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Obchody Roku Księcia Józefa Poniatowskiego

RADA GMINY RASZYN

XXXIII Sesja Rady Gminy Raszyn
Trzecia w tym roku Sesja Rady Gminy
Raszyn poświęcona została wielu sprawom, zarówno przyjmowanym bez
kontrowersji jak i wywołującym burzliwe dyskusje.

właściciel wystąpił do Rady Gminy
o zgodę na wykup z bonifikatą. Po długiej
dyskusji, Radni uzgodnili 80% bonifikaty.

Sprawozdanie z pracy policji

Radni nadali nazwy trzem nowym ulicom.
W Dawidach Bankowych powstały ulice:
Miętowa i Widok, a w Ładach – Ziołowa.

Zaproszeni przez Przewodniczącego
Rady Gminy Dariusza Marcinkowskiego Komendant Policji w Raszynie
mł. asp. Krzysztof Iwanowski i jego z-ca
asp. Karol Żak opowiedzieli o stanie bezpieczeństwa w gminie. Najpoważniejsze przestępstwa to kradzieże, również
z włamaniem, rozboje i oszustwa i najczęściej mają miejsce w Jankach, Raszynie
i Rybiu. Wykrywalność sprawców wynosi
ok. 40%. W 2012 r. złapano 54 sprawców i 89 poszukiwanych. W sumie było
3437 interwencji, w tym 270 domowych.
W komisariacie pracuje 26 funkcjonariuszy, w tym 4 dzielnicowych. Policjanci
poprosili radnych i sołtysów o nakłanianie mieszka������������������������
ń�����������������������
ców do zgłaszania policji wszystkich niepokojących sytuacji.
Można to zrobić anonimowo. Poinformowali, że budowa nowego komisariatu rozpocznie się wiosną. W dalszej części spotkania radni i sołtysi prosili policjantów
o szczególną uwagę na niekorzystne zjawiska w różnych miejscach gminy. Ci z kolei
prosili o ponowne przeznaczenie środków
na ponadnormatywne dyżury.

Wykup gruntu
w użytkowaniu wieczystym
Z wnioskiem o to zgłosił się do Rady
Gminy właściciel działki usługowej, którą
dwadzieścia lat temu kupił na rynku wtórnym płacąc za nią tak jak za własność.
Początkowo niska opłata za użytkowanie wieczyste, przez ostatnie kilka lat
wynosiła już kilkanaście tysięcy rocznie, a od dwóch lat ponad 60 tys. zł.
W związku ciężarem nie do udźwignięcia

Nowe ulice w gminie

Uchwalenie planu
zagospodarowania dla CH Janki
Do uchwały Rada Gminy przystąpiła
pod koniec 2011 roku. Z uwagi na nieduży i jednorodny teren oraz brak protestów procedowanie trwało stosunkowo
krótko.��������������������������������
Uchwała była gotowa na poprzednią sesję. Ponieważ okazało się, że zapisy
planu budzą wątpliwości, Przewodniczący
Dariusz Marcinkowski złożył wniosek
o zdjęcie uchwały z obrad sesji, przeprowadzenie spotkania mieszkańców,
radnych, sołtysów i przedstawicieli CH
Janki i wypracowanie wspólnego stanowiska. Spotkanie odbyło się 28 stycznia
i podczas niego przeanalizowano sporne
zapisy. Po spotkaniu reprezentanci CH
Janki złożyli zobowiązanie partycypowania w takich inwestycjach jak chodniki wzdłuż Mszczonowskiej, odwodnienie ul Wspólnej oraz zapewnili, że na tej
ulicy nie będzie ruchu z Centrum. Nie
zlikwidowało to wątpliwości części radnych i niektórych mieszkańców, obawiających się, że rozbudowa CH Janki zagrozi
interesom miejscowych przedsiębiorców.
Po burzliwej dyskusji plan uchwalono
głosami 9 radnych. 2 było przeciw, a 4
wstrzymało się od głosu.

Nowe ceny na basenie
Propozycję podwyżki złożyła dyrektor
GOS Katarzyna Klimaszewska, uzasadniając ją rosnącymi kosztami utrzymania
basenu. Stwierdziła, że z uwagi na 100%
wykorzystanie całego obiektu, nie jest

Głosowanie nad budżetem © M. Kaiper
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w stanie zwiększyć dochodu nowymi
zajęciami. Dodała też, że proponowane
ceny są�������������������������������
na poziomie najniższych w Warszawie. Rada Gminy 9 głosami za uchwaliła podwyżkę.

Powołanie doraźnej Komisji
ds. rewitalizacji Austerii
Rada, uznając rangę rewitalizacji zabytku
powołała Komisję doraźną, w skład której weszli: A. Matracka (Przewodnicząca),
Maria Makarska, Dariusz Marcinkowski
i Rafał Sieradzki.

Komisja Rewizyjna
sprawozdanie i plan pracy
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rafał
Sieradzki złożył szczegółowe sprawozdanie z zeszłorocznych prac prezentując wszystkie uwagi komisji i otrzymane
wyjaśnienia. W dalszej części podjęta
została uchwała zatwierdzająca plan pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn
w 2013 roku.

Uchwała w sprawie ustanowienia 2013 r. Rokiem Księcia Józefa
Poniatowskiego
W związku z 250 rocznicą urodzin i 200
rocznicą śmierci Wodza Naczelnego wojsk
Księstwa Warszawskiego uczestniczących
w Bitwie pod Raszynem, Rada Gminy
ustanowiła bieżący rok Rokiem Księcia Józefa Poniatowskiego. Jednocześnie
zaprezentowano plan związanych z tym
uroczystości.

Zmiany w rozliczaniu dotacji
Gminy Raszyn dla Spółki Wodnej
Od 2011 r. Rada Gminy Raszyn dofinansowuje działania Spółki Wodnej Raszyn.
W 2012 r. przyznała dotację 515 000 zł,
z których Spółka Wodna Raszyn wykorzystała ok. 100 tys. złotych, Na kolejne
400����������������������������������
 ���������������������������������
000������������������������������
zł���������������������������
nie przygotowała przetargów. W tym roku Spółka może uzyskać
200 000 zł, a w celu ułatwienia procedur Rada zmieniła zasadę wypłacania
środków: w ciągu 2 tygodni po podpisaniu umowy z Urzędem Gminy, a nie jak
poprzednio, po rozliczeniu prac.

W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania Wójta Andrzeja
Zaręby z bieżących prac oraz interwencji
mieszkańców.
Małgorzata Kaiper
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Obchody Roku Księcia Józefa Poniatowskiego
w Gminie Raszyn
Zwrot „Książę Józef z konia
zsiadał” oznaczał, że wódz
naczelny będzie wspierał
męstwem swoich żołnierzy.
Wyrażało on najwyższy szacunek. Pamięć histor yczna
o takim księciu związana jest
z Bitwą pod Raszynem, bo tu
również wykazał się kunsztem żołnierskim, ogromną
odwagą i pogardą dla śmierci.
Nierozstrzygnięta bitwa i późniejsza ekspedycja na Galicję
podwoiły ter ytorium Księstwa Warszawskiego, a księciu
przysporzyły miano Obrońcy
Ojczyzny. Zmyły też z nazwiska hańbę zdrady króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Utworzone przez Napoleona,
a obronione przez Józefa
Poniatowskiego Księstwo Warszawskie zmusiło obradujące
w 1815 r. na Kongresie Wiedeńskim zwycięskie mocarstwa, do utworzenia z części ziem polskich Królestwa

Polskiego. Dzięki temu, choć
pod carskim berłem, nazwa
Polski przetr wała w polityce europejskiej. W kraju
zaś działały rodzime instytucje. Wszystko to każe Księcia
Józefa Poniatowskiego widzieć
w szerszym kontekście niż
Naczelnego Wodza.
W tym roku zbiegają się
dwie okrągłe rocznice związane z życiem księcia Józefa
Poniatowskiego: 250-ta urodzin i 200-na śmierci. Jest
to doskonała okazja, aby
jego dzieło przypomnieć. Z
tego względu, uchwałą Rady
Gminy Raszyn uznano rok
2013 Rokiem Księcia Józefa
Poniatowskiego. Obchody
pokażą nie tylko wydarzenia
związane z Bitwą pod Raszynem, ale też jak w ciągu pięćdziesięciu lat swojego życia
książę, urodzony z matki
Czeszki, ojca austriackiego
ar ystokraty, początkowo

Wojciech Kossak: Książe Józef Poniatowski w roku 1812

lekkoduch, stał się nie tylko
doskonałym dowódcą, ale
i wielkim patriotą. Będzie to
z pewnością solidna lekcja
historii.
Program obchodów będzie
bogaty: we współpracy z Polską Akademią Nauk – Archiwum w Warszawie, Polskim
Towarzystwem Archiwaln y m , s t a r a n i e m U rz ę d u
i Rady Gminy oraz Gminnego
Ośrodka Kultur y, wydamy
pamiątkowe medale i pocztówki, w kwietniu odbędzie się

uroczysta sesja Rady Gminy
z udziałem przedstawicieli
PAN, inaugurująca obchody,
we wszystkich gminnych placówkach edukacyjnych przewidziano konkursy historyczne
i plastyczne, a w Ładach
w szkole podstawowej, której patronuje, uroczystość
pt Urodziny Księcia. To tylko
kilka wydarzeń. Na wszystkie, o któr ych informować
będziemy na bieżąco, zapraszamy mieszkańców.

aż 14 firm. Spośród nich
wybrano TREBUD IZOLACJE
BUDOWLANE Sp. komandytowa z Pruszkowa, która
za kwotę 307 500 zł ma zrealizować zamówienie w ciągu
6 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Najwyższa oferta opiewała
na kwotę ponad dwukrotnie

wyższą – 775 308 zł. W lutym
wykonawca został zaakceptowany przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, wobec czego, jak tylko
pozwolą na to warunki pogodowe będzie mógł przystąpić
do pracy.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Kolejne prace w Austerii
Od początku br. roku Urząd
Gminy Raszyn prowadzi
prace, któr ych celem jest
zabezpieczenie zabytkowego obiektu Austerii. Zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Konserwatora Zabytków,
po szeregu ekspertyz przeprowadzonych w 2011 i 2012 r.
przygotowano przetarg

na wykonanie hydroizolacji
poziomej i pionowej, suszącej
budynek.
W styczniu rozstrzygnięto
przetarg. Obawy, iż trudno
będzie znaleźć firmę posiadającą specjalistyczne uprawnienia, z uwagi na zabytkową
materię budynku, nie były
zasadne, ponieważ zgłosiło się

Zofia Kaiper

Austeria © M. Czajkowska
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EKOLOGIA

Harmonogram zbiórki odpadów
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DALSZY CIĄG ZBIÓRKI ODPADÓW POSEGREGOWANYCH

W 2013 roku kontynuujemy pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym. Tak jak w ubiegłym
roku możecie Państwo gromadzić posegregowane odpady w dwóch rodzajach worków: żółtych i zielonych. Na każdym
z nich znajduje się informacja o produktach, które można wrzucać.
Odbiory worków realizowane będą raz w miesiącu według podanego wyżej harmonogramu. Należy je wystawić przed
posesję do godz. 8.00. Wykonawca zastrzega sobie nieodebranie worków w przypadku rażącego nieprzestrzegania zasad
segregacji odpadów.

Puste worki będą dostarczane przez firmę wykonującą zamówienie przetarg na zamianę worków wystawionych na dotychczasowych zasadach. Dodatkowe można odbierać w Urzędzie Gminy.

Ponadto informujemy o kontynuacji bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w roku 2013. Informacje na ten tematy posiadają pracownicy Urzędu Gminy Raszyn tel. 22 701 79 05, 22 701 79 09, 22 701 79 12, zostały też
podane na stronie internetowej www.raszyn.pl, posiadają je też radni i sołtysi Gminy Raszyn.
Posesje objęte zbiórką muszą być wyraźnie oznaczone poprzez podanie numeracji budynku.

Szymon Salach ROŚiGW

UWAGA MIESZKAŃCY!
ROZWIĄZANIE UMOWY z DOTYCHCZASOWYM ODBIORCĄ ŚMIECI POWINNO NASTĄPIĆ z DNIEM 30 CZERWCA 2013 r.

