza biblioteka już od kilku miesięcy 
sukcesywnie prowadzi e-learningowy 
kurs języka angielskiego dla najmłod-
szych dzięki umowie z firmą FunMedia 
– udostępniającej portal FunEnglish.pl 
Zainteresowanie młodych mieszkańców 
tą formą nauki przerosło nasze oczeki-
wania. W związku z tym rozszerzyliśmy 
ofertę o kurs angielskiego dla dorosłych, 
na platformie angielski123.pl, który 
będzie się odbywał na podobnych zasa-
dach. Bibliotekarze będą udostępniać 
zainteresowanym komputer z dostępem 
do Internetu i słuchawki z mikrofonem, 
a także pomagać w założeniu konta na 
angielski123.pl Wkładem własnym chęt-
nych jest oczywiście motywacja do nauki. 
Kurs składa się z dziewięciu poziomów 
nauczania skierowanych do użytkowni-
ków na różnych etapach nauki: od począt-
kującego do średnio zaawansowanego. 
Każdy z poziomów zawiera 22 lekcje, 
które składają się z licznych, różnorod-
nych form ćwiczeń multimedialnych np. 
dialogów, filmów, fotolekcji czy pio-
senek. W sumie kurs zawiera ponad 
1000 interaktywnych ćwiczeń, co daje 
400 godzin nauki gramatyki, słówek, 
rozumienia ze słuchu, pisania, a nawet 
wymowy. Tylko w bibliotece można 
z tej formy nauki skorzystać całkowicie 
ZA DARMO! Startujemy od września, 
zapraszamy!

Wydawnictwa bibliotekom
Wydawnictwa Krytyka Polityczna oraz 
IPN wyszły z inicjatywą bezpłatnego 
zaopatrzenia bibliotek publicznych 
w wybrane tytuły książkowe. Nasza 
biblioteka pozyskała w ten sposób ponad 
30 pozycji, które można już u nas wypo-
życzać. Są to głównie publikacje naukowe 
i popularnonaukowe, w tym szereg opra-
cowań historycznych (m.in. „Nieludzka 
medycyna: lekarze w służbie nazizmu”, 
„Artyści władzy, władza artystom”, 
„Solidarność: dekada nadziei”) oraz 
książki o tematyce socjologicznej i ekolo-
gicznej („Mulat w pegeerze”, „Wojny kli-
matyczne”, „Ekologia”). Polecamy!

Zespół GBP w Raszynie

gminna bibliteKa publiCzna

Dagna Kruszewska © A. Pluta
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warto wspierać talenty
to	cel,	jaki	przyświecał	mi	przy	opra-
cowywaniu	 szkolnego	 programu	
„Praca	z	uczniem	zdolnym”,	od	lutego	
br.	 realizowanego	 w	 klasach	 iV-Vi	
w	 sP	 w	 raszynie. Było to możliwe 
dzięki przeznaczeniu przez organ pro-
wadzący, czyli Gminę Raszyn dodatko-
wych godzin na zatwierdzone przez Radę 
Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły zajęcia. 
Głównym celem zadań w programie jest 
stymulacja rozwoju intelektualnego, spo-
łecznego i emocjonalnego ucznia, poma-
gająca mu na poszerzenie wiedzy i umie-
jętności, wykorzystania ich w praktyce 
i zaprezentowania na forum szkolnym 
i pozaszkolnym.
 Podstawą tworzenia programu były 
nowe regulacje prawne, zgodnie z którym 
pomoc psychologiczno - pedagogiczna ma 
na celu ,,rozpoznanie i zaspokojenie indy-
widualnych potrzeb rozwojowych i eduka-
cyjnych uczniów wynikających także ze 
szczególnych uzdolnień.”
 Adresatami programu ,,Praca z uczniem 
zdolnym” są uczniowie, wychowawcy, 
nauczyciele przedmiotu, pedagodzy, 
terapeuci szkolni, dyrekcja oraz rodzice. 
Pokazuje on, w jaki sposób podczas każ-
dej lekcji można pracować z uczniami 
szczególnie uzdolnionymi: mogą oni 
wymyślać przykłady zadań matematycz-
nych, układać własne pytania lub pełnić 

