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INWESTYCJE

W  listopadzie br.  komisja pra-
cowników  z  Urzędu  Gminy 
Raszyn  z Wójtem  Andrzejem 
Zarębą   dokona ła   odb ioru 
5  ulic  na  terenie  Rybia,  które 
zostały w tym roku gruntownie 
wyremontowane. 

Bukietowa i Bratkowa –  nie-
wielkie  ul iczki   odchodzące 
od Działkowej zostały odwod-
nione  i  pokryte  kostką  beto-
nową z zaznaczonymi wjazdami 
na posesje  i progami  spowal-
niającymi.  Podobne  pokrycie 
ułożono na  znacznie  dłuższej 
ulicy Polnej,  poprzedzając  te 
prace zamontowaniem instalacji 
odwadniających. 

Spokojna i Rybna – ulice o długo-
ści ok. 600 mb każda, zostały prze-
budowane całkowicie: po oby-
dwu stronach powstały chodniki 
z wjazdami na posesje ułożone 
z kostki betonowej, a na potęż-
nej podbudowie wylano asfalt.  
Przed piratami drogowymi i ich 
ewentualnymi wyczynami, chro-
nią progi spowalniające z czerwo-
nej kostki betonowej.

Prace wykonała za 2 398 500,00 zł 
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa 
i Naprawa Dróg, z Warszawy. 

W  bieżącym  roku  możemy 
oczekiwać zakończenia remon-
tów kolejnych dróg na terenie 
gminy. Do 30 listopada powinno 
nastąpić  zakończenie przebu-
dowy ulicy Środkowej w Rybiu 
i Wolskiej w Raszynie. Przetarg 
wygrała firma FAL-BRUK Sp. z o.o. 
sp.  k.,  z Warszawy,  podejmu-
jąc się wykonać prace za kwotę 
975 036 zł. Do 15 grudnia ma być 
przebudowana  ulica Olszowa 
na odcinku od Wesołej do Na 
Skraju. Prace wykonuje Zakład 
Usług Terenowych Budowlanych 
i   Porządkowych  „MARGOT” 
z Warszawy, za cenę 758 086 zł. 
Każda kolejna wyremontowana 
ulica to wygoda dla mieszkań-
ców i dobra wizytówka dla gminy.

Małgorzata Kaiper

Pięć ulic na

Bukietowa 2012 r. Bratkowa 2012 r.

Rybna 2012 r.

Przebudowa Olszowej 2012 r.

Spokojna 2012 r.

Polna 2012 r.
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12 listopada 2012 roku rozpoczęło swą działalność Raszyńskie Centrum 
Medyczne. Do nowej siedziby, której budowa i wyposażenie zajęło 
15 miesięcy, czyli niewiele ponad rok, przeniesiona została placówka 
medyczna ze Szkolnej 2C. Warto przy okazji przypomnieć, że poprzedni 
budynek służył społeczności lokalnej od 1977 r. Oddany do użytkowania 
po trwającej 10 lat budowie, był w owych czasach nowoczesny i pozwa-
lał, jak pisała w jednym z poprzednich numerów Kuriera Raszyńskiego 
(maj 2012 r.) przełożona pielęgniarek, radna Teresa Nowak, na znaczną 
poprawę warunków leczenia i pracy. Niestety zbyt małe nakłady na jego 
remont i unowocześnianie spowodowały degradację placówki, toteż 
budowa nowej i remont obecnej okazały się nieodzowne.

Podczas uroczystego otwarcia placówki Wójt Andrzej Zaręba powiedział, 
że poprawa warunków leczenia społeczności naszej gminy to niezwykle 
ważne zadanie dla samorządu, toteż umowa na projektowanie i budowę 
nowego Ośrodka Zdrowia była pierwszą, jaką podpisywał po rozpoczęciu 
kadencji wójta. Powiedział też, że stalo się to staraniem wielu osób, spo-
śród których wyróżnił Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicz-
nych Panią Elżbietę Musialską, inspektora nadzoru z ramienia Urzędu 
Gminy Panią Marię Sikorską Jasik oraz przełożoną pielęgniarek i radną 
Gminy Raszyn Panią Teresę Nowak. Warto przy tym zauważyć, że bardzo 
cenione i pomocne działania Pani Teresy Nowak wynikały nie z zawodo-
wego zobowiązania, ale z zaangażowania w sprawy poziomu raszyńskiej 
służby zdrowia.   W kolejnych Kurierach informowaliśmy Państwa o prze-
biegu budowy i wyposażania przychodni.  Dziś możemy powtórzyć słowa, 
które padały podczas inauguracji pracy placówki – Centrum Medyczne 
Raszyn to placówka na miarę XXI wieku, co potwierdził, uczestniczący 
w uroczystości Dyrektor ZSPZLO Ochota Pan Krzysztof Zakrzewski. 
  Po poświęceniu placówki przez ks. Proboszcza raszyńskiej parafii Zdzi-
sława Karasia, licznie zgromadzeni goście i mieszkańcy rozpoczęli zwie-
dzanie jej wnętrza. 

tekst: Małgorzata Kaiper, foto: Anna Pluta

Inauguracja Centrum Medycznego Raszyn

INWESTYCJE
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SPOTKANIE RADNYCH Z OPERATOREM RCM

Nowa jakość raszyńskiej służby zdrowia?
Budowa nowej placówki 
medycznej w Raszynie kosz�
towała 7 500 000 zł. Przed 
nami remont i wyposażenie 
istniejącego budynku, które 
powinny być zakończone 
jesienią przyszłego roku. 
Do nowego budynku, wypo�
sażonego w nowe i nowo�
czesne urządzenia i sprzęty, 
w pełni skomputeryzowanego 
i przygotowanego do sys�
temu nowoczesnej obsługi, 
przeniesione zostały istnie�
jące poradnie: internistyczna, 
pediatryczna, ginekologiczna, 
stomatologiczna i rehabilita�
cyjna, czyli wszystkie, które 
wchodzą w zakres podstawo�
wej opieki zdrowotnej. Zgod�
nie z art.7 ustawy o samo�
rządzie gminnym, ochrona 
zdrowia wspólnoty mieszkań�
ców to jedno z podstawowych 
zadań własnych gminy. W celu 
wykonywania tych zadań 
gmina może tworzyć własne 
jednostki organizacyjne lub 
zawierać umowy z innymi 
podmiotami. Historyczne 
uwarunkowania spowodo�
wały, że dopiero od listopada 
2010 roku Gmina Raszyn jest 
właścicielem nieruchomości, 
na której stoi �środek Zdro�i �środek Zdro�
wia. �peratorem, do którego 
zadań należy finansowanie 
obsługi placówki i zapewnia�
nie bezpłatnych usług medycz�
nych, odpowiedzialnym za ich 
jakość jest ZSPZL� �chota. 
 W trosce o jakość usług 
medycznych, szczególnie, 
że nie są one dobrze oceniane 
przez mieszkańców, Wójt 
Andrzej Zaręba i Przewodni�
czący Rady Gminy Dariusz 
Marcinkowski zaprosili rad�
nych, sołtysów, przewodniczą�
cych rad osiedli i mieszkańców 
na spotkanie z Dyrektorem 
ZSPZL� �chota Krzyszto�
fem Zakrzewskim. �dbyło się 
ono 14.11.2012 w siedzibie 
Urzędu Gminy, a uczestniczyli 
w nim również z�ca Dyrektora 
ZSPZL� �chota dr Andrzej 

Barcik, kierownik raszyńskiej 
przychodni, jednocześnie 
radna Rady Gminy Raszyn dr. 
Agata Kuran�Kalata, a także 
przełożona pielęgniarek, 
również radna, Pani Teresa 
Nowak.

Plany rozwoju CMR
Zasadnicze pytanie, któremu 
podporządkowane zostały roz�
mowy, dotyczyło planów roz�
woju Centrum Medycznego 
Raszyn i poprawy obsługi 
pacjentów. Powszechnie wia�
dome jest, że obecnie, aby 
zapewnić sobie wizytę u leka�
rza, pacjenci stają w kolejce od 
wczesnych godzin rannych. 
Nie bez powodu większość 
pytań dotyczyła możliwo�
ści zmiany tego stanu rzeczy. 
Dyrektor Zakrzewski stwier�
dził, że podjęto szereg działań, 
które mają poprawić dostęp�
ność usług: do pracujących 
obecnie 3 lekarzy na pełen etat 
i 2 na pół etatu – zatrudniono 
kolejnego, a 20 listopada doj�
dzie następny. Do końca roku 
powinny zostać wprowadzone 
rejestracyjne karty chipowe, 
które wraz z zinformatyzo�
waniem systemu rejestracji 
i zapisami pacjentów na okre�
ślone godziny, powinny popra�
wić organizację pracy reje�
stracji. Poza tym planowane, 
od początku 2013 r. włączenie 

Raszyna do systemu rejestracji 
internetowej obejmującej 
łącznie Z�Z�y �choty, �oli�Z�Z�y �choty, �oli�
borza, Woli, Śródmieścia 
i Mokotowa poprawi dostęp 
do lekarzy specja l istów. 
Dr Barcik zwrócił uwagę na to, 
że obecny zakres świadczeń 
obejmuje podstawową opiekę 
zdrowotną. Poszerzenie jej 
o poradnie specjalistyczne, 
głównie kardiologiczną i reu�
matologiczną może nastąpić 
dopiero po wyremontowaniu 
starego budynku. Zwrócił też 
uwagę na to, że ilość zatrud�
nionych lekarzy pokrywa 
obowiązujące wskaźniki, 
a także stwierdził, że zasad�
niczą przyczyną problemów 
jest niewłaściwa organizacja 
pracy placówki, za którą odpo�
wiedzialny jest jej kierownik. 
Powiedział też, że ZSPZL� 
�chota od dawna stara się 
o zatrudnienie lekarzy, któ�
rzy chcieliby w raszyńskiej 
poradni pracować. Mimo, 
że proponowane warunki 
płacy są lepsze niż gdzie 
indziej trudno znaleźć chęt�
nych. Jest szansa, że znacz�
nie lepsze obecnie warunki 
pracy pomogą ten stan zmie�
nić na stałe.

Organizacja pracy 
przychodni

�dpowiedź na to pytanie 

zdominowała drugą część 
rozmów. Pani Teresa Nowak 
wyjaśniła, że każdego dnia 
do lekarza zapisywanych jest 
wcześniej 5 pacjentów, zaś 
pozostałych 17 w danym 
dniu. Wypełnia to czas pracy 
lekarza, który wynosi 7 godz. 
35 min. Zdaniem kierow�
nika przychodni dr. Agaty 
Kuran Kalaty, pacjenci nie 
powinni męczyć się czekając 
na wizytę u lekarza od wcze�
snego rana, a fakt, że to ma 
miejsce wynika z ich sposobu 
myślenia i przyzwyczajeń. 
Kolejni uczestnicy spotka�
nia  podawal i  przykłady 
innych placówek, których 
organizacja nie generuje sta�
nia w kolejce w oczekiwaniu 
na wizytę u lekarza. Na zakoń�
czenie dr Agata Kuran Kalata 
powiedziała, że przychodnia 
w nowym budynku działa 
dopiero kilka dni i trudno 
jest z dnia na dzień sytuację 
w niej zmienić. Jednocześnie 
zadeklarowała, że będzie się 
starała, aby organizację pracy 
placówki poprawić.

Podsumowanie
Jakość  obs ług i  medycz�
nej w RCM budzi zrozu�
mia ł e  za in t e re sowan i e . 
�ferowana dotąd spowodo�
wała, że wiele osób zaczęło 
korzystać z innych przy�
chodni, które lepiej radzą 
sobie z takimi problemami. 
Nie ulega wątpliwości, że 
korzystne byłoby, aby znów 
zaczęli leczyć się w raszyń�
skiej placówce, a ci, który 
pozostali jej wierni mogli 
bez większego trudu uzyskać 
potrzebną pomoc medyczną. 
W dniu 12 listopada Wójt 
Andrzej Zaręba, jako pierwszy, 
dostał chipową kartę rejestra�
cyjną. Należy mieć nadzieję, 
że wkrótce takie same będzie 
miała większość mieszkańców 
naszej gminy.

Małgorzata Kaiper 

Spotkanie z Dyrektorami ZOZ Ochota © M. Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz redakcji: Zofia Kaiper | Redaguje: Zespół

Zdjęcie na okładce: Anna Pluta | Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski | Druk: Tonobis Sp. z o.o. Zakład poligraficzny, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski

Nakład: 6700 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów.



