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OD PIERWSZEGO DNIA URZĘDOWANIA
KONCENTRUJEMY SIĘ NA INWESTYCJACH
DLA MIESZKAŃCÓW str. 4

WRONIK

Nasz WRONIK ma już rok!

Budowa Sportowego Raszyna to tworzenie warunków rozwoju sportu w gminie, wspomaganie zrównoważonego rozwoju oraz inwestycja w najmłodsze pokolenie. Dostęp
do nowoczesnych, bezpiecznych obiektów sportowych poprawia jakość życia, promuje kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży. To ważne, bo jeśli teraz zainwestujemy w najmłodsze pokolenie wykorzystując jego zapał i predyspozycje, w przyszłości będziemy mogli szczycić się sukcesami naszych sportowców.

Wójt Andrzej Zaręba i Dyrektor GOS
Katarzyna Klimaszewska odebrali
odznaczenie BOISKO NA MEDAL
© M. Kaiper

Rozgrzewka przed zawodami
© M. Kaiper

Dokładnie rok temu do użytku mieszkańców oddane zostało wielofunkcyjne
boisko WRONIK, za który Gmina Raszyn otrzymała elitarne wyróżnienie Boisko
na medal 2012, przyznawane w ramach programu Budujemy Sportową Polskę, organizowanego przez Polski Klub Infrastruktury
Sportowej. To wynik aktywnej działalności samorządu
w promocji sportu oraz efektywnego, profesjonalnego
wykorzystania, pielęgnacji i eksploatacji boiska przez
Gminny Ośrodek Sportu.
Obiekt jest w pełni wykorzystany. W godzinach
porannych użytkują go raszyńskie szkoły zaś trzy
razy w tygodniu popołudniowe treningi prowadzą Kluby Sportowe. W pozostałe dni boisko
jest dostępne dla wszystkich mieszkańców
Gminy. Klienci spoza gminy mogą je użytkować odpłatnie, po uprzedniej rezerwacji.
Taki system prowadzi do 100% wykorzystania boiska. O bezpieczeństwo użytkowników
dba wykwalifikowany instruktor GOS-u. Statystyki
pokazują, w pierwszym półroczu WRONIK w 1/6 był
wykorzystany komercyjnie przynosząc dochód. Właściwemu przydzielaniu boiska służy internetowa rezerwacja www.zaklepboisko.pl, którą Gminny Ośrodek
Sportu w Raszynie wprowadził jako pierwszy w Polsce. Dziś, z uwagi na praktyczne aspekty tej internetowej rezerwacji, kolejne gminy wdrażają ten system.

Na murawie można też tańczyć
© M. Kaiper

Inwestycje w infrastrukturę sportową przyczyniają się do poprawy wizerunku i promocji
Raszyna w regionie i całej Polsce. To między
innymi dzięki niemu uzyskaliśmy tytuł Sportowa gmina 2012, stając się jedną z 60 wyróżnionych gmin spośród 400 zgłoszonych z całej
Polski na konkurs organizowany przez Polski
Uczniowie SP w Raszynie podczas
Klub Infrastruktury Sportowej. Dziś, co należy podwf-u © M. Kaiper
kreślić, raszyńskie hasło „Stawiamy na sport” ma swoje
realne przełożenie na rozwój kultury fizycznej i aktywności społecznej w Raszynie.
W tym samym czasie może grać
kilka grup © M. Kaiper

mgr Katarzyna Klimaszewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

Mini Mistrzostwa Europy – drużyny na start © M. Kaiper
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ŻYCZENIA ORAZ PODZIĘKOWANIA

Wszystkim mieszkańcom
Gminy Raszyn życzymy,
aby w nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
pod ich rodzinnym dachem
nie zabrakło ciepła, dostatku
i radości z bycia razem.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
a w nadchodzącym 2013 roku wielu dni
tak pięknych jak ten Wigilijny Wieczór
życzą

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski
wraz ze wszystkimi Radnymi
Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedla
Redakcja Kuriera Raszyńskiego
Małgorzata i Zofia Kaiper

PROJEKT CHOINKA

Zwyczaj strojenia choinki, najbardziej
widocznego i obowiązkowego dziś symbolu świąt Bożego Narodzenia, jest jedną
z piękniejszych tradycji.
Jedna z naszych polskich, góralskich
legend głosi, że pomysłodawcą choinki
był... niedźwiedź. Kiedy zwierzęta szły
do stajenki przywitać nowonarodzonego
Jezusa, każde z nich niosło coś w darze.
Niedźwiedź też szedł, ale nie miał nic
dla Dzieciątka. Było mu trochę wstyd
z tego powodu, więc po drodze wymyślił, że podaruje jodełkę. Wyrwał z ziemi
drzewko i ciągnął je za sobą przez góry
i potoki. Jodełka namokła, utworzyły się
na niej sople, które najpierw podświetliło
słońce, potem księżyc, i tak pięknie ustrojona stała się znakiem narodzin Pana.
W tym roku na naszym rynku stanęła
piękna, 8 metrowa choinka. Pnąca się prosto ku niebu. Solidnie osadzona. Błyskająca, tak jak choinka legendarnego niedźwiedzia, jasnymi światełkami.
Jest ona uwieńczeniem przygotowanego na początku grudnia projektu

„Choinka w darze dla wszystkich mieszkańców Raszyna”. W jego realizację włączyli się główni fundatorzy: społeczność
wietnamska oraz społeczność hinduska.
Poprzez ten dar pragną złożyć swoim
sąsiadom, z okazji tak ważnego dla nas
święta, najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe. W projekcie uczestniczyły również
Gminny Ośrodek Kultury i spółka Eko
Raszyn, a w pracach przy montowaniu
choinki pomagał zespół remontowo-administracyjny kierowany przez p. Dariusza
Osiadacza
p.o. Sekretarza Gminy

Michał Kucharski

Wszystkim darczyńcom pragnę serdecznie
podziękować. To piękny gest dla naszej
lokalnej społeczności. Niech ta piękna
choinka, świecąc ciepłym blaskiem, wprowadzi nas w świąteczny i radosny nastrój
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba
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Samorząd na półmetku
W grudniu, po dwóch latach od wyborów samorządowych,
o refleksjach i doświadczeniach podsumowujących ten czas
rozmawiam z Wójtem Andrzejem Zarębą i powołanymi
przez niego zastępcami: Marzeną Lechańską i Mirosławem
Chmielewskim.

Małgorzata Kaiper: Początkom
kadencji towarzyszyły oczekiwania i wyobrażenia dotyczące
podejmowanych prac. Jak
przebiegała ich konfrontacja
z rzeczywistością?
Andrzej Zaręba: Przed rozpoczęciem pracy w Urzędzie
Gminy Raszyn prowadziłem
własną firmę. Tak jak w niej,
tak w działaniach na rzecz
gminy założyłem, że należy
jak najmniejszymi środkami
osiągać jak największe efekty.
To pragmatyczne podejście,
które konsekwentnie przekładam na rzeczywistość.
Nie stosuję poprzedniej praktyki odkładania znaczących
inwestycji na koniec kadencji, po to, żeby mnie wyborcy,
przez kontrast, lepiej oceniali.
Kiedy nowa ekipa weszła
do urzędu, nie znalazła żadnego projektu gotowego
do realizacji. Od pierwszego
dnia skoncentrowaliśmy się
na inwestycjach dla mieszkańców. Obecnie wiele wykonujemy równolegle: boisko
wielofunkcyjne, otwarte dla
mieszkańców, zakończyliśmy
w ubiegłym roku, nową część
ośrodka zdrowia w obecnym,
trwa remont starej części,

budujemy przedszkole przy
ul. Lotniczej i rozbudowujemy
szkołę w Sękocinie. Mamy już
zezwolenie na budowę Domu
Kultury. Rozpoczęliśmy procedurę zakupu działki pod rozbudowę szkoły w Ładach, lada
moment ogłoszony zostanie
przetarg na jej projektowanie.
Kanalizacja w ul. Na Skraju,
Falentach i Dawidach Bankowych (cz. I) jest zakończona,
trwa budowa w Dawidach
i Dawidach Bankowych, projektowana jest sieć kanalizacji w pozostałej części gminy.
Wyremontowaliśmy szereg
ulic i wybudowaliśmy chodniki
w wielu z nich, w przyszłym
roku szykujemy kolejne. Projektanci pracują też nad systemem odwodnień. Na bieżąco
utrzymujemy w dobrym stanie
majątek gminy. Wiele inwestycji będzie jeszcze do zrobienia,
ale te już zrobione zostaną.
Nieważne jest dla nas, jakie
będą rozstrzygnięcia wyborcze.
Przy takim systemie zarządzania i pracy, każdy następny
rządzący, będzie musiał iść
drogą, którą obraliśmy i rozpoczęte prace kontynuować.
Długofalowe planowanie
nie dopuści do spowolnienia
działań w kolejnej kadencji.
Uważam, że tak działa dobrze
kierowany urząd.
Mirosław Chmielewski: Kontynuuję swoją pracę z poprzedniej kadencji. Patrząc z tego
samego miejsca stwierdzam,
że współpraca z obecnym
wójtem odbywa się w zupełnie innym standardzie niż
z poprzednim. Teraz jest normalnie, dobrze, a mer ytoryczne podejście do wszystkich kwestii nie rodzi napięć.

Relacje wewnętrzne w całym
urzędzie są o wiele zdrowsze
i dzięki temu wszystko funkcjonuje lepiej. Uważam, że
obdarzenie zaufaniem i oddanie niektórych dziedzin do
zarządzania mnie i innym
osobom jest słuszne i przynosi dobre skutki. Specjalizacja poprawia jakość i zwiększa odpowiedzialność za to co
się robi. Obecnie prace całego
samorządu są bardziej profesjonalne. Przykładem tego są
choćby znacznie lepiej przygotowywane inwestycje. Zwiększają się też oczekiwania
mieszkańców, którzy widząc
wykonywane w innych miejscach inwestycje, domagają się
ich i u siebie. To normalne,
ale cieszy, że wiedzą, że jest to
możliwe. Sporo już zrobiliśmy,
ale przed nami kolejne ważne
zadania, jak choćby narzucona
gminom przez państwo ustawa
śmieciowa. Wygląda na to,
że jesteśmy do wdrożenia jej
przygotowani lepiej niż inne
samorządy. Staramy się, żeby
stworzony system był jak najbardziej sprawiedliwy i możliwie najtańszy. Ważną sprawą
są budowane przez GDDKiA
trasy szybkiego ruchu – S8
i S7. Nie były one obiektem
zainteresowania poprzednich
władz samorządowych, toteż
wyraźnie widać teraz niedociągnięcia. Staramy się poprawić
je w przypadku S8, a w przypadku S7 – zabezpieczyć
przed niekorzystnymi skutkami. Dobre kontakty z GDDKiA , powodują, że mamy
szanse poprawić dotychczasowe ustalenia.
Marzena Lechańska: Zanim
zaczęłam pracować w samorządzie byłam nauczycielem,
przez jakiś czas kierowałam
raszyńskim gimnazjum, przez
co w naturalny sposób zajęłam się sprawami związanymi z oświatą. Znam szkoły