funkcję asystenta nauczyciela podczas 
fragmentu lekcji. Mogą również wykony-
wać dodatkowe polecenia na sprawdzia-
nach lub pracach domowych.  Jednak 
przede wszystkim rozwój zaintereso-
wań i uzdolnień odbywa się na zajęciach 
dodatkowych: indywidualnych i w gru-
pach dzieci o podobnym poziomie uzdol-
nień, prowadzonych w formie kół zainte-
resowań, np. z języka polskiego, języka 
angielskiego, historii, matematyki, przy-
rody oraz zajęć sportowych. Duża grupa 
nauczycieli, która włączyła się do pro-
gramu, zachęca uczniów do uczestnictwa 
w zajęciach preferujących aktywne metody 
pracy, wykorzystujących współczesną tech-
nologię informacyjną i komunikacyjną. 
Uczniowie tworzą gazetkę szkolną na 
stronę internetową szkoły i przygotowują 
prezentacje multimedialne, jako pomoce 
dydaktyczne.
 Zgodnie z wytycznymi ministerial-
nymi, jak również z założeniami mojego 
programu stawiamy na indywidualizm 
w nauczaniu. Zajęcia dodatkowe pozwa-
lają nauczycielom lepiej poznać potrzeby 
i możliwości ucznia, przygotować go 
do udziału w uroczystościach szkol-
nych, konkursach, olimpiadach i zawo-
dach na wszystkich szczeblach. Dlatego 
w realizacji tego programu nieoceniona 
jest ścisła współpraca między uczniem, 

nauczycielem i rodzicem. Trzeba wspie-
rać uzdolnione dziecko, motywować je 
do samodzielnej, twórczej pracy oraz 
pomagać w sytuacjach trudnych, aby nie 
zaprzepaścić wrodzonych lub nabytych 
we wczesnych latach edukacji szkolnej 
zainteresowań i uzdolnień. Zależy nam 
na rozbudzaniu wśród uczniów ciekawo-
ści świata, odwagi i dociekliwości wobec 
nowych wyzwań, wspieraniu kreatywności.
 Wszechstronny rozwój talentów nie 
tylko na płaszczyźnie nauczania, ale też 
społecznej i emocjonalnej będzie kluczem 
do powodzenia w dorosłym życiu.

Barbara Borzechowska 
nauczyciel języka polskiego SP w Raszynie

dzieciĘca aKadeMia PRzYszŁOŚci

Szkoła Podstawowa w Raszynie i Szkoła 
Podstawowa w Ładach zostały zakwalifi-
kowane do programu Dziecięca Akademia 
Przyszłości realizowanego przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, a współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013. Jego celem jest wyrównywa-
nie szans edukacyjnych uczniów szkół 
podstawowych poprzez dodatkowe zaję-
cia rozwijające ich kompetencje kluczowe, 
które Parlament Europejski i Rady UE 
uznały za konieczne w przygotowywa-
niu dzieci do twórczego  radzenia sobie 
w przyszłym życiu. należą	do	nich:	
porozumiewanie	się	w	języku	ojczy-
stym,	 porozumiewanie	 się	 w	 języ-
kach	obcych,	kompetencje	matema-
tyczne	 i	 podstawowe	 kompetencje	
naukowo	 techniczne,	 kompetencje	
informatyczne,	umiejętność	uczenia	

się,	kompetencje	społeczne	i	obywatel-
skie,	inicjatywność	i	przedsiębiorczość,	
świadomość	i	ekspresja	kulturalna.
 Dzięki udziałowi w programie w nad-
chodzącym roku szkolnym spełniający 
kryteria uczniowie uczestniczyć będą 
w dodatkowych, nieodpłatnych 20 godzi-
nach miesięcznie następujących zajęć 
pozalekcyjnych: 4 godziny zajęć infor-
matyczno komunikacyjnych, 3 godziny 
zajęć z zakresu przedmiotów przyrod-
niczo – matematycznych, 4 godziny 
zajęć z języków obcych, 3 godziny zajęć 
z zakresu wsparcia psychologiczno – peda-
gogicznego, 6 godzin zajęć sportowo 
– wychowawczych.
 Zakwalifikowanie do programu zapew-
nia dotację celową na pokrycie kosztów 
wynagrodzenia dla opiekuna – koordy-
natora grupy projektowej i osób prowa-
dzących zajęcia pozalekcyjne oraz środki 
na zakup pomocy do prowadzenia zajęć, 