KURIER RASZYŃSKI NR 21 LISTOPAD 2012  |  WWW.RASZYN.PL 5

Czy w Gminie Raszyn 
powstaną serwisówki 
wzdłuż S8?
W czerwcu br. do Urzędu Gminy Raszyn 
dotarła dokumentacja studium budow�
lanego trasy szybkiego ruchu S8, która 
przenosząc ruch na obrzeże gminy znacz�
nie odciąży zapchaną Aleję Krakowską. 
To trasa, na która bardzo czekamy. 
Pierwsza decyzja o lokalizacji drogi 
z 2006 r. została, uchylona wyrokiem 
WSA w Warszawie w 2009 r. �becnie, 
po wydaniu w lutym tego roku przez 
RD�Ś decyzji o środowiskowych uwarun�
kowaniach inwestycji, rozpoczęto proce�
durę przygotowywania budowy. Projekt 
budowlano wykonawczy na odcinku mię�
dzy Węzłem �pacz a Węzłem Janki to 
w dużym stopniu powielenie powstałego 
wcześniej. Po analizie otrzymanej doku�
mentacji Wójt Gminy Raszyn negatywnie 
zaopiniował przedstawione rozwiązania 
układu drogowego, wnioskując o zmiany 
uwzględniające:

•  doprojektowanie po stronie Gminy 
Raszyn, wzdłuż projektowanego 
przebiegu trasy, ciągów dróg lokal�
nych na odcinkach od Pruszkowskiej 
do Traktu Grocholickiego, od Traktu 
Grocho l i ck iego  do  Cent ra lne j 
i  od  Cent ra lne j  do  �wi rowe j 
w Puchałach (na zdjęciu zaznaczone 
linią przerywaną).

•  wprowadzenie w Węźle Sokołowska 
zjazdu z ul. Sokołowskiej w S8 w kie�
runku Kraków/Wrocław, ponieważ 
brak tej możliwości znacznie obciąży 
drogi w Falentach, Jankach, Puchałach 
i Wypędach. 

•  z r e z y g n o w a n i e  z  e k r a n ó w 

dźwiękochłonnych lub zastąpienie ich 
przezroczystymi wzdłuż modernizo�
wanego odcinka Al. Mszczonowskiej, 
z uwagi istniejące obecnie obiekty usłu�
gowo magazynowe oraz przeznaczenie 
przyległych gruntów przyległych do 
trasy.

•  włączenie do opracowania przebudowy 
rowów melioracyjnych w Jankach (rów 
R�10), Sękocinie (rów U�5) i Puchałach 
(rów R�19). 

•  uwzględnienie w projekcie wykonania 
kanałów technologicznych w liniach 
planowanej inwestycji, uwzględniają�
cych lokalizację już zaprojektowanych 
sieci lub też planowane rezerwy dla 
tych inwestycji.

 Prowadzona w dalszym ciągu kore�
spondencja i odbywane spotkania 
doprowadziły do częściowych ustępstw 
– GDDKiA zobowiązała się do zaprojek�
towania kanałów technologicznych pod 
nasze sieci oraz wykonania komplekso�
wego odtworzenia rowów melioracyj�
nych U�5 i R�10. Pomimo wielokrotnych 
uwag nie możemy uzyskać pozytywnego 
rozwiązania zjazdu na Wrocław w węźle 
Sokołowska i zrezygnowania z ekranów 

wzdłuż Mszczonowskiej i Krakowskiej. 
Niewielkie zbliżenia stanowisk następuje 
w kwestii poprowadzenia powiązania 
poprzecinanych dróg lokalnych. Dotyczy 
to głównie ulicy Trakt Grocholicki 
w Grocholicach i brakującego połączenia 
ulic Wirażowej i �wirowej w Puchałach. 
Akceptując zasadność wprowadzenia 
zmian GDDKiA zaproponowała porozu�
mienie, w którym to obie strony solidar�
nie pokryją koszty zadań wykonywanych 
na zasadach tzw. Specustawy drogowej. 
Zasadniczym problemem jest zapropono�
wany przez GDDKiA 50% udział Gminy 
Raszyn w finansowaniu tych zmian. 
Gmina deklaruje 10% udział w kosz�
tach. Z uwagi na uwarunkowania admi�
nistracyjne w Puchałach jest to możliwe 
do wykonania, zaś jeśli chodzi o Trakt 
Grocholicki to ewentualna serwisówka 
może przebiegać po gruntach sąsiednich 
Michałowic i tu Gmina Raszyn nie ma 
kompetencji. Pertraktacje trwają. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na to, że po stro�
nie Gminy Michałowice zaplanowano 
wszystkie potrzebne drogi serwisowe, 
wjazdy i zjazdy na trasę.

Mirosław Chmielewski z-ca Wójta Gminy Raszyn

Rozbudowa SP 
w Sękocinie
I tym razem Kurier Raszyński odwie�
dził plac budowy przy SP w Sękocinie. 
W ciągu minionego miesiąca zakoń�
czono budowę ścian parteru, zalano strop 

i rozpoczęto budowę pierwszego piętra. 
Zgodnie z harmonogramem zamknięcie 
budynku powinno nastąpić w tym roku, 
aby w okresie zimowym możliwe było 
wykonywanie prac we wnętrzu. Mamy 
nadzieję, że ekipa budowlana poradzi 
sobie z tym zadaniem.

Przejezdne drogi 
po budowie kanalizacji
Wszystko wskazuje na to, że utrudnie�
nia wynikające z budowy kanalizacji 
w Falentach Dużych i Dawidach Banko�
wych zakończyły się. Z ulicy Falenckiej 
zniknęły koparki i czasowa sygnalizacja 

świetlna wymuszająca ruch naprzemienny, 
a zniszczoną powierzchnię ulicy pokryła 
nowa warstwa asfaltu. Uzupełnione 
zostały też braki nawierzchni w ul. Szla�
checkiej w Dawidach Bankowych. Prze�
dłużające się prace, co wynikało z proble�
mów  wykonawcy, zostały zakończone.

Propozycja układu dróg serwisowych

INWESTYCJE
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Bezpieczna droga 
do autobusu

Z reguły szybko przyzwyczajamy się do 
tego, co wygodne. Z pewnością miesz�
kańcy Falent chętnie zapomną  niebez�
pieczne chodzenie skrajem ruchliwej 
Drogi Hrabskiej i �packiego. W ubiegłym 
roku powstał pierwszy odcinek chodnika 
od Willowej do �packiego, w bieżącym 
dwa fragmenty: w �packiego od Rozbrat 
do Drogi Hrabskiej i w Drodze Hrabskiej 
od Willowej do Jaworowskiej. Razem 
stworzyły bezpieczną drogę do sklepu 
czy autobusu. Dla przypomnienia poka�
zujemy ulicę przed i po remoncie.

Wójt Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba, 
informuje o zawarciu Umowy Pożyczki 
Nr 0114/12/�W/P w dniu 25.10.2012 
roku z Wojewódzkim Funduszem 
�chrony Środowiska i Gospodarki Wod�
nej  w Warszawie na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno�ściekowej w Gminie 
Raszyn – Dawidy, Dawidy Bankowe”.

Wartość inwestycji:
4 903 072,21 zł, z czego pożyczka 
WF�ŚiGW: do 3 000 000,00 zł.

Remonty kanalizacji 
deszczowej
�d października trwają remonty kanaliza�
cji deszczowej w Raszynie i Rybiu. Dawno 
wybudowany i przez lata nie remonto�
wany system stopniowo jest udrażniamy. 
Firma FRANK P�L�BIS Franciszka 
Paskudzkiego przebudowuje niedrożne 
fragmenty, a wice wójt Mirosław Chmie�
lewski sprawdza na bieżąco efekty ich 
pracy dzięki obrazowi z kamery termo�
wizyjnej, który może oglądać na swoim 
komputerze. Dzięki takiemu systemowi 
żadne niedoróbki nie są możliwe.

Przyłącz się 
do kanalizacji
Właściciele posesji położonych 
w: Dawidach i Dawidach Banko�
wych na terenie gminy Raszyn
 Wójt Gminy Raszyn niniejszym 
zaprasza właścicieli posesji położonych 
wzdłuż wykonywanych sieci kanaliza�
cyjnych w w/w ulicach do podpisania 
z Gminą Raszyn umowy o zastępstwo 
inwestorskie w zakresie budowy przyłą�
cza kanalizacyjnego.
 Właścicielom, którzy zgłoszą się do 
Urzędu Gminy w Raszynie w celu podpi�
sania umowy przypominam o konieczno�
ści posiadania przy sobie dowodu osobi�
stego oraz aktu własności nieruchomości. 
Umowy można poopisywać w siedzibie 
Gminy przy ul.Szkolnej 2A w Raszynie 
pok.209 w godzinach: pon. 8:00�18:00, 
wt.,śr.,czw. 8:00�16:00, pt. 8:00�14:00.
 W przypadku jakichkolwiek pytań, 
proszę o kontakt z pracownikiem Referatu 

Inwestycji i Zamówień Publicznych Panią 
Anną Jachowską tel. 22/701�78�66.

Kanalizacja 
w Kasztanowej
Należące do Gminy Raszyn Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne EK��
�RASZYN Sp. z o.o przystąpiło i wygrało 
przetarg na budowę kanalizacji sanitar�
nej w ul. Kasztanowej w Rybiu, oferu�
jąc najniższą cenę 47 058,87 zł brutto. 
Prace już się rozpoczęły, a ich zakończe�
nie powinno nastąpić do połowy grud�
nia. Dzięki tej inwestycji możliwe stanie 
się w przyszłym roku wyremontowanie, 
a w zasadzie wybudowanie tego frag�
mentu ulicy Kasztanowej i udrożnienie 
kolejnego przejazdu pomiędzy Wesołą 
a 19 Kwietnia. Projekt budowy ulicy jest 
już gotowy, wobec czego zakończenie 
budowy kanalizacji sanitarnej umożliwi 
przystąpienie do dalszych prac.Droga Hrabska 2011 © Z. Kaiper

Kanalizacja w Kasztanowej © M. Kaiper

Budowa kanalizacji w Miklaszewskiego © M. Kaiper

Chodnik w Opackiego © M. Kaiper

Droga Hrabska 2012 © Z. Kaiper

INWESTYCJE
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Opłata śmieciowa tylko dla zdeklarowanych
Na sesji Rady Gminy Raszyn 
w dniu 30.11.12 r. urzędnicy 
gminni zaproponowali stawkę 
opłaty śmieciowej w kwocie 
12 pln od osoby miesięcz�
nie. Ich zdaniem deklaracje 
powinno wypełnić ok. 6500 
właścicieli posesji deklarując 
w/g szacunkowych danych ok. 
21700 mieszkańców. Różne 
źródła szacują, że liczba 
zamieszkujących naszą Gminę 
jest o wiele większa i bliższa 
sumie 30 tyś. Zatem niedobór 
wynosi około 8 tyś osób.
 Kolejne pytanie, jakie się 
nasuwa to, co w przypadku 
mniejszej ilości osób zadekla�
rowanych niż liczba 21700, czy 
czekać nas będą kolejne pod�
wyżki cen za odbiór śmieci? 
Na podstawie prostych wyli�
czeń mnożąc liczbę 8 tys. przez 
12 pln, a tak naprawdę przez 
16 pln (bo taką kwotę przed�
stawili na w/w sesji nasi urzęd�
nicy, a wynikała ona z faktycz�
nych szacunkowych kosztów 
odbioru i utylizacji wszyst�
kich śmieci nie tylko komu�
nalnych na jedną osobę mie�
sięcznie), a następnie przez 12 
miesięcy daje nam 1.536 tyś 
pln mniejszych wpływów do 
Budżetu Gminy. W/g tych wyli�żetu Gminy. W/g tych wyli�. W/g tych wyli�
czeń można z całą pewnością 

przyjąć, że opłata śmieciowa 
byłaby mniejsza, wystarczy 
tylko by właściciele pose�
sji deklarowali ilość zamiesz�
kujących zgodnie ze stanem 
faktycznym.
 Ustawodawca, czyli Sejm 
chcąc zdjąć odpowiedzialność 
z rządu przerzucił obowiązki 
i decyzje na samorządy, dając 
do wyboru cztery rozwiąza�
nia. W tej zaistniałej sytuacji 
wydaje się, że o wiele skutecz�
niejszym sposobem jest roz�
wiązanie, które wybrało wiele 
samorządów w Polsce. W/g róż�
nych opracowań naukowych 
zużycie wody jest ściśle skore�
lowane z ilością wytwarzanych 
śmieci. Iloczyn 2�3 pln za 1 m3 
wody przy średnim miesięcz�
nym zużayciu 3�4 metrów na 
jedną osobę odzwierciedlałby 
cenę, jaka obowiązuje obec�ę, jaka obowiązuje obec�, jaka obowiązuje obec�
nie za odbiór śmieci. Również 
bardzo ciężko byłoby uchylać 
sie od tej opłaty, gdyż skoro 
na danej posesji zużywana 
jest woda to jednoznacznie 
wskazuje na jej zamieszkiwa�
nie, co w rezultacie wiąże się 
z produkcją śmieci. Mowa jest 
tu o wodzie użytej do celów 
spożywczych i sanitarnych 
w gospodarstwie domowym 
i nie powinno się tu wliczać 

wody bezpowrotnie zużytej 
(np. podlewanie trawników, czy 
użyta w gospodarstwie rolnym, 
a cena tej wody powinna być 
niższa niż obecnie i opomiaro�
wana dodatkowym licznikiem). 
� podliczniki na w/w wodę 
można wnioskować do firmy 
Eko Raszyn .
 Reasumując, sposób jaki 
należałoby zaproponować 
wszystkim zamieszkujących 
naszą Gminę powinien polegać 
na opłacie wprost proporcjonal�
nej do zużycia wody.  Byłaby 
to opłata, choć nie do końca 
doskonała, to w odróżnieniu 
do trzech pozostałych naj�
bardziej sprawiedliwa. �tóż 
mieszkaniec, który nie należy 
do najzamożniejszych i nie 
jest wstanie sobie pozwolić na 
wiele, produkuje i będzie raczej 
produkował mniej śmieci, jak 
i również stara się oszczędnie 
gospodarować wodą.
 Wniosek, który wynika 
z tego artykułu jest jeden, im 
większa ilość mieszkańców 
zamieszkująca naszą gminę 
będzie opłacała odbiór swoich 
śmieci, tym mniejsza będzie jej 
opłata w przeliczeniu na jed�
nego mieszkańca, jak i rów�
nież koszty egzekucji zostaną 
zmniejszone do minimum. 