i wiem, co jest potrzebne, aby
mogły się rozwijać. Samorząd
ma niewielki wpływ na merytoryczną pracę szkół, te kwestie są w gestii dyrektorów, rad
pedagogicznych i Kuratorium
Oświaty. My zajmujemy się
tworzeniem warunków materialnych do realizacji celów
dydaktycznych i wychowawczych. Na tym też się skoncentrowałam. Dzięki przychylnemu stanowisku Wójta
Andrzeja Zaręby udało się
doprowadzić do zwiększenia ilości godzin lekcyjnych,
zgodnie z zapotrzebowaniem
składanym przez dyrektorów
placówek. Zwiększyliśmy ilość
zajęć pozalekcyjnych wspomagających zainteresowania
dzieci szczególnie uzdolnionych, staramy się, w miarę
możliwości dofinansowywać
również inne działania szkół,
które aplikują o rozmaite dotacje. Ponadto inwestujemy: rozbudowana szkoła w Sękocinie
stworzy dzieciom i kadrze
pedagogicznej naprawdę
dobre warunki. Łady będą
musiały poczekać trochę dłużej, ale i tak szansa na szybkie powiększenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej
jest większa niż kiedykolwiek.
Również przeniesienie przedszkola nr 2 do nowej placówki przy Lotniczej pomoże
w codziennej pracy.
A .Z.: Pi e r w s z e d w a l a t a
mamy za sobą i, co bardzo
cieszy, coraz częściej odczuwamy, że mieszkańcy gminy,
nawet ci pełni wątpliwości na
początku, nas zaakceptowali
i przekonali się do naszego
sposobu działania. Nie jest
oczywiście idealnie, ale najczęstsze problemy wynikają
nie z braku woli, czy niechęci do załatwienia spraw,
ale z wymogów proceduralnych i ogromnej biurokracji, która utrudnia zwłaszcza
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Zdjęcie na okładce: Anna Pluta | Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski | Druk: Tonobis Sp. z o.o. Zakład poligraficzny, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski
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inwestycje. Na pewno wiele się
nauczyliśmy. Poznanie ustaw,
przepisów, procedur mamy za
sobą, co nie oznacza, że nowe
sprawy nas nie zaskoczą.
Każdy dzień jest inny, nie ma
staniu błogiego zadowolenia.
Zaraz po sukcesie przychodzą
następne sprawy, problemy,
któr ymi musimy się zająć.
Nie ma czasu na oddech. Więcej myślę o sprawach trudnych
niż o sukcesach. Lubimy swoją
pracę; napięcie i adrenalina
nas mobilizują, ale nie da się
ukr yć, że czasem stres też
daje o sobie znać. Na pewno
obecnie, zarówno my jak i pracownicy urzędu, jesteśmy bardziej doświadczeni, bardziej
sprawni, choć zdarzają się
nam również potknięcia. Niepokojem napawa nas sytuacja gospodarcza kraju, która
wpływa na gminę. Zdarzyło się
już, że upadłość firmy zdezorganizowała pracę. Wyszliśmy z tego obronną ręką, ale
nie mamy gwarancji, że sytuacja się nie powtórzy.
M.L.: Początki nie były łatwe,
ale uważam, że udało nam się
dużo zrobić. Trzeba jednak
pamiętać, że zmiany w oświacie mają zupełnie inny charakter niż działania inwestycyjne.
Na ich efekty trzeba znacznie
dłużej czekać i w zasadzie
nie ma pewności, kiedy będą
widoczne. Bardzo liczę na
poprawę sytuacji w naszym
gimnazjum. Moja propozycja, żeby wprowadzać klasy
uprofilowane spotkała się
z dużym poparciem, daje
bowiem szansę na zatrzymywanie w Raszynie większej ilości zdolnych uczniów
A jak układa się obecnie współpraca z Radą Gminy?
A.Z.: Relacje między władzą
wykonawczą a ustawodawczą są zawsze trudne, ale na
tym polega samorząd i siła
demokracji. Każda ze stron
ma inne zadania, ale razem
wspólny cel. Wymaga to
dużego dystansu, opanowania, zrozumienia, dbałości
o dobre relacje i wzajemną
akceptację. Nie wyklucza dyskusji, różnicy poglądów, ale
na pewno niekorzystna dla

mieszkańców i utrudniająca
działanie samorządu jest niechęć pozamerytoryczna. Niedobrze stało się, że musieliśmy
czekać prawie dwa lata, żeby
zacząć dobrze współpracować.
Niepotrzebne emocje utrudniały działania, ważne przecież dla nas wszystkich. Nasza
społeczność jest specyficzna
– nie jesteśmy Warszawą, ale
nie jesteśmy też klasyczną
gminą wiejską. Położenie przy
stolicy, która dla wielu jest
miejscem pracy, nauki ogranicza aktywność w gminie
ludzi młodych. Szkoda, bo to
pokolenie mogłoby dużo dla
raszyńskiej społeczności zrobić. Ale jest też duża grupa
mieszkańców, którzy osiedli
tu wiele lat temu. To obecnie silne rodziny wielopokoleniowe, bardzo zintegrowane
i zaangażowane we wszystko,
co się dzieje w gminie. Nadają
charakter swoim miejscowościom, zależy im na tym, aby
było coraz lepiej.
M.Ch.: Uważam, że obecne
relacje między Urzędem
a Radą są zdrowe, nie mają już
charakteru politycznego, pozamerytorycznego. Rada chce
uchwalać mądre uchwały, nadzoruje ich planowanie i wykonywanie, wskazuje, które działania powinny być pierwsze,
a z którymi możemy poczekać. Nie obrażamy się, gdy
wskazują nam niedociągnięcia wykonawcze. Mieszkańcy
i Radni, którzy wśród nich
mieszkają często lepiej znają
właściwe rozwiązania niż projektanci. Słuchamy tych uwag
i jeśli jest to możliwe do zrobienia, staramy się je na bieżąco wprowadzać.
Jakie sprawy uznajecie Państwo za najtrudniejsze?
A.Z.: W zasadzie większość
problemów rozwiązujemy. Największe są te, na które mamy
ograniczony wpływ. Do takich
należą kwestie własności gruntów. Na terenie gminy wiele
ulic to własność prywatna.
Na takich gruntach gmina nie
może inwestować. W przypadku kanalizacji i wodociągów wystarczy notarialnie ustanowiona służebność,

w przypadku dróg nie. Pertraktacje z właścicielami zwykle
zajmują wiele czasu, a czasem
kończą się porażką. Tam, gdzie
działania zależą od naszej
pracy i środków w budżecie,
wiemy, że prędzej czy później
zostaną zrobione.
M.Ch.: Największym problemem są skutki ustawy o planowaniu przestrzennym, zgodnie
z którą gminy powinny wypłacać odszkodowania za drogi
wydzielone w nowych planach zagospodarowania. To są
bardzo wysokie sumy, które,
wypłacane z budżetu znacząco zmniejszają możliwość
inwestowania. Opłaty planistyczne na poziomie 2-5%
nie są w stanie pokryć tych
należności. W efekcie jest to
danina większości mieszkańców na rzecz tych, którzy
dzięki zmianie planu z ziemi
rolnej na budowlaną uzyskują i tak zwyżkę wartości
nieruchomości położonych
przy drogach. Mamy dylemat:
uchwalać nowe plany, czy też
inwestować na zamieszkałych
już terenach. Nie wstrzymuje
to prac nad uchwalaniem
nowego studium. Jesteśmy
już na ostatnim etapie. Kilkakrotnie wcześniej mieszkańcy
mogli się zapoznać z proponowanym wariantem, co spowodowało znacznie mniej uwag.
Rozwiązanie ostateczne będzie
pewnie gotowe w połowie
przyszłego roku.
M.L.: W ostatnim czasie dużo
pracy poświęciłam na przygotowanie uchwał o nowym
podziale na obwody i okręgi
wyborcze. Mimo sporych problemów, udało mi się przygotować je tak, że zyskały
aprobatę Rady Gminy i Państwowej Komisji Wyborczej.
A największe sukcesy?
A.Z.: Najważniejsze jest,
że udało się dopracować
zasady mądrego działania,
uspokojenia, przekonania
nawet tych, którzy uważali,
że nie może nam się udać.
Sukcesem jest zawód przeciwników, że nie ma w samorządzie kłótni. Praca urzędu jest
nakierowana na inwestycje.

Uważam, że rozruszaliśmy
machinę, która dobrze się
toczy i która będzie działała
w kolejnych kadencjach.
M.Ch.: Opracowywana przez
nas, a mojego pomysłu, koncepcja odwodnienia gminy
jest na tyle dobra, że obecnie
sporo gmin, którym poleca
nas Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie, zgłasza się
chcąc poznać przyjęte rozwiązania. Uważam, że przyjąłem
właściwą formułę dyskusji nad
studium zagospodarowania,
dzięki czemu będzie gotowe
w stosunkowo krótkim czasie.
Zadowolony jestem również
ze współpracy z GDDKiA .
Przyczyniła się ona do tego,
że Al. Krakowska ma nie
tylko nową nawierzchnię, ale
też nowy chodnik, a rozmowy
o trasach serwisowych dobrze
rokują.
M.L.: Dobre kontakty, porozumienie z kadrą pedagogiczną placówek i poczucie,
że są zadowoleni z prac, jakie
wykonujemy na ich rzecz,
bardzo satysfakcjonuje. Mam
nadzieję, że dzięki temu
nasze szkoły będą coraz lepsze w rankingach, a rodzice
będą chętnie tu swoje posyłali.
Ważną też sprawą było uporządkowanie procesu dowożenia dzieci do szkoły. Otwarcie mówiąc, to co zastałam to
była tzw. partyzantka. Gimbusy jeździły trasami, które
nie miały przygotowanych
przystanków, zatrzymywały się
w dowolnych, często niebezpiecznych miejscach. Obecnie
na całej trasie są wyznaczone
i oznaczone przystanki, które,
gdzie tylko jest to możliwe,
będą wyposażone w wiaty
przystankowe.
Poza tym w sierpniu gmina
kupiła nowy GIMBUS, dzięki
czemu mogliśmy dowozem objąć również dzieci
z Jaworowej.
Bardzo dziękuję za rozmowę
i w imieniu Redakcji i Czytelników Kuriera pozwalam sobie
złożyć Państwu życzenia Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego
Nowego Roku.
Małgorzata Kaiper
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SESJA RADY GMINY

PRACE RADY GMINY
Prace nad projektem
budżetu

W listopadzie i grudniu tego
roku Radni Gminy Raszyn
s p o t y k a l i s i ę w i e l o k ro t nie. Przed XXVIII już w tej
kadencji sesją Rady Gminy,
jednocześnie z opiniowaniem uchwał, radni pracujący
w komisjach opiniowali projekt budżetu, który przedstawił im w połowie miesiąca
Wójt Andrzej Zaręba. Każda
z Komisji oceniała te zadania, które znajdują się w gestii
jej zainteresowań. Poza tym
każdy radny mógł wnioskować
o włączenie innych niż ujęte
w projekcie zadań inwestycyjnych, pod warunkiem, że
określi ich wartość oraz źródło
finansowania. Dyskusje były
dosyć burzliwe, radni składali
wiele wniosków wynikających
z dbałości o swoje okręgi. Po
przegłosowaniu przez członków ostatniej instancji Rady
w tym zakresie, czyli Komisji
Budżetu i Mienia Komunalnego, wnioski zostały złożone
wójtowi. Po naniesieniu poprawek projekt uchwały budżetowej na rok 2013 zostanie
poddany pod dyskusję i głosowanie Rady Gminy jeszcze
przed końcem roku.

Tadeusz Pawlikowski, który
zrezygnował z uczestniczenia w pracach Komisji Plan o w a n i a Prz e s t rz e n n e g o
i Inwentaryzacji.

Podatki na 2013 rok
Zgodnie z uchwałą Rady
Gminy podatek rolny i leśny
pozostaną na poziomie niezmienionym w stosunku
do roku 2012.

Uchwalenie planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla działek położonych
między Al. Krakowską
a ul. Mickiewicza
Postanowienia planu wobec
tego terenu były kilkakrotnie omawiane podczas sesji
Rady Gminy. Zmiany miały
na celu pozostawienie wjazdu
w ul. Mickiewicza z Al. Krakowskiej i określenie przeznaczenia dwóch działek leżących pomiędzy Mickiewicza
a Al. Krakowską.

Uchwalenie planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla części terenu we wsi
Laszczki – rej. ul. Leśnej

Zmiany w składach
Komisji Rady
Gminy Raszyn

Plan zakłada istnienie na tym
obszarze zabudowy mieszkaniowej i ośrodka jeździeckiego.