DEBATA EKOLOGICZNA w SP w Sękocinie
2 4 s t y c z n i a b r. w S P
w Sękocinie odbyła się debata
ekologiczna, zorganizowana
przez drużynę Ekosękoludków
aktywnie działającą od ubiegłego roku szkolnego, która
przystąpiła do V edycji ogólnopolskiego konkursu Drugie
życie elektrośmieci. Uczniowie
solidnie i rzeczowo przygotowali się do tego spotkania:
wykonali plakaty zachęcające
do segregowania odpadów
i zbierania elektrośmieci, opracowali prezentację o szkodliwym oddziaływaniu substancji
zawartych w ZSEE i zużytych bateriach, na środowisko
naturalne oraz zgłębili wiedzę
z tego zakresu.
Do udziału w debacie
zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych:
Wicewójt Gminy Raszyn pan
Mirosław Chmielewski, pracownicy Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Komunalnej - kierownik, pan
Jarosław Kozłowski i inspektor

4

pan Szymon Salach, sołtys wsi
Słomin pani Elżbieta Marzec-Szeląg oraz sołtys wsi Sękocin Stary pan Krzysztof Dziekański. Debatę obserwowali
rodzice uczniów klasy III.
Po przedstawieniu prezentacji przez Ekosękoludki,
uczestnicy debaty przystąpili
do zadawania sobie pytań.
Uczniowie interesowali się
przepisami prawa obowiązującymi������������������������
w naszej gminie, ������
sposobem ich egzekwowania, pytały
kto odpowiada za utrzymanie
czystości i porządku, kto zajmuje się wywozem odpadów,
jakie są opłaty ustalone przez
władze gminy, w jaki sposób gmina promuje i poszerza świadomość ekologiczną
mieszkańców. Przedstawiciele
władz samorządowych odpowiadali i wyjaśniali wszelkie
niejasności, natomiast ciekawiło ich skąd bierze się tak
duże zainteresowanie sprawami ekologii, czy zadania
konkursowe nie są dla dzieci
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zbyt trudne, sprawdzali wiedzę uczniów dotyczącą prawidłowego postępowania
z ZSEE, jak dzieci radzą sobie
ze zbiórką zużytych baterii,
gdzie one trafiają (odbiera
je firma Reba), czy promują
swoje akcje w społeczności
lokalnej, a może wśród mieszkańców gminy.
Debata była bardzo ciekawa i owocna dla obu stron.
Uczniowie poszerzyli swoją
wiedzę, zaś władze samorządowe przekonały się,

że młodzi ekolodzy z Sękocina potrafią być równorzędnymi partnerami w rozmowach dotyczących drugiego
życia elektrośmieci. A przecież ochrona środowiska naturalnego jest najważniejszym
zadaniem współczesnego
świata, dlatego tak ważne
jest wczesne ukształtowanie
świadomości ekologicznej
u dzieci.
Regina Suwała nauczyciel SP
w Sękocinie

Uczestnicy debaty © arch. szkoły

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI

Nasze dzieci idą do przedszkola
W dniach od 25 lutego do 20 marca rodzice przedszkolaków będą wybierać gminne przedszkola, do których chcą posłać swoje
pociechy. W tym czasie, w każdej z gminnych placówek oraz na stronie www.raszyn.pl będą mogli pobrać kartę zgłoszenia dziecka
do przedszkola. Karty złożone do wszystkich placówek będą weryfikowane w dniu 25 marca. Karty dziecka zgłoszonego do kilku
placówek będą przydzielane do jednej z nich. W dniach od 26 marca do 4 kwietnia odbędą się, w każdej z placówek, posiedzenia
Komisji Rekrutacyjnych, a w dniu 5 kwietnia w każdym z przedszkoli oraz na stronie internetowej przedszkola www.bip.raszyn.pl
ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych dzieci.
W bieżącym roku w naszej gminie, zgodnie z danymi z ewidencji ludności jest 291 dzieci 3-letnich, 262 – 4-latków i 247
– 5-latków. W sumie 800 dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkoli. Wszystkie 6-latki znajdą miejsce w szkołach, w zależności
od wyboru rodziców, w oddziałach przedszkolnych lub klasach pierwszych, zaś dzieci 5-letnie, które również objęte są obowiązkiem
szkolnym, w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach.
W Gminie Raszyn jest 5 gminnych przedszkoli. Poniżej umieszczamy ich listę z adresami
i kontaktem telefonicznym, a także planowaną ilością oddziałów, a na dalszych stronach
Dyrektorzy i grono pedagogiczne prezentują swoje placówki.
PRZEDSZKOLE z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
nr 1 „POD TOPOLĄ” mieś c i s i ę w R a s z y n i e p rz y
ul. Pruszkowskiej 21c (tel.
22 498 14 06) i Godebskiego 1 (tel. 22 720 25 70).
W budynku przy Pruszkowskiej
powstaną cztery oddziały, w tym dwa integracyjne. W budynku
przy Godebskiego mieszczą się dwa oddziały.
P R Z E D S Z KO L E n r 2
„W STUMILOWYM LESIE”
– mieści się w trzech placówkach: w Raszynie ul. Poniatowskiego 18 i Szkolna 2 oraz
w Rybiu przy ul. Spokojnej 23.
Telefon w sprawie rekrutacji
– 22 720 25 72. W budynku
przy Poniatowskiego będzie pięć oddziałów, przy Szkolnej dwa
oddziały i przy Spokojnej dwa oddziały.
BAJKOWE PRZEDSZKOLE
w DAW I DA C H m a s i e dzibę przy ul. Warszawskiej
210 w Dawidach, a telefony:
22 797 45 70 i 22 353 98 90.
W przedszkolu mieszczą się
trzy oddziały.

PRZEDSZKOLE w SĘKOCINIE mieści się w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20,
tel. 22 720 25 67. W przedszkolu są dwa oddziały.

PRZEDSZKOLE w FALENTACH mieści się w Falentach
przy ul. Opackiego 44, tel.
22 720 05 48. W przedszkolu
istnieją trzy oddziały.

W oddziale przedszkolnym może być nie więcej niż 25 dzieci.
W oddziałach integracyjnych liczba dzieci nie może przekraczać 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
W roku szkolnym 2013/2104 oddziały przedszkolne powstaną
w szkołach:
S z ko ł a Po d s t a w o w a w R a s z y n i e p rz y u l . S z ko l nej 2 (22 715 99 10) planuje otwarcie pięciu oddziałów
przedszkolnych
Szkoła Podstawowa w Ładach, Dawidy Bankowe przy ul. Długiej 49 planuje stworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych
Szkoła Podstawowa w Sękocinie, Słomin ul. Wierzbowa 5
planuje otwarcie dwóch oddziałów.

Szczegółowy regulamin przyjęcia dziecka do przedszkola znajduje się na stronie www.raszyn.pl
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PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi POD TOPOLĄ

Nasza misja – „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu...”

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 „Pod Topolą”, istniejąc od 1955 roku,
uczestniczyło w tworzeniu historii kilku
pokoleń dzieci i nauczycieli. Przedstawiam Państwu placówkę, do której uczęszczali pradziadkowie, dziadkowie i rodzice
naszych wychowanków. Początkowo
przedszkole mieściło się w starym dworku
przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie.
Z uwagi kilkudziesięcioletnie topole otaczające piękny ogród z widokiem na stawy
raszyńskie, w 1998 r. przedszkolu nadano
nazwę „Pod Topolą”, odróżniając je od
innych raszyńskich placówek. Od 1 września 2010 r. przedszkole powiększone
o nowoczesny budynek przy ul. Pruszkowskiej 21c, przekształcono w placówkę
6-oddziałową, z dwoma oddziałami integracyjnymi. Przedszkole posiada bardzo
dobrą bazę: salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych i integracji sensorycznej, pokoje
logopedy, psychologa i pedagoga specjalnego do zajęć indywidualnych, salę wielofunkcyjną, z nagłośnieniem i sceną. Ogród
przedszkolny jest duży, z nowymi, bezpiecznymi urządzeniami.

Przedszkole z oddziałami
integracyjnymi
Bardzo mocno należy zaakcentować fakt
przystosowania nowego obiektu do pracy
z dziećmi z SPE. Już od 2002 r. w przedszkolu znajdowały się dzieci ze SPE, ale
dopiero teraz stworzono warunki do ich
rozwoju. Zdajemy sobie sprawę z jak
ogromnym problemem spotykają się dzieci
niepełnosprawne i ich rodzice, nie znajdując miejsca w grupie rówieśników. Tworząc
grupy integracyjne wychodzimy naprzeciw
potrzebom środowiska. Wspólne przebywanie, dzieci zdrowych i niepełnosprawnych pomaga kształtować postawę tolerancji, zauważanie i zrozumienie odmiennych
potrzeb innych ludzi, umiejętność współdziałania i pomocy. Otwartość na dzieci
z różnego rodzaju dysfunkcjami, zatrudnienie zespołu specjalistów (logopeda,
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psycholog, rehabilitant z uprawnieniami
SI, pedagodzy specjalni), którzy realizując zalecenia zawarte w orzeczeniach
z PPP, pracują indywidualnie z dziećmi
– to jeden z czynników wyróżniających
nasza placówkę. Do przedszkola obecnie uczęszcza 10 dzieci z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla
każdego z nich opracowany jest indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny,
dostosowujący metody i formy pracy do
możliwości i potrzeb wynikających z danej
niepełnosprawności. Każde z dzieci objęte
jest dodatkową pomocą w ramach zajęć
rewalidacyjnych i specjalistycznych.

Kadra pedagogiczna
Nasi nauczyciele to zespół pasjon a t ó w, w y s o ko w y k w a l i f i ko w a n y
i kreatywny, tworzący ciepłą i przyjazną
atmosferę dla zabawy i nauki dzieci. Większość z nas posiada wykształcenie dwukierunkowe, potrzebne do pracy z dziećmi
ze SPE. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosujemy innowacyjne, aktywizujące
metody i formy działania, pozwalające
jednocześnie na indywidualizację procesu
wychowania i nauczania.

Jak wychowujemy i uczymy?
Jesteśmy bardzo aktywni. W naszym
przedszkolu dzieci poznają świat przez:
twórcze myślenie i projekty badawcze,
czyli zajęcia podczas których stwarzamy
warunki do zadawania pytań oraz aktywnego poszukiwania odpowiedzi na nie
poprzez eksplorację i eksperymentowanie,
regularne, codzienne spacery i zabawy
na świeżym powietrzu, które umożliwiają rozwijanie sprawności fizycznej,
a tak�������������������������������
że obcowanie z przyrodą.�������
Odwiedzamy teatry, muzea, ale także zaprzyjaźnione inne przedszkola, bibliotekę, piekarnię, sklep. Rozwijamy zainteresowania
i zdolności dzieci aktywnie uczestnicząc
w akcjach ogólnopolskich, regionalnych
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i lokalnych: konkursach plastycznych,
akcjach – Sprzątanie Świata, Cała Polska czyta dzieciom, Dzień Pluszowego Misia,
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Na terenie Raszyna i Warszawy współpracujemy:
z raszyńskimi przedszkolami, Światową
Organizacją Wychowania Przedszkolnego
OMEP, Fundacją Dzieci niczyje, czasopismem Wychowanie w przedszkolu. Współpracuj��������������������������������
ąc������������������������������
z uczelniami wyższymi, wolontariuszami, stażystami z urzędu pracy
otwieramy przestrzeń przedszkola nieprofesjonalistom, wspólnie budując poczucie
sprawstwa i odpowiedzialności za edukację
małego dziecka.

Nasi młodzi artyści i społecznicy
Nasze przedszkolaki oraz rodzice biorą
udział w licznych imprezach integracyjnych, akacjach charytatywnych, warsztatach edukacyjnych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, rozbudzającymi pasje
i wrażliwość artystyczną. Działania artystyczne to kolejny kierunek, w którym
się specjalizujemy. Zwiększona ilość zajęć
muzyczno-ruchowych, gra na instrumentach perkusyjnych, tworzenie akompaniamentu do znanych utworów muzycznych,
improwizacje ruchowe, bardzo korzystnie
wpływają na wszechstronny rozwój wychowanków. Od wielu lat przedszkole jest
organizatorem festiwalu piosenki i tańca
Muzyczna Wiosna Pod Topolą, w którym
biorą udział wszystkie przedszkolaki
z gminnych przedszkoli.