Biorąc pod uwagę opinie wielu 
mieszkańców oraz dyskusje na 
ten temat choćby w Interne�
cie, obecna propozycja przed�
stawiona na w/w sesji uderzy 
w uczciwie płacących, a głów�
nie najbardziej w mieszkań�
ców o niskich dochodach. 
Przy wysokiej opłacie śmie�
ciowej zmusi się nas miesz�
kańców do szukania różnych 
rozwiązań zmierzających do 
niedeklarowania oraz zani�
żania ilości zamieszkujących 
daną nieruchomość, w efekcie 
pozwoli dużej części mieszkań�
ców w ogóle nie ponosić opłaty 
z tego tytułu.
 Na koniec uprzejmie pro�
szę Szanowną Radę Gminy 
Raszyn (bo to od Was tak 
naprawdę, a nie od urzęd�
ników Pana Wójta zależy) 
o podjęcie uchwały, która 
pozwoli urzędnikom gmin�
nym sprawiedliwe rozło�
żyć zobowiązania zwią�ą�
zane z pozbywaniem się 
śmieci, gdyż w przeciwnym 
razie, tak jak system podłą�
czeń do kanalizacji, będzie 
wzbudzała wiele kontrower�ele kontrower�
sji przez długie lata.

A. Górecki, Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Rybie II

UWAGA ZIMA !!!
W związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym, Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
EK��RASZYN Sp. z o.o. przy�
pomina o konieczności zabez�
pieczenia przyłączy wodocią�
gowych i kanalizacyjnych oraz 
instalacji wewnętrznych przed 
zamarznięciem. Należy wyko�
nać ocieplenie wodomierzy 
w pomieszczeniach  bez ogrze�
wania. Dokonać odwodnie�
nia i czyszczenia studzienek 
wodomierzowych. Zabezpie�
czyć punkty czerpalne znaj�
dujące się na zewnątrz posesji. 
W przypadku nie korzystania 

z instalacji wod�kan. w okre�
sie zimowym, należy zgłosić 
potrzebę zakręcenia zasuwy 
do Spółki EK��RASZYN.

Segregacja się 
opłaca
Zgodnie z prognozą gminy 
całkowity roczny koszt wdro�
żenia systemu zbierania i uty�
lizacji odpadów przy istnieją�
cym w 2011 roku poziomie 
odbioru śmieci segregowanych, 
ma wynosić 4 394 935 zł 
rocznie, co podzielone przez 
21 786 mieszkańców i 12 
m�cy daje kwotę 16,87 zł na 
osobę miesięcznie. Zmniejsze�
nie tej kwoty może nastąpić 

w dwóch przypadkach: przy 
urealnieniu ilości mieszkań�
ców, poprzez uwzględnie�
nie tych, którzy w gminie 
zamieszkują, produkują śmie�
cie, a nie są w oficjalnych 
rejestrach oraz przez zwięk�
szenie ilości odpadów segre�
gowanych. Koszt utylizacji 1 
tony śmieci niesegregowanych 
wynosi ok. 200 zł, podczas 
gdy segregowanych połowę 
tej kwoty. Wprawdzie koszty 
logistyczne, w tym transport 
tych drugich, są dwukrotnie 
wyższe, ale różnica to 20 zł 
do 40 zł. Łatwo stąd wyliczyć, 
że jeżeli będziemy segregować 
swoje śmiecie, będziemy za ich 
wywóz płacić znacznie mniej. 
 Nowa ustawa „śmieciowa”, 
nakłada na gminy obowią�
zek odbioru od mieszkańców 

odpadów niezależnie od ich 
ilości. Wyliczana kwota to 
stawka za osobę, niezależ�
nie od ilości produkowanych 
śmieci. Koszty utylizacji są zaś 
nieodłącznie związane z ilo�
ścią. Uwzględniając znacznie 
niższy koszt utylizacji odpa�
dów posegregowanych, warto 
już teraz przyzwyczajać się 
do myśli, że segregowanie jest 
nie tylko ekologiczne, ale rów�
nież oszczędne. 
 Czarny scenariusz, w któ�
rym część mieszkańców unika 
płacenia za śmiecie oznacza, 
że koszty operacji ponosi 
gmina. Z naszych podatków, 
które nie mogą być przezna�
czone na kolejne inwestycje.

Wicewójt Mirosław Chmielewski

EKOLOGIA
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OBCHODY ŚW. NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2012
Święto Niepodległości, jedno z najważ� jedno z najważ�
niejszych wydarzeń w polskim kalenda�
rzu, obchodzimy w dniu przekazania 
przez Radę Regencyjną władzy wojsko�ę Regencyjną władzy wojsko� Regencyjną władzy wojsko�ą władzy wojsko� wojsko�
wej Naczelnemu Dowódcy Józefowi Pił�
sudskiemu. Warto, szczególnie młodemu 
pokoleniu przypominać historię obcho�
dów tego wydarzenia. Po raz pierwszy 
oficjalne obchody odbyły się w dopiero 
w 1937 roku. Wcześniej czyniły to nieofi�
cjalnie osoby skupione wokół Marszałka 
Józefa Piłsudskiego poprzez spotkania, 
parady wojskowe czy też wybijanie oko�
licznościowych monet. W latach okupa�
cji niemieckiej i rządów komunistycz�ądów komunistycz�dów komunistycz�
nych oficjalne obchody były zabronione. 
�drodzenie święta nastąpiło po 1989 r. 
Przypomniał nam o tym ks. Proboszcz 
Parafii w Raszynie Zdzisław Karaś pod�
czas uroczystej Mszy Świętej celebrowa�
nej w dniu obchodów. Składając kwiaty 
na grobie poległych za ojczyznę Wójt 
Andrzej Zaręba podkreślił szczególną war�
tość kształtowania patriotyzmu i polskości 
wobec coraz częstszego lansowania pojęcia 
europejczyka, które ma zastępować poję�ę�
cie Polaka.
 W naszej gminie Święto Niepodległości 
obchodzili, jak co roku, samorządowcy, 

seniorzy, uczniowie szkół i przedszkolaki, 
a także wspólnoty parafialne w swoich 
kościołach. Dla dorosłych uroczystości 
były przypomnieniem wszystkich warto�
ści, jakie kryją się za słowem ojczyzna, dla 
najmłodszych nauką patriotyzmu, dumy 

z kraju, który się nie poddaje i nawet 
po wielu latach niewoli potrafi dążyć 
do wolności. Akademie uczniów i przed�
szkolaków, wspólne odśpiewywanie hymnu 
narodowego i pieśni okolicznościowych, 
wreszcie niewielkie inscenizacje, wyraź�
nie pokazały, że wychowanie patriotyczne 
w naszej gminie stoi na wysokim pozio�
mie. W dniu 11 listopada Wójt Andrzej 
Zaręba, jego z�cy, Marzena Lechańska 
i Mirosław Chmielewski, Przewodni�
czący Rady Gminy Dariusz Marcinkow�
ski, Radni, p.o. sekretarza gminy Michał 
Kucharski, członkowie stowarzyszenia 
Projekt Raszyn, przedstawiciele organi�
zacji pozarządowych oraz mieszkańcy 
złożyli kwiaty i znicze na znajdującej się 
na cmentarzu w Puchałach mogile pole�
głych za wolność ojczyzny oraz na grobli 
pod kamieniem upamiętniającym pole�
głych w Bitwie Raszyńskiej. Rano, w para�
fii Św. Mateusza w Dawidach, a wieczo�
rem, w kościele Św. Szczepana odprawione 
zostały Msze Święte w intencji wywalczo�Święte w intencji wywalczo� w intencji wywalczo�
nej 94 lata temu niepodległości. Po Mszy 
Św. w raszyńskim kościele odbył się uro�
czysty koncert w wykonaniu Kameralnej 
�rkiestry Dętej pod kierownictwem Piotra 
Iwickiego.          Zofia Kaiper

Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza Ojczyzna…
…te słowa piosenki zakończyły uroczy�
sty apel w Szkole Podstawowej im. Księ�
cia Józefa Poniatowskiego w Ładach zor�
ganizowany dla uczczenia 94 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w którym uczestniczyli uczniowie i ich 
rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni 
goście, każdy z biało�czerwonym koty�
lionem. Wszyscy uczestnicy uroczysto�
ści podziwiali piękną, patriotyczną deko�
rację oraz wspaniałe wykonanie wierszy 
i piosenek patriotycznych. Uczniowie 

klas piątej i trzeciej przybliżyli zebranym 
okoliczności powrotu z niewoli, przejęcia 
władzy przez Józefa Piłsudskiego i odzy�
skania przez Polskę niepodległości. Wielu 
dorosłym łezka wzruszenia zakręciła się 
w oku, gdy szkolny chór zaintonował 
„� mój rozmarynie…”, czy „Przybyli 
ułani…”. Podniosły charakter uroczysto�
ści podkreśliły słowa Prezydenta RP Bro�
nisława Komorowskiego o kultywowaniu 
tradycji świętowania rocznicy odzyskania 
niepodległości skierowane do uczniów 

a odczytane przez Dyrektora 
Szkoły dr inż. Wiesława Bor�
suka. Wykonawców programu 
artystycznego gorąco oklaski�
wał obecny na uroczystości 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba. W swoim wystąpie�
niu podkreślił znaczenie życia 
w wolnym kraju i zachęcił 
uczniów do wytężonej pracy 
oraz nauki na rzecz rozwoju 
�jczyzny. Na zakończenie 
apelu wszyscy goście otrzy�
mali od wykonawców biało�ło�
�czerwone chorągiewki. 

Katarzyna Witanowska

Nasze serca Tobie Polsko 

W uroczyste obchody Święta Niepodle�
głości włączyli się również członkowie 
Klubu Literackiego, wspomagani przez 
zespół „Seniorki” z Klubu Seniora Raszyn 
oraz dzieci i młodzież ze Szkoły Podsta�
wowej i Gimnazjum w Raszynie. W mon�
tażu słowno�muzycznym „1918�2012 
Nasze serca Tobie Polsko” znalazły się 
wiersze członków Klubu: pani Zofii 
Józefowicz, pani Marioli Wiewiór, pani 
Bogusławy Kędziory i założyciela Klubu 
pana Ludwika Jankowskiego, recytowane 
zarówno przez autorów jak i uczniów. 
Prezentację patriotycznych utworów 
przeplatały pieśni o miłości do ojczyzny 
śpiewane przez utalentowane raszyńskie 
seniorki. Na zakończenie programu Wójt 
Andrzej Zaręba wręczył członkom Klubów 
dyplomy, a uczniom słodkie upominki. 

Małgorzata Kaiper
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Złote Gody
22 listopada br. 39 małżeństw z naszej gminy, które 
przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat, zostały odzna�
czone medalami „Za długoletnie pożycie” przyznanymi 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Ten wspaniały jubileusz małżonkowie 
spędzali wspólnie na niezwykłej uroczystości, w której 
towarzyszyli im najbliżsi: dzieci, wnuki, czasem pra�
wnuki i przyjaciele. Nie zabrakło też bardziej urzędo�
wych przyjaciół, którzy nie szczędzili sił w staraniach, 
aby uroczystość była godna przyczyn jej zorganizowa�
nia. Z małżonkami spotkali się: Wójt Gminy Raszyn p. 
Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
p. Dariusz Marcinkowski, Wiceprzewodnicząca p. Anna 
Matracka, p.o. Sekretarza Gminy p. Michał Kuchar�
ski, Dyrektor Gminnego �środka Kultury p. Elżbieta 

Kuczara a także księża raszyńskich parafii: ks. Proboszcz 
Parafii Św. Szczepana w Raszynie Zdzisław Karaś, wika�
riusz ks. Marek Dobrzyński, ks. Proboszcz Parafii Św. 
Mateusza w Dawidach Bankowych i ks. dr Proboszcz 
Parafii Św. Faustyny w Sękocinie Zbigniew Grochal. 
Nad całością imprezy czuwała p. Jolanta Kuć, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Raszyn. A wszystko to 
odbyło się w Falentach, w Sali Bankietowej Elgromu.
 Po Marszu Weselnym Mendelsona, nieodłącz�
nym atrybucie początków wspólnego pożycia, Wójt 
Andrzej Zaręba i ks. Proboszcz Zdzisław Karaś złożyli 
Jubilatom życzenia, a następnie, podczas dalszej uroczy�
stości poprowadzonej przez p. Jolantę Kuć, każda z par 
została udekorowana medalem przez Wójta Andrzeja 
Zarębę i Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn Dariu�
sza Marcinkowskiego, otrzymała pamiątkowe statuetki, 
kwiaty oraz inne prezenty. Doskonały obiad, kilkupię�
trowy tort weselny i tańce, jak za młodych lat, dopełniły 
c a ł o ś c i 

wydarzenia. �prawę muzyczną zapewniły p. Dorota 
Filipiak, która wykonała „Ave Maryja” Gounod’a oraz 
p. Alicja Siewiera i Iza Makarska, którym akompaniował 
p. Piotr Piskorz. Śpiewając, między innymi: „… a jeszcze 
do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go” podkreślały 
wartość dotrzymania przez Jubilatów złożonej przed 50 
laty małżeńskiej przysięgi. Wszyscy gratulowali Małżon�
kom i życzyli dalszych dobrych lat.