W związku z tym, że rada
przyjęła rezygnację Radnej
Agaty Kuran-Kalaty i Radnej Celiny Szarek z udziału
w  pracach Komisji Budżetu,
na ich miejsce zostali powołani Radna Teresa Nowak
i Radny Ireneusz Koper.
Radna Celina Szarek zrezygnowała również z udziału
w p r a c a c h Ko m i s j i P l a n o w a n i a Prz e s t rz e n n e g o
i Inwentaryzacji.
Radnego Sławomira
Ostrzyżka, po objęciu przez
niego funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, na stanowisku Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska zastąpił Radny

Przyjęcie „Programu
współpracy Gminy
Raszyn z organizacjami
pozarządowymi…”

6

Rada Gminy przyjęła Program w formie niezmienionej
w stosunku do obowiązującej
w 2012 r. Projekt został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi,
przeprowadzonym w formie
pisemnej poprzez umieszczenie projektu programu na
stronie internetowej urzędu
wraz z formularzem umożliwiającym pisemne złożenie
propozycji zmian. W czasie trwania konsultacji, od
29 sierpnia do 12 września
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2012 r., nie wpłynęły żadne
wnioski od organizacji pozarządowych dotyczące zmian
w programie. Warto wiedzieć,
że Program reguluje zasady
współpracy Gminy Raszyn
z organizacjami pozarządowymi i określa reguły przyznawania dotacji. W 2012
roku na bardzo rozmaite
cele, realizowane przez organizacje pozarządowe, przyznano z budżetu gminy
843 700,00 zł.

Uchwała w sprawie
podziału Gminy Raszyn
na stałe obwody
do głosowania
Omówiona została w dalszej
części Kuriera Raszyńskiego.

Dyskusja na temat
rozliczenia prac
wykonanywanych przez
Spółkę Wodną Raszyn
W bieżącym roku Spółka
Wodna Raszyn podjęła się
na mocy konkursu wykonać,
korzystając z dotacji z budżetu
gminy, prace za 496 820 zł.
Ich zakres obejmował: konserwację Kanału Załuskiego
od Raszynki do Wczasowej, konserwację rowu R-30
w Jankach od granicy gminy
w Wypędach do Centrum
Handlowego Janki, konserwację rowu R-65 w Dawidach
Bankowych od Starzyńskiego
do mostku nad kanałem między stawami w HRS, konserwację rowu R-19 od Raszynki

do Drogi Hrabskiej oraz usunięcie awarii drenażu w Słominie i w Falentach Nowych.
Konkurs został rozstrzygnięty
w połowie lipca br. W ostatnim czasie odbyło się kilka
spotkań radnych z Przewodniczącym Spółki Wodnej
Raszyn p. Jackiem Wiśniewskim, któr y poinformował
zebranych o wykonywanych
pracach. Okazało się, że pojawiły się problemy z rozliczaniem dotacji w związku
z różną interpretacją zawartej umowy. Zdaniem Przewodniczącego zadania mogą
być wykonywane jako prace
własne, a zdaniem Wójta
A n d rz e j a Z a rę b y, w o b e c
zapisów umowy, powinny
być wykonywane w zgodzie
z ustawą o finansach publicznych, gdzie podstawą działania jest wyłanianie wykonawców poprzez przetarg.
Takich przetargów Spółka
nie ogłosiła.

Ustawa o utrzymaniu
porządku w gminach
Przedmiotem głosowania
miały być również uchwały
dotyczące wprowadzania
nowej „ustawy śmieciowej”,
która nakłada na gminy obowiązek odbioru od mieszkańców wszystkich śmieci.
Z uwagi na rangę zagadnienia
głosowanie nad projektami
uchwał zostało przeniesione
na sesję zwołaną specjalnie
w tym celu.
Małgorzata Kaiper

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Nowy podział na obwody do głosowania
Po dokonaniu podziału gminy na 21 okręgów wyborczych Rada Gminy przyjęła
uchwałę określającą obwody głosowania:
ich liczbę, numery, granice i siedziby, czyli
lokale wyborcze. Zgodnie z zasadą określoną w art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego,
Numer
okręgu

wielkość obwodu głosowania winna mieścić się w granicach 500 – 3000 mieszkańców, a także obejmować swym zasięgiem całe okręgi wyborcze. Natomiast
kierując się zakresem obowiązków ciążących na komisji obwodowej, ustalono,

że w skład stałego obwodu głosowania
wejść mogą maksymalnie 2 okręgi wyborcze, co skutkowało koniecznością utworzenia 2 nowych obwodów. Część obwodów przystosowana jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji
wyborczej

1

Sołectwo Sękocin Stary, Sołectwo Sękocin Nowy, Sołectwo Słomin

Słomin, ul. Wierzbowa 5
Szkoła Podstawowa w Sękocinie

2

Sołectwo Janki, Sołectwo Wypędy, Sołectwo Puchały, Osiedle Falenty

Falenty, Al. Hrabska 2
Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach

3

Sołectwo Falenty Nowe, Sołectwo Falenty Duże, Sołectwo Laszczki, Sołectwo Podolszyn Nowy, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
Szkoła Podstawowa w Ładach
Sołectwo Łady

4

Sołectwo Dawidy Bankowe, Sołectwo Dawidy

Dawidy Bankowe, ul. Długa 49,
Szkoła Podstawowa w Ładach

5

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

Raszyn, ul. Pruszkowska 21 C
Przedszkole Nr 1 w Raszynie
Lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

6

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, Opaczewska, Parcelacyjna, Piastowska, Poprzeczna, Popularna, Prosta, Pruszkowska,
Słowikowskiego, Żeromskiego
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

Raszyn, ul. Pruszkowska 21 C
Przedszkole Nr 1 w Raszynie
Lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

7

Osiedle Nowe Grocholice

Raszyn, ul. Pruszkowska 21 C
Przedszkole Nr 1 w Raszynie
Lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

8

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

Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1
Gimnazjum Nr 1w Raszynie
Lokal dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych

9

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,
Raszyn, ul. Szkolna 2
Poniatowskiego (od początku do Szkolnej), Sokolnickiego
Osiedle Raszyn II ulice: Al. Krakowska nr. parzyste ( od Młynarskiej do końca), Graniczna, Kościuszki, Szkoła Podstawowa w Raszynie
Krańcowa, Krzywa nr. nieparzyste, Lotnicza (od Młynarskiej do końca), Mokra, Na Skraju (od nr 85
do końca), Pastelowa, Wschodnia

10

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
Osiedle Rybie I ulice: Drozda, Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kolibra, Krucza, Okrężna, Piaskowa, Rybna,
Skowronka, Słowicza, Sójki, Szczygła, Szpaka

11

Osiedle Rybie II ulice: Cicha, Mała, Polna, Spokojna, Wesoła
Osiedle Rybie II ulice: Akacjowa, Cisowa, Głogowa, Krzywa nr. parzyste, Kwiatowa, Na Skraju
(od nr 61 do nr 83), Nowa, Olszowa (od początku do Wesołej), Orzechowa, Topolowa

Rybie, ul. Spokojna 23
Świetlica Środowiskowa
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Rybie, ul. Spokojna 23
Świetlica Środowiskowa
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

12

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, Żytnia
Osiedle Rybie III ulice: Kasztanowa, Lecha, Olszowa (od Wesołej do końca), Parkowa, Południowa,
Rozwojowa, Rzepichy, Spacerowa, Środkowa

Rybie, ul. Spokojna 23
Świetlica Środowiskowa
Lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

13

Sołectwo Jaworowa I, Sołectwo Jaworowa II

Jaworowa, ul Warszawska 95
Dom Rolnika
z-ca Wójta Marzena Lechańska
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Wprowadzanie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w Gminie Raszyn
W związku z przygotowaniem Gminy
do wprowadzenia w życie znowelizowanych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od wielu
miesięcy prowadzimy prace nad systemem gospodarki odpadami. Dokonaliśmy kalkulacji kosztów działania systemu,
a także opracowujemy szczegółowy zakres
usług. Zgodnie z naszymi opracowaniami
zakres usług świadczonych za pośrednictwem Gminy będzie się przedstawiał
w następujący sposób:
•	z terenu nieruchomości zamieszkałych
należy odbierać każdą zebraną ilość
odpadów komunalnych,
•	odbieranie odpadów komunalnych
z nieruchomości jednorodzinnych
będzie prowadzone co najmniej raz na
dwa tygodnie,
•	odbieranie odpadów komunalnych
z nieruchomości wielorodzinnych
będzie prowadzone co najmniej raz na
tydzień.
•	Tworzy się punkty selektywnego zbierania odpadów, do których z posesji
znajdujących się na terenie Gminy
Raszyn będzie można oddawać: selektywnie zbierane odpady opakowaniowe
i surowcowe, odpady zielone, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyte opony, odzież
i tekstylia.
•	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły
usługi od poniedziałku do soboty.
•	Bezpośrednio z nieruchomości, w terminach określonych będą odbierane
niesegregowane odpady komunalne
i odpady zbierane selektywnie.
•	Okresowo z nieruchomości odbierane
będą odpady:
– odpady wielkogabarytowe – na zasadzie „wystawek”, co ok. 2 m-ce

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – na zasadzie „wystawek”
– odpady zielone – na zasadzie „wystawek” w workach, sezonowo w 3-4
akcjach
•	Odpady w postaci gruzu z drobnych
prac remontowych będą również,
jako usługa dodatkowa, przyjmowane
w punkcie selektywnego zbierania
odpadów.
Na terenie gminy zgodnie z danymi z ewidencji mieszkańców zamieszkuje ok.
21700 osób w �������������������������
ok. 6500 posesjach mieszkalnych, w tym 20 budynkach wielorodzinnych. Ok. 2/3 mieszkańców zamieszkuje tereny zwartej zabudowy Raszyna,
Rybia i Nowych Grocholic, pozostała
część zamieszkuje miejscowości położone na pozostałym obszarze Gminy.
Obszar Gminy to ok. 44 km2, zaś całkowita długość sieci drogowej to ok. 76 km.
„Oficjalna” ilość odpadów wytworzonych
w 2011 r. zgodnie ze sprawozdawczością
firm „wywozowych”– 8 596 Mg, które
odebrano od właścicieli 3820 posesji.
Przewidujemy system gospodarki
odpadami, w którym odpady będą zbierane w 4 frakcjach w 4 pojemnikach:
1 – papier, metal, tworzywa sztuczne,
2 – szkło, 3 – bioodpady, 4 – pozostałe
odpady zmieszane. Odpady mają być
zbierane w pojemnikach, nadmiarowe
odpady z pojemnika 1 i 2 mogą być gromadzone w workach. Przewidujemy oznakowanie pojemników kodem kreskowym
lub podobnym rozwiązaniem identyfikującym zarówno wytwórcę odpadów,
jak też umożliwiającym potwierdzenie
wykonania usługi. Właściciele posesji,
którzy nie będą mieli wystarczającej ilości pojemników mają zostać w nie wyposażeni. Wstępna roczna kwota, jaką przewidujemy na działanie ww. systemu to ok.
2.300.000 zł.

Prace na przejęciem przez Gminę Raszyn
odbioru śmieci od mieszkańców są coraz
bardziej zaawansowane. Do końca roku
Rada Gminy musi przyjąć uchwały określające metodę naliczania opłat i ich
wysokość. Podczas październikowej sesji,
wice wójt Mirosław Chmielewski i pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, zaprezentowali przewidywane koszty, jakie Urząd
Gminy będzie musiał ponieść odbierając
odpady od mieszkańców. Oszacowano,
na podstawie danych z 2011 r., że mieszkańcy naszej gminy produkują rocznie
8 596 Mg śmieci, z czego 7 123 Mg stanowią odpady zmieszane, 678 Mg posegregacyjne, a 574 Mg segregowane. Warto
dodać, że naszą gminę oficjalnie zamieszkuje 21 786 osób w ok. 6 500 budynkach
mieszkalnych. Nie bardzo wiadomo jak
się ma do tego informacja uzyskana od
firm utylizacyjnych, że odbierają odpady
z 3820 posesji. Czy brakująca ilość 2680
posesji wskazuje na skalę użytkowników
„dzikich wysypisk”, czy też może nie
wszystkie odbiory są oficjalnie rejestrowane, a być może z jednego pojemnika
korzysta kilku sąsiadów? Nie ulega wątpliwości, że obecnie, zarówno dla budżetu
gminy jak i kieszeni uczciwie płacących za
wywóz śmieci, ważne jest rzetelne wyliczenie ilości osób, które w gminie śmiecie
produkują. Im rzetelniejsze będą wyliczenia, tym mniejsza będzie opłata za odbiór
od osoby, nie mówiąc o sprawiedliwości
i unikaniu sytuacji, w której sąsiad płaci
za sąsiada.