Zdrowe żywienie
Nasze przedszkole, oprócz edukacji na najwyższym poziomie, gwarantuje właściwe
i zdrowe żywienie maluchów. Bardzo nam
zależy, aby dobrze zbilansowane posiłki
pomagały dzieciom w nieskrępowanej
i twórczej zabawie i nauce. W przedszkolu
respektujemy też szczególne diety dzieci
związane z ich zdrowiem – dieta bezglutenowa, bezmleczna, alergie pokarmowe.

Przygotowanie do szkoły
Przedszkole Pod Topolą jest placówką,
nowoczesną, przyjazną, innowacyjną,
przygotowującą bardzo dobrze dzieci
do nauki w szkole, ale też pełną radości
i uśmiechu. Robimy wszystko, aby nasze
dzieci miały szansę na dobry start życiowy.
Realizując politykę lokalną gminy i oświatową politykę państwa otwarci jesteśmy
na zmiany. Serdecznie zapraszamy
dzieci i rodziców.
Hanna Pasterska Dyrektor „Przedszkola pod Topolą”
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Powiew informacji z Przedszkola nr 2 W STUMILOWYM LESIE
ciekawość świata organizujemy interesujące wycieczki.

Współpraca
z rodzicami i środowiskiem

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie”
to miejsce, w którym dzieci czują się
wspaniale, świetnie się bawią, a poprzez
zabawę uczą. W życzliwej i przyjaznej
atmosferze odkrywają i rozwijają swoje
talenty, poznają siebie i otaczający świat.
Nabywają umiejętności społeczne, przydatne potem przez całe życie. Robimy
wszystko, by okres przedszkolny był nie
tylko etapem przygotowującym do szkoły
i dalszego życia, ale przede wszystkim
czasem pierwszych zwycięstw, sukcesów,
istotnych doświadczeń, kształtowania
dobrych nawyków oraz oczywiście niezapomnianej zabawy. Wszystkich naszych
wychowanków otaczamy troskliwą opieką,
gwarantując im bezpieczeństwo i dobre
samopoczucie.

W najwyższym standardzie
Działamy od 7.00 do 17.00. W chwili
obecnej, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego prowadzimy
aż dziewięć grup – pięć oddziałów przy
ul. Poniatowskiego 18, dwa przy ul. Spokojnej 23 oraz dwa przy ul. Szkolnej 2.
Ponieważ dbamy o wysoki poziom i jednolity profil placówki, w każdym z trzech
wymienionych miejsc stosujemy wspólnie
wypracowane standardy jakości. Pierwszy
dotyczy żywienia i polega na tym, że to
dziecko decyduje co i ile zje z podawanych posiłków. Drugi odnosi się do wypoczynku, rozumianego bardzo szeroko,
przyjmującego różnorodne, atrakcyjne
formy, odbiegające od tradycyjnie pojętego leżakowania. Trzeci standard zapewnia dziecku prawo do pomocy i intymności. Celem czwartego jest włączenie
rodziców w życie placówki, stworzenie
im warunków do aktywnej obecności
w przedszkolu. Wreszcie piąty standard
dotyczy działań, ułatwiających adaptację
nowych dzieci w przedszkolu.
Wszystkie sale grup są wyposażone w różnorodne zabawki, kąciki zainteresowań
i nowatorskie pomoce dydaktyczne,
a atrakcyjne spędzanie czasu na świeżym

powietrzu umożliwiają naszym wychowankom place zabaw z atestowanym
sprzętem do rekreacji ruchowej. Ponadto
wszystkie placówki posiadają sale wielofunkcyjne, w których raz w miesiącu
odbywają się koncerty i teatrzyki, okazyjnie przedszkolne uroczystości oraz
codzienne zajęcia ruchowe.

Wszechstronna opieka,
nowatorskie programy
Naszą kadrę pedagogiczną tworzą osoby
kreatywne i stale doskonalące swoje umiejętności, umiejętnie stymulujące wszechstronny rozwój dzieci, tak aby w przeszłości sprostały coraz trudniejszym
wyzwaniom stawianym przez współczesny
świat. Obok realizacji programów wychowania przedszkolnego - np. tak nowatorskich, jak: Klucz do uczenia się, Przyjaciele
Zippiego i Dziecięca matematyka - zgodnych
z podstawą programową MEN, korzystamy w codziennej pracy dydaktycznej innych metod. Należą do nich między innymi: Ruch Rozwijający Weroniki
Sherborne, pedagogika zabawy, aktywne
słuchanie muzyki wg Batii Strauss, edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej, metoda
4 D – Dzieci Dzieciom Dar Dotyku. Nasi
wychowankowie biorą udział w zróżnicowanych zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, opiekują się ogródkiem
przedszkolnym, uczestniczą w programie
„Autochodzik” oraz zajęciach kulinarnych
Smacznie, zdrowo, kolorowo.

Ponieważ bardzo nam zależy na współpracy z rodzicami i ze środowiskiem
lokalnym organizujemy imprezy plenerowe, okolicznościowe oraz zajęcia
otwarte, podczas których rodzice mają
okazję obserwować swoje dzieci, a także
brać udział we wspólnych, atrakcyjnych
zabawach. Staramy się wspierać rodziców
w pracy wychowawczej, dzieląc się z nimi
swoim doświadczeniem oraz zapewniając
pomoc specjalistów - psychologa i logopedy. Nasi wychowankowie biorą udział
w konkursach, przeglądach, zawodach
sportowych i innych akcjach o zasięgu
gminnym. Staramy się wzbudzić w nich
zainteresowanie historią Raszyna, sprawić, by poprzez to i współpracę z miejscowymi instytucjami, poczuli się mieszkańcami, współtwórcami swej małej Ojczyzny.
Więcej informacji o naszej placówce
można znaleźć na stronie internetowej
www.przedszkole2.raszyn.bip.net.pl oraz
na Facebooku.

Dobry start
Nasza placówka jest rozpoznawalna
i pozytywnie postrzegana wśród rodziców, ale my nie spoczywamy na laurach,
szukamy nowych rozwiązań, realizujemy
coraz śmielsze pomysły i dokładamy
wszelkich starań by stawała się coraz
lepsza i coraz bardziej przyjazna. Motto
naszego przedszkola, przyświecające nam
w codziennej pracy brzmi „Bo dobry start
pozwala wznieść się ponad przeciętność”.
Dyrektor i nauczyciele
Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie”

Bogata oferta zajęć dodatkowych
Bogata oferta zajęć dodatkowych obejmuje: rytmikę, piłkę nożną, tańce, język
angielski, gimnastykę korekcyjną i kinder
karate oraz w ramach projektu Otwarte
Przedszkola prowadzimy działania, które
stanowią rodzaj dodatkowego pakietu
mającego za zadanie rozwijanie twórczego
myślenia, umiejętności matematycznych
oraz przygotowanie dzieci do pisania
i czytania. Chcąc zaspokoić dziecięcą
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Przedszkole w Sękocinie
wartością. W przedszkolu panuje życzliwa, przyjazna dzieciom atmosfera, co
potwierdzają opinie rodziców.
Jolanta Kosz Dyrektor Przedszkola w Sękocinie

Kilka słów napisanych przez mamę
naszego przedszkolaka

Bo przedszkole uczy, bawi nas… – tak
śpiewają dzieci w piosence o miejscu,
które kojarzy się nam z zabawą i szczebiotem dziecięcych głosików. Powyższe
słowa potwierdzają fakt, że okres przedszkolny ma ogromny wpływ na kształtowanie się człowieka, stwarzając korzystne
warunki do zaspokajania naturalnej
aktywności i chłonności umysłu dziecka.
Doskonałym przykładem jest nasze
Przedszkole w Sękocinie, które jest
placówką z wieloletnimi tradycjami.
Wychowało się tu wiele pokoleń i prawie
wszystkim kojarzy się ono z domową,
ciepłą atmosferą. Przedszkole mieści się
w ”małym dworku” przy ulicy Sękocińskiej 20, otoczone jest placem zabaw
i piękną zielenią. Tu dzieci są współgospodarzami, pełnią dyżury, organizują
uroczystości, a przede wszystkim doskonale się bawią w gronie rówieśników.

Placówka proponuje szeroką ofertę
edukacyjną. Oprócz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
prowadzonych przez wykwalifikowane
nauczycielki, dzieci mogą korzystać
z zajęć dodatkowych: języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, zajęć sportowych. Raz w miesiącu organizujemy
koncert muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie i teatrzyk dla dzieci.
Organizujemy wyjazdy na imprezy
kulturalno-rozrywkowe.
Drzwi do naszego przedszkola
otwarte są dla rodziców. Zawsze mogą
przyjść i zobaczyć zajęcia i zabawy swoich dzieci. Mogą towarzyszyć swym pociechom w zabawach i spacerach.
Oferujemy opiekę, wychowanie,
nauczanie na wysokim poziomie. Dziecko
i jego potrzeby są dla nas najwyższą

Przedszkole w Sękocinie daje zarówno dzieciom
jak i rodzicom poczucie bezpieczeństwa w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. Cechy te okazały
się dla mnie szczególnie istotne, w najtrudniejszym okresie dla nas wszystkich – czyli adaptacji. Celem przedszkola jest indywidualne
podejście do każdego dziecka z poszanowaniem
jego potrzeb i pasji. W kameralnej i domowej
atmosferze dzieci rozwijają się we własnym tempie i własnym rytmie, zgodnie z mottem przewodnim Pani Dyrektor: „każdy kwiat rozwija
się i kwitnie w swoim czasie”. W takich warunkach i atmosferze jedyne zadanie jaki stawia
przed nami rodzicami przedszkole, to sprostać
prośbom naszych pociech o takie same pulpeciki w sosie, o kotlecik jajeczny czy pyszną
rybkę w chrupiącej panierce, o takim tańczeniu, jak to tylko Pani Ania potrafi już nawet
nie wspomnę…
Życzę wszystkim Rodzicom tylko takich
wyzwań i zadań w okresie przedszkolnym. To
wielka sztuka zapracować swoim trudem, zaangażowaniem i codzienną pracą na taką opinię
w oczach naszych małych, bezkompromisowych
odkrywców.
Mama Matyldy

Przedszkole w Falentach

FALENTY, tak blisko Raszyna i niedaleko
Warszawy. Oaza zieleni i spokoju, z pięknymi stawami i uroczym zespołem pałacowo – parkowym. W tak pięknym otoczeniu – 3 oddziałowe przedszkole dla 3-,
4- i 5 latków. Niewielki parterowy budynek z przestronnymi, widnymi salami
zabaw dla dzieci i niezbędnym zapleczem
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gospodarczym.
Dzieci otoczone są troskliwą i życzliwą
opieką wszystkich pracowników. Procesem wychowawczo - dydaktycznym
kieruje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wspomagana przez logopedę i psychologa. Ofertę przedszkola wzbogacają
systematyczne zajęcia: umuzykalniające
i muzyczno – ruchowe, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, nauka języka
angielskiego oraz bezpłatnie - szkółka piłkarska dla wszystkich dzieci. Codzienne
życie przedszkola urozmaicają; comiesięczne koncerty muzyczne, okazjonalne
teatry objazdowe, spotkania z ciekawymi
ludźmi, różnorodne, ciekawe wydarzenia.
Nasze uroczystości i imprezy przedszkolne są wyjątkowe, bo występują
w nich wszystkie dzieci i przychodzą na
nie całe rodziny. Na wycieczki również
jeździmy wszyscy. A lubimy wyjeżdżać.
Tylko w tym roku szkolnym już byliśmy:
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w Muzeum Wojska Polskiego, na spotkaniach przyrodniczych w lesie w Magdalence i w Nadleśnictwie Chojnów,
w bibliotece w Raszynie na lekcji bibliotecznej. Starszaki już odwiedziły Szkołę
Podstawową w Ładach i za kilka dni będą
w Szkole w Raszynie. Byliśmy również
rodzinnie na sobotniej wycieczce w Parku
Iluzji k/ Dęblina. Drugie półrocze będzie
jeszcze bardziej obfitowało w wydarzenia
edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne.