ZŁOTE GODY
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NOWY PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

Podział Gminy Raszyn na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych
W dniu 30.10.2012 r., podczas XXVII 
Sesji Rady Gminy,  radni podjęli uchwałę 
w sprawie podziału Gminy Raszyn na 
okręgi wyborcze w wyborach do Rady 
Gminy Raszyn. W związku z tym, 
że w dniu 30.09.2012 r. liczba miesz�
kańców Gminy Raszyn wynosiła 20606 
osób, zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.) i ustawą Kodeks Wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w naj�
bliższych wyborach do Rady Gminy 
wybierać będziemy 21 radnych w jed�
nomandatowych okręgach wyborczych. 
Podziału gminy na okręgi wyborcze doko�
nano przy zachowaniu wymaganej przepi�
sami normy przedstawicielstwa obliczanej 
poprzez podzielenie liczby mieszkańców 

przez ilość mandatów, która wyniosła 
981,24 osób. Zgodnie z Uchwałą Pań�
stwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 
2012 r. przy dokonywaniu podziału 
na terenach wiejskich okręgiem wybor�
czym są jednostki pomocnicze – sołectwa 
i osiedla, które można łączyć albo dzielić, 
jeżeli wynika to z konieczności zachowa�
nia jednolitej normy przedstawicielstwa. 
Co do zasady nie powinno się tworzyć 
okręgów wyborczych składających się 
z jednostki pomocniczej gminy i czę�
ści innej jednostki pomocniczej gminy, 
a także niegraniczących ze sobą jedno�
stek pomocniczych. �kreślenie liczby 
mandatów w danej jednostce pomocni�
czej uzyskuje się dzieląc liczbę miesz�
kańców w okręgu przez jednolitą normę 

przedstawicielstwa z zaokrągleniem liczby 
mandatów w górę do całkowitej liczby 
mandatów, jeżeli ułamek liczby mandatów 
jest większy niż ½ i odrzuceniem ułamka 
mandatu mniejszego niż ½. To zasada, 
której bezwzględnie należało przestrze�
gać. Zgodnie z tekstem uchwały PKW: 
„Niedopuszczalne są odstępstwa od usta�
wowo określonej  ścisłej procedury usta�
lania liczb mandatów przypadających 
poszczególnym okręgom wyborczym, bez 
względu na motywy, którymi kierować by 
się miały organy gminy dążące do takich 
odstępstw.”
 Z uwagi na to, mimo uzasadnio�
nego dążenia radnych do powiększenia 
liczby mandatów w dużych obszarowo, 
ale o znacznie mniejszym zaludnieniu 
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NOWY PODZIAŁ GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE

Numer 
okręgu Granice okręgu Liczba mieszkańców 

na mandat
Mandaty 
wg jednolitej normy

1 Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin 1163 1,1852

2 Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały 1415 1,4421

3 Osiedle Falenty 839 0,8550

4 Sołectwo Falenty Nowe, Sołectwo Falenty Duże, Sołectwo Laszczki 1057 1,0772

5 Sołectwo Podolszyn Nowy, Sołectwo Łady 508 0,5177

6 Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy 1201 1,2240

7 Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II 782 0,7970

8
Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od początku do Sportowej), Dobra, 
Godebskiego (od początku do Sportowej), Jeziorna, Kościelna, Łączna, Niska, �grodowa, 
Wiosenna, Wodna, Wysoka, Zacisze.

788 0,8031

9 
Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od Sportowej do Pruszkowskiej), 
Bliska, Dolna, Godebskiego (od Sportowej do Pruszkowskiej), Grocholicka, Jesienna, 
Krótka, Łąkowa, Wąska, Wolska, Zielona

1111 1,1322

10

Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od Pruszkowskiej do Reymonta), 
Bolesława Prusa, Brzozowa, Dworkowa, Godebskiego (od Pruszkowskiej do Reymonta), 
Jasna, Jaworskiego, Lipowa, Mierzwińskiego, �paczewska, Parcelacyjna, Piastowska, 
Poprzeczna, Popularna, Prosta, Pruszkowska, Słowikowskiego, �eromskiego

1103 1,1241

11
Osiedle Raszyn I ulice: Al. Krakowska nr nieparzyste (od Reymonta do końca), 
Broniewskiego, Chopina, Finałowa, Gałczyńskiego, Godebskiego (od Reymonta do końca), 
Matejki, Polna, Projektowana, Reymonta, Różana, Sasanki

1151 1,1730

12

Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr parzyste (od początku do Szkolnej), Boczna, 
Cienista, Czerwonego Kapturka, Gen. Bema, Gen. Zajączka, Klonowa, 
Lotnicza (od początku do Szkolnej), Nadrzeczna, Nauczycielska, 
Poniatowskiego (od Szkolnej do końca), Słoneczna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, 
Unii Europejskiej, Wołodyjowskiego, Wybickiego.

1319 1,3442

13
Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr parzyste (od Szkolnej do Młynarskiej), 
Chrobrego, H. Dąbrowskiego, Lotnicza (od Szkolnej do Młynarskiej), Mickiewicza, 
Mieszka I, Młynarska, Piasta, Poniatowskiego (od początku do Szkolnej), Sokolnickiego

1127 1,1485

14
Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr parzyste ( od Młynarskiej do końca), 
Graniczna, Kościuszki, Krańcowa, Krzywa nr nieparzyste, Lotnicza (od Młynarskiej 
do końca), Mokra, Na Skraju (od nr 85 do końca), Pastelowa, Wschodnia

702 0,7154

15 Osiedle Nowe Grocholice 1371 1,3972

16
Osiedle Rybie I ulice: 19 Kwietnia (od początku do Piaskowej), Bratkowa, Bukietowa, 
Działkowa, Makowa, Na Skraju (od nr 1 do nr 59), Przelotowa, Przygodowa, Relaksu, 
Sienkiewicza, Stokrotki, Tenisowa, Tulipanowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa

640 0,6522

17 Osiedle Rybie I ulice: Drozda, Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kolibra, Krucza, �krężna, 
Piaskowa, Rybna, Skowronka, Słowicza, Sójki, Szczygła, Szpaka 997 1,0161

18 Osiedle Rybie II ulice: Cicha, Mała, Polna, Spokojna, Wesoła 777 0,7919

19
Osiedle Rybie II ulice: Akacjowa, Cisowa, Głogowa, Krzywa nr parzyste, Kwiatowa, 
Na Skraju (od nr 61 do nr 83), Nowa, �lszowa (od początku do Wesołej), 
�rzechowa, Topolowa

714 0,7277

20

Osiedle Rybie III ulice: 19 Kwietnia (od Piaskowej do końca), Aksamitna, Bagienna, 
Białobrzeska, Brzoskwiniowa, Ceramiczna, Koperkowa, Łagodna, Malinowa, Malwy, Miła, 
Pogodna, Poziomkowa, Przesmyk, Raszyńska, Rubinowa, Stadionowa, Strzałkowa, 
Turystyczna, Widoczna, Zakole, �ytnia

982 1,0008

21 Osiedle Raszyn III ulice: Kasztanowa. Lecha, �lszowa (od Wesołej do końca), Parkowa, 
Południowa, Rozwojowa, Rzepichy, Spacerowa, Środkowa. 859 0,8754

terenach południowej i południowo�
�wschodniej części gminy, trzeba było 
dokonać podziału, który zachowuje wyżej 
wymienione zasady.
 �d sierpnia br., urząd gminy prowadził  
konsultacje z mieszkańcami i radnymi. 
Ich podstawą była propozycja podziału, 
zamieszczona na stronie www.raszyn.pl, w 
Kurierze Raszyńskim a także zaprezento�
wana radnym podczas zarówno sesji Rady 
Gminy, jak również spotkań specjalnie 

zorganizowanych w celu przybliżenia pro�
blemu. Po pierwszej podanej do publicznej 
wiadomości propozycji podziału na okręgi 
wyborcze, mieszkańcy Podolszyna Nowego 
i Ład wystąpili z wnioskami o połączenie 
ich w jeden okręg wyborczy. Udało się to 
zrobić. Nie udało się wprowadzić innych 
propozycji: zmniejszenia ilości okręgów 
w Rybiu na rzecz dodatkowego mandatu 
w południowej części gminy Państwowa 
Komisja Wyborcza zakwestionowana 

uchwałę podjętą przez Radę Gminy, która 
taki podział zakładała. W uzasadnieniu 
Komisarz Wyborczy napisał, że niedo�
puszczalne jest przydzielanie do okręgu 
obejmującego jedno sołectwo czy osiedle 
mieszkańców z innego, a także odbieranie 
mieszkańcom należnego im  mandatu.

 W efekcie powstały następujące jedno�
mandatowe okręgi wyborcze:

z-ca Wójta Marzena Lechańska
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Przegląd 
w Pruszkowie
W sobotę 10 listopada br. w Miejskim 
�środku Kultury w Pruszkowie odbył 
się jubileuszowy XV Przegląd Działal�
ności Artystycznej Seniorów pod patro�
natem Prezydenta Miasta Pruszkowa, 
który otwierając imprezę podkreślił, że 
najliczniej jest na niej reprezentowana 
Gmina Raszyn, co świadczy o prężnej 
działalności Gminnego �środka Kultury 
w Raszynie. 

Naszą Gminę reprezentowali: „Barwy 
Jesieni” z akompaniamentem Joanny 
i  Pawła  Wiśniewskich  oraz  pod 

kierunkiem Piotra Piskorza, „Rybianie”, 
„Seniorki”, solistki�wokalistki Alicja Sie�
wiera i Izabela Makarska – Radna Gminy 
Raszyn. Nie zabrakło również wspania� również wspania�wspania�
łej gawędziarki Aliny Wolskiej. Trwające 
od wielu lat występy naszych zespołów 
oraz solistek, bardzo wysoko oceniane 
przez publiczność powodują, że nazwa 
Raszyn wymawiana jest z wielkim szacun�
kiem i uznaniem dla naszych osiągnięć. 
W podziękowaniu za występy uczestni�
kom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Maria Izabela Makarska, 
solistka zespołu „Seniorki”, Radna Gminy Raszyn

W Falentach 
„Czym chata bogata”
27 października w filii G�K�u w Falentach 
odbył się koncert popularnych piosenek 
w wykonaniu Świetlany �arczyńskiej, któ�
rej akompaniował Piotr Piskorz. Występ, 
jak zwykle przyjęty został owacyjnie, 

a sympatycy talentu Świetłany już czekają 
na następny, który odbędzie się 23 listo�
pada b.r. W związku z obchodami Dnia 
Seniora wręczono wyróżnienia i dyplomy 
dla Seniorów Roku: za zasługi dla klubu 
nagrodzono p. Mariannę Woźniak, z oka�
zji 80�lecia urodzin – p. Krystynę Jan�
kiewic z, a z okazji Jubileuszu pożycia 
małżeńskiego – Elżbietę i Włodzimierz 
Kamińskich. Wójt Andrzej Zaręba i dyrek�
tor G�K�u Elżbieta Kuczara podzięko�
wali Przewodniczącej Klubu Seniora „ 
BRZ�ZA” w Falentach Pani Zycie Stapel 
za twórczą aktywność na rzecz lokalnej 
społeczności. Seniorzy wraz z pracowni�
kami G�K�u (także im podziękowano) 
przygotowali, pod kierunkiem p. Ewy Kor�
porowicz, pięknie zaaranżowaną jesienną 
prezentację kompozycji z kwiatów, owo�
ców i warzyw. W kolorystyce jesieni 
utrzymana była także wspaniała wystawa 

prac malarskich i rękodzieła artystycz�
nego mieszkańców Falent. Po wykładzie 
na temat „probiotyków”, wszyscy uczest�
nicy spróbowali przysmaków, własnoręcz�
nie przygotowanych przez grupę organiza�
torów z Klubu Seniora, którzy zapraszali 
– zgodnie ze staropolskim przysłowiem 
– „Czym chata bogata, tym rada”.

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK

Zespół Rybianie © arch. zespołu

Spotkanie w Falentach Swietłana Żarczyńska

WYDARZENIA KULTURALNE

Raszyński Grudzień
1 grudnia godz. 10-14, 

XIII Mistrzostwa Gminy w Szachach Szkół Podstawo-
wych w SP w Ładach.

2 grudnia godz. 19.00 
Koncert Bente Kaha n � Pałac w �a�entach� ��e�a �ra�� � Pałac w �a�entach� ��e�a �ra���ra�-
ska 3.

5 grudnia 
Pięcio�ecie działa�ności k�u�owe� Seniorów z Ry�ia 
� Świet�ica Środowiskowa „Świet�ik” w Ry�iu� u�. 
Spoko�na 23.

6 grudnia godz. 12.00,
Mikoła�kowe spotkanie autorskie z pisarzem Grzego-
rzem Kasdepke d�a uczniów k�as 3a i 3� SP w Ładach� 
GBP� u�. Poniatowskiego20.

7 grudnia godz. 17-21, 
Mikoła�ki z GOS�em na raszyńskie� pływa�ni. Pełno 
atrakc�i d�a dzieci i młodzieży. 