biletów wstępu do różnych instytucji 
kultury. Z kolei, aplikując do programu 
beneficjent  zobowiązał się do: zorgani-
zowania i przeprowadzenia bloku zajęć 
pozalekcyjnych spełniających cele pro-
jektu, w tym opracowania programu 
i harmonogramu zajęć, wyłonienia grupy 
uczniów do udziału w projekcie, wytypo-
wania opiekuna – koordynatora, kadry 
do prowadzenia zajęć, prowadzenia doku-
mentacji realizacji zajęć, bezpłatnego 
udostępnienia pomieszczeń niezbędnych 
do prowadzenia zajęć, pokrycia kosztów 
korzystania i użytkowania infrastruktury 
sportowej, obsługi księgowej projektu oraz 
ew. ubezpieczenia uczniów i nauczycieli 
uczestniczących w projekcie. Działania 
te będą prowadziły szkoły przy wsparciu 
gminy, jako organu prowadzącego.

zastępca Wójta Marzena Lechańska

talenty sĄ wśróD nas

Akrobaci ze SP w Raszynie © K. Bilska, E. Wijatkowska

uwaGa	rodzice
dzieci dojeżdżających do szkół 

GIMBUSEM
Wykaz nowych przystanków znaj-
duje się na stronie www.raszyn.pl
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Osiedle Raszyn ii na Podlaskim Święcie chleba

Tegoroczny fundusz sołecki Osiedle Raszyn 
II wykorzystało m.in. na dofinansowanie 
wyjazdu do Ciechanowca na Podlasiu, 
gdzie 12.08 odbywało się XII Podlaskie 
Święto Chleba. Zorganizowane w Muzeum 
Rolnictwa, gościło przedstawicieli 
Ministerstwa Rolnictwa, posłów, przed-
stawicieli władz samorządowych oraz 
wiele innych osób. Pojechaliśmy aż czte-
rema autokarami, dwoma z Raszyna II, 
dwoma z Rybia, a wśród nas Wicewójt 
Mirosław Chmielewski, sołtysi, członkowie 

zarządów klubów seniora z naszej gminy 
i mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła 
Msza Święta w kościele pod wezwaniem 
Trójcy Przenajświętszej, której proboszcz 
witając gości z gminy Raszyn kilkakrotnie 
podkreślał serdeczne związki łączące nas 
z Ciechanowcem. Delegacja z naszej gminy 
złożyła kwiaty pod obrazem Matki Boskiej 
Ciechanowickiej.
  Po Mszy Św. paradnymi bryczkami 
i zaprzęgami konnymi przejechaliśmy 
do Muzeum Rolnictwa i skansenu polskiej 
wsi na festyn dożynkowy. Podczas imprezy 
prezentowano tradycyjne obrzędy i zwy-
czaje związane z okresem żniw, takie jak 
obrzęd święcenia zwierząt, pokaz wypieku 
chleba, koszenia kosą, żęcia sierpem, 
młockę parową itp. Wielką atrakcją była 
parada zabytkowych ciągników kierowa-
nych przez piękne traktorzystki. Na licz-
nych stoiskach wystawiano wyroby piekar-
nicze i wędliniarskie oraz inne tradycyjne 
produkty sztuki ludowej i rękodzieła arty-
stycznego. Można było również zwiedzać 
wiejskie zagrody ze zwierzętami i inne 
obiekty położone na terenie skansenu.

 Na scenie przed pałacem, w amfiteatrze 
i w kilku innych miejscach odbywały się 
występy zespołów folklorystycznych 
z regionu podlaskiego, a kapele ludowe 
zachęcały do tańców i wspólnej zabawy. 
Wszyscy bawiliśmy się świetnie, a odjeż-
dżając zapewnialiśmy, że za rok chętnie 
powrócimy do Ciechanowca.