Co jeszcze o nas?
Zapytaliśmy dzieci, rodziców i personel:
„za co nas lubią”, „czy coś chcieliby zmienić”, „nowe pomysły”.
DZIECI NAS LUBIĄ: „bo przedszkole
całe jest fajne”, „bo ja przedszkole od
nudy wolę” /Igor/, „bo mama mnie zapisała” /Zuzia/, bo jest dużo zabawek, kredek, są samochody, książki, układanki,
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puzzle, lego, mapy, bo jest zielona mata
i są pyszne podwieczorki, bo mamy tu
kolegów, „za to, że pytamy i nas się traktuje poważnie”, bo się uczymy, robimy
fajne prace, możemy r ysować kiedy
chcemy, możemy grać w orkiestrach,
dużo tańczymy, mamy przedstawienia
i występy, bo są wystawy, mamy spacery
i wycieczki autobusami, możemy pokazać się rodzicom, bo panie opowiadają
ciekawe rzeczy, panie nas lubią i się o nas
troszczą, „że jak płaczę to Pani przytuli”...
RODZICE NAS LUBIĄ: za kameralną,
rodzinną atmosferę, za zaangażowany,

życzliwy, oddany opiekuńczy, fajny, wyrozumiały personel, kompetentnych nauczycieli, indywidualne podejście do dzieci,
dobry poziom edukacji, za ciekawe zajęcia, za przedstawienia i możliwość oglądania występów przez całe rodziny, że te
przedstawienia tworzy całe przedszkole
i uczestniczą w nich wszystkie dzieci,
za atrakcje, wycieczki, za dobre jedzenie
i za to, że dzieci lubią panie i przedszkole
oraz za bieżące informacje na stronie
internetowej.
PERSONEL LUBI PRZEDSZKOLE:
bo mamy wspaniałe dzieci i życzliwych,

mądrych rodziców, możliwość codziennych kontaktów z rodzicami, lubimy
swoją pracę, dzięki temu tworzymy dobrą
atmosferę, sprzyjającą rzetelnej i systematycznej pracy, bo o wszystkim można
porozmawiać, wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań.
CO ZMIENIĆ w naszym przedszkolu?:
wzbogacić plac zabaw.
„...tu się uczysz, tu się bawisz, tutaj serce
swe zostawisz...” / fragment Hymnu Przedszkola w Falentach.
Jolanta Nowak Dyrektor Przedszkola w Falentach

Bajkowe Przedszkole w Dawidach, nasze kochane przedszkole
„Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać”. Peter Roseqqer

Nasze przedszkole działa od 1981 roku.
Zlokalizowane na terenie HRS w Dawidach, mieści się w wolnostojącym 1-piętrowym budynku, wokół którego rozpościera się rozległy ogród z dużą ilością
drzew, krzewów i kwiatów, wyposażony
w sprz������������������������������
ę�����������������������������
t rekreacyjny i zabawki terenowe. Wszystkie pomieszczenia w przedszkolu są ładne, kolorowe i nowe. Nasi
podopieczni podzieleni są na trzy grupy:
I – Krasnale – 3-latki, II – Smerfy – 4-latki,
III – Tygryski – 5-latki, a opiekuje się
nimi 8 osób kadry pedagogicznej, w tym
logopeda i pedagog. Wszyscy nauczyciele
mają wyższe magisterskie wykształcenie.
Personel obsługowy obejmuje 10 osób.

U nas jak w domu
Przedszkole funkcjonuje w godzinach od
700 do 1730. Do godziny 1300 realizowana
jest bezpłatnie podstawa programowa
wychowania przedszkolnego. Dzieci otrzymują trzy posiłki dziennie: śniadanie,
obiad i podwieczorek. Wszystkie dania
przygotowujemy na miejscu, ze świeżych
surowców, z uwzględnieniem norm żywieniowych właściwych dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Staramy się jak najbardziej urozmaicać nasze menu, by zachęcić przedszkolaki do poznawania nowych

smaków i dostarczyć im jak najwięcej wartościowych produktów. Między posiłkami
podajemy soki, warzywa „do chrupania”,
suszone owoce. W „Bajkowym Przedszkolu
w Dawidach” dzieci otaczane są ciepłem
i czują się bezpieczne. Przyjazne nastawienie nauczycieli i personelu obsługowego, wnętrza budynku nietypowe dla
współczesnych, nowoczesnych placówek
oświatowych, przemyślane urządzenie sal,
składają się na miłą, domową atmosferę.
U nas nie można się nudzić, ponieważ
kadra pedagogiczna bardzo dba o właściwy dobór i różnorodność zabaw i zajęć
dydaktycznych. Tu maluchy zdobywają
swoje pierwsze życiowe doświadczenia,
uczą się samodzielności, funkcjonowania
w grupie, stają się bardziej tolerancyjne
i otwarte na otaczający je świat, a dzięki
temu łatwiej i szybciej podejmują naukę
w szkole i wkraczają w dorosłe życie.

Dbamy o wszechstronny
rozwój dzieci
Prowadzimy też zajęcia dodatkowe: dogoterapię, rytmikę, zajęcia sportowe, taniec,
zajęcia logopedyczne oraz kompensacyjno-wyrównawcze, a dla dzieci chętnych,
organizujemy język angielski i gimnastykę
korekcyjną. Dużo czasu dzieci spędzają
w przedszkolnym ogrodzie. Organizujemy
wiele imprez i uroczystości, ważnych wydarzeń dla każdego Przedszkolaka: Pasowanie, Mikołajki, Boże Narodzenie, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Mamy,
Taty, Dziecka, Święto Ziemi i wiele innych.
Aby dostarczyć dzieciom jak najwięcej
doznań estetycznych, zapraszamy do nas
artystów estradowych i cyrkowych, raz
w miesiącu odbywa się koncert muzyczny,
równie często przedstawienia teatralne.
Organizujemy atrakcyjne wycieczki oraz
spotkania z ciekawymi ludźmi, policjantem, strażakiem, stomatologiem, fryzjerem.

Nasze przedszkolaki chętnie uczestniczą
w konkursach gminnych i ogólnokrajowych, w akcjach charytatywnych, takich
jak WOŚP, Pomóżmy Zwierzętom, Góra Grosza, Korek.

Nowości dydaktyczne
i pedagogiczne
Jesteśmy otwarci na nowości ze świata
dydaktyki i pedagogiki. Przygotowujemy dzieci do nauki czytania i pisania metodą glottodydaktyki, korzystamy
z metody Dziecięca matematyka prof.
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metody
Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Edukacji
przez ruch D. Dziamskiej, metody projektu,
stosujemy innowacje w ćwiczeniu ogólnej sprawności ruchowej. Uwzględniając
różnorodne zainteresowania i możliwości
dzieci, przekazujemy im uniwersalne
wartości, promujemy postawy szacunku
dla siebie i innych. Zachęcamy naszych
wychowanków do wysiłku, pracy i twórczości, a ich osiągnięcia są dostrzegane
i nagradzane. W procesie wychowania
uczestniczą wszyscy nauczyciele i pozostali pracownicy obsługi. Na bieżąco
rozpoznajemy potrzeby d�������������������
zieci, i ich ewentualne dysfunkcje rozwojowe, zapewniając pomoc specjalistyczną: logopedyczną
i psychologiczno-pedagogiczną.
Ale przede wszystkim staramy się być
drugim domem dla dziecka. Kochamy
je takimi, jakimi są i nie szczędzimy
wysiłku, aby każdemu zapewnić jak najlepsze warunki do bezpiecznej zabawy
i nauki. Z sukcesem przygotowujemy
naszych wychowanków do podjęcia nauki
w szkole. Uczymy jak osiągać sukcesy, ale
i jak znosić porażki. Pragniemy, by każdy
rodzic czuł, że jego dziecko jest dla nas
tak samo ważne, jak dla niego samego.
Serdecznie zapraszamy
Ewa Gac Dyrektor „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”
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KOLEJNE PROJEKTY ULIC
W lutym br. rozstrzygnięto
przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kilku ulic: Jutrzenki
i ulicy „bez nazwy” we wsi
Dawidy Bankowe, ul. Błotnej
i Jesiennej we wsi Nowe Grocholice oraz budowy chodnika w ul. Leszczynowej we
wsi Falenty zlokalizowanych
na terenie Gminy Raszyn.
Zakres prac projektowych
podzielono na 5 oddzielnych
zadań.
Zadanie nr 1 dotyczy wykonania projektu chodnika wzdłuż
ul. Leszczynowej na odcinku od
ul. Leśnej do ul. Źródlanej na
długości ok. 300 mb. i o szerokości min. 1,5 m. Wykonawcą
inwestycji ma być FIN Firma
Inżynierska Inwestycje – Nieruchomości Lech Zieliński, z Chotomowa, a koszt prac zaplanowano na 11 000 zł.

Zadanie nr 2 dotyczy przebudowy, obecnie gruntowej, ulicy
Jutrzenki, w Dawidach Bankowych o długości ok. 530 m.
Projekt ma obejmować, poza
projektem jezdni z chodnikami, doprojektowanie brakujących odcinków wodociągu,
kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanału deszczowego oraz
oświetlenia. Projekt wykona
firma PC Projekt Pawła Ciechanowicza, z Warszawy
za kwotę 45 818 zł.
Zadanie nr 3 obejmuje projekt drogi o długości ok. 346 m
równoległej do ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych. Ma obejmować projekt
jezdni, chodników, wykonanie
kanału deszczowego na całej
długości ulicy w pasie drogowym oraz rozbudowę istniejącej kablowej linii energetycznej (oświetleniowej). Wykona

Ulica Jutrzenki w Dawidach Bankowych © Z. Kaiper

ją Biuro Projektowe D -9
Krzysztofa Nadany z Warszawy za kwotę 30 258 zł.
Zadanie nr 4 dotyczy przebudowy ulicy Błotnej w Nowych
Grocholice, o dł. ok. 165 m,
również z kanałem deszczowym wzdłuż całej ulicy,
a wykona je również Biuro
Projektowe D-9 Krzysztofa
Nadany, z Warszawy, za kwotę
26 814 zł
Zadanie nr 5 to przebudowa

ulicy Jesiennej na zachód od
ulicy Waryńskiego w Nowych
Grocholicach, na długości ok.
90 m., która tak jak poprzednie ma mieć zaprojektowane
odwodnienie. Tym razem
przetarg wygrał REM PROJEKT Marcina Łukasiewicza ze Skierniewic z ofertą
15 313 zł.
Zofia Kaiper

PROJEKTOWANIE SP w ŁADACH
W połowie lutego br. wybrano
firmę, która wykona projekt rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej
w Ładach. To kolejny, bardzo
ważny krok, przybliżający
znacząco poprawę warunków
lokalowych placówki oświatowej, w której, w związku z rozwojem okolicznych terenów,
uczy się coraz więcej dzieci.
Obecnie, wszystkie klasy
poza szóstymi, uczą się w systemie dwuzmianowym, świetlica szkolna pęka w szwach,
nie ma w szkole stołówki
z prawdziwego zdarzenia,
a część klas lekcyjnych jest
zbyt mała w stosunku do ilości uczących się dzieci.
Proces rozbudowy rozpoczęto w ubiegłym roku

od podpisania umowy przedwstępnej na zakup działki
graniczącej z terenem szkoły.
Wprawdzie ostateczna sprzedaż odbędzie się dopiero
w 2014 r., ale już teraz zapisy
umowy pozwalają gminie prowadzić inwestycję. Kolejnym
działaniem była zmiana planu
zagospodarowania tak, aby na
terenie działki można było
prowadzić funkcje oświatowe.
Po jego uchwaleniu możliwe
stało się przystąpienie do procesu projektowania. Koncepcja
rozbudowy powstała w szkole
a pracowało nad nią grono
pedagogiczne. Dzięki ich staraniom powstała wstępna
koncepcja odzwierciedlająca
tak obecne, jak i przewidywane potrzeby placówki. Poza

Szatnia w szkole jest bardzo mała © M. Kaiper
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znacznie większą ilością sal
lekcyjnych, w tym specjalistycznych, zaproponowano
wybudowanie dodatkowej sali
gimnastycznej z zapleczem,
dużej stołówki oraz dodatkowych pomieszczeń świetlicowych. O środowiskowym
charakterze szkoły stanowić będzie zaprojektowanie
części pomieszczeń tak, aby
po godzinach pracy placówki
mogli z nich korzystać mieszkańcy. Trudno powiedzieć
już teraz jakie rozwiązania
zaproponują architekci, wiadomo jednak, że przewidzenie
takiego rozwiązania zawarte
jest w zleceniu.
Ogłoszony przetarg cieszył się dużym zainteresowaniem. Zgłosiło się