7 grudnia 
Spotkanie z Mikoła�em d�a Dzieci Ro�ników z terenu 
Gminy Raszyn (teatrzyk) � �i�ia GOK�u w �a�entach� 
��e�a �ra�ska 2 (�udynek OSP). Współorganizator: 
Doradztwo Ro�nicze w Raszynie.

8 grudnia godz. 10.00 – 15.00 
Za�ęcia p�astyczne o tematyce świąteczne� d�a dzieci 
w ramach pro�ektu „Warsztaty Twórczego Rozwo�u” � 
Centrum �and�owe Janki.

8 grudnia 
Spotkanie z Mikoła�em d�a Dzieci z �a�ent z inic�atywy 
Sołtysów i Rad Osied�i � �i�ia GOK� u w �a�entach� 
��e�a �ra�ska 2 (�udynek OSP).

8 grudnia godz. 15-18 
Mikoła�kowy Turnie� Karate w SP w Raszynie

10-12 grudnia 
Przedświąteczny kiermasz tanie� książki. GBP� 
u�. Poniatowskiego 20 � w godzinach pracy �i��ioteki.

13 grudnia 
Spotkanie świąteczne w K�u�ie Seniora Raszyn. Pro-
gram „Na�pięknie�sze Ko�ędy” � występ gościnny Zespołu 
„Ry�ianie”.

15 grudnia 
Wspó�ne Ko�ędowanie z Zespołem „Ry�ianie” (Radni� 
Sołtysi� K�u� Seniora) � Świet�ica Środowiskowa 
„Świet�ik” w Ry�iu� u�. Spoko�na 23.

15 grudnia 
Wieczór �dwentowy K�u�u Seniora „Brzoza” w �a�en-
tach � �i�ia GOK� u w �a�entach� ��e�a �ra�ska 2 (�udy-
nek OSP).

W grudniu 
od�ędą się darmowe za�ęcia z �quazum�y d�a miesz-
kańców gminy Raszyn� a w �edną z niedzie� nauka 
samoo�rony.

Braku�ące informac�e można zna�eźć na stronach interne-
towych: www.gokraszyn.p�� www.�asenraszyn.p�, 
www.�i��iotekaraszyn.p�� www.raszyn.p�
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Mali plastycy do dzieła!
„Warsztaty twórczego rozwoju” w Centrum Handlowym Janki

„Mali plastycy do dzieła” – pod takim 
hasłem w sobotę, 10 listopada w Cen�
trum Handlowym Janki odbyły się kolejne 
w tym roku zajęcia prowadzone przez 
Gminny �środek Kultury w Raszynie 
w ramach projektu: „Warsztaty twórczego 
rozwoju”. 
 Projekt jest cyklem zajęć edukacyjnych, 
opracowanych merytorycznie i prowadzo�
nych przez instruktorów i współpracowni�
ków G�K�u, zorganizowanych we współ�
pracy z Agencją Effective Public Relations. 
Celem zajęć jest poszerzenie zaintereso�
wań dzieci różnymi dziedzinami sztuki 

oraz zachęta do twórczej aktywności, 
stanowiącej dla dziecka potrzebę biolo�
giczną, której „zaspokojenia jest absolutną 
koniecznością dla optymalnego rozwoju 
istoty ludzkiej w okresie wzrostu” (R. Glo�
ton, K. Clero). Uczestniczący w warszta�
tach rodzice wysoko oceniają poziom oraz 
organizację tego przedsięwzięcia, czego 
potwierdzeniem jest choćby bardzo dobra 
frekwencja dzieci na zajęciach.
 Gminny �środek Kultury zrealizował 
do tej pory dwukrotnie warsztaty bębniar�
skie i teatralne, zajęcia z tańca nowocze�
snego oraz zajęcia z malarstwa i kolażu 
artystycznego pod hasłem „Jesień, zima 
barwami czarują”. W tych ostatnich 
wzięła udział rekordowa liczba ok. 90 
dzieci. Podczas spotkania dzieci wykony�
wały prace plastyczne pod opieką wykwa�
lifikowanych instruktorów G�K�u (arty�
stów plastyków, nauczyciela sztuki, 
pedagogów), a rodzice uzyskiwali wska�
zówki dotyczące sposobów stymulacji roz�
woju ogólnego – psychoruchowego i arty�
stycznego swoich dzieci. Instruktorzy 

udzielali także porad dotyczących wyboru 
technik plastycznych, adekwatnych do 
percepcji i możliwości wykonawczych 
małych uczestników warsztatów. �piekę 
merytoryczną nad zajęciami muzycznymi 
sprawował Piotr Iwicki – artysta muzyk, 
nad zajęciami teatralnymi i plastycznymi 
– Elżbieta Kuczara, nauczyciel sztuki. 
 Informujemy, że zmiana terminu 
w listopadzie (z 24 na 10 listopada) 
nastąpiła z przyczyn od nas niezależ�
nych. Przepraszamy. Następne zajęcia 
plastyczne, odbędą się 8 grudnia w godz. 
10�15. Serdecznie zapraszamy!

Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Bente Kahan w Falentach

Jedna z najwybitniejszych artystek pio�
senki aktorskiej na świecie zaśpiewa 
2 grudnia w Pałacu w Falentach. Miesz�
kająca od wielu lat w Polsce Norweżka, 
zaprezentuje swój najnowszy program 
„Ani Ma’Amin” (Wierzę). Łączy w nim 
poezje Wisławy Szymborskiej, Tadeusza 
Różewicza i Mordechaja Gebirtiga, a swój 
program prezentuje w czterech językach. 
Głównym mottem występu jest słowo 
„Wiara” podejmowane w rozmaitych kon�
tekstach, wynikające wprost ze średnio�
wiecznej modlitwy hebrajskiej. Jak mówi 
sama artystka, przez wielu uznawana 
za najwybitniejszą wykonawczynię pie�
śni i spektakli dramatycznych w jidysz: 
– To pieśni i modlitwy o tęsknocie, nadziei 
i cierpieniu. W repertuarze znajdują się 
też refleksyjne, opisujące tragiczne wyda�
rzenia z wyspy Utoya, konflikt w Iranie. 

Ciekawostką jest mówiący o segregacji 
rasowej blues Billie Holiday.
 Najnowszy program Norweżki, absol�
wentki aktorskich akademii w Tel Awi�
wie i Nowym Jorku, aktorki Teatru Naro�
dowego w �slo, jest szczególny jeszcze 
z innego powodu. Bente Kahan dotąd 
nigdy nie korzystała tak mocno z typo�
wych dla muzyki popularnej instrumen�
tów – elektrycznych gitar i syntezatorów. 
To właśnie nowoczesne, bardzo atrak�
cyjne brzmienia oraz niesamowity klimat 
jej występów sprawiają, że krytycy i fani 
okrzyknęli program zjawiskowym. Marcin 
Wojtowicz po premierze napisał: „To był 
ogień! Bente Kahan to wokalistka, którą cha-
rakteryzuje silna i przeszywająca duszę barwa 
głosu. Wychodząc z koncertu byłem niezmier-
nie uradowany faktem, że muzyka wciąż mnie 
zaskakuje i potrafi przynieść tyle wrażeń. To był 
wyjątkowy koncert”.
 Występ Bente Kahan w Falentach jest 
efektem współpracy Gminnego �środka 
Kultury z Fundacją Bente Kahan, Insty�
tutem Technologiczno�Przyrodniczym 
w Falentach oraz festiwalem Jazz Jamboree. 
Na koncert obowiązują bezpłatne zapro�
szenia, do odebrania w G�K�u (dodatkowe 
informacje tel. 22 720 0987).
 3.12.2012 Bente Kahan będzie gwiazdą 
festiwalu Jazz Jamboree.              Piotr Iwicki

GOK

KLUB MAM & KLUB TWÓR-
CZYCH RODZICÓW

ZAPRASZA na SPOTKANIA:
Nasza inic�atywa ma charakter całkowicie spo-
łeczny � tworzymy razem centrum spotkań 
i wymiany doświadczeń� mie�sce� do którego przy-
chodzimy ze swoimi pociechami po to� a�y rozma-
wiać� dzie�ić się radością� wza�emnie się wspierać� 
uczyć się od sie�ie i do�rze się �awić. Proponu-
�emy spotkania ze spec�a�istami z różnych dziedzin� 
ogó�norozwo�owe warsztaty� d�a dzieci rodziców� 
dyskus�e� prezentac�e. Zapraszamy rodziców wraz 
dziećmi w wieku 0�5 �at. Mi�e widziane są także 
ko�iety spodziewa�ące się dzieci.

TERMINY NAJBLIŻSZYCH SPOTKAŃ:

Warsztat masażu Shantala – część II
01.12.2012 godz. 10.00� Świet�ica Środowiskowa� 

u�. Spoko�na 23 Raszyn

Święta w obiektywie spotkanie z fotogra-
fem dziecięcym

15.12.2012 godz. 10.00� Świet�ica Środowiskowa� 
u�. Spoko�na 23 Raszyn

WSTĘP WOLNY
Spotkania są dofinansowane z �unduszy Sołeckich.

Prosimy o wcześnie�sze zapisy: k�u�mamraszyn@t�en.p�
Więce� informac�i: www.k�u�mamraszyn.waw.p�, 

te�. 501 367 694

Bente Kahan © Joanna Stoga
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ROZMOWY o SZKOLE
O raszyńskiej oświacie z z�cą Wójta Gminy Raszyn Panią Marzeną Lechańską, 
Dyrektor Gimnazjum w Raszynie Panią Iloną Łucjanek i Dyrektor Szkoły Pod�
stawowej w Raszynie Panią Anną Bobynko rozmawia Małgorzata Kaiper.

M. Kaiper: Niedawne obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej to dobra okazja, żeby poroz-
mawiać o cechach dobrego nauczyciela. 
Jaki powinien być dobry nauczyciel?

A. Bobynko: Trudno o jednoznaczną 
ocenę, ponieważ inny musi być nauczyciel 
w klasach młodszych, inny w klasach star�
szych. Najmłodsze dzieci swojego nauczy�
ciela kochają. Jest on ich oparciem i wzo�
rem. W starszych klasach, kiedy dzieci 
stykają się z wieloma nauczycielami jest 
już inaczej. Ale zawsze wygrywa ten, 
który jest stanowczy, zdecydowany, który 
stawia wyraźne granice, jest bardzo konse�
kwentny, nie daje sobą manipulować, sta�
wia konkretne wymagania i jest, co bar�
dzo ważne, sprawiedliwy. Nauczyciel nie 
może być kumplem. Nauczyciel wymaga�
jący, rozumiejący ucznia, konsekwentny 
daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. 
Poza tym musi być dobrze przygotowany 
do pracy. Uczniowie bardzo cenią sobie 
ciekawe lekcje, ciekawe zadania, przygo�
towanie do dodatkowych prac. Ci nauczy�
ciele, którzy poświęcają dzieciom więcej 
czasu niż to wynika z programu, są doce�
niani przez uczniów.

I. Łucjanek: Rola nauczyciela zmienia się 
nieco w gimnazjum, ale zależy w dużym 
stopniu od potrzeb ucznia. Czasami dzieci 
potrzebują nauczyciela, który „poprowa�ą nauczyciela, który „poprowa� nauczyciela, który „poprowa�
dzi za rękę”. Bardziej samodzielni chcą 
sami podejmować decyzje, oczekują, 
że nauczyciel dostrzeże ich indywidu�
alność i pozwoli zrobić inaczej. Jest to 

czas, kiedy nauczyciel staje się liderem, 
który prowadzi młodego człowieka przez 
gąszcz wiedzy i pokazuje różne rozwią�
zania, pozwala podjąć ostateczną decy�
zję razem z jej konsekwencjami zamiast 
mówić: to jest jedyna dobra odpowiedź. 
W ostatnim czasie zauważalnie zmie�
nia się rola nauczyciela. Kiedyś – nauczy�
ciel był praktycznie jedynym źródłem wie�
dzy. Dziś jest inaczej: uczniowie często 
szukają informacji i wiedzy poza szkołą: 
najczęściej w Internecie. Rola nauczyciela 
polega zatem na towarzyszeniu młodemu 
człowiekowi, kiedy zdobywa wiedzę, 
poszukuje właściwych źródeł informacji, 
dokonuje wyborów. Rolą nauczyciela nie 
jest jedynie przekazywanie wiedzy, ale 
uaktywnienie ucznia, zachęcanie do wła�
snej interpretacji i wyciągania wniosków, 
pomaganie w problemowym ujmowaniu 
różnych zagadnień.

Rozwojowi dzieci sprzyjają dodatkowe 
godziny, które daje Gmina, jako organ pro-
wadzący. Jak szkoły je wykorzystują?

A. Bobynko: U mnie, poza już tradycyj�
nymi kołami jak SKKT czy teatrem szkol�
nym prowadzimy, zgodnie z przyjętym 
wiosną 2011 r. przez radę pedagogiczną 
programem „Praca z uczniem zdolnym” 
szereg kół zainteresowań przygotowują�
cych najzdolniejszych uczniów do kon�
kursów i zawodów. �rgan prowadzący 
pozwala nam na dopasowanie godzin 
dodatkowych do potrzeb naszych dzieci. 
Dobrze przygotowane dzieci przystępują 

i wygrywają konkursy z przedmiotów 
wiodących, ale też, w młodszych klasach, 
do plastycznych i ekologicznych. W star�
szych prowadzimy na przykład program 
„Matematyka innego wymiaru”. 