Szymon Salach Inspektor Referatu OŚiGK

Małgorzata Kaiper

Opłaty za śmieci w innych gminach
W wielu ościennych samorządach radni
podjęli już uchwały określające opłaty,
jakie mieszkańcy będą płacić, od 1 lipca
2013 r, gminie za wywóz śmieci. Wszędzie uchwalano dwie stawki: za śmieci
segregowane i zmieszane, wobec konieczności uzyskania odpowiedniego poziomu
recyklingu. Wszędzie też stawki za śmieci
segregowane są znacząco niższe, co ma
skłaniać mieszkańców do pożądanego
dzielenia odpadów. W każdej z gmin

8

wybrano taką samą zasadę naliczania
opłaty: od ilości osób zamieszkujących
gospodarstwo domowe.
W najbliższych dniach decyzję o wysokości opłat podejmą nasi Radni. W projekcie uchwały zaproponowano cenę 9 zł
za odpady segregowane i 13 zł za niesegregowane od jednego mieszkańca.
To opłaty znacznie niższe niż w ościennych gminach.
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Wicewójt Mirosław Chmielewski

Sąsiad zapłaci
za sąsiada?

Miejscowość

segregowane

niesegregowane

Nadarzyn

11.00 zł

18,00 zł

Michałowice

12,50 zł

23,00 zł

Brwinów

12,60 zł

22,90 zł

Żyrardów

18,00 zł

36,00 zł

Milanówek

12,50 zł

25,00 zł

Pruszków

12,50 zł

20,00 zł

Piastów

13,00 zł

20,00 zł

Podkowa (projekt)

15,00 zł,

25,00 zł

WYDARZENIA KULTURALNE

Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej
Seniorów „TERAZ MY”
W dniach 17-18 listopada 2012 roku
Dom Kultury Warszawa – Włochy zorganizował w Okęckiej Sali Widowiskowej, Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów
„TERAZ MY”. Przegląd odbywał się
z podziałem na kategorie: piosenka,
taniec, teatr, kabaret, monodram, recytacja, instrumentaliści, zespoły folklorystyczne. Zgłosiły się 1142 osoby,
a w ciągu dwóch dni odbyły się 152
prezentacje. Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie reprezentowali: zespół „Barwy
Jesieni” – akompaniament Joanna i Paweł
Wiśniewscy, zespół wokalny „Rybianie”,
zespół wokalny „Seniorki”, solistka-wokalistka Izabela Makarska, solistka-wokalistka Alicja Siewiera, któr ym

akompaniował Piotr Piskorz. Alicja Siewiera zachwycając wykonaniem przedwojennego szlagieru „Ja śpiewam piosenki”,
zajęła III miejsce w kategorii piosenka.
W sobotę 24 listopada odbył się Koncert Galowy, w czasie którego wręczano
nagrodzonym okazałe, pamiątkowe
puchary. Przegląd cieszył się ogromnym
zainteresowaniem publiczności, która
zarówno w czasie prezentacji, jak również
podczas Koncertu Galowego, wypełniając
Okęcką Salę Widowiskową do ostatniego
miejsca, gorąco oklaskiwała wszystkich
wykonawców. Przegląd zakończył się
słodkim poczęstunkiem dla wykonawców
i publiczności.
M. I. Makarska

A. Siewiera laureatka III miejsca © M. Makarska

Zespół Seniorki © A. Sondel

Zespół Barwy Jesieni © A. Sondel

Raszyński Styczeń
5 stycznia godz. 12.00
Występ Teatru Bez Bladego Pojęcia „Opowieść Wigilijna” – Filia GOK w Falentach, Aleja Hrabska 2 (budynek OSP).
6 stycznia godz. 16.00
Koło Seniora BRZOZA zaprasza na Wieczór Kolęd – Filia
GOK w Falentach, Aleja Hrabska 2 (budynek OSP).
11 stycznia godz. 20.00

Charytatywny Bal Karnawałowy dla Wszystkich Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Ładach, organizowany
przez Radę Rodziców. Cena biletu zawiera zakup
cegiełki na rzecz rozbudowy szkoły. Więcej informacji na www.rada_r.splady.pl, Miejsce: Hotel Groman,
Sękocin Stary, Al. Krakowska 76.

13 stycznia godz. 19.00

Koncert Noworoczny „Anioły Kultury 2013” – wręczenie statuetek – Pałac w Falentach, Aleja Hrabska 3.

13 stycznia

21 finał Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej.

22 stycznia

13 stycznia

2 finał II edycji Konkursu Czytelnictwa Dziecięcego.
Organizatorzy Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie (Filia w Jaworowej) i Ognisko Wychowawcze
w Jaworowej. Miejsce: Jaworowa, ul. Warszawska 95.

21 stycznia

Gala noworoczna dla dzieci z terenu gminy. W programie: teatrzyk i zabawa karnawałowa.

Wspólne kolędowanie z Klubem Literackim – Świetlica
Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, ul. Spokojna 23.

Małe Formy Sceniczne występują w Przedszkolu nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie na ul. Poniatowskiego z programem związanym z dniem Babci i Dziadka
„Dziadkowie czytają Wnukom bajki Brzechwy”.

weekend między 17-28 stycznia

Wyścigi samochodów zdalnie sterowanych, w ramach
II Eliminacji Mistrzostw Mazowsza w wyścigach samochodów zdalnie sterowanych (RC), w hali sportowej
SP w Raszynie

25 stycznia

od 28 stycznia ferie z GOS
30 stycznia

Zakończenie świątecznej dziecięcej wystawy w holu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie.
Pozostałe informacje można uzyskać na stronach internetowych: www.gokraszyn.pl, gok.falenty@gmail.com,
www.basenraszyn.pl, www.bibliotekaraszyn.pl,
www.raszyn.pl
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INWESTYCJE

Rosną mury przedszkola przy lotniczej
W październiku br. rozpoczęła się budowa
nowego przedszkola w Raszynie przy
ul. Lotniczej, parterowego, czteroodziałowego, do którego zostanie przeniesiona
placówka z ul. Poniatowskiego. W przedszkolu będą: cztery sale zajęć ze schowkami i łazienkami, sala wielofunkcyjna,

sala plastyczna oraz szatnia dla dzieci
dostępna z korytarza. W pozostałej części swoje miejsce znajdą: pokoje dla dyrektora, księgowej, logopedy, archiwum,
pokój nauczycielski, kuchnia z zapleczem, pomieszczenia techniczne, szatnia, łazienki dla personelu i rodziców oraz

kotłownia. Wokół otaczać je będzie teren
zielony z krzewami, drzewami, kwiatami
oraz plac zabaw o powierzchni prawie
1000 m2.
Budowa powinna zakończyć się jesienią
2013 r. Jej koszt wyniesie 5 467 843 zł,
z czego do końca 2012 r. REM-BUD
Zakład Usługowo-Handlowy Roberta
Fronczaka z Gruduska powinien wykonać
prace za 2 mln złotych. Po wylaniu fundamentów – rozpoczęto budowę murów.
Są małe szanse na przykrycie dachem
w tym roku.
Na tę placówkę z niecierpliwością czekają nauczyciele, dzieci i ich rodzice.
Przeniesienie przedszkola z pewnością
poprawi warunki nauki i wychowania
dzieci, a także pracy nauczycieli, a w gminie powstanie kolejna nowoczesna placówka oświatowa.
Małgorzata Kaiper

Zimowe
utrzymanie dróg
Wiemy już, że o właściwy stan dróg gminnych
w nadchodzącym sezonie zimowym będzie dbać
konsorcjum: firma PTSC Borzechowskiego Rafała,
lider konsorcjum i EKOIMPEX członek konsorcjum z siedzibą w Jaworowej. Wygrały przetarg
z ceną 412 800 zł brutto, przy czym najwyższa
proponowana cena, zaproponowana przez Miejski
Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp z.o.o. wynosiła 1 378 460 zł.
Prace nad zimowym trzymaniem dróg gminnych
podzielono na trzy kolejności utrzymania w zależności od obciążenia ruchem kołowym oraz funkcji drogi w sieci komunikacyjnej. Łączna długość
dróg zaliczonych do I kolejności utrzymania wynosi:
27 401 m, zaliczonych do II kolejności utrzymania: 26 926 m, a III 18 578 m. Mieszkańcy mają
nadzieję, że drogi gminne będą w zimie przejezdne.
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INWESTYCJE

Kolejne odnowione ulice
Zakończono przebudowę Środkowej
w Rybiu i Wolskiej w Raszynie. Każda
z nich zmienia oblicze miejscowości,
w której się znajduje. Gładka nawierzchnia, równe, wygodne chodniki, obniżone
wjazdy na posesje, krawężniki, które
wyrównują i umacniają brzegi, a także
progi spowalniające, powodują, że znacznie lepiej wygląda nie tylko ulica, ale
i posesje przy niej usytuowane. Trwają
prace na Olszowej; ich zakończenie może
nastąpić, jeżeli poprawią się warunki
pogodowe. Jak na razie zimowa aura nie
pozwala na kontynuowanie inwestycji.
Środkowa – o długości 552 mb ma nową
nawierzchnię asfaltową, chodniki ze zjazdami na posesje oraz chodnik z kostki
betonowej. Nie zabrakło też progów spowalniających. Wolska – licząca 112 mb
uliczka w Raszynie, jako ciąg pieszo-jezdny została w całości wyłożona kostką
cementową. Obydwie ulice wykonywała
firma FAL-BRUK z Warszawy, która
zaoferowała w przetargu 975 036 zł,
przy kosztorysie inwestorskim wysokości
1 884 199 zł.
Olszowa, od Wesołej do Na Skraju,
mierzy ok. 350 mb Już wybudowano
chodniki, zrobiono podbudowę, czeka
na pokrycie asfaltem. Na skrzyżowaniach z Topolową i Orzechową wykonane zostaną wzniesienia, w innych

miejscach progi spowalniające. W niej,
jak we wszystkich aktualnie budowanych, powstała instalacja odwadniająca.
Z wykonawcą Zakładem Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
MARGOT z Ursynowa podpisano umowę
na wykonanie inwestycji za 758 tys. zł.
Kosztorys inwestorski, czyli planowane
koszty wynosił 1 127 628 zł. Jak widać
i tym razem inwestycja była znacznie tańsza niż przewidywano.
W przyszłym roku zakończy się projektowane wielu ulic w gminie. W miarę
spływania projektów i środków w budżecie będą one wykonywane. Kolejne zaś
trafią na deski projektantów. Na pewno

wiele jest jeszcze do zrobienia, zwłaszcza
w bardziej odległych częściach gminy, ale
wiadomo też, że każda zrobiona ulica
będzie służyć wiele lat, a na te jeszcze
niegotowe też przyjdzie kolej.
Warto przy tej okazji zwrócić uwagę,
że gmina może wykonywać prace budowlane tylko w tych ulicach, do których ma
prawo własności. W innym przypadku
nie może uzyskać ze Starostwa Powiatowego zezwolenia na budowę. Budową ulic
powiatowych, z kolei, a tych jest w gminie niemało, powinien zaś zajmować się
Powiat. W ostatnich latach kilka z nich
doczekało się przebudowy albo remontu
nawierzchni. Bardzo prosimy o więcej.