W szkole brakuje stołówki © M. Kaiper

10 wykonawców, oferty 4
zostały odrzucone, z uwagi na
niespełnienie warunków. Spośród pozostałych wybrano
Mazowieckie Biuro Projektów
MAPRO Sp. z o.o. z Płocka,
k t ó re z a o f e ro w a ł o c e n ę
97 800 zł. Oferta z najwyższą ceną opiewała na kwotę
356 577 zł.
Projekt budowlany powinien powstać w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
a całe zadanie w ciągu dalszych 3 miesięcy. Łatwo obliczyć, że po koniec października 2013 r. powinien być
gotowy. W długoletniej prognozie finansowej Gminy
Raszyn zaplanowano budowę
w ciągu dwóch lat – 2014
i 2015 r. przeznaczając na nią
wraz z pozostałą zapłatą
za wykup gruntu – 4 mln złotych. Dotychczasowe działania są zgodnie z planem.
Jeśli nadal tak będzie – z końcem 2015 roku uczniowie
z Ład powinni zacząć naukę
w doskonałych warunkach.
Zofia Kaiper

INWESTYCJE ZIMOWE

Remont starego Ośrodka Zdrowia

medycznej. Prace remontowe
rozpoczęły się pod koniec
listopada 2012 r., bowiem
d o p i e ro w t e d y S Z P Z L O
Ochota, operator i właściciel
większości urządzeń i mebli
w starej części opróżnił budynek. Zaraz potem ekipa

budowlana zabrała się do
pracy. Do chwili obecnej, po
wyburzeniu niepotrzebnych
przegród i wykonaniu koniecznych otworów, budynek został
przygotowany do budowy
wnętrza zgodnie z nowym projektem. W najbliższym czasie
rozpocznie się proces konstruowania nowych przestrzeni.
W tej części budynku,
w piwnicach, znajdować się
będą magazyny, pomieszczenia techniczne, archiwum. Na
parterze wybudowane zostaną
pokoje biurowe, kolejna rejestracja, gabinet lekarski, gabinet RTG oraz serwerownia.
Na piętrze umieszczone
zostaną gabinety specjalistyczne: laryngologiczny, kardiologiczny z pracownią EKG,

chirurgiczny z salą opatrunkową, gabinet konsultanta,
pracownia USG oraz pokoje
pielęgniarki przełożonej oraz
środowiskowej. Na każdy
poziom i do każdej z części będzie można się dostać
korzystając ze wspólnej windy.
Zgodnie z umową prace
budowlane powinny być
zakończone do 30 października 2013 r., co, biorąc pod
uwagę solidność firmy budującej obiekt oraz nadzór inwestorski Wójta Andrzeja Zaręby
i inspektora nadzoru z ramienia Urzędu Gminy Raszyn,
p. Marii Sikorskiej – Jasik,
wydaje się możliwe.

rozstrzygnięto w lutym, tak
aby, wraz z nadejściem wiosny można było rozpocząć
naprawy ulic. Obejmować
będą one frezowanie istniejącej nawierzchni, pokrywanie jej bitumiczną mieszanką
mineralno – asfaltową, utrwalanie powierzchniowe asfaltu,
oczyszczenie i uszczelnianie

nawierzchni, wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, przekładanie istniejących krawężników, lokalne
uzupełnienie nawierzchni
destruktem asfaltowy czy
wykonanie podbudowy z kruszywa. To szeroki zakres prac,
pozwalający na dostosowanie ich do pojawiających się

potrzeb. Sądzić można, że jak
zwykle po zimie, wiele dróg
będzie wymagało napraw,
stąd dobrze, że wyłoniona
firma szybko będzie mogła
przystąpić do prac. Przetarg wygrała P.P.U.H EFEKT
Sp. z o.o. Budowa i Naprawa
Dróg, z Warszawy, z ceną
510 000 zł.
Zofia Kaiper

Jest wiele możliwych rozwiązań, które nie tylko zabezpieczą teren wokół Figurki, ale

i przechodniów, w tym często
dzieci ze szkoły, które właśnie
w tym miejscu muszą przekraczać drogę. Mogą powstać
światła dyscyplinujące, dzięki
któr ym, jak w Jaworowej,
zbyt szybko jadące samochody będą musiały się zatrzymać, może zostać poszerzona
jezdnia, jeżeliby zostało
nieco przesunięte ogrodzenie
kapliczki od strony jezdni,
w końcu mogłoby w tym
miejscu, o ile przepisy na
to pozwolą, powstać rondo,
wymuszające ograniczenie
prędkości. Trudno powiedzieć, które rozwiązanie jest
najlepsze, wiadomo jednak,
że jakieś działania powinny
zostać podjęte jak najszybciej.

Remontowany Ośrodek Zdrowia © M. Kaiper

Po oddaniu do użytku nowego
Ośrodka Zdrowia rozpoczęła się dalsza część inwestycji polegająca na remoncie istniejącego wcześniej budynku.
Obydwie, połączone części,
dadzą możliwość zapewnienia
mieszkańcom szerokiej oferty

Bieżące remonty
gminnych dróg

Jak co roku, poza budową
czy generalnymi remontami,
remontowane są na bieżąco
drogi, których nawierzchnia,
z różnych powodów została
uszkodzona. W celu wyłonienia wykonawcy przetarg

Małgorzata Kaiper

Niebezpieczne drogi
Z pewnością takie miano
należy się fragmentowi ul.
Długiej w Ładach – przy
skrzyżowaniu z Drogą Hrabską. Po kolejnym zniszczeniu
ogrodzenia kapliczki z figurą
Matki Boskiej przez samochód, który nie zmieścił się na
zakręcie – sołtys Ład p. Stanisław Olesiński rozpoczął starania o przebudowę drogi. Pisma
w sprawie poprawienia organizacji ruchu na tym odcinku
Długiej złożył do Wójta
Gminy Raszyn Andrzeja
Zaręby, kontaktował się też
ze Starostwem Powiatowym,
któremu droga podlega. Jego
działania popierają: Dyrektor
SP w Ładach p. Wiesław Borsuk, radny Tadeusz Pawlikowski, a także proboszcz Parafii

w Dawidach Bankowych ks.
Grzegorz Jaszczyk oraz wielu
mieszkańców.

Figura Matki Boskiej ze zniszczonym ogrodzeniem © M. Kaiper

Małgorzata Kaiper
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RASZYŃSKIE KRAJOBRAZY

Aktywność w LASZCZKACH i FALENTACH
przez cały rok

XV wiek – to wtedy Laszczki zaczęły
istnieć. Lassczki, Lasczki, Lasczky, tak
zabawnie nazywano wieś zanim przyjęła się jej obecna nazwa.
Do wsi należy 13 ulic, między innymi
Kwiatów Leśnych, Kubusia Puchatka,
Szybowcowa, Owocowa, Czarnej Olchy,
Tymiankowa, Jeżynowa, Świerkowa, Leszczynowa, Leśna. W najbliższej okolicy
znajdują się takie miejscowości jak Janki,
Falenty Duże, Sękocin Nowy, Janczewice
oraz Podolszyn.
Laszczki to miejsce, w kt����������
ó���������
rym zapomnieć można, że od zatłoczonej Warszawy dzieli nas zaledwie kilkanaście
kilometrów, a do ruchliwej alei Krakowskiej mamy kilka kroków. To okolica,
w której po ciężkim tygodniu, zaczerpnąć możemy świeżego powietrza, wybierając się na spacer����������������������
wśród drzew lub
���������
przemierzając malownicze ścieżki rowerem.
Po drodze, jeśli uważnie się rozejrzymy,
napotykamy wiele ciekawych gatunków
ptaków i ssaków. Na granicy Laszczek
i Falent Dużych na powierzchni 110 ha,
istnieje bowiem Rezerwat Stawy Raszyńskie powołany Zarz��������������
ą�������������
dzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
z dnia 16 stycznia 1978 roku. Tworzy on
bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego
oraz błotnego. Znajdujące się tu stawy

rybne stanowią lęgowiska i żerowiska
dla ok. 100 gatunków ptaków błotnych.
Wśród nich są między innymi: kwokacz,
łabędź niemy i krzykliwy, kormoran
czarny, kaczka krzyżówka, czapla siwa
i biała, mewy, rybitwa rzeczna, słowik
szary, zimorodek. Oprócz ptactwa żyją
tu także kuny, lisy, zające oraz piżmaki.
W rejonie rezerwatu przyrody „Stawy
Raszyńskie” występują małe kompleksy
lasów olszowych. Tereny między stawami
są miejscem występowania różnych gatunków traw i bylin dwuliściennych. Ochronie konserwatorskiej podlega drzewostan
Alei Hrabskiej. Warto też wspomnieć
o czterech pomnikach przyrody, zdobiących rezerwat. Są to klon zwyczajny,
dwa dęby szypułkowe i lipa drobnolistna
o dwóch pniach.
Nieopodal rezerwatu znajduje się wczesnobarokowy zespół pałacowy, w skład
którego wchodzi pałac, oficyna południowa, oranżeria i neogotycka brama.
Został on wybudowany około 1622
roku przez Zygmunta Opackiego, ówczesnego właściciela Falent. Architekturą
pałacu, wystrojem wnętrz i otoczeniem
zachwyceni byli nie tylko Polacy, ale
i zagraniczni goście. Posiadał on ozdobne
apartamenty urządzone w stylu francuskim. Odwiedzany był przez króla Zygmunta III, jego synów i inne osobistości związane z dworem królewskim. Jego
bogata historia to zachęta by nie przechodzić obojętnie obok otaczających
nas miejsc i zgłębiać swoją wiedzę na
temat znaczących dla miejscowej kultury
obiektów.
Dla miłośników koni, Laszczki zapewniają ciekawe spędzenie czasu wśród tych
zwierząt. Znajdująca się na ulicy Leśnej

stadnina SKJ Koński Park, wspólnie
z Klubem Jeździeckim Wesołe Kopytko,
regularnie wymyśla i organizuje wydarzenia, dzięki którym aktywnie możemy
spędzić czas na powietrzu, spotkać się
z innymi mieszkańcami i doświadczać
nowych rzeczy. Latem w wolnej chwili,
chętni mogą uczestniczyć w festynach
oraz piknikach rodzinnych. To też czas by
podejrzeć najlepszych w zawodach towarzyskich w skokach przez przeszkody oraz
w powożeniu. Przy tej okazji znajdzie się
też coś miłego dla ucha w postaci koncertów np. pieśni tradycyjnych z Ukrainy
i Polski. W okresie zimowym stadnina
organizuje kuligi po tutejszych dróżkach.
Godzinna wycieczka z pochodniami
zakończona ogniskiem i ciepłą herbatą,
to znakomita okazja na spędzenie czasu
z rodziną i znajomymi. Fani szybkich
sportów odnajdą się w Skiringu. To szalone przejażdżki na nartach albo snowboardzie za pędzącym koniem. Wrażenia
i świetne wspomnienia zapewne pozostają na bardzo długo. Dzieci na pewno
ucieszy kontakt ze zwierzątkami w mini
zoo. Możemy tam spotkać dziki, mikroświnki, urocze kózki rasy alpejskiej i burskiej, kozio�������������������������������
ł������������������������������
ka, króliki a nawet kury zielononóżki biegające wśród zwiedzających.

Wieś Laszczki co roku aktywnie włącza się w akcje sprzątania okolicznych
lasów. Chętni są wszyscy miejscowi,
od najmłodszych do najstarszych. Tym
samym propagowane są działania ekologiczne, co owocuje w rozwoju świadomości dotyczącej ochrony środowiska. Także,
czysta okolica cieszy nasz wzrok i zachęca
do podejmowania tego typu działań regularnie. Zachęcając do odwiedzenia tej uroczej wsi, wspomnę jeszcze o tym, że swoje
miejsce na ziemi odnalazsł tu znany pilot
i nasz niedawny bohater narodowy.
Wiktoria Głażewska
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Okładka: rys. Elżbieta Kuczara – na podstawie obrazów, Józefa Grassiego i Franciszka Paderewskiego | Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT, Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 6900 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów.
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POMAGAJMY

Dzieci z naszej gminy potrzebują pomocy
W najbliższym czasie większość z nas będzie wypełniać PIT za 2012 r. Każdy, kto płaci
podatek dochodowy może jego 1% przekazać, poprzez organizacje pożytku publicznego, wybranej przez siebie osobie, która jest pod opieką tejże organizacji. Aby to zrobić należy w końcowej części zeznania podatkowego wpisać nazwę organizacji, nr jej
KRS, podać kwotę nie przekraczającą 1% zapłaconego podatku i, jeżeli chcemy, aby
trafiły one do konkretnej osoby – jej nazwisko. Resztę zrobi już za nas Urząd Skarbowy, przesyłając kwotę, w terminie od maja do lipca 2013 r., na rachunek bankowy
organizacji pożytku publicznego.
Powyżej publikujemy informacje o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy, którym
nasza pomoc może znacząco ułatwić leczenie i kształcenie. Każde z tych dzieci ma
orzeczenie o niepełnosprawności. Walka o ich zdrowie i rozwój jest bardzo kosztowna,
znacznie przekraczająca możliwości finansowe rodzin. Dlatego o tę pomoc proszą.
To są nasi najmłodsi mieszkańcy – starajmy się im pomóc.