Relację przekazała Radna Gminy Raszyn 
Maria Izabela Makarska

waKaCje i imprezy

Półkolonie w szkole Podstawowej 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach
Jak co roku, podczas wakacji nasza szkoła 
we współpracy z Urzędem Gminy Raszyn 
była organizatorem letniego wypoczynku 
dla uczniów. O atrakcyjności tej formy 
spędzania wolnego czasu świadczy liczne 
grono uczestników. Z półkolonii organizo-
wanych w szkole korzysta w każde waka-
cje ponad 1/3 naszych uczniów. Tak było 
również w tym roku. Codziennie rano 
spod szkoły wyjeżdżały na wycieczki 
dwa autokary pełne dzieci, które bawiły 
się doskonale w szkole oraz poza nią, 
w myśl hasła, jakie przyświeca nam od 
lat: KULTURALNIE, SPORTOWO, 
BEZPIECZNIE i ZDROWO. W tym 
roku udało się zapewnić niezwykle bogaty 

i urozmaicony program, który przygoto-
wała p. Elżbieta Borsuk, kierownik pół-
kolonii wraz z pracującymi nauczycielami. 
Nasi uczniowie chętnie i bardzo licznie 
przybywali do szkoły, aby uczestniczyć 
w zajęciach, zabawach i konkursach oraz 
aktywnie spędzać czas.
 Dzieci uczestniczyły w wielu wyciecz-
kach i wyjazdach, m.in. odwiedziły Zamek 
oraz Łazienki Królewskie w Warszawie, 
bawiły się w sali Kolorado, zażywały 
kąpieli w basenie w Gminnym Ośrodku 
Sportu w Raszynie, były w kinie oraz 
w teatrze. Poznały warunki życia zwie-
rząt na fermie strusi oraz w warszaw-
skim ZOO. Niezapomnianych wrażeń 

dostarczył wyjazd do miasteczka rekre-
acji Pepelland w Dziekanowie Leśnym 
oraz wycieczka, podczas której płynęły 
statkiem po Wiśle. Po przejażdżce wozem 
strażackim oraz po zejściu ze statku, wszy-
scy uczestnicy deklarowali udział w półko-
loniach w szkole już podczas przyszłych 
wakacji, jeśli znowu będą takie wycieczki. 
Ponadto w szkole organizowanych było 
wiele zajęć sportowych oraz artystycz-
nych. Każdy mógł wybrać coś dla siebie, 
aby wakacje nie były nudne. Te spędzane 
w szkole były z pewnością udane.

Irena Uszyńska wicedyrektor SP Łady

Niezwykłe spotkanie w Łazienkach Królewskich © K. PrzybylskaKażdy chciał nakarmić kucyka © K. Przybylska Dzieci podziwiały pawia © K.Przybylska

Jeden z zespołów foklorystycznych © M. Makarska

Takimi bryczkami jeżdżono niegdyś do kościoła 
© M. Makarska
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zapraszamy

ZAPRASZAMY
również do zapoznania się z ofertą zajęć dla dzieci i dorosłych, które prowadzone są w:

Filii GOK w Falentach, Al. Hrabska 2 
www.gok.raszyn.bip.net

Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”, Rybie ul. Spokojna 23 
www.swietlica-rybie.pl 

Gminnym Ośrodku Sportu, Raszyn ul. Sportowa 30 
www.basenraszyn.pl

Raszyński WRzesień
2 września 2012 r. 