Na placu budowy w SĘKOCINIE

Przed zimą ekipa rozbudowująca szkołę
w Sękocinie zdążyła przykryć stropem nową
część. Z informacji, od kierownika budowy
p. Sienkiewicza dowiedziałam się, że jeszcze przed Świętami wstawione zostaną
okna. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie prac we wnętrzu. Ekipy będą też
pracować w starej, remontowanej, ale ogrzewanej części budynku. Nie udało się przed
nadejściem mrozów i śniegu zrobić pokrycia dachu. Choć materiał leży już na placu
budowy będzie musiał poczekać na wiosnę.
Mimo tego ekipie uda się najprawdopodobniej wykonać prace za 1 400 000 zł, czyli
projektowaną na ten rok kwotę.
Z rozmowy z p. Dyrektor Magdaleną
Karpiniak wynika, że znaczące przyspieszenie prac na budowie bardzo wszystkich
cieszy, choć nie da się ukryć, że codzienna
praca w rozbudowywanej szkole wymaga
ogromnej ostrożności. Można tylko mieć
nadzieję, że już niedługo, pracując i ucząc
się w nowej, pięknej szkole, nauczyciele
i dzieci szybko zapomną obecne niewygody.
stronę redaguje Małgorzata Kaiper
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GMINNE IMPREZY

Wieczór
Andrzejkowy
Tradycją już stało się wspólne obchodzenie imienin solenizantów: Elżbiet, Katarzyn, Januszów oraz oczywiście Andrzejów w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu.
30 listopada w Wieczór Andrzejkowy
obchodziliśmy imieniny: Dyrektor
GOK-u Elżbiety Kuczary, Przewodniczącej Rady Osiedla Rybie III Elżbiety
Szeląg, Dyrektor GOS-u Katarzyny

Klimaszewskiej, Radnego Janusza Hoffmana, Przewodniczącego Osiedla Rybie II
Andrzeja Góreckiego i oczywiście Wójta
Andrzeja Zaręby – również mieszkańca
Rybia.
Podczas wspaniałego, dedykowanego
solenizantom, programu artystycznego,
śpiewały Panie Izabela Makarska i Alicja
Siewiera, którym akompaniował Piotr
Piskorz, brawurowo tańczyła utalentowana Maja Klimaszewska, monologi
z repertuaru Hanki Bielickiej zaprezentowała p. Ala Wolska, a na gitarze zagrał
i zaśpiewał instruktor GOS-u Wojciech

Solenizanci i ich goście © A. Pluta

Korkuć, a na harmonijce ustnej zagrał pan
Maksymilian Galiński. Prawdziwą furorę
zrobiły Cyganki, które zgodnie z andrzejkowym zwyczajem przepowiadały przyszłość Wójtowi – solenizantowi. Głośnymi
oklaskami uczestnicy spotkania przywitali
wywróżony mu ogromny, srebrny klucz
do nowego Domu Kultury. Następnie były
życzenia, kwiaty, wspaniały tort i szampan, a na koniec wspólne tańce. Takie
imieniny solenizanci i ich goście będą
pamiętać długo.
Małgorzata Kaiper

Taka wróżba musi się spełnić © A. Pluta

Mamy już 5 lat
Rybie to nasz własny maleńki Świat
Tu mieszkasz Ty, Twój przyjaciel
Siostra i brat
Tu zaczynało się nasze dorosłe życie
I jak sen minęło lat czterdzieści.
A wszystko co dobre i złe
W tej czterdziestce się mieści!
fragment wiersza „Rybie” – Alina Sondel

Jak sen minęło również 5 lat działalności klubowej Seniorów z Rybia. W dniu
5 grudnia 2012 roku w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu odbyło się uroczyste spotkanie, na któr ym gośćmi
byli: Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zarę������������������������������
ba, dyr. Gminnego Ośrodka Kultury Elżbieta Kuczara, Przewodniczący
Rady Gminy – Dariusz Marcinkowski, Radna – Celina Szarek, Przewodnicząca Rady Osiedla Rybie III – Elżbieta

To tylko niektórzy z nagorodzonych © M. Kaiper
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Szeląg, Przewodniczący Rady Osiedla Rybie II – Andrzej Górecki, Redaktor Kuriera Raszyńskiego – Małgorzata
Kaiper, pracownik G.O.K – Anna Obara,
członek Zarządu zaprzyjaźnionego Klubu
Seniora w Raszynie – Barbara Turek
oraz członkini – Alina Piskorz. Swietłana Żarczyńska – śpiew i Piotr Piskorz
– akompaniament dedykowali „młodym
jubilatom” koncert piosenki francuskiej.
Piękne sentymentalne piosenki, perfekcyjnie wykonane przez artystów, bardzo
podobały się publiczności. Następnie
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
na ręce przewodniczącej Klubu Seniora
Aliny Sondel złożył podziękowanie
i piękny bukiet kwiatów oraz życzenia
dalszej owocnej pracy dla wszystkich
członów klubu. Do życzeń i podziękowań przyłączyła się również dyrektor
G.O.K. pani Elżbieta Kuczara, wręczając
każdemu członkowi zespołu „Rybianie”
podziękowanie w postaci dyplomu. Były
również życzenia i kwiaty od Radnych,
Przewodniczących Rad Osiedli Rybia,
którzy wspierają naszą klubową działalność. Przewodnicząca Alina Sondel
wspólnie z członkiniami zarządu Anną
Pyziel, Haliną Pachulską i Janiną Soboń
przygotowały bardzo miłe niespodzianki
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Seniorzy z Rybia © M. Kaiper

Uroczystość prowadziła p. Alina Sondel © M. Kaiper

dla członków Zespołu „Rybianie” oraz
osób pracujących przez te lata na rzecz
Klubu wręczając im podziękowania, bilety
do teatru na „Deszczową piosenkę”,
kwiaty i bombonierki. Był pyszny tort
z pięcioma świeczkami oraz wspaniałe
ciasta pieczone przez klubowiczki.
Będzie co wspominać w długie zimowe
wieczory.
Alina Sondel
Przewodnicząca Klubu Seniora w Rybiu

MIESZKAŃCY

Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Falkowskiego
W niedzielę 25 listopada odszedł na wieczny odpoczynek Zbigniew Falkowski,
zasłużony działacz OSP RP, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Pruszkowie, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP
RP województwa mazowieckiego oraz Honorowy Członek OSP w Raszynie, społecznik i mieszkaniec naszej Gminy. Odznaczony wieloma medalami, wzór strażaka, znany w całym województwie mazowieckim.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się
29 listopada w kościele św. Szczepana
w Raszynie. Zmarłego żegnała rodzina,
przedstawiciele Zarządów OSP RP, Głównego, Mazowieckiego i Powiatowego,
członkowie gminnych jednostekOSP:
Raszyn, Dawidy, Falenty, delegacje ze
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

i samorządu Gminy Raszyn, kilkanaście pocztów sztandarowych, w których
wystąpili druhowie z gminy, gmin ościennych, powiatu, województwa, kraju, orkiestra strażacka z Nadarzyna i oraz bardzo
licznie mieszkańcy gminy Raszyn. Mszę
Świętą poprowadził proboszcz Parafii w Raszynie, ks. Zdzisław Karaś, zaś

homilię wygłosił kapelan raszyńskich
strażaków, ks. Grzegorz Jaszczyk. Ceremonię pogrzebową na cmentarzu w Puchałach poprowadził pierwszy kapelan strażaków Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, powołany na wniosek
dha Zbigniewa Falkowskiego – ks. Kapelan Krzysztof Gołębiewski.
Wójt Gminy Raszyn i Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn w imieniu wszystkich samorządowców składają rodzinie
i bliskim zmarłego wyrazy współczucia.
Zofia Kaiper
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu
13 grudnia 2012 r. zmarł

Andrzej Piesiewicz
mieszkaniec Raszyna, czynnie zaangażowany
w działanie na rzecz lokalnej społeczności.

Żonie p. Marii Piesiewicz oraz rodzinie
wyrazy współczucia składa
Kondukt Pogrzebowy © M. Kaiper

Betlejem
wczoraj i dziś
Betlejem (z hebrajskiego „dom chleba”),
położone na skraju Pustyni Judzkiej,
założyli najprawdopodobniej koczownicy wypasający tam swoje bydło. Tereny
na których powstało, leżące na wysokości przeszło 760 m n.p.m, charakteryzowały się licznymi naturalnymi grotami. Pasterze zamieszkujący te groty
dzielili „dach” ze zwierzętami, od kt��
órych odgradzał ich zwykle mały murek.
Betlejem w czasach Pana Jezusa było
miasteczkiem. Domostwa, niewielkie
i ciasne, położone były często w pobliżu
grot. Najokazalszym budynkiem był
rzymski dom poborczy. W Ewangeliach
nie ma żadnej wzmianki o grocie jako
miejscu narodzin Jezusa Chrystusa. Niemniej już w pierwszych latach chrześcijaństwa pojawił się przekaz, że Pan Jezus
narodził się w grocie położonej na skraju
Betlejem. Teksty pochodzące z II wieku
potwierdzają ten przekaz. Bizantyjski
cesarz Konstantyn Wielki w roku 326,
kiedy to rozpoczął budowę Bazyliki
Narodzenia, nie miał wątpliwości, gdzie
ma stanąć świątynia tj. nad grotą, którą
czcili już pierwsi chrześcijanie. Bazylika
Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest
to jeden z najstarszych nieprzerwanie

funkcjonujących kościołów na świecie.
Była ona wielokrotnie przebudowywana.
Opiekę nad nią sprawują kościoły: grecki,
ormiański i katolicki. Do środka bazyliki
wchodzi się przez niewielkich rozmiarów
drzwi (o wysokości 120 cm) lub przedsionek kościelny. Pod prezbiterium bazyliki
znajduje się Grota Narodzenia, która ma
w przybliżeniu kształt prostokąta. W centralnej części pod ołtarzem widać srebrną
gwiazdę precyzyjnie pokazującą miejsce
Narodzenia Pańskiego. Gwiazda ta z roku
1717, dar Francuzów, posiada 14 ramion
symbolizujących 14 pokoleń wywodzących się od Dawida. Na środku gwiazdy
umieszczono napis w języku łacińskim
« Tu urodził się z Dziewicy Maryi Jezus
Chrystus ». Grotę oświetlają oprócz lamp
elektrycznych 53 lampy oliwne. Do Groty
Narodzenia schodzi się po półokrągłych
schodkach. Atmosfera panująca w tym
świętym miejscu jest jedyna w swoim
rodzaju. Klęczący pielgrzymi pochylając się całują ramiona gwiazdy, a potem
często na klęczkach podchodzą do żłóbka.
Widać na ich twarzach wzruszenie, a cz��
ęsto łzy. Pokłon Trzech Króli upamiętnia
ołtarz. Oprócz Bazyliki Narodzenia warto
zobaczyć w Betlejem kościół św. Katarzyny, znajdujące się w pobliżu klasztory oraz tzw. Pole Pasterzy. Na polu tym
rośnie szczególny „żywy świadek narodzin Jezusa”. Badania potwierdzają, że
jedna z oliwek rosnąca na Polu Pasterzy,

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

ma ponad 2000 lat. Oznacza to, że rosła,
gdy w pobliskim Betlejem narodził się
Jezus Chr ystus. Obecnie Betlejem,
liczące około 30 000 mieszkańców, należy
do Palestyny i odgrodzone jest od pobliskiej Jerozolimy, odległej o ca.10 km,
wysokim murem, gdzie wjeżdżający
poddawani są wojskowej kontroli. Ludność to Palestyńczycy chrześcijańskiego
i muzułmańskiego wyznania. Chrześcijanie stanowią około 1/3 ludności.
Główny plac w Betlejem, a także
główna ulica noszą nazwę Żłóbka. Boże
Narodzenie w Betlejem obchodzone jest
aż trzykrotnie (w trzech różnych terminach) wskutek podziałów, jakie przez
stulecia nastąpiły w chrześcijaństwie.
Dekoracje świąteczne stanowią przystrojone lampkami palmy. Życie miasta
w przeddzień święta Bożego Narodzenia
koncentruje się na Placu Żłóbka, gdzie
często koncert kolęd miesza się z głośnym
nawoływaniem handlarzy. Na placu przed
bazyliką zwykle ustawia się choinkę udekorowaną dziesiątkami świateł i ozdób.
O tej porze roku temperatura w Betlejem oscyluje wokół 20° C – noce są natomiast chłodne. Tysiące pielgrzymów przybywa co roku do Betlejem w okresie Świąt
Bożego Narodzenia, aby tu na miejscu
przeżyć tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa. My będziemy to czynić w naszych
świątyniach i domach.
Maria Piesiewicz
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WIDZIANE Z POWIATU