Raszyński Marzec
1 marca

Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka – Sala Widowiskowa GOK-u w Urzędzie
Gminy Raszyn.

8 marca, godz. 18.00

Wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Plastycznej Kobieta;
VI edycja pod hasłem: Kobieta ozdobą świata. Wernisaż uświetni koncert niespodzianka – Gminna Biblioteka
Publiczna w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20

9 marca

Turniej tenisa stołowego

10 marca, godz. 13.00
Teatrzyk dla Dzieci – Świetlica Środowiskowa Świetlik
w Rybiu, ul. Spokojna 23
14 marca

19 marca

Eliminacje powiatowe konkursu Warszawska Syrenka
– MOK Pruszków

19 marca, godz. 11.30
Wesołe Nutki – koncert dla dzieci; spotkanie edukacyjne
z artystami muzykami z orkiestry Pawła Kosa-Nowickiego.
Sala widowiskowa GOK-u w Urzędzie Gminy Raszyn
19 marca

Wernisaż prac plastycznych Urszuli Zawilińskiej w Szkole
Podstawowej im. Józefa Chełmińskiego w Kuklówce
Radziejowickiej

22 marca, godz. 18.00
Kalinowe Perełki – piosenki z repertuaru Kaliny Jędrusik (Swietłana Żarczyńska, Piotr Piskorz) – Mysiadło,
ul. Topolowa 2 – Świetlica GOK-u w Lesznowoli
23 marca

Międzypowiatowe Zawody Pływackie Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Wiosenny Turniej Siatkówki

17 marca, godz. 12.30
Teatrzyk dla Dzieci – Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, ul. Warszawska 95

24 marca, godz. 13.00
Teatrzyk dla Dzieci – Filia GOK w Falentach, Aleja Hrabska 2 (budynek OSP).

24 marca

Niedziela Palmowa. Uroczysta procesja połączona
z XII Gminnym Konkursem Palm Wielkanocnych pod
patronatem Wójta Gminy Raszyn i Proboszcza Parafii
Raszyn – Kościół św. Szczepana w Raszynie

2 kwietnia

Pokaz filmu – rejestracja Mszy św. celebrowanej przez
Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Rzymie, z oprawą muzyczną – Msza koronacyjna Wolfganga Amadeusza Mozarta w wyk. Filharmoników Wiedeńskich
pod dyrekcją Herberta von Karajana (w 8 rocznicę
śmierci Jana Pawła II) – Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu

6 kwietnia

„WIOSNA, ACH TO TY!” – cykliczna impreza – Filia
GOK w Falentach, Aleja Hrabska 2 (budynek OSP)
Istnieje możliwość zmiany terminów, bądź godzin
imprez. Prosimy o śledzenie bieżących informacji
na stronie www.gokraszyn.pl. Przepraszamy za utrudnienia w przekazie informacji w lutym.

Zapraszamy
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GIMNAZJUM W RASZYNIE

Biblioteka Gimnazjum to NIE zwykła biblioteka!
W obecnych czasach przed bibliotekami otwierają się nowe możliwości
i nowe wyzwania. Nowoczesna biblioteka to nie miejsce gdzie można jedynie wypożyczyć książki, ale jest to
pewnego rodzaju centrum kulturalno
– wychowawcze. Takim właśnie miejscem jest Biblioteka w naszym Gimnazjum! Poza możliwością wypożyczenia
książki, nasza biblioteka oferuje również
czytelnię i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z godzinami pracy
przyjaznymi dla ucznia i życzliwą atmosferą. W pracowni ICIM uczniowie mogą
samodzielnie korzystać z komputerów,
ale również uczestniczyć w lekcjach, podczas których młodzież nabywa umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania
informacji pod okiem nauczycieli różnych
przedmiotów. Ale to nie wszystko!
Od kilku lat nauczyciele bibliotekarze
wraz z uczniami przygotowują wystawy
tematyczne oraz związane z rocznicami
wydarzeń historycznych i literackich.
Wiele z nich ma charakter cykliczny, np.:
„Książka Pędzlem Malowana”, „Baśniowy
Świat Książek” (dla dzieci z przedszkola
i szkoły podstawowej), „Raszyn 1809”,
„Prymas Tysiąclecia – Patron Szkoły” i
„Europejski Dzień Języków Obcych”. Niektóre z nich prezentowane są na przykład
w Świetlicy Środowiskowej na Rybiu.
Biblioteka Gimnazjum to miejsce
spotkań autorskich i warsztatowych.
Gościliśmy u nas dr Stanisława Krajskiego – specjalistę od zasad dobrego
wychowania, który przeprowadził warsztaty savoir-vivre dla młodzieży oraz znaną
artystkę malarkę panią Annę Mielczarek-Kulak, która zaprezentowała swoje
prace i przeprowadziła warsztaty malarskie dla uczniów. Zorganizowaliśmy spotkanie „Refleksje poetyckie” z udziałem
pani Bogumiły Kędziory z Klubu Literackiego w Raszynie. Podzieliła się ona
swoim doświadczeniem w pisaniu wierszy z naszymi młodymi poetami.
Nauczyciele biblioteki angażują się w działania szkoły związane

z doradztwem zawodowym, w ramach
którego zorganizowano spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Również
z inicjatywy nauczycieli bibliotekarzy
odbywają się warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowotnej, m.in. jak sobie
radzić ze stresem i dlaczego papierosy
szkodzą. W ramach edukacji dla bezpieczeństwa zorganizowano spotkanie

ze strażakami, którzy opowiadali m.in.
o tym, jak bezpiecznie spędzić Sylwestra.
Z kolei pani Honorata Kaszuba zgłębiła wiedzę naszych uczniów o historii
i zabytkach Raszyna. Nowością i atrakcją cieszącą się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów i nauczycieli, jest program
eTwinning, w ramach którego realizujemy
międzynarodowe projekty edukacyjne
we współpracy z różnymi szkołami europejskimi. Uczniowie wymieniają maile

i listy, realizują wspólne prace za pomocą
platformy internetowej lub tradycyjnej poczty z uczniami z różnych krajów.
W ten sposób ćwiczą komunikację w językach obcych oraz poznają kulturę i tradycje swoich zagranicznych kolegów.
Nauczyciele i wychowawcy Gimnazjum często współpracują z nauczycielami
z biblioteki podczas wspólnych przedsięwzięć. Są to m.in.: zajęcia z biblioterapii dla uczniów, konkursy literackie,
czytelnicze, plastyczne i fotograficzne.
W tym roku odbył się Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy „Czter y Łzy”.
Nasza młodzież uczestniczy w wycieczkach do Biblioteki Publicznej „Przystanek Książka” w Warszawie, Biblioteki Instytutu dla Niewidomych oraz
do Warszawskiej Galerii Exlibrisu i do
Biblioteki Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach. Biblioteka
Gimnazjum współpracuje z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi
w naszej gminie. Zapraszamy do szkoły
przedszkolaków i uczniów, a gimnazjaliści odwiedzają ich w przedszkolu lub
szkole, aby czytać im książki. Z pomocą
Biblioteki Publicznej w Raszynie udało się
zorganizować spotkania z p. Ewą Nowak
– autorką popularnych książek dla młodzieży. Współpracujemy również ze szkołą
języka angielskiego przy organizowaniu
lekcji, wystaw i konkursów.
Pisząc o pracy Biblioteki Gimnazjum
nie można zapomnieć o zaangażowaniu
młodzieży. Nasi uczniowie z Zespołu
Asystentów Biblioteki pracują w czterech
sekcjach: lektorzy (czytanie bajki w przedszkolu i świetlicy szkoły podstawowej),
redaktorzy gazetek bibliotecznych, łącznicy klasowo-biblioteczni (przekazywanie
informacji o stanie kont czytelniczych)
i sekcja informatyczno-techniczna (przygotowywanie wystaw).
W trosce o potrzeby uczniów stale
poszerzamy naszą działalność podejmując nowe wyzwania.
L. Jaworska-Pieszka, M. Olejarczyk,
D. Smoliński – Zespół Nauczycieli Bibliotekarzy

Ogólnopolski konkurs MEDITEST

I miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony MEDITEST
zorganizowanym w listopadzie 2012 r. przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji zajęła
Julia MARKOWICZ
Dobry poziom wiedzy na temat zdrowia i jego ochrony posiadają także uczniowie klasy IV, którzy
uzyskali wyróżnienia:
Mateusz Makulski – 7 miejsce, Stanisław Wolf – 8 miejsce
wszyscy są uczniami SP w Sękocinie

14

KURIER RASZYŃSKI NR 24 LUTY 2013 | WWW.RASZYN.PL

SZKOLNE WYDARZENIA

Dzień Babci i Dziadka
W Szkole Podstawowej w Sękocinie już
18 stycznia odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Na scenie wystąpiły wszystkie dzieci
z klas młodszych, zaś widownię wypełnili ukochani dziadkowie oraz rodzice.
Pani Dyrektor złożyła życzenia licznie
przybyłym gościom. Spektakl rozpoczęły
przedszkolaki, które wyrecytowały wiersze, zatańczyły, przesłały buziaki i zaśpiewały Zimowe słonko, Babciu, droga Babciu,
Hej, biały walczyk oraz Sto lat. Nagrodą
były gromkie brawa. Później mali aktorzy
– Oliwia, Marta, Ada, Hania, Jacek i Julek
wystąpili w scence Superniania. Następnie
zaprezentowali się uczniowie klas drugich.

Była poezja i muzyka, m.in. Kiedy babcia
była mała, Niech nam żyją wszystkie babcie
i dziadkowie też. Uczniowie klasy trzeciej
wystawili Bal sylwestrowy, a swój występ
zakończyli piękną piosenką U babci jest
słodko. Zaś pierwszoklasiści przygotowali
spektakl Jak to z babcią i dziadkiem było opowiadając: Kiedy babcia dzieckiem była
mama w wózku ją woziła, w przedszkolu
babcia pierwszy raz ujrzała dziadka,
będę twoim amorkiem. Potem razem
chodzili do szkoły, dorastali, bawili się,
aż dziadka olśniło i przyznał, że uwielbia ją – Ona tańczy dla mnie, więc oświadczył się i odbył się ślub – był marsz Mendelsona i płatki róż. A potem dziadkowie