I. Łucjanek: W naszej szkole wszyst�
kie klasy mają zwiększoną ilość godzin 
nauczania matematyki, a przed egza�
minem gimnazjalnym dodatkowe lekcje 
z fizyki i z chemii, czyli z przedmiotów 
trudnych a okrojonych w ramowym planie 
nauczania. Dodatkowe godziny przezna�
czamy również na INN�WACJE. Rozpo� również na INN�WACJE. Rozpo�INN�WACJE. Rozpo�
częliśmy je w roku 2011/12 wprowadzając 
dwie. Pierwsza polegała na zwiększeniu 
liczby godzin nauczania języka angiel�
skiego dla najlepszych uczniów, druga 
na podzieleniu na matematyce uczniów 
dwóch klas na dwie grupy o różnym stop�
niu zaawansowania. Dzięki temu ucznio�
wie zdolni nie nudzą się, kiedy nauczyciel 
po raz kolejny tłumaczy pewne kwestie, 
a uczniowie, dla których matematyka 
stanowi pewną trudność mogą pracować 
w wolniejszym tempie. �czywiście wszy�
scy realizują podstawę programową, ale ci 
zdolniejsi mogą ćwiczyć również trudniej�
sze zadania. W bieżącym roku szkolnym 
wprowadziliśmy kolejne innowacje: klasy 
profilowane. Pierwsza to klasa dziennikar�
ska, w której dodatkowe godziny z języka 
polskiego przeznaczone są na pisanie tek�
stów w szkole pod okiem nauczyciela. 
W tej klasie uczniowie mają dodatkowe 
lekcje języka francuskiego, zajęć arty�ęzyka francuskiego, zajęć arty� francuskiego, zajęć arty�
stycznych i historii. Druga to klasa mate�
matyczno�przyrodnicza. Uczniowie mają 
dodatkowe lekcje matematyki, fizyki, che�
mii, biologii i informatyki umożliwiające 
realizację autorskich pomysłów. Rodzice 
cenią sobie tę ofertę szkoły: stwarzamy 
bardziej indywidualne warunki rozwoju 
dziecka i proponujemy więcej lekcji niż 
inne gimnazja. �czywiście poza tym, 
mamy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych 
dostosowanych do potrzeb i możliwości 
uczniów.

A jak uczniowie reagują na te dodatkowe 
zajęcia?

A. Bobynko: Najlepiej motywuje się 
do pracy uczniów tworząc w nich prze�ąc w nich prze� w nich prze�
świadczenie, że każdy z nich ma swój 
talent. Nabywana w miarę wcześniej 
świadomość mocnych stron, potencjału, 
prowadzi do chęci doskonalenia tego.
Tworzenie szerokiego zakresu propozy�
cji ze strony szkoły pomaga różnorodne 
talenty odkrywać i nad nimi pracować. 

Dzień języków w Gminazjum w Raszynie © arch. szkoły
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I. Łucjanek: Młodzi ludzie lubią ciekawie 
prowadzone projekty edukacyjne, które 
odpowiadają na zadane pytania, poma�
gają rozwiązać problem. Nasi uczniowie 
pasjonują się na przykład tworzeniem 
Międzynarodowej Książki Kucharskiej 
i przygotowywaniem różnych dań, tworze�
niem prezentacji na temat bezpieczeństwa 
w sieci, kręceniem filmów edukacyjnych. 
Projekty dotyczą praktycznie wszystkich 
przedmiotów, a ich realizacja pomaga nie 
tylko zdobywać wiedzę, ale też rozwijać 
umiejętności społeczne. Podczas pro�
jektów edukacyjnych uczniowie planują 
cele, wyznaczają zadania, realizują je, 
a potem oceniają. Rozwiązują problemy, 
zarówno związane ze szkolną wiedzą, 
jak też wykraczające poza szkolne ramy. 
To sprzyja uaktywnieniu ucznia, który 
samodzielnie szuka wiedzy, a potem ją 
prezentuje. Młodzi ludzie ćwiczą sztukę 
autoprezentacji i uczą się odpowiedzial�
ności za pracę. Podczas realizacji projektu 
dzieci same opracowują przewodniki, 
same decydują, jaka będzie forma pre�
zentacji – na forum klasy, czy na forum 
szkoły. To dla nich dodatkowa praca, ale 
też duża satysfakcja.

M.Lechańska: Jak widać, szkoły w gminie 
Raszyn prowadzą bardzo różne działania 
wspomagające rozwój dzieci. Nam, jako 
organowi prowadzącemu bardzo zależy na 
podniesieniu poziomu oświaty, stworze�
niu dzieciom najlepszych warunków roz�
woju tu, w naszej gminie. Jednym z pierw�
szych działań w stosunku do szkół Wójta 
Andrzeja Zaręby i moimi, były konsul�
tacje z dyrektorami placówek w sprawie 
zapewnienia dodatkowych godzin naucza�
nia i zajęć pozalekcyjnych, zarówno 
wyrównujących jak i rozwijających zain�
teresowania. Udało nam się każdej szkole 
dać to, o co prosiła. Wiemy, że najlepszą 
zachętą do posyłania dzieci do naszych 

szkół jest ich wysoki poziom. Stąd taki 
nacisk na wielotorowe działania: zmniej�
szanie ilości uczniów w klasach do 22�25 
w gimnazjum, zwiększanie ilości zajęć 
z wiodących przedmiotów, ale też two�
rzenie warunków wspomagających rozwój 
dzieci najzdolniejszych. Byłam inicjato�
rem tworzenia w gimnazjum klas profilo�
wanych, ponieważ uważam, że to bardzo 
skuteczna droga podnoszenia poziomu 
kształcenia dzieci. Chcielibyśmy, aby 
z naszej oferty korzystało jak najwięcej 
osób, ponieważ dzieci uczące się najbliżej 
swojego miejsca zamieszkania to nie tylko 
wygoda dla rodziców unikających bardzo 
trudnych dojazdów, ale też dla uczniów 
znacznie większa szansa na tworzenie lub 
utrzymywanie grona przyjaciół, z którymi 
mogą spotykać się nie tylko podczas lek�
cji. To także bardzo ważna kontrola śro�
dowiska dorosłych nad nimi. Dzieci 

uczęszczające do gminnych szkół podsta�
wowych, a potem do naszego gimnazjum, 
nie są anonimowe – znają ich, poza bli�
skimi i sąsiadami, również nauczyciele. 
To naprawdę niemała grupa osób, która 
je zna i siłą rzeczy kontroluje, wymusza�
jąc pożądane zachowania. Warto zwrócić 
też uwagę na to, że nasze szkoły rozma�
wiają ze sobą. Wymieniają się doświad�
czeniami podpowiadając sobie nawzajem 
różne rozwiązania. Bardzo dobra jest też 
współpraca między dyrektorami i nauczy�
cielami oraz dyrektorami, nauczycielami 
i urzędem. Nauczyciele z gminy znają się 
od lat, relacje między nimi są nie tylko 
partnerskie, ale i przyjacielskie. To bardzo 
pomaga w skutecznej pracy.

Bardzo dziękuję Paniom za tę niezwykle cie-
kawą rozmowę. 

Pierwszaki – uczniami
30 października uczniowie klas pierw�
szych Szkoły Podstawowej w Ładach 
złożyli uroczyste ślubowanie. Zanim to 
nastąpiło, w obszernym programie arty�
stycznym, każdy z adeptów szkolnej 
nauki musiał pokazać swe umiejętności. 
Dzieci śpiewały, tańczyły, recytowały, 
solo i w grupie. Wszystkie pokazały, że te 
trudne zadania potrafią wykonać bez pro�
blemów. Po występach nastąpiło uroczy�
ste pasowanie na ucznia, którego doko�
nywali Wójt Gminy Raszyn pana Andrzej 
Zaręba i Dyrektor Szkoły pan Wiesław 
Borsuk. Na zakończenie dzieci obdaro�
wane zostały licznymi prezentami, które 
z pewnością będą im przypominać ten 
wspaniały dzień.     Małgorzata Kaiper

Pobudka dla ogródka w SP w Raszynie © H. Burchert

Pasowanie na ucznia © M. Kaiper
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Zostań BOHATEREM! 
Zrób PACZKĘ!
Już 17 listopada ruszyła internetowa 
baza z opisami najbardziej potrzebu�
jących rodzin włączonych do projektu 
Szlachetna Paczka.  Na stronie www.
szlachetnapaczka.pl można zapoznać 
się z sytuacją rodziny w swojej okolicy, 
wybrać jedną z nich i przekazać kon�
kretną pomoc, spełniając przy tym mniej�
sze i większe marzenia.

Na czym polega MĄDRA POMOC?
Projekt „Szlachetna Paczka” ma na celu 
wsparcie ludzi, którzy nie są nastawieni 
roszczeniowo i nie czynią z biedy sposobu 
na życie. Pomoc skierowana jest do osób, 
które przejściowo znalazły się w ciężkiej 
sytuacji z przyczyn od nich niezależ�
nych: nagła utrata pracy, ciężka choroba 
lub pożar, który zabrał wszystko. Ta akcja 
jest wyjątkowa � każda rodzina otrzy�
muje dary dopasowane specjalnie do jej 
potrzeb. Aby to było możliwe, najpierw 

wolontariusze odwiedzają potrzebujących 
i dowiadują się, czego najbardziej potrze�
bują, nie tylko dziś, ale i długotermi�
nowo. Informacje o potrzebnych darach, 
umieszczane w ogólnopolskiej bazie 
danych, pozwalają darczyńcom, wspierać 
wybraną rodzinę. Dzięki temu pomoc jest 
konkretna, sensowna i przede wszystkim 
skuteczna.

Szlachetna Paczka w Raszynie
W gminie Raszyn „Szlachetna Paczka” 
wystartowała już po raz trzeci. Jest to 
czas, w którym Wolontariusze dążą do 
wspólnego celu, jakim jest pomoc naj�
uboższym rodzinom z naszego rejonu. 
Możemy pochwalić się zespołem 15 
osób pełnych energii i chętnych do nie�
sienia pomocy w całej gminie. Pomaga�
nie nie jest łatwe i nie należy wierzyć 
komuś, kto twierdzi inaczej. Pomagając, 
jesteśmy odpowiedzialni za to, co i jak 
robimy. Trzeba umieć wspierać tak, by 
nie zaszkodzić. I od tego jesteśmy MY! 
Wolontariusze i Darczyńcy ze Szlachetnej 
Paczki! Idea pomagania jest jakże donio�
sła i piękna! Jednak sama idea i chęć dzia�
łania nie wystarczą by pomoc okazała się 

skuteczna. Bez uprzedniego instruktażu 
nie jesteśmy w stanie pomóc tak, by uzy�
skać dobre efekty. Musimy wiedzieć jak 
działać, by ta pomoc była jak najbardziej 
sensowna i efektywna.

ZMIENIAJ ŚWIAT na LEPSZE!
Wybierając rodzinę z bazy to pierwszy 
krok by stać się darczyńcą. Nie musimy 
robić Paczki sami – zaprośmy rodzinę, 
przyjaciół, znajomych z firmy, czy całą 
klasę. Niech w ten magiczny przedświą�
teczny czas połączy nasz wspólny cel 
– chęć niesienia dobra. Darczyńco pamię�
taj, że w przygotowywaniu Paczki nie 
będziesz sam. Na każdym etapie możesz 
kontaktować się z Wolontariuszem, który 
opiekuje się rodziną i chętnie udzieli 
cennych wskazówek. Podpowiedzą 
w jakim rozmiarze powinny być buciki 
dla dzieci, o czym marzy mała Zuzia i co 
sprawi szczególną radość ich mamie. Finał 
akcji i wręczenie Paczek rodzinom to nie�
samowite emocje i szereg wzruszeń dla 
wszystkich. Włącz się do akcji i spraw 
sobie najpiękniejszy prezent – odkryj moc 
radości płynącej z mądrego pomagania. 