Drogowa
niespodzianka
Takiej sygnalizacji świetlnej jeszcze w gminie Raszyn nie było. Pojawiła się na ul.
Warszawskiej w Jaworowej. Niby zwyczajne trzy światła, jakie wszyscy znamy,
a jednak inne. Różnica kryje się w małym
detalu, który został umieszczony na jednym z sygnalizacyjnych słupów. Mała
skrzyneczka to bardzo prosty radar, mierzący szybkość z jaką zbliżają się pojazdy
zarówno od strony Raszyna jak i Dawid.
Spieszę się uspokoić czytelników - nie jest
to radar mający na celu łapanie nierozważnych kierowców, a dyscyplinowanie
ich. O co chodzi? Tego typu system świateł nazywa się sygnalizacją świetlną – dyscyplinującą. Jej działanie polega na tym,
że z jednej strony ma ona ułatwić przejście na druga stronę ulicy pieszym, jednak
gdy nie ma chętnych – pieszych, wówczas
do gry wchodzi radarowa czujka prędkości. Gdy ktoś zbliża się do przejścia zbyt
szybko, wówczas automatycznie włącza
się światło czerwone, zmuszające nierozważnego kierowcę do zwolnienia. Warto
dodać, że zainstalowanie tych świateł to
inicjatywa dwóch radnych powiatowych
Edwarda Walczaka i Piotra Iwickiego,
którzy po licznych sygnałach o konieczności ograniczenia brawury kierowców
na prostej drodze, znaleźli rozwiązanie.
Cała historia zamontowania sygnalizatora dyscyplinującego ma jednak „drugie
dno”. Otóż miejsc w którym przydałby się
identyczny system dyscyplinujący w pasie
dróg powiatowych w gminie Raszyn jest
więcej. Niestety, kryteria ich instalacji są

skrzyżowania ważnych dróg. Najlepiej
jeśli jest na odcinku prostym, przez które
przejście pieszego jest niebezpieczne,
a kierowcy jeżdżą zbyt szybko. Moglibyśmy mieć jeszcze jedną taką instalację, ale
nie znaleźliśmy miejsca w pełni spełniającego powyższe założenia. Jeśli jednak
Czytelnicy mają pomysł na takie drogowe
dyscyplinowanie, proszę o kontakt:
piotr.iwicki@gazeta.pl

Dłuższe barierki
To nie potrzeba a konieczność. Po interwencji radnych: gminnego – Tadeusza
Pawlikowskiego i powiatowego – Piotra
Iwickiego, na chodniku oddzielającym
szkołę w Ładach od jezdni ul. Długiej
zamontowane zostały dłuższe barierki.
Dobudowanie kilku przęseł w kierunku

Niestety do dnia dzisiejszego ówczesna
wola władz samorządowych nie została
zrealizowana. Z tego też powodu krążące w ostatnim czasie pogłoski o zmianie wcześniejszego stanowiska władz Sejmiku Województwa Mazowieckiego co
do oczekiwanego połączenia placówek
szpitalnych rzecz obecnie planowanego
połączenia Szpitala Kolejowego i Szpitala Tworkowskiego, spotkało się z dezaprobatą wszystkich środowisk: związków
lekarzy, radnych miejskich i powiatowych. Ostatecznie na listopadowej sesji
radni zajęli w formie uchwały stanowisko
negujące połączenie Szpitala Kolejowego
i Szpitala Tworkowskiego. Obecnie klinika w Tworkach ma 1200 łóżek, Szpital
Powiatowy 177, a Szpital Kolejowy 120.
Z wyliczeń wynika, że w powiecie pruszkowskim stale brakuje 50 miejsc szpitalnych. Obawa że po połączeniu Szpitala
Tworkowskiego i Kolejowego do dyspozycji mieszkańców zostanie wyłącznie
niespełna 200 miejsc ze Szpitala Powiatowego, jest uzasadniona. W tej sytuacji
Radni Rady Powiatu Pruszkowskiego
zaapelowali aby – mając na względzie
względy ekonomiczne – połączyć Szpital Kolejowy z Powiatowym. Tworkowski
miałby pozostać niezależną instytucją.
Czy apel Radnych wzbudzi przynajmniej refleksję władz województwa? Nie
wiadomo.

Podolszyna Nowego zapobiega stawianiu
tam samochodów przez nierozważnych
rodziców. Parkujące na chodniku pojazdy
uniemożliwiały uczniom swobodne przejście, zmuszając ich do wyjścia na ulicę,
co nieraz kazało kierowcom gwałtownie
hamować. Niestety, nie pomogły wywieszane przez uczniów i nauczycieli apele
w formie małych plakatów. Ich prośby
o nieparkowanie trafiały jak grochem
w ścianę. Na szczęście groźba kolizji już
za nami.

Radni apelują

bardzo rygorystyczne. Mogą być montowane, gdy przejście dla pieszych nie jest
związane ze skrzyżowaniem (wówczas
trzeba byłoby budować „pełną” instalację
dyscyplinująca, podobną do tej w Sokołowie), a i w jego pobliżu nie może być
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Radni powiatowi złożyli na ręce przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Wojciechowskiej pismo, którego głównym przesłaniem była troska o dalsze losy służby
zdrowia w powiecie. Miało ono również
na celu wywołanie debaty na temat planowanego połączenia dwóch placówek zdrowia. Od lat 90. ubiegłego stulecia podejmowane były na terenie naszego obecnego
powiatu przedsięwzięcia mające doprowadzić do połączenia dwóch szpitali funkcjonujących w Pruszkowie, tj. Szpitala
Powiatowego oraz Szpitala Kolejowego.
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Wesołych Świąt
oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym
2013 roku, te gorące życzenia składam
wszystkim mieszkańcom Gminy Raszyn
w imieniu wszystkich Radnych Rady
Powiatu Pruszkowskiego z terenu Gminy
Raszyn.
Stronę redaguje Piotr Iwicki
radny powiatowy z gminy Raszyn

IMPREZY MŁODYCH MIESZKAŃCÓW

Mikołaj w Falentach
7 gr udnia sala widowiskowa Fili
GOK-u w Falentach zapełniła się najmłodszymi mieszkańcami gminy. Dla dzieci
rolników, jak co roku zostały zorganizowane Mikołajki. Każdy maluch dostał
zielony balon, obejrzał bajkę o Aniołach,

dziesiątce Polski, zaś w pierwszej dziesiątce Mazowsza uplasowali się: Aleksandra Polańska, Adrian Sadowski i Hubert
Szustak. Nie ulega wątpliwości, że współautorami sukcesu są trenerzy Robert
Daniszewski, Włodzimierz Szpakiewicz
i rodzice.
Doceniając sukcesy młodych sportowców Wójt Andrzej Zaręba zaprosił wszystkich do Urzędu Gminy, podziękował im
za pracę i promowanie gminy, wręczył
dyplomy z gratulacjami a na osłodę czekoladowe Mikołaje. Oni z kolei, obdarowali go zdobytymi pucharami i klubową
koszulką. Zawodnikom dziękowali też
rodzice i trenerzy, wręczając im sportowe
torby.
M. Kaiper

Mikołaj i Śnieżynka rozdają prezenty © A. Pluta

które poszukiwały Wigilijnej Gwiazdy,
a także otrzymał wspaniały podarunek
od Mikołaja. Na koniec, po tych szalonych atrakcjach dzieci mogły posmakować specjalnie dla nich przygotowanych
łakoci. Nie ma wątpliwości, że przygotowywanie takich atrakcji dzieciom przynosi prawdziwą radość, a organizatorom
i rodzicom satysfakcję z oglądania wspaniałych milusińskich.

Pierwszy
międzyprzedszkolny
Dzień Pluszowego Misia
Dnia 21 listopada 2012 r. w Przedszkolu
„Pod Topolą” odbył się organizowany
po raz pierwszy międzyprzedszkolny przegląd wierszy o tematyce misiowej. Tematyka wierszy nie bez kozery dotyczyła

M. Kaiper

To było bardzo miłe spotkanie © M. Kaiper

Paulina Sepek
nauczycielka przedszkola „Pod Topolą”

Osiedle Falenty
dla najmłodszych

Spotkanie z Wójtem
UKS GOS Raszyn, którego trzon stanowi obecnie 17-tu zawodników, powstał
w sierpniu 2012 r. na bazie sekcji pływackiej, a potrzeba jego założenia wynikała z coraz większych sukcesów odnoszonych przez młodych zawodników.
Wystarczy powiedzieć, że aż ośmioro
z nich: Albert Jędrzejewski, Mateusz
Jędrzejewski, Bruno Kazimierczak, Kacper Kępa, Adrianna Niewiadomska, Eryk
Rozmysłowki, Filip Rozmysłowski i Oliwia Wysokińska znalazło się w przynajmniej jednej konkurencji w pierwszej

zasiadły: P. M. Lechańska – wicewójt
gminy Raszyn, P. G. Wodzińska – prezes
Banku Spółdzielczego, P. K. Klimaszewska z raszyńskiego GOS-u, P. M. Kołakowska – dyrektor z Przedszkola nr 2
w Raszynie, P. E. Gac – dyrektor z przedszkola w Dawidach, P. J. Nowak – dyrektor z przedszkola w Falentach, P. J. Kosz
– dyrektor z przedszkola w Sękocinie oraz
przedstawiciel Rady Rodziców z przedszkola „Pod Topolą” P. K. Wojtczak.
Dzieci bawiły się doskonale, choć nie
obyło się bez artystycznej tremy. Każdy
z uczestników był gorąco nagradzany
brawami. Ponieważ ocena występów była
niezwykle trudna, bo każdy Przedszkolak
był doskonale przygotowany, jury postanowiło, iż wszyscy mali artyści zajmują
ex aequo pierwsze miejsce. Dzieci otrzymały nagrody w postaci wielkich misiów.
Po przeglądzie artystycznym nagrodzone
zostały także dzieci, które wykonały prace
plastyczne o tematyce misiowej. Po występach nadszedł czas na „misiowe co nieco”
w postaci słodyczy z dodatkiem ulubionego przysmaku misia, czyli miodu.
Przedszkolaki już zastanawiają się jak
w przyszłym roku uczcić dzień ich ulubionej maskotki.