Moja sześcioletnia córka w I klasie
Sześciolatek w pierwszej klasie to temat,
który budzi wiele kontrowersji, zarówno
wśród rodziców, jak i osób na co dzień
pracujących z dziećmi.
Obecność mojej córki w pierwszej klasie w wieku 6 lat również w naszym domu
była przyczyną wielu emocji i dyskusji.
Główne obawy związane były z niepokojem, czy szkoła jest gotowa technicznie na
przyjęcie tak małych dzieci do I klasy, czy
nauczyciele są przygotowani pod względem merytorycznym, czy córka będzie
potrafiła spędzać czas nie na zabawie,
ale na zdobywaniu wiedzy w szkolnych
ławkach, a także czy jest gotowa intelektualnie do przyswajania nowego materiału, czy jej koncentracja uwagi, sprawność motoryczna i chęć do zdobywania
wiedzy są wystarczające, aby poradzić
sobie z tak dużym dla małego człowieka
wyzwaniem? Obawialiśmy się tego, że
brak gotowości córki do I klasy, może być
przyczyną powstania zaległości edukacyjnych, a w konsekwencji pierwszych niepowodzeń szkolnych. Zdawaliśmy sobie
jednak sprawę, że najważniejsza jest
gotowość emocjonalna do podjęcia nauki
w szkole, czyli do wprowadzenia zmian
w życiu dziecka, ale także rodzica.
Z perspektywy czasu wiem, że decyzja którą podjęliśmy wspólnie z córką
była decyzją jak najbardziej odpowiednią. W szkole odnalazła się nadzwyczaj
dobrze. Poradziła sobie świetnie z nowymi
wyzwaniami i ciągle podejmuje nowe.
Oczywiście nie jest to tylko jej czy nasza
zasługa, ale pracy jaką wkłada w świetne
funkcjonowanie klasy wychowawczyni,
wspaniali koledzy i koleżanki oraz cała
społeczność szkolna. W Zosi przypadku
ważne było to, iż jej klasa w większości
składa się z dzieci, z którymi wcześniej

uczęszczała do przedszkola, ale nowi koledzy też odnaleźli się w niej bardzo dobrze.
Salę Zosi już na początku roku szkolnego
w pełni przygotowano na przyjęcie 6-latków. Wyposażono w kolorowe i dobrze
dostosowane wielkością mebelki. Znalazło się te����������������������������
ż���������������������������
miejsce na kącik do odpoczynku i zabawy z materacami, poduszkami, różnymi zabawkami jak również
z kolorowymi książeczkami. Dzieci zdobywały wiedzę poprzez zabawę. Bardzo duże znaczenie dla dobrego startu
szkolnego ma nauczyciel - wychowawca.
Wychowawczyni mojej córki jest to ciepła, serdeczna, spokojna i kompetentna
osoba, na którą dzieci zawsze mogą liczyć.
Uważam, że program nauczania, którym
objęta jest moja córka jest dostosowany
do jej potrzeb, ale i możliwości. Zdobywa
dużą wiedzę z zakresu wielu dziedzin
życia. Nie uczy się tylko pisać i czytać,
ale ciągle przychodzi do domu z nowymi
informacjami obejmującymi wiele aspektów życia człowieka. Poza tym, Szkoła
w Raszynie, oferuje także bezpłatne zajęcia dodatkowe, na których dzieci mogą
doskonalić swoje umiejętności. Zosia rozwija talent aktorski na kółku teatralnym,
uczęszcza także do kółka plastycznego
i przyrodniczego oraz na zajęcia z orgiami.
Świetlica szkolna także oferuje dzieciom,
które nie są odbierane przez rodziców od
razu po lekcjach zajęcia taneczne, plastyczne i teatralne. W związku z powyższym dziecko w szkole raszyńskiej może
znaleźć taką formę aktywności, która właśnie jego interesuje i pozwoli mu na dalszy rozwój. Wszystko zależy od zaangażowania i chęci młodego człowieka.
Osobiście jestem bardzo dumna z córki
i efektów jakie przyniosła nam I klasa.
Uważam, że umysł dziecka w tym wieku

Tak wzruszających scen było wiele © R. Suwała

mieli dzieci, ich dzieci także dzieci, ale
ich miłość wciąż trwa – Żono moja, serce
moje, nie ma takich, jak my dwoje – wyznał
dziadek.
Oprócz wrażeń artystycznych dziadkowie otrzymali od wnucząt z serca płynące
życzenia i własnoręcznie wykonane upominki. To było wzruszające spotkanie.
Regina Suwała nauczycielka SP w Sękocinie

jest tak chłonny i głodny wiedzy, że spędzanie roku w „zerówce” i przerabianie
materiału przedszkolnego po raz drugi
byłoby z mniejszą korzyścią dla Zosi oraz
stratą czasu. Nie uważam przy tym, że
córka „straciła dzieciństwo”. Kiedy patrzę
jak bardzo przez ten rok się zmieniła
i „rozwinęła skrzydła”, to wiem, że decyzja o posłaniu jej do I klasy w wieku 6 lat
była jak najbardziej słuszna. Najważniejsze w rozstrzygnięciu dylematu „zerówka”
czy I klasa nie jest to czy dziecko ma wiedzę potrzebną mu w klasie, ale to czy garnie się do nauki. Najlepszym przykładem
jest moja Zosia, która idąc do szkoły nie
znała liter, cyfr, nawet nie umiała podzielić wyrazu na głoski, a teraz dobrze czyta,
radzi sobie z tabliczką mnożenia i cały
czas pogłębia i rozwija różne umiejętności.
Postanowienie o posłaniu dziecka do
I klasy wcześniej jest zupełnie indywidualne. Każde dziecko jest inne i przypadek
każdego sześciolatka należy rozpatrywać
zupełnie oddzielnie. Tu nie ma miejsca
na generalizowanie, każdy rodzic musi tę
decyzję przemyśleć pod wieloma aspektami i zdecydować nie ulegając żadnym
naciskom i wpływom. Myślę, że może
tu pomóc nauczyciel wychowania przedszkolnego, który obserwuje dziecko cały
rok, przeprowadza diagnozę gotowości
szkolnej i jeśli jest ona dobrze przygotowana, to jej wynik bardzo ułatwia podjęcie decyzji. Ja podejmowałam ją w tym
roku po raz drugi w swoim życiu posyłając
młodszą o rok córkę do I klasy w wieku
6 lat. Póki co jestem zadowolona z tej
decyzji zarówno jako matka, ale i jako
pedagog.
Agata Sobańska
mama Zosi z kl. IIg i Hani z Ia
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WIDZIANE Z POWIATU

Dbamy
o bezpieczeństwo
Jak co roku, Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego Powiatu Pruszkowskiego przedłożyła radnym powiatowym sprawozdanie z ubiegły rok.
Możemy się z niego dowiedzieć m.in.
jakie były zadania przed służbami i gminami naszego powiatu w związku z Euro
2012, jest te zestawienie kwot, jakie
samorządu łożą na poprawę bezpieczeństwa w swoim terenie. Gmina Raszyn
łącznie wydała 606 321,38 złotych,
z czego 109 321,90 na Policję (w tym
służby ponadnormatywne) i 496 999,48
złotych na Straż Pożarną. Kwoty te plasują nas w powiatowej czołówce: za Nadarzynem (770 384,90 zł), Brwinowem
(662 048,58), a przed Michałowicami
(215 384,43), Piastowem (276 775,31),
Pruszkowem (84 900) i pruszkowskim
samorządem powiatowym (82 000).
Na dodatkowe działania Policji Raszyn
w powiecie wydał najwięcej, blisko dwa
razy więcej od Brwinowa, Piastowa
i Pruszkowa.

Połączenie wstrzymane
Radni powiatowi otrzymali od pracowników i organizacji związkowych działających przy Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie oficjalne podziękowania za: „/.../
wsparcie w dążeniu do zachowania integralności szpitala.”. Stanowisko Rady
walnie przyczyniło się do powstrzymania
procesu łączenia tej wielospecjalistycznej
placówki z - jak piszą Związkowcy - molochem psychiatrycznym w Tworkach. Czy
zatem mamy koniec przymiarek do połączenia dwóch szpitali? Życie pokaże.

Nasi dzielnicowi
W Komisariacie Policji w Raszynie pracuje
obecnie czterech dzielnicowych. Każdemu
z nich podlega inny rejon. Poniżej podajemy nazwiska, telefony oraz miejscowości bądź ulice naszych dzielnicowych
REJON nr 1 – st. sierż. Leszek Sijka
– 505 199 626 – centrum Raszyna
w obrębie ulic: Godebskiego (nr parzyste), Gałczyńskiego, Na Skraju, Lotnicza
(nr parzyste) Stadionowa, granica z rezerwatem stawów raszyńskich
REJON nr 2 – sierż. sztab. Paweł Olejnik
– 501 848 464 – Rybie w obrębie ulic:
Lotnicza (nr parzyste), Na Skraju, Działkowa, miejscowości: Jaworowa, Dawidy,
Dawidy Bankowe, Łady.
REJON nr 3 – mł. asp. Stefan Grudziński
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Niecodzienne redukcje
Kiedy samorządy stają w obliczu konieczności szukania rezerw finansowych, kiedy
ich budżety „nie dopinają się”, bądź ich
realizacja staje pod znakiem zapytania,
szukają pieniędzy zazwyczaj wszędzie
tylko nie w własnych kosztach. Pierwsze
ofiarą cięć padają inwestycje, remonty,
administracja zazwyczaj jest ostatnia
w kolejce do uszczuplenia kasy. W Powiecie Pruszkowskim radni powiatowi
na ostatniej XXIII sesji w dniu 12 lutego
„obcięli” budżet Starostwa (Administracja
publiczna) o łączną kwotę blisko 3 milionów złotych, z czego prawie 1,9 miliona
to pieniądze zdjęte z wynagrodzeń. Również z promocji zdjęto niebagatelną kwotę
– ponad 245 tysięcy, co radni odnotowali z uznaniem. Jest to bodaj pierwszy
znany mi przypadek, kiedy administracja samorządowa tak radykalnie (łacznie
12,7 procent) obniża koszty swojej działalności. Niestety, zdjęto też z remontów i utrzymania dróg (1 milion) oraz
z oświaty (347 tysięcy). Ta ostatnia już
w czasie uchwalania budżetu na rok 2013
miała bardzo poważnie niedoszacowany
budżet. Jak Zarząd powiatu chce wybrnąć
z tej sytuacji, na tak zadane moje pytanie na sesji, jednoznacznej odpowiedzi radni nie otrzymali. Po dokonanych
zmianach budżet Powiatu Pruszkowskiego w paragrafie dochodów wynosi
130 346 874,12 złotych, wydatki oszacowano na 124 930 449,15 zł w tym majątkowe na kwotę 21 054 117 zł. Łączna
kwota przychodów z tytułu zaciągniętych
kredytów wyniesie 3 133 575,03 zł.
Zarząd poinfor mował radnych,
że w tym roku nie przewiduje już tak
znacznej korekty budżetu. Niestety, prognozy o dochodach państwa z tytułu

– 505 199 625 – Raszyn, Nowe Grocholice w obrębie ulic: Gałczyńskiego, Godebskiego (nr nieparzyste), miejscowości:
Puchały, Wypędy, Janki ( od Mszczonowskiej w stronę zachodnią)
REJON nr 4 – sierż. Mirosław Bogiel
– 505 199 623 – Falenty, Falenty Duże,
Falenty Nowe, Laszczki, Podolszyn Nowy,
Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Sękocin
Las, Słomin.
W związku ze wzrastającą ilością kradzieży i innych zajść, policjanci z raszyńskiego komisariatu bardzo proszą mieszkańców o informowanie o wszystkich
niepokojących wydarzeniach. Zgłaszający
może pozostać całkowicie anonimowy.
Informując pomożemy w utrzymaniu
porządku publicznego.
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podatków od osób prawnych i fizycznych,
mogą zweryfikować optymistyczna wizję
władz powiatu.

Ruchy kadrowe
W sprawozdaniu z działalności każdorazowo doręczanym radnym powiatowym
przed sesjami, zarząd podaje informacje
o stanie zatrudnienia z uwzględnieniem
porównania (ruchy kadrowe). Na dzień
16 stycznia w Starostwie zatrudnionych było 210 osób łącznie na 206 etatach (z tego 8 osób w wymiarze łącznym
5,2 etatu zatrudnionych jest w filiach
Wydziału Komunikacji w Raszynie
i Nadarzynie). W listopadzie w starostwie pracowało 207 osób, a aktualnie
odbywa w nim staż 10 osób oddelegowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Likwidacja szkół
Bark zainteresowania niektórymi formami
kształcenia młodzieży ponadgimnazjalnej oraz brak naboru do kilku placówek
oświatowych w powiecie pruszkowskim,
spowodowały zamknięcie kilku szkół.
W tym gronie znalazło sie Technikum
Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa (brak chętnych), kilka placówek
uległo również przekształceniu. Zmiany
wynikają wprost z braku zainteresowani
rozmaitymi kierunkami edukacji. Jak wiadomo, niektóre kierunki – ich potrzeba
– zostały zweryfikowane przez realia rynkowe i zapotrzebowanie na takich a nie
innych specjalistów.
Stronę redaguje Piotr Iwicki
Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego z gminy Raszyn

STOWARZYSZENIE NASZE RYBIE
ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z
Dr n. med.

Martą Jonas
pt.