Agnieszka Suda

Zdrapka  czasu...
Część 1

Dawne to lata, kiedy ulica Sportowa, 
zawdzięczająca swoja nazwę boisku usy�
tuowanemu początkowo w miejscu, gdzie 
teraz stoją komunalne bloki vis à vis ciągu 
handlowego, wybrukowana była kocimi 
łbami i to zaledwie do zbiegu ze ślepą 
dziś ul. Nadrzeczną. Dalej w stronę Rybia 
i Jaworowej wiodła już tylko zwykła wiej�
ska droga wysypana szutrem, którą jeź�
dziły pojemne wozy badylarzy wyłado�
wane po brzegi jarzynami, wczesnym 
świtem zmierzające na zieleniak i bazary 
Warszawy. Charakterystyczny stukot 
kopyt końskich słyszało się już niemal 
od godziny trzeciej nad ranem, a sunęła 
tych wozów cała kawalkada. 
 Ulica Sportowa obrzeżała nowo wybu�
dowane osiedle domków jednorodzin�
nych, powstałe z inicjatywy raszyńskiego 
grona nauczycielskiego, którą czynnie 
poparła dyrekcja Instytutu Lotnictwa, 
zgłaszając akces grupy swoich pracow�
ników do świeżo zawiązanej spółdzielni 
budowy. �siedle wytyczono na terenie 
między Szkolną a Sportową, a także mię�
dzy ulicami Księcia Józefa Poniatowskiego 
a odgraniczającą Raszyn od Rybia – Lot�
niczą. Był to spory obszar, zwany wów�
czas probostwem, na którym panoszyła 
się jedynie wybujała trawa, poprzerastana 

chwastami, łopianem i ostem. Przez śro�
dek osiedla poprowadzono ulicę Nauczy�
cielską, krzyżując ją ze Spółdzielczą, do 
której prostopadle wytyczono uliczki: 
Czerwonego Kapturka i Wołodyjow�
skiego, zabudowane znacznie później. 
 Rozległy widok z okien świeżo zasie�
dlonych domków przy Sportowej rozcią�
gał się niczym nie ograniczoną panoramą, 
sięgającą gdzieś aż do centrum Falent, 
zahaczając po drodze o skupiska zieleni 
nad stawami. Mieszkańcy Nauczycielskiej 
zazdrościli nam nieraz tego szerokiego 
oddechu, tej nostalgicznej przestrzeni 
Mazowsza, lecz rzeczywistość była na niej 
dosyć siermiężna. Bywało, że po obfit�
szych opadach ulica tonęła w głębokich 
bajorach, a z rzadka przejeżdżający samo�
chód wyrzucał spod kół gejzery czarnego 
błota na chyłkiem przemykającego prze�
chodnia. W miejscu gdzie teraz stoi pły�
walnia zwykle tworzyło się spore jezioro, 
które wysychało dopiero w promieniach 
i podmuchach upalnego lata. Często pole 
to porastał cały łan złocistego zboża, tak 
jak i teren od ul. Księcia Józefa w stronę 
szkoły, zabudowany teraz obiektami uży�
teczności publicznej. 
 Domki na osiedlu stały równo rzę�
dami, niedaleko jeden od drugiego, 
nakryte stromymi, czerwono pomalo�
wanymi dachami, a pozbawione jeszcze 
jakiejkolwiek zieleni, nie budziły szczegól�
nego zachwytu, nużąc swoją monotonią. 
Nie to, co teraz, gdy okolone ozdobnymi 

krzewami i obsadzone wyniosłymi drze�
wami, nabrały malowniczości i wręcz pew�
nej szlachetności. Początkowo nie były 
jeszcze ogrodzone, a i tarasy dostawiał 
sobie później każdy właściciel na wła�
sną rękę, w miarę sił i możliwości. Tym 
sposobem zastukały nam kiedyś w dolną 
szybę takich prowadzących w przyszłości 
do ogrodu oszklonych drzwi, dzieci wra�
cające ze szkoły, z pytaniem, czy można 
by wypożyczyć książki z biblioteki. Zaglą�
dając do wnętrza domu (firanki nie zdą�
żyły jeszcze zawisnąć), zobaczyły bowiem 
ścianę wypełnioną książkami. Musiałam 
im niestety odmówić, bo lektura nie 
była dla dzieci. Ale sytuacja trochę nas 
ubawiła, a z sympatią odebraliśmy głód 
książki u tych najmłodszych.  Cdn…

Zofia Majcherowicz

OD MIESZKAŃCÓW

Widok z domu przy Słonecznej 2
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NASI MIESZKAŃCY

Mistrzostwa Gminy 
Raszyn w Szachach

W sobotę,10 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, 
zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Raszyn w Szachach. 
Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Raszyn p. Andrzej 
Zaręba. Sędziami zawodów byli p. Magda Gużkowska�Nurkow�
ska i p. Maciej Nurkowski. Lista startowa liczyła 40 zawodników. 
Emocji sportowych nie zabrakło, a mistrzem Gminy Raszyn w tej 
królewskiej grze został Ryszard Eggink, II miejsce zajął Mateusz 
Eggink, a podium uzupełnił Marcin Janicki. Pełna lista wyni�
ków znajduje się na stronie www.swietlica�rybie.pl. Korzystając 
z okazji pragnę zaprosić wszystkich miłośników gry, do klubiku 
szachowego, który zainicjował swoją działalność w Świetlicy 
Środowiskowej w Rybiu. Zajęcia prowadzi p. Maciej Nurkow�
ski, odbywają się w każdy piątek w godz. 18�20 i są bezpłatne. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Grajmy w szachy!

Mariusz Smolicha 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej

XIV Forum Abstynenckie
Dnia 17 listopada w stołówce raszyńskiej podstawówki 28 rocznicę powsta�
nia obchodziło Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA 
z Jaworowej. Klub od 14 lat działa na terenie gminy Raszyn i 28 rocznica powsta�
nia była jednocześnie XIV Forum Abstynenckim, organizowanym przez ARKĘ.

Na uroczystość przybyły władze gminy 
z wójtem Andrzejem Zarębą, panią wice�
wójt Marzeną Lechańską, przedstawiciele 
Rady Gminy, z Przewodniczącym Dariu�
szem Marcinkowskim, przedstawiciele 
ruchów i stowarzyszeń abstynenckich 
z Warszawy, Mazowsza oraz zaprzyjaź�
nieni z gospodarzami goście z miast bar�
dzo odległych m. innymi Władysławowa, 
Radomia. 
 W części oficjalnej pan wójt Andrzej 
Zaręba podziękował członkom Klubu za 
ich działalność, za propagowanie w Polsce 
gminy Raszyn – przyjaznej tego rodzaju 
inicjatywom. Pogratulował osiągnięć 
długości stażu abstynenckiego i wyraził 
nadzieję na kontynuowanie i rozszerza�
nie działalności i dalszą współpracę. Prze�
wodniczący pan Marcinkowski podkreślił, 
jak cenna jest to inicjatywa i jak niewiele 
samorządów może pochwalić się aktywną 

działalnością takiego stowarzyszenia. 
Rada Gminy uhonorowała pamiątkowymi 
dyplomami członków klubu, którzy w tym 
roku obchodzili rocznicę abstynencji. 
Pełnomocnik wójta do spraw profilaktyki 
uzależnień,  pani  Beata Adamiak 
poinformowała zebranych o specyfice 
swojej działalności, przedstawiła aktualne 
problemy i osiągnięcia. Podkreśliła sku�
teczność i zaangażowanie członków sto�
warzyszenia w działalności abstynenckiej. 
 Wyrazy uznania dla osiągnięć i dzia�
łalności padły też z ust pani wicewójt 
Marzeny Lechańskiej, pani Dyrektor 
szkoły Anny Bobynko, pani dyrektor 
G�K�u Elżbiety Kuczary.
 Zarząd RSRA podziękował władzom 
i samorządowi gminy za współpracę 
i wspieranie działalności, pani Pełnomoc�
nik za zaangażowanie w bieżące życie 
i sprawy klubu, pomoc w załatwianiu 

wielu mniejszych i większych codzien�
nych problemów. Stowarzyszenie udzie�
liło pochwały władzom gminy za aktywną 
współpracę i za wzorcową (dla innych 
samorządów) uznało politykę gminy 
w zakresie profilaktyki uzależnień.
 Zgodnie z tradycją członkowie klubu 
ARKA, którzy w upływającym roku osią�
gnęli pierwszy rok abstynencji, zostali 
również przez Zarząd Stowarzyszenia 
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami 
i maskotkami. W tym roku było ich aż 
pięciu! 
 Po części oficjalnej, uroczystość uświet�
niła swoim występem znana i ceniona 
artystka scen raszyńskich – pani Alicja 
Wolska. Występ pani Alicji określono 
jako raszyński „cud” – zmartwychwstanie 
Hanki Bielickiej. Jej fantastyczny występ 
publiczność nagrodziła ogromnymi bra�
wami. Po tym przyszedł czas na bufet 
– obficie i smacznie, staraniem członków 
klubu zaopatrzony i tańce… (prawie) 
do białego rana… Do zobaczenia za rok… 
chociażby po to, żeby znowu policzyć jed�
norocznych abstynentów.     ARKA

Szachowi Mistrzowie © E. Sawicki

AKCJĘ WSPIERAJĄ:

Urząd Gminy Raszyn

Jestem Staś, niesforny skarb 
swoich rodziców.  
Jestem też wyjątkowy...
Urodziłem się bez rączek.
Dlatego potrzebuję Twojej pomocy,  
by żyć tak jak Ty. 

Zbieramy każdego rodzaju plastikowe nakrętki z butelek po napojach, oleju, kartonów po mleku etc.
Korki zbieramy w  szkołach  przedszkolach na terenie gminy Raszyn  Gminnym Ośrodku Kultury  Gminnym Ośrodku Sportu  
 Gminnej Bibliotece Publicznej  Urzędzie Gminy Raszyn  sklepie „Puchatek”

Wrzuć korek
i pomóż Małym Mieszkańcom  

naszej Gminy

Akcja

Nazywam się Kacperek.  
Jestem wesołym chłopcem. 
Chciałbym uczestniczyć w różnych 
zajęciach, ale jak sami widzicie 
moja choroba mi na to nie pozwala. 
W prawidłowym rozwoju pomagają 
mi rehabilitacje i operacje, które 
niestety są kosztowne.
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Wyjątkowy finał 
Konkursu Czytelnictwa 
Dziecięcego
Za nami pierwszy finał w drugiej już 
edycji Konkursu Czytelnictwa Dziecię�
cego połączony z balem przebierańców. 
�rganizatorami zabawy byli: �gnisko 
Wychowawcze w Jaworowej oraz GBP 
w Raszynie – Filia w Jaworowej. Datę 
finału – 31.10.2012 � wybraliśmy nie�
przypadkowo, jako, że tego dnia przy�
pada Halloween. W związku z tym teksty, 
które przedstawili uczestnicy oraz stroje, 
w których występowali nawiązywały do 
szczególnego wieczoru. Konkurs przepro�
wadzono w dwóch kategoriach wieko�
wych: dla dzieci do lat 10 (przygotowały 
wiersze i ich recytację) i dzieci starszych 
(wyszukały ciekawe teksty z książek, 
które następnie prezentowały przed jury). 
Pomocą przy realizacji pomysłów służyła 
Krystyna Zawadzka � bibliotekarz Filii. 
W jury oceniającym występy zasiadali: 
Wojciech Kucewicz (kierownik �gniska 
Wychowawczego), Aneta Klusiewicz, 
Wiktoria Lewandowska, Ewa Mauczyńska 
(wychowawczynie), Krystyna Zawadzka 
oraz gość specjalny sportowiec Mateusz 
Kopiec. Czekały fantastyczne sportowe 
i słodkie nagrody. W grupie młodszej 
pierwszą nagrodę zdobył Filip Bucholc, 
drugą Kewin Łopaciuk, trzecią duet Mag�
dalena Zaranek i Wiktoria Korba. W gru�
pie starszej pierwszą nagrodę zdobyła 
Klaudia Buczkowska, drugą Agnieszka 
Stępień, trzeciej nie przyznano. Wszyst�
kim laureatom i uczestnikom serdecznie 
gratulujemy! Składamy podziękowania 
Kierownikowi i Pracownikom �gniska za 
twórczą i przyjazną atmosferę przy orga�
nizacji wspólnej imprezy. Kolejny finał już 
wkrótce!

Dagna Kruszewska

Dofinansowanie
z Biblioteki Narodowej
Informujemy, że biblioteka w Raszynie 
otrzymała w 2012 r. dodatkowe środki 
finansowe z programu Biblioteki Naro�
dowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”. Wysokość dotacji wyniosła 8,5 
tysiąca złotych. Pozwoliło to na dodat�
kowy zakup książek w ilości 337 wolumi�
nów. Zakupiono sporo nowości beletry�
stycznych i bestsellerów wydawniczych, 
tytułów nominowanych do popularnych 
nagród literackich, literaturę popularno�
naukową, poradniki z różnych dziedzin, 
a przede wszystkim książki dla dzieci 
i młodzieży, które decyzją Ministra Kul�
tury i Dziedzictwa Narodowego miały 
stanowić minimum 1/3 zakupu. Z pozy�
skanych środków częściowo uzupełniono 
również tytuły, które w wyniku lipcowej 
inwentaryzacji zostały wycofane z księgo�
zbioru jako „zaczytane” oraz dokupiono 
wiele brakujących tomów niekompletnych 
serii. Pełna lista zakupionych książek 
dostępna jest na stronie www w zakładce 
Polecamy/Nowości.

Magdalena Golec

Podziękowania 
dla Pełnomocnika Wójta
Pragniemy złożyć serdeczne podzięko�
wania Pełnomocnikowi Wójta ds. Pro�
filaktyki Uzależnień – Pani Beacie 
Adamiak. 
 Pani Pełnomocnik od 2 lat ściśle 
współpracuje z biblioteką i filią wspie�
rając wzbogacanie naszego księgozbioru 
o tytuły poruszające problematykę szero�
kiego spektrum uzależnień i współuzależ�
nień m.in. od alkoholu, papierosów, nar�
kotyków i dopalaczy, komputera, hazardu, 
pornografii i innych. 
 Dzięki dobremu współdziałaniu zaku�
piliśmy także szereg książek dotyczących 
patologii społecznych, skomplikowanych 
relacji międzyludzkich, agresji i prze�
mocy w rodzinie, zjawisk anoreksji i buli�
mii, problemów związanych ze śmiercią 
osób bliskich, a także pozycje na temat 
świadomego wychowania dzieci i ich roz�
woju oraz poradniki zdrowego stylu życia. 
Wierzymy, że przyjazne wsparcie Pani Peł�
nomocnik dla biblioteki będzie trwało, 
a zakupiony księgozbiór przyniesie 
wymierną korzyść lokalnej społeczności. 
Pełną listę tytułów publikujemy na naszej 
stronie www w zakładce „Dary”.