Każde dziecko przytulało swojego misia © A. Pluta

misiów – tych małych i dużych, pluszowych i miękkich, z łątką, czy bez, starszych i młodszych… Otóż w listopadzie,
dokładnie 25.11. obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto
Misia ustanowiono dokładnie w setną
rocznicę powstania maskotki – w 2002
roku.
Przedszkolaki z „Pod Topoli” Dzień
Pluszowego Misia znają i obchodzą od
dawna, ale o swojej ulubionej i ponadczasowej maskotce chciały powiedzieć
coś więcej. Zrodził się zatem pomysł
recytacji „pluszowych” wierszy. Do współpracy zaproszono pozostałe przedszkola
z gminy Raszyn. Mali przedstawiciele
przedszkoli spotkali się „Pod Topolą”
aby zaprezentować swoje recytatorskie umiejętności kolegom, nauczycielom, rodzicom i jak to jest w zwyczaju
poważnych występów jury, w którym

Zarząd Osiedla Falenty i Filia GOK
w Falentach zorganizowały w sobotę
9 grudnia wspaniałą imprezę Mikołajkową dla najmłodszych. Dzieci bawiły się
oglądając występy grupy cyrkowej, uczestnicząc w zabawach, oglądając ogromne
bańki mydlane, czy w końcu odbierając prezenty od Mikołaja. W zabawach
dzieci uczestniczyli też rodzice, próbując jazdy na jednokołowym rowerze, czy
też dzielnie pomagając przy przeciąganiu
liny. Nie zabrakło oczywiście słodkiego
poczęstunku. To była wspaniała zabawa.
M. Kaiper

Mikołaj odwiedził milusińskich z Falent © M. Kaiper
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BIBLIOTEKA

O uruchomieniu bazy będziemy informować na bieżąco na naszej stronie www,
profilu Facebook, w Kurierze Raszyńskim
oraz poprzez plakaty i ulotki.

wydarzeń bibliotecznych można śledzić
na naszej stronie www.bibliotekaraszyn.pl.
Dagna Kruszewska

Magdalena Golec

Światowy Dzień
Pluszowego Misia

Dostęp do czytelni
on-line coraz bliżej!
Z przyjemnością informujemy, że raszyńska biblioteka jest na finiszu rozmów, których skutkiem ma być zawiązanie konsorcjum kilkunastu bibliotek publicznych
na rzecz wspólnego wykupienia dostępu
do największej polskiej bazy ebooków
IBUK.PL. Baza IBUK zawiera ponad
5 tysięcy pełnych tekstów książek czołowych wydawców krajowych, z dziedzin
takich jak: nauki ekonomiczne, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze,
społeczne, informacja naukowa, medycyna, prawo, teologia. Poprzez portal
można czytać także literaturę piękną,
literaturę faktu, słowniki, leksykony, kompendia, albumy, atlasy, literaturę dla dzieci
i młodzieży, podręczniki i lektury szkolne,
literaturę kobiecą, przewodniki i poradniki. Obecnie trwają rozmowy dotyczące
wyboru puli tytułów oraz treści porozumienia między uczestnikami konsorcjum.
Zakończą się one najprawdopodobniej
na początku nowego roku podpisaniem
umowy z właścicielem IBUK – Wydawnictwem PWN i już wkrótce możliwością
zaoferowania zarejestrowanym Czytelnikom nowej bezpłatnej usługi w postaci
czytelni on-line (z platformy IBUK
Libra) z około 400 wybranymi tytułami
książek naukowych i popularno-naukowych wydanych w Polsce po roku 2000.
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22 listopada, trzy dni wcześniej, niż
przypada Światowy Dzień Pluszowego
Misia świętowaliśmy, wspólnie z dziećmi
z raszyńskiego Bajkowego Przedszkola,
ten miły jubileusz przesympatycznej
maskotki. Zaczęliśmy od oglądania całkiem sporego wyboru bajek, gdzie misie
są głównymi bohaterami. Były więc
i misiowe sławy, takie jak Miś Uszatek, Miś Paddington, Kubuś Puchatek,
Po (Kung-Fu Panda), a także szereg równie
poczciwych, ale nie tak znanych, jak Miś
Irving, Mały Miś, Pan Miś, Miś Gabryś
i inni misiowi dżentelmeni. Następnie
przeszliśmy do Czytelni. Tu przedszkolaki wysłuchały krótkiej historii pluszowego misia, a także obejrzały multimedialną misiową prezentację, z fragmentem
bardzo znanej dobranocki o niedźwiadku,
co „klapnięte uszko ma”. Potem przyszła
pora wcale nie na dobranoc, ale na kolorowanki oraz misiowy poczęstunek. Swoje
prace dzieci zabrały ze sobą do przedszkola, wraz z pamiątkowymi naklejkami
od nas. Podczas spotkania przeczytaliśmy również dwie książeczki: „Misia niedużego” Anny Matusiak i „Koszyk pełen
wierszy” w wyborze Natalii Usenko.
Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za miłą wizytę. Relacje z wszystkich
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Podczas misiowej prezentacji © Marianna Kłos

Organizacje
pozarządowe
bibliotekom
Aż 195 bibliotek publicznych, uczestniczących w obecnej, II już rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, ubiegało się
we wrześniu o współpracę z dziesięcioma
doświadczonymi organizacjami pozarządowymi, składając wnioski do konkursu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Do udziału uprawnione były
tylko te biblioteki, które opracowały
plan rozwoju, zaakceptowany przez trenera Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej. Z radością informujemy,
że GBP w Raszynie znalazła się w gronie
zwycięskich instytucji i uzyskała w ten
sposób możliwość współpracy z dwiema
organizacjami: Fundacją Ośrodka Karta
(poprzez projekt Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej, zakładające m.in. szukanie
świadków historii lokalnej, gromadzenie
zdjęć, dokumentów i relacji, digitalizowanie zbiorów i prezentowanie ich
za pomocą specjalnej strony internetowej
w sieci CATL); oraz z Fundacją Inicjatyw
Społeczno Ekonomicznych (poprzez projekt „Praca. Enter”, który ma przygotować
bibliotekę/filię do pełnienia funkcji lokalnego centrum wsparcia dla osób poszukujących pracy lub dopiero planujących
karierę zawodową). Współpraca z organizacjami, która ma zaowocować wprowadzeniem nowych usług dla Mieszkańców,
zacznie się od szkoleń w styczniu i potrwa
do lipca 2013 roku.
Magdalena Golec
Redakcja Kuriera Raszyńskiego przeprasza za nieprawidłowości w poprzednim numerze. Tym razem chochlik
drukarski bardzo się napracował i skutecznie uśpił naszą
czujność. Przepraszamy zatem: p. Marię Sikorską Jasik,
p. Katarzynę Witanowską i Klub Seniorów z Rybia.
Małgorzata Kaiper

GOK

Aktorska interpretacja poezji…
Rewelacyjny koncert Bente Kahan w Falentach
2 grudnia wieczorem w Sali Kryształowej kompleksu pałacowego w Falentach
odbył się koncert zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie przy
współpracy z Fundacją Bente Kahan, Instytutem Technologiczno- Przyrodniczym
w Falentach oraz Festiwalem Jazz Jamboree.

Swoją obecnością zaszczycili Falenty
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym Staffan Herrström – ambasador Królestwa Szwecji, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu
Pruszkowskiego, władz lokalnych na czele
z Andrzejem Zarębą, Wójtem Gminy
Raszyn, radni, sołtysi, przewodniczący
rad osiedli, pracownicy placówek naukowych, edukacyjnych, różnych instytucji,
przedstawiciele rzemiosła, ludzie kulturyogólnie rzecz ujmując – miłośnicy poezji
i muzyki.
Po powitaniu przeze mnie gości
i publiczności do mikrofonu podeszła
gwiazda tego wieczoru Bente Kahan,
wybitna artystka piosenki aktorskiej
na świecie, aktorka Teatru Narodowego
w Oslo, absolwentka uczelni aktorskich
w Tel Awiwie i Nowym Jorku; Norweżka

barwą głosu przejść do ekspresyjnych interpretacji tekstów poetyckich m.in. Wisławy
Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Mordechaja Gebirtiga. Wyśpiewywała żal
i tęsknotę, cierpienie i nadzieję. I chyba ta
ostatnia odnalazła w sztuce Bente Kahan
najwięcej miejsca bo motywem przewodnim programu „Ani Ma’Amin” była wiara,
pokazana w pogłębionej poetyckiej refleksji w różnych kontekstach. Artystka wzbogaciła temat osobistymi przemyśleniami
w wielojęzycznym komentarzu. Były łzy
wzruszenia na jej twarzy i niezwykła cisza
licznie zgromadzonej publiczności, którą
ten występ także poruszył. Po każdym
utworze – wielkie brawa, a po koncercie
– owacje na stojąco. Był to także wyraz
uznania dla artystów muzyków towarzyszących Bente Kahan: Mirosława Carlosa
Kaczmarczyka (gitara), Macieja Ostromeckiego (perkusja), Piotra Iwickiego (syntezatory, sampling). Elektryczne gitary, perkusja z całą gamą niezwykłych efektów,
syntezatory – charakterystyczne obecnie
dla muzyki popularnej instrumenty tworzą
niezwykły, niepowtarzalny klimat występów tej znakomitej artystki.
Cieszy niezmiernie fakt, że takie artystyczne wykonanie znalazło w naszej
gminie entuzjastów, co potwierdził nadkomplet słuchaczy w Sali Kryształowej
oraz kuluarowe rozmowy po koncercie.

od kilku lat mieszkająca w Polsce. Wystąpiła na tle prostej scenerii którą tworzyła
nastrojowa gra świateł. Koncert rozpoczęła własnym songiem „Nigun Wrocław”,
by przez trzy pieśni oparte na staro biblijnych tekstach, interpretowanych wyrazistą

Nic dziwnego, Bente Kahan to dzisiaj
artystka światowego formatu, swobodnie posługująca się również – na scenie
– sześcioma językami! Najlepszą recenzją jej występu były słowa jednego z słuchaczy: „Niezwykłe, piękne” a miarą

sukcesu to, że po koncercie płyty artystki
rozchodziły się błyskawicznie. Tą drogą
składam serdeczne podziękowanie za
współpracę gospodarzom miejsca, w któr ym odbył się koncert: Profesorowi
Edmundowi Kacy, dyrektorowi Instytutu
Technologiczno-Przyrodniczego oraz
Kazimierzowi Borysowi, dyrektorowi
ds. administracyjno-technicznych.

Dziękuję także Piotrowi Iwickiemu,
pomysłodawcy i rezyserowi koncertu
oraz sponsorom: Krzysztofowi Kowalowi, prezesowi Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN,
Grażynie Wodzińskiej, prezes Banku
Spółdzielczego w Raszynie oraz Państwu
Lidii i Jackowi Gromkom. Dziękuje też
Krzysztofowi Sadowskiemu i Martynie
Wojciechowskiej – organizatorom festiwalu Jazz Jamboree za udzieloną pomoc.
Trudnym do przecenienia jest również
fakt, że o naszym koncercie szeroko
pisała prasa zarówno ogólnopolska jak
i lokalna, co traktujemy jako ważną promocję gminy.
J u ż t e r a z z a p r a s z a m Pa ń s t w a
na następny koncert noworoczny
13 stycznia, również w Pałacu. Życzę
w imieniu własnym i Pracowników
GOK‑u radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wspólnych kulturalnych spotkań
w Nowym Roku 2013, równie wspaniałych jak opisywany koncert.
Elżbieta Kuczara
Dyrektor GOK-u
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SPORT W GIMNAZJUM

Koniec roku, nie koniec sportowych sukcesów w Gimnazjum…
Rok kalendarzowy uczniowie Gimnazjum w Raszynie kończą z pokaźnym dorobkiem zdobytych medali i pucharów w ramach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.
•	W piłkarskim Finale Wojewódzkim, drużyna piłki nożnej dziewcząt
zajęła piąte miejsce, a chłopcy siódme.
Wyjazd na zawody odbył się dzięki
pomocy finansowej Gminy Raszyn).
•	W powiatowych biegach przełajowych
Weronika Sochacz (2e) i Sebastian
Cybulski (2b) – zdobyli pierwsze miejsca i po dalszych eliminacjach zakwalifikowali się do udziału w Finale Wojewódzkim XV MIMS.
•	Nasze futbolistki na własnym terenie rozgromiły r ywalki w zawodach powiatowych i międzypowiatowych uzyskując awans do Finału
XV MIMS. Natomiast drużyna chłopców zajęła nastepujące miejsca: drugie w powiecie i trzecie w zawodach
międzypowiatowych.
•	Kilka tygodni temu po raz pierwszy
w historii Gimnazjum nasze koszykarki
zdobyły pierwsze miejsce w powiecie.
Sukces godny uwagi, bo w finale pokonaliśmy gospodynie (Gimnazjum Sportowe z Pruszkowa), drużynę trenująca
koszykówkę od 6 lat!
•	Drugie miejsce w zawodach powiatowych wywalczyli chłopcy grający
w unihokeja.
Oferta zajęć pozalekcyjnych z zakresu
gier zespołowych jest w naszej szkole
niezwykle bogata. Uczniowie mogą podszkolić swoje umiejętności gry w tenisa
stołowego, szachów oraz skorzystać
z siłowni lub pograć w bilard. Organizujemy mistrzostwa gimnazjum w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych. Ponadto włączamy się w akcje

organizowane przez szkołę: WOŚP,
imprezy ogólnoszkolne, przedstawienia teatralne. Współpracujemy z GOS,
np. podczas „Biegu Raszyńskiego”.
Prowadzimy zajęcia dla absolwentów,
bierzemy udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie
gminy. Ciekawą ofertą jest zorganizowanie
zimowego wyjazdu w góry, na tzw. „Białą
Szkołę”, który połączony jest z zajęciami
przygotowującymi do egzaminu gimnazjalnego (lekcje matematyki i fizyki).
Bogate doświadczenie nauczycieli doceniane jest poprzez powierzanie im funkcji
kierowników oraz opiekunów dzieci i młodzieży na gminnych koloniach.
Naszym marzeniem jest, aby w niedalekiej przyszłości powstała przy gimnazjum
większa sala gimnastyczna. Dzięki temu
więcej uczniów mogłoby korzystać z zajęć.
Sukcesy sportowe dzieci i młodzieży są
wspaniałą promocją naszej gminy. Mamy
ogromną nadzieję, że nam dorosłym
uda się stanąć na wysokości zadania
i utrzymać tę wysoką poprzeczkę postawioną przez młodych pasjonatów sportu.
Nie chcielibyśmy, by te sportowe zainteresowania rozbiły się w zetknięciu z szarą
rzeczywistością o zwyczajny brak środków
finansowych.
Więcej informacji na stronie internetowej naszego gimnazjum. Zapraszamy
do odwiedzania szczególnie zakładki
SPORT.
Olimpia Bartosik-Wiśniewska

Jak co roku gramy w naszym Gimnazjum!
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SPORT

GMINNY OŚRODEK SPORTU w RASZYNIE
sprawozdanie 2012 r.