Dożynki Gminne pod Patronatem Wójta Gminy Raszyn  
– Stadion Sportowy im. Kazimierza Jedynaka w Raszynie, 
ul. Sportowa 30

9 września 2012 r. 
Piknik Rodzinny w Jankach

15 września 2012 r. 
ROCk Piknik – II edycja Festiwalu Rockowego młodzieżowych 
zespołów rockowych. Hasło: „Sztuka przeciw narkotykom”. 
Patronat: Wójt Gminy Raszyn. Organizator: Gminny Ośrodek 
Kultury w Raszynie, we współpracy Pełnomocnika Wójta  
ds. Profilaktyki, Uzależnień; Świetlica Środowiskowa w Rybiu

23 września 2012 r. 
Piknik przy kościele w Dawidach

29 września 2012 r. 
Piknik ekologiczny

Rock Piknik w Raszynie
15 września na Rynku w Raszynie odbędzie II edycja festiwalu roc-
kowego dla zespołów rockowych. Będzie on miał formę konkursu.
Do imprezy zostaną zakwalifikowane zespoły, które do dnia 
31 sierpnia przekażą osobiście bądź drogą pocztową zgłoszenie 
udziału wraz z nagraniem trzech utworów.
W związku z tym, że hasłem przewodnim imprezy jest Sztuka 
Przeciw Narkotykom jeden z utworów musi dotykać tej tematyki. 
Dopuszcza się wykonywanie kompozycji autorskich bądź coverów. 
O zakwalifikowaniu do festiwalu zespoły zostaną poinformowane 
telefonicznie do 7 września. 
Z grona zespołów zostanie wyłoniony najlepszy – Grand Prix Rock 
Piknik Raszyn 2012, zostanie też zaproszony do występu na Dożyn-
kach Gminnych w 2013 roku.
Zgłoszenie pisemne musi zawierać następujące informacje:
– nazwa zespołu
– ilość członków grupy z podanym wiekiem muzyków
– dane kontaktowe

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 
22 720 09 02 i e-mailem gok@raszyn.pl . Zgłoszenia i nagrania 
należy przesyłać pod adres: Gminny Ośrodek Kultury 05-090 Raszyn 
ul. Poniatowskiego 20 .
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gminne DOŻynKi



RASZYNIACZEK

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

Dzień dobry! 

LauReaCi etaPu 
POWiatOWeGO 

 – uCzniOWie szkół 
RaszyńskiCh  

– XiV OGóLnOPOLski 
kOnkuRs PLastyCzny  

DLa DzieCi i MłODzieży  
„20 Lat PaństWOWeJ 

stRaży POżaRneJ  
– Jak nas WiDzą tak  

nas MaLuJą” Michał Radoliński, 6 lat; I miejsce

Wakacje się kończą. Czas wracać do codziennej 
szkolnej pracy. A po lekcjach zapraszam Was 
serdecznie do Klubu Małego Artysty Gminnego 
Ośrodka Kultury w  Raszynie na różnorodne 
zajęcia aktywności twórczej. Możecie podczas nich 
rozwijać swoje artystyczne zdolności i odkrywać 
talenty: muzyczne, plastyczne, taneczne, aktorskie. 
Obok zamieszczam fotografię z uroczystej Gali 
zakończenia zajęć edukacji kulturalnej w ubiegłym 
roku szkolnym.  Prezentowal i  s ię  na   nie j 
podopieczni instruktorów muzyki: Pana Piotra 
Piskorza i Pana Michała Sawickiego. Występy 
kilkudziesięciu młodych raszyńskich artystów 
oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność. 
Każdy z nich otrzymał z GOK-u podziękowanie 
i słodki upominek od władz gminy. Występom 
muzycznym towarzyszyła wystawa pięknych, 
w ykonanych w  różnych technik ach prac 
plastycznych podopiecznych Pani Barbary 
Zarychty, instruktorki plastyki. Ostatni raz w tym 
roku pozdrawiam wakacyjnie.

Pozdrawiam, Raszyniaczek

Karol Bochowicz, 9 lat; wyróżnienie 

Gminy Ośrodek Kultury w Raszynie

Klub Małego Artysty
w roku szkolnym 2012/2013 zapraszamy dzieci na zajęcia muzyczne  

(nauka śpiewu i gry na instrumentach, warsztaty bębniarskie), plastyczne  
(poznanie różnych technik plastycznych), taneczne, teatralne. 

Waszą twórczą aktywność będziemy prezentować na wystawach i koncertach.
Zapisy w GOK-u od 27 sierpnia do 14 września.