Magdalena Golec 
wraz z zespołem GBP w Raszynie

Dostęp do FunEnglish 
przedłużony!
Miło nam poinformować, że dzięki udzia�
łowi w Programie Rozwoju Bibliotek 
i życzliwości firmy FunMedia, raszyń�
ska biblioteka kolejną umową o współ�
pracy przedłużyła do października 2013 
roku dostęp do internetowego bezpłat�
nego kursu języka angielskiego dla dzieci 
w wieku 6�12 lat FunEnglish.pl. Kurs jest 
dostępny na wszystkich stanowiskach 
komputerowych biblioteki głównej i filii 
w Jaworowej. Jednocześnie przypomi�
namy, że można u nas także korzystać 
z e�kursu Angielski123 dla młodzieży 
i dorosłych (początkujących i zaawanso�
wanych). Projekt www.funenglish.pl jest 
współfinansowany przez Unię Europej�
ską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu �pe�
racyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz 
z Budżetu Państwa. Więcej o obu kursach 
na naszej stronie www. Wszystkich chęt�
nych serdecznie zapraszamy!

Magdalena Golec

BIBLIOTEKA

XI Międzynarodowy 
Turniej Bokserski 
im. Michała Szczepana
10 listopada 2012 r. w gościnnej Szkole 
Podstawowej w Raszynie, odbył się 
XI Międzynarodowy Turniej Bokserski 
im. Michała Szczepana o Puchar Wójta 
Gminy Raszyn. To coroczna impreza Uczestnicy imprezy © Krystyna Zawadzka
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SPORT I ZDROWIE

�gólnopolski konkurs „Sportowa Gmina 
2012”, zorganizowany z inicjatywy Pol�
skiego Klubu Infrastruktury Sporto�
wej, ma na celu promowanie osiągnięć 
samorządów, które wyróżniają się dba�
łością o rozwój infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej w Polsce. 
 Podczas VII Gali Sportowej Polski, 
która odbyła i odbyła się 15 listopada 
w CH „Złote Tarasy” w Warszawie, 
nagrodzono 60 gmin z całego kraju. 
Wyróżnione samorządy, począwszy 
od najmniejszych, liczących ok. 5 tys. 
mieszkańców, po wielkie miasta, takie 
jak Warszawa, Kraków czy Lublin 
musiały wykazać się m.in. inwestowa�
niem w bazę sportową, ponoszeniem 
nakładów na sport powszechny, zwłasz�
cza sport dzieci i młodzieży, wkładem 
w rozwój sportu wyczynowego, wspiera�
niem sportu niepełnosprawnych, popu�
laryzacją aktywnych form rekreacji 

wśród mieszkańców, organizowaniem 
imprez sportowych i rekreacyjnych, jak 
również pomocą w działalności orga�
nizacji, stowarzyszeń i klubów sporto�
wych. Nasza gmina, spełniając te kry�
teria, znalazła się wśród tegorocznych 
laureatów konkursu.
 Przyznane naszemu samorządowi 
wyróżnienie odebrali: Wójt Andrzej 
Zaręba i Dyrektor G�S�u Katarzyna Kli�
maszewska. Udział w Gali był nie tylko 
świadectwem właściwie prowadzonych 
działań na rzecz rozwoju infrastruk�
tury sportowej w raszyńskiej gminie, 
ale też pozwalał, w oparciu o informa�
cje o działaniach innych samorządów, 
tworzyć wizję dalszego wzbogacania czy 
wykorzystywania istniejącej bazy spor�
towej. W naszej gminie wiele już mamy, 
ale z pewnością wiele jeszcze możemy 
zrobić. Rada Gminy Raszyn, uchwala�
jąc kolejne budżety, wykazywała fak�
tyczne zainteresowanie rozwojem infra�
struktury sportowej. Nie szczędziła też 
środków na dofinansowywanie klubów 
sportowych. Popularyzacji sportu wśród 
dzieci i młodzieży służą też dodatkowe 

godziny lekcji wf przyznawane szkołom 
przez organ prowadzący. Finansowa�
nie ze środków gminy nauki pływania 
na basenie w Raszynie dla wszystkich 
uczniów raszyńskich szkół to nie tylko 
wkład w lepszy rozwój fizyczny najmłod�
szego pokolenia, ale też szansa na wyszu�
kiwanie wśród nich prawdziwych talen�
tów.  Uczestniczący w Gali, z ramienia 
Rady Gminy Raszyn Pan Ireneusz Koper 
z pewnością będzie zabiegał o kolejne 
inwestycje na rzecz rozwoju gminnego 
sportu i rekreacji.    Małgorzata Kaiper

organizowana przez sekcję bokserską 
KS Raszyn. �dbyło się piętnaście walk 
zawodników z klubów Polski, Białorusi 
i Litwy. Zawody zgromadziły również 
wielu mistrzów, trenerów i sympatyków 
boksu. Mistrzem pierwszej walki, której 
dekoracji dokonał Wójt Gminy Raszyn 
p. Andrzej Zaręba z wicemistrzem olim�
pijskim Wiesławem Rudkowskim został 
Mikołaj Guza z Broń Radom, zaś wicemi�
strzem Michał Kupis z Cmpion Wołomin. 
 Sekcja Bokserska KS Raszyn dzię�
kuje wszystkim tym, dzięki którym mógł 
się on odbyć: Wójtowi Gminy Raszyn 
Andrzejowi Zarębie, Marszałkowi Woje�
wództwa Mazowieckiego, Firmie Elgrom, 
Firmie Hetman, Cechowi Rzemieślników 
i Przedsiębiorców, HRS Dawidy oraz 
p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszy�
nie za użyczenie sali gimnastycznej do 
przeprowadzenia turnieju oraz pomiesz�
czeń na cotygodniowe treningi sekcji bok�
serskiej KS Raszyn.

Jacek Gromek 
Kierownik Sekcji Bokserskiej KS Raszyn 

UWAGA CZAD CICHY ZABÓJCA
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej 
apeluje o zachowanie zasad bezpieczeń� zachowanie zasad bezpieczeń�
stwa w budynkach mieszkalnych pod�
czas użytkowania spalinowych urządzeń 
grzewczych. Czad, czyli tlenek węgla 
powstaje podczas procesu niepełnego 
spalania, które występuje przy niedo�
statku tlenu w otaczającej atmosferze. 
Jest niewyczuwalny przez człowieka, blo�
kując dostęp tlenu do tkanek prowadzi 
do ich niedotlenienia, a przy długotrwa�
łym narażeniu bądź większych dawkach 
do śmierci przez uduszenie. Głównym 
źródłem zatruć jest niesprawność 
przewodów kominowych wentylacyjnych, 
spalinowych, dymowych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa
•  Nie wolno zatykać przewodów wenty�

lacyjnych czy otworów nawiewnych.
•  Należy pamiętać o okresowych prze�

glądach i czyszczeniu przewodów 
kominowych i wentylacyjnych. 

•  Montować piece gazowe przez fachow�
ców. Raz do roku poddawać kontroli 
stan techniczny instalacji gazowych.

•  Nie należy ogrzewać pomieszczeń 
kuchnią gazową, szczególnie niedo�
puszczalne jest zostawianie takich 
urządzeń na noc w zamkniętym 
pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.

•  W trosce o bezpieczeństwo warto roz�
ważyć zamontowanie czujek dymu 
i gazu.

•  Należy często wietrzyć pomieszczenia, 
w których odbywa się proces spalania.

Udzielanie pomocy w przypadku 
zatrucia tlenkiem węgla:
•  Jeśli znajdziemy dziecko lub doro�

słego z objawami zaburzenia świado�
mości w kuchni, łazience lub garażu 
powinniśmy jak najszybciej zapew�
nić dostęp świeżego powietrza. 
W skrajnych przypadkach należy 
wybić szybę w oknie.

•  Wynieść osobę poszkodowaną w bez�
pieczne miejsce, chyba że stanowi to 
zagrożenie dla ratującego. Wówczas 
należy pozostawić przeprowadzenie 
akcji służbom ratowniczym.

•  Wezwać służby ratownicze: Pogoto�
wie Ratunkowe – 999, Straż Pożarną 
– 998 lub 112

•  Jeżeli osoba poszkodowana nie oddy�
cha, ma zatrzymaną akcję serca, należy 
bezzwłocznie rozpocząć sztuczne 
oddychanie np. metodą usta – usta 
oraz masaż serca, czyli uciskanie klatki 
piersiowej w stosunku 2 wdechy i 30 
uciśnięć. Uciśnięcia należy wykonywać 
na równym, twardym podłożu w tem�
pie ok. 100 razy na minutę.

Od ZASTOSOWANIA tych ZASAD 
MOŻE ZALEŻEĆ ZDROWIE NASZE 
i NASZYCH BLISKICH

Małgorzata Kaiper

Wielokrotna Mistrzyni Polski Irena Szewińska, Wójt 
Andrzej Zaręba, Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska 

oraz radny Ireneusz Koper © M. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba i wicemistrz olimpijski Wiesław 
Rutkowski dekorują zawodników © J. Gromek
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PRACE DZIECI Z GRUPY 
ŻÓŁTEJ (III) Z PRZEDSZKOLA 
Z ODDZIAŁAMI   INTEGRACYJNE 

NR 1 „POD TOPOLĄ” 
opiekunowie: Iwona Hansen, Nina Polakowska

PRACE UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W ŁADACH

PRACE DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 2  „W STUMILOWYM LESIE”  W RASZYNIE

W październiku zapraszałem Was do tworzenia prac o tematyce jesien-
nej. Otrzymałem ich bardzo dużo i z tego względu nie mogłem wszyst-
kich pokazać. Trzeba było dokonać trudnego wyboru. Tą drogą dzięku-
ję każdemu artyście i gratuluję oryginalnych pomysłów oraz sposobów 
wykonania. A nauczycielom dziękuję za twórczą inspirację. W barwach 
jesieni przedstawiali swoje prace uczestnicy zajęć malarskich , które 
odbyły się w sobotę, 10 listopada w Centrum Janki. Poniżej prezentuję 
kilka prac. Zapraszam dzieci na następne warsztaty 8 grudnia. Zajęcia 
są bezpłatne, prowadzone  są w godzinach: 10. 00 – 15. 00. Czekam na 
prace o tematyce świątecznej. Pozdrawiam

Pozdrawiam Raszyniaczek. 

„Szal dla Pani Jesieni” wyklejanka plasteliną. Praca zbiorowa 
dzieci z grupy żółtej 3-4 latków: Paweł, Dawid, Maja, Oliwier, 
Franek, Andrzej, Witek, Pola, Marcel, Michał, Patrycja, Maks.

„Szukam grzybka borowika”- lepienie z plasteliny. Praca 
zbiorowa dzieci z grupy żółtej 3-4 latków: Nina, Paweł, Witek, 
Pola, Dawid, Maks, Nicol, Oliwier, Rafał, Michał, Kacper, An-
drzej.

„Jesienne drzewo” odrysowywanie dłoni i stóp. Praca zbio-
rowa dzieci z grupy żółtej 3-4 latków: Pola, Witek, Oliwier, 
Andrzej, Nina

„Hola, hola jesień dary niesie z ogrodu i pola” wydzieranka. 
Praca zbiorowa dzieci z grupy żółtej 3-4 latków: Rafał, Michał, 
Dawid, Hania, Michał, Piotruś, Patrycja, Oliwier, Paweł, Witek, 
Kacper, Pola, Nina, Andrzej.

Dzień dobry! 

Iza Kamińska,  Patryk Ryczywolski,  Weronika Kopyś, 
kl. IV a - Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach   

Amelia Cholewińska Igor Szulc

Patrycja Wojtusiak 

Emil Włodarski, gr. „Puchatki” 
opiekun: Gabriela Gwoździkowska 

Alicja Markiewicz, kl. II c 
wychowawca Katarzyna 

Witanowska 

Miłosz Kot, kl. II d 
wychowawca Karolina 

Przybylska 

Aleksandra Dobosz, kl. II  
wychowawca 

Karolina Przybylska 

Aleksandra Ucińska, kl. II c 
wychowawca Katarzyna 

Witanowska 

Wiktoria Leśniak, 
gr. „Maleństwa”; opiekun: 

Małgorzata Kawałek

Wiktoria Krupińska,  
gr. „Tygryski”; opiekun: 

Monika Potrząsaj 

Tadzio Rokicki, 
gr. „Puchatki”; opiekun: 

Gabriela Gwoździkowska 

Renata Michalak Kinga Olczak 

A praca wre... Rafał Wojtusiak 

Paula Spólna Adaś Banasiak Kacper Durasiewicz

Przemysław Dylak Jesienne liście Patrycja PłońskaJulia Szulc

Mały Artysta i jego jesienne ekspresje 

SPROSTOWANIE
W ostatnim numerze „Raszyniaczka” (Kurier Raszyński  
nr 20 – październik 2012), zostały wydrukowane prace 

dzieci z błędnym podpisem, za co przepraszamy.