Rok 2012 był bardzo udany dla Gminnego Ośrodka Sportu.
Wiele inwestycji przyniosło zamierzone efekty, zyskaliśmy
zaufanie Klientów, firm zewnętrznych i partnerów. Nawiązaliśmy
fantastyczną współpracę z Klubami Sportowymi oraz wszystkimi
sekcjami sportowymi, wspieraliśmy raszyńskie szkoły i przedszkola, inicjowaliśmy wiele nowych, pilotażowych projektów,
zawodów i turniejów. Inwestycje 2012 r. obejmowały zakupy,
remonty oraz modernizacj�������������������������������������
ę������������������������������������
wszystkich obiekt������������������
ów����������������
GOS-u, tj. pływalni, boiska Orlik, boiska Wronik oraz stadionu.

INWESTYCJE

• z akup maszyny do konser wacji i czyszczenia boiska
z nawierzchnią syntetyczną Honda F720 – boisko Wronik
oraz boiska Orlik
• montaż oraz modernizacja piłkochwytów w obiekcie – boisko
Orlik
• wymiana 100% podzespołów wszystkich szafek w szatniach
damskich, męskich oraz rodzinnych – pływalnia
• zakup nowego układu kontrolno-pomiarowego instalacji wody
basenowej w nieckach rekreacyjnej oraz sportowej – pływalnia
• wykonanie generalnego remontu wraz z kompletną wymianą
elementów wyposażenia saun suchych firmy Klafs – pływalnia
• wykonanie generalnego remontu wraz z kompletną wymianą
elementów wyposażenia w toaletach: damskiej, męskiej oraz
dla niepełnosprawnych w holu głównym – pływalnia
• zakup urządzenia sterującego pracą silnika wentylatora nawiewowego w centrali wentylacyjnej szatni – pływalnia
• generalny remont oraz modernizacja systemu monitoringu
obiektu – pływania oraz stadion
• generalny remont instalacji elektrycznej obiektu – stadion
• zakup kosiarki samojezdnej do konserwacji trawy naturalnej
wraz z osprzętem Viking MT/Stihl – stadion
• zakup defibrylatora z osprzętem PAD 500P (szyny Kramera,
apteczka specjalistyczna, kołnierz ortopedyczny dla dorosłych,
kołnierz ortopedyczny dla dzieci) – pływalnia

WYDARZENIA SPORTOWE

• 10. urodziny Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie, styczeń
• Dwie edycje zawodów pływackich „Juniorki”, dla dzieci, które
uczestniczą w zajęciach nauki oraz doskonalenia pływania,
styczeń i maj – nowy projekt
• Walentynki z GOS, luty
• Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Raszyn
dla chłopców rocznika 1999, marzec
• Dziecięcy Festiwal Karate, marzec
• Drużynowe Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów II ligi,
Szkoła Podstawowa w Raszynie, marzec oraz wrzesień
• II Mini Bieg Raszyński, stadion GOS Raszyn, kwiecień
• III Bieg Raszyński, współorganizowany z KS Raszyn, w którym
udział wzięło blisko pół tysiąca uczestników, kwiecień
• Turniej Mini Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Chłopców
rocznika 2002, przy wsparciu ambasad państw biorących
udział w Euro 2012, Wronik, czerwiec – nowy projekt
• XIV Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu,
wrzesień – nowy projekt
• Zawody w Biegach Przełajowych klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum, październik
• Ogólnopolski Sprawdzian Umiejętności i Wszechstronności
Stylowej w pływaniu, listopad – nowy projekt
• Turniej PlayStation 3 w grę Fifa 12, grudzień – nowy projekt
• Mokre Mikołajki, grudzień – nowy projekt
• AquaZumba, pilotażowy program zajęć tej innowacyjnej formy
wodnego aerobicu, grudzień – nowy projekt
• Jednocześnie Gminny Ośrodek Sportu w 2012 roku otrzymał
dwa prestiżowe wyróżnienia:
– Wyróżnienie „Boisko na medal 2012” – jako piąta Gmina
w Polsce, boisko Wronik.
– Wyróżnienie „Sportowa Gmina 2012” – Gmina Raszyn
oraz GOS w rankingu 60-ciu gmin promujących sport oraz
rozwijających infrastrukturę sportową w 2012.
– Autorski system rezerwacji boisk „zaklep-boisko.pl”, jako
jedna z pierwszych gmin w Polsce.

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie składa wielkie podziękowania wszystkim pracownikom za wniesioną pracę, Mieszkańcom i Klientom
za zaufanie, instytucjom nas wspierającym i sponsorom, a także Władzom Gminy oraz Radzie Gminy Raszyn za wsparcie i współpracę.
Katarzyna Klimaszewska, Rafał Ulewicz
Wyróżnienie przyznawane
w ramach Programu

Program Promocji
Gmin i Powiatów
Kapituła Wyróżnienia

Monika Filipiuk
Przewodnicząca
Kapituły

Gmina
Raszyn
Została wyróżniona tytułem Sportowa Gmina 2012
za inwestycje w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie
programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie

CERTYFIKAT

Grażyna Rabsztyn

Krzysztof Miklas

Wiceprzewodnicząca
Kapituły

Wiceprzewodniczący
Kapituły

to boisko zostało wyróżnione tytułem
Danuta Burzyńska

Norbert Skupiński

Redaktor Naczelna
miesięcznika Builder

Redaktor Naczelny
miesięcznika sportplus

Zarząd Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej

Marek Zdziebłowski

Rafał Pierzyński

Prezes Zarządu
Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej

Wiceprezes Zarządu
Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej

„boisko na medal 2012”

Miasto bierze udział w ogólnopolskiej
akcji promocji dobrych praktyk
„Nasze boisko – boiskiem na medal”
organizowanej przez Polski Klub
Infrastruktury Sportowej w ramach
Programu „budujemy Sportową Polskę”

www.sportowapolska.eu

Gmina Raszyn

KURIER RASZYŃSKI NR 22 GRUDZIEŃ 2012 | WWW.RASZYN.PL

19

RASZYNIACZEK
DZIEŃ DOBRY! W styczniu zaprezentuję Wasze prace świąteczne i noworoczne, które bardzo lubicie wykonywać,
zwłaszcza portrety ulubionego świętego wszystkich dzieci – świętego Mikołaja. Tymczasem moim prezentem dla Was
będzie portret wykonany przeze mnie. Dzisiaj z przyjemnością pokazuję prace plastyczne z dwóch konkursów: „Moje
spotkanie z pływaniem” i „Polskie Parki Narodowe i ich symbole”. Pierwszy konkurs przeprowadzony został w naszej
gminie z inicjatywy pań: Marioli Kaczorowskiej i Bożeny Ciesielskiej, nauczycielek SP w Raszynie, we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Gminnym Ośrodkiem Sportu. Był to tradycyjnie konkurs – zabawa, w której małym
artystom mogli w wykonaniu prac pomagać także opiekunowie. Obok zamieszczam nagrodzone prace, które można
obejrzeć na wystawie w Sali widowiskowej GOK-u w Urzędzie Gminy. Autorom serdecznie gratuluję! Drugi konkurs
zorganizował Odział Ochota warszawskiego PTTK-u. Wzięło w nim udział 241 uczestników z różnych placówek
kulturalnych i edukacyjnych z Mazowsza. W gronie nagrodzonych znalazły się uczestniczki zajęć artystycznych GOK-u:
Gabrysia Grzegorzewska (instruktor Barbara Zarychta), Hanna Sokołowska i Kinga Pęczek (instruktor Anna Sołtysiak).
Gala Finałowa odbyła się 24 listopada w MDK-u przy ul. Rokossowskiej w Warszawie. Wielkie brawa dla artystów,
których prace pięknie prezentowały się na okolicznościowej wystawie.
Pozdrawiam serdecznie świątecznie i noworocznie, dziękując za wszystkie życzenia. Raszyniaczek

Konkurs Przyrodniczy - Prace Nagrodzone

Prace wyróżnione, Gimnazjum w Raszynie
(GOK Raszyn, instruktor Anna Sołtysiak)
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Prace wyróżnione, SP Raszyn

(GOK Raszyn, instruktor Anna Sołtysiak)

Artur Kisiel, kl. 3

Gabrysia Grzegorzewska,
kl. 1 SP Raszyn (GOK Raszyn,
instruktor Barbara Zarychta)

Helena Sokołowska, kl. 3 SP
Raszyn (GOK Raszyn, instruktor
Anna Sołtysiak

Julia Demidziuk, kl. 2
Kajetan Szymczyk, kl. 4

Kinga Pączek, kl. 3 Gimnazjum (GOK Raszyn, instr. Anna Sołtysiak)

Dominika Jarmużyńska, kl. 2

Dominika Zielonka, kl. 5

Emilia Krajewska, kl. 3

Kinga Marszałek, kl. 3

Magda Ochman, kl. 4

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„MOJE SPOTKANIE Z PŁYWANIEM”
PRACE NAGRODZONE

1. Zofia Nockiewicz, SP Sękocin
2. Paweł Kaczorowski, SP Sękocin
3. Kamil Pyrka, SP Łady
4. Mateusz Walczak, SP Łady
5. Adam Olszewski, SP Łady
6. Hubert Muracki, SP Raszyn
7. Martyna Wołoszyn, SP Raszyn
8. Dominika Kucińska, SP Raszyn
9. Laura Chmielewska, SP Raszyn
10. Vadym Vasin, SP Raszyn
11. Małgosia Janiec, SP Raszyn
12. Aurelia Balcer, SP Raszyn
PRACE WYRÓŻNIONE: Kamil, Dudek, Mateusz Taborek, Oliwia
Zientała, Adrianna Sitarska, Ada Krakowska, Marta Bednarczyk,
Aleksander Więch, Hanna Gulczyńska, Staś Popis, Bartek Wilkowiecki,
Radek, Leśniewski, Nikola Słodkowska, Małgorzata Błasiak, Iga
Puławska, Bartek Laskowski, Zosia Kacperska, Martyna Kulińska,
Karolina Zaraś, Konrad Kabala, Marta Mańkowska, Franciszek
Krześniak, Jakub Imiołek, Tinka Ha Thuy, Emilka Hoffman, Zosia
Gregorczyk, Joanna Jabłońska, Aleksandra Morawska, Zuzanna
Choińska, Kacper Pałyska, Amelia Kamińska, Kuba Zaniewski, Adam
Jarząb, Ola Bartkowska, Martyna Jęczalik, Kacper Czapla, Natalia
Masłowska, Zuzia Stefaniak, Asia Rogalska, Bartosz Choiński

Zapraszamy ! Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 - 18.00
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; Redakcja: Elżbieta Kuczara; opracowanie graficzne: Anna Pluta