Choroby tarczycy
●

Najczęstsze choroby tarczycy
w polskim społeczeństwie

●

Chirurgiczne leczenie otyłości
– fakty i mity
ZAPRASZAMY

16.03.2013

sobota, godz. 18.00
RYBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ul. SPOKOJNA 23

WSTĘP WOLNY

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Naszym babciom
i dziadkom…

Na zdjęciu: Bogumiła Kędziora, Monika Matyjasiak i młodzi
artyści: Patryk, Damian, Kasia, Hubert, Kacper © Alina Sondel

Dzień Babci obchodzony jest w Polsce
od 49 lat. To święto zainicjował popularny tygodnik „Kobieta i życie” (1964),
a „Ekspress Wieczorny” w 1966 roku termin świętowania wyznaczył na 21 stycznia. Z biegiem czasu zaczęto obchodzić
następnego dnia także Dzień Dziadka.
Klub Seniora Rybie pod twórczym przewodnictwem pani Aliny Sondel zorganizował z tej okazji spotkanie w Świetlicy Środowiskowej „ Świetik” w Rybiu.
W okolicznościowym programie artystycznym wystąpili: Izabela Makarska
(śpiew) i Piotr Piskorz (akompaniament)
oraz członkinie Klubu Literackiego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie: Bogumiła Kędziora,
Monika Matyjasiak i Mariola Wiewiór.
Panie – co trzeba podkreślić – z własnymi
dziećmi prezentowały własne poetyckie
utwory: jedne refleksyjne, nostalgiczne,
inne przepełnione ironią i humorem. Bez
wątpienia najmilszym akcentem tego
wieczoru był słowno-muzyczny występ
dzieci, które po programie obdarowały
swoje babcie i swoich dziadków kwiatami.
W spotkaniu o niepowtarzalnym klimacie uczestniczyli także: pan Wójt Andrzej
Zaręba oraz Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski.
Dzień Babci i Dziadka świętowano
także w Falentach, z tej okazji można było
posłuchać koncertu Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Mariusza
Kolinko. Spotkanie zorganizowała Przewodnicząca Klubu Seniora Falenty Zyta
Stąpel.

Lesznowolska Orkiestra Symfoniczna pod batutą
Mariusza Kolinko © Izabela Makarska

Wielka Gala Noworoczna dla Dzieci
Z myślą o najmłodszych mieszkańcach
zorganizowaliśmy, podczas karnawału,
Wielką Galę Noworoczną dla Dzieci, na którą
zaprosiliśmy dzieci różnych narodowości zamieszkujące naszą gminę. Patronat
nad przedsięwz ięciem objął Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba.
Bogaty i różnorodny program artystyczny przygotowały: GOK i raszyński
Oddział Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce, którego prezesem jest pan
Nguyen Trong Thang. Największą atrakcją był widowiskowy wietnamski „taniec
lwów”, ale publiczność podziwiała też
pokazy wschodnich sztuk walki, pokazy
taneczne oraz wokalne i instrumentalne
występy muzyczne, poznała wietnamskie
instrumenty ludowe i narodowe stroje
oraz tradycje związane z powitaniem
Nowego Roku. Z kolei, na Wietnamczykach duże wrażenie wywarł taniec nowoczesny w wykonaniu Mai Klimaszewskiej
oraz tańce standardowe i latynoamerykańskie w wykonaniu tancerzy z Klubu
Tańca Towarzyskiego BRAWO: Mileny
Kowalczyk i Karola Jagielskiego. Gry i
zabawy poprowadził Paweł Wiśniewski,

instruktor GOK-u, a na zakończenie Gali
goście degustowali wspaniałe specjały
kuchni wietnamskiej. Za współpracę przy
organizacji Gali bardzo dziękuję społeczności wietnamskiej, pani dyrektor Annie
Bobynko, kierownik świetlicy szkolnej
pani Grażynie Dąbek, nauczycielom

Gala noworoczna © Anna Pluta

i pracownikom SP w Raszynie, panu
sekretarzowi Urzędu Gminy Michałowi
Kucharskiemu oraz pracownikom pod
kierunkiem pana Dariusza Osiadacza,
kierownikowi Świetlicy Środowiskowej
panu Mariuszowi Smolisze i pracownikom ŚWIETLIKA, dyrektor GOS-u pani
Katarzynie Klimaszewskiej oraz firmie
Braci Cwyl.

Falentyki
Wszyscy mają Walentynki, a my – Falentynki, które po raz czwarty odbyły się
w filii GOK-u w Falentach. Tym razem
spotkanie umilali raszyńscy soliści z
zespołów GOK-u: Robert Franke (Zespół
Robert Franke Band), Maria Izabela
Makarska (Zespół Seniorki) i Swietłana
Żarczyńska (Studio Piosenki z Falent).
Popularne piosenki przeplatały zabawne
monologi Dziuni Pietrusińskiej w brawurowym wykonaniu pani Aliny Wolskiej.
Solistom akompaniował Piotr Piskorz,
któr y zaprezentował w mini koncercie pianistycznym swoją uczennicę Asię
Ha Dieu Hoa (próba generalna przed

konkursem młodych talentów). Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, ufundowanym przez firmę Elgrom.

Falenckie Falentynki © Anna Pluta

Sukces zespołu „Barwy Jesieni”
Zespół „ Barwy Jesieni” Klubu Seniora
Raszyn zajął II miejsce w kategorii Zespoły
folklorystyczne w XII Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Artystycznych
Seniora w Domu Kultury Zacisze w Warszawie w dniach 2 i 3 lutego 2013 r. Serdecznie gratulujemy! Festiwalowy program
zaprezentowany też został podczas spotkania z okazji Tłustego czwartku, które poprowadziła przewodnicząca Klubu Seniora
Raszyn pani Barbara Wiśnik. Publiczność
oklaskiwała zarówno ekspresyjnie wykonany
program (kier. artystyczne Joanny Young i
Pawła Wiśniewskiego) jak i wspaniałe stroje

zaprojektowane i uszyte przez panią Krystynę Strzeżek, kierownika organizacyjnego
zespołu.

Zespół „Barwy Jesieni” oraz instruktorzy:
Joanna Young i Paweł Wiśniewski © Anna Pluta

Stronę redaguje Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u
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„Łamańce językowe”
i „LOLTEAM” w Jaworowej
22 stycznia w Ognisku Wychowawczym
w Jaworowej odbył się współorganizowany przez zaprzyjaźnione instytucje
- Bibliotekę i Ognisko Wychowawcze -

drugi finał Konkursu Czytelnictwa Dziecięcego, pt. „Krótkie wierszyki łamiące
języki”. Zadaniem dzieci było przygotowanie i zaprezentowanie na scenie trudnych pod względem wymowy wierszy,
tzw. „łamańców językowych”. Dostępne
w bibliotece książki z utworami pomagały
wybrać wychowawczynie oraz rodzice.
Dzieci wykonały dodatkowo ilustracje
do wierszy (można je oglądać w formie
wystawy w holu budynku Ogniska). Konkurs w dwóch kategoriach wiekowych
(dzieci do lat 10 i od 11 do 16) oceniało
jury: Wiktoria Lewandowska i Aneta
Klusiewicz - wychowawczynie oraz Kry-

styna Zawadzka - bibliotekarka. W grupie młodszej zwyciężyli: pierwsze miejsce
ex aequo - Filip Bucholc i Kewin Łopaciuk; drugie miejsce ex aequo - Dominik
Krukowski i Szymon Wojtasik; trzecie
miejsce ex aequo - Oliwier Kolmus, Olek
Grzybowski i Kuba Grzybowski. W grupie starszej: miejsce pierwsze - Kuba
Majdecki, miejsce drugie - Agnieszka
Stępień, miejsce trzecie - Czarek Geszprych. Starsze i młodsze dzieci (wyjątkowo zaangażowane w zabawę) otrzymały atrakcyjne nagrody i słodycze, które
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną
w ufundowała Pełnomocnik Wójta ds.
Profilaktyki Uzależnień - pani Beata
Adamiak. W czasie obrad jury wystąpił duet gitarowy „LOLTEAM” zaproszony na drugie spotkanie z cyklu „Młodzi z pasją”. Gabrysia Frydel i Piotr
Bryła, uczniowie raszyńskiego Gimnazjum (podopieczni instruktorów Świetlicy
Środowiskowej „Świetlik”) opowiedzieli
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słuchaczom o swojej wielkiej pasji muzyce. Zgromadzone dzieci miały możliwość doświadczenia różnic w brzmieniu
gitary klasycznej, akustycznej i elektrycznej oraz spróbować gry na prezentowanych instrumentach. Świetny koncert
duetu podobał się zarówno wychowankom Ogniska, jak i przybyłym na występ
mieszkańcom Jaworowej. W imieniu organizatorów składamy serdeczne podziękowania Gabrysi i Piotrkowi za poświęcenie słuchaczom czasu i podzielenie się
swoją twórczością. Wierzymy, że im także
spotkanie przyniosło wiele satysfakcji.
Życzymy obojgu dalszego rozwijania swoich pasji i wielu sukcesów na muzycznych
scenach. Chcielibyśmy bardzo zobaczyć
i posłuchać ich raz jeszcze!
Krystyna Zawadzka

Książkowe trio miesiąca

1		 Charlotte Link: Przerwane milczenie
Kolejna książka bardzo
popularnej autorki niemieckiej jak zwykle mieści się gdzieś na pograniczu prozy obyczajowej,
psychologicznej i kryminalnej. Grupa przyjaciół
spędza urlop w angielskiej
posiadłości Stanbury: właściciele Patricia
i Leon, wraz z córkami, psycholog Tim
z depresyjną żoną Evelin, naukowiec Aleksander z córką z pierwszego małżeństwa
– Ricardą oraz drugą żoną, Jessicą. To właśnie oczami Jessiki obserwujemy przebijające przez tę sielankę podskórne napięcia
między gośćmi i domownikami. Spokój
mieszkańców burzy także pojawienie się
nieznajomego mężczyzny, który twierdzi,
że jest... nieślubnym synem ojca Patricii
i w związku z tym rości sobie prawo do
połowy domu. Atmosfera coraz bardziej
się zagęszcza, co prowadzi nieuchronnie
do tragicznego finału. Polecam zwłaszcza
fanom dobrych thrillerów.
2 Agnieszka Chylińska: Zezia i Giler
Sięgnęłam po tę pozycję
z czystej ciekawości: co
też mogła wymyślić dla
dzieci ta kontrowersyjna
artystka (którą zresztą
bardzo lubię)? Odpowiedź jest prosta: całkiem
ciekawą książkę obyczajową o dość nietypowej rodzinie Zezików. Jest tu tata-rzeźbiarz, który okropnie bałagani, wiecznie zapracowana
mama-bankowiec z talentem do przekręcania powiedzonek i dwójka dzieci – starsza okularnica Zuzia (zwana Zezią) oraz
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młodszy Czarek (Giler), chłopiec „inny
niż wszystkie dzieci”, a także kotka Idźstąd. Losy sympatycznych bohaterów,
które są dalekie od bajkowej, cukierkowej rzeczywistości, poznajemy dzięki
wnikliwym obserwacjom Zezi. Miejscami
komiczna, miejscami wzruszająca, mądra
opowieść o życiu. Śmiało można poczytać z dziećmi.
3 Ofelia Grzelińska: Mama dookoła świata
Książka jest zbiorem luźnych rozmów Autorki
z kobietami z różnych
zakątków świata: Japonii,
Chin, Indonezji, Indii,
Filipin, Armenii, Litwy,
Norwegii i Kuby. Dzielą
się one swoimi doświadczeniami związanymi z ciążą, połogiem
i macierzyństwem, które są uwarunkowane zarówno kulturą, jak i tradycją danego kraju. Dowiadujemy się na
przykład, że Chinki w ciąży piją wywar
z gniazd indonezyjskich białych jaskółek,
Japonki w tym szczególnym czasie noszą
na brzuchu talizman, a ciężarne Indonezyjki w ogóle nie powinny po zmroku
wychodzić z domu. Specyficzne rytuały
i zachowania dotyczą także noworodków: Hindusi są poddawani peelingowi,
Filipińczycy śpią w hamaku, zaś głowę
malutkiego Kubańczyka perfumuje się
specjalną wodą kolońską. Nie będę tu
zdradzała wszystkich ciekawostek, zachęcam za to do sięgnięcia po tę publikację.
Jest naprawdę interesująca, zawiera dużo
zdjęć oraz przepisy na regionalne dania
dla mamy i niemowlęcia. Polecam.
Wszystkie omawiane książki są w zbiorach GBP
w Raszynie. Na stronie www.bibliotekaraszyn.pl co
miesiąc polecamy najciekawsze nowości wydawnicze.
Dagna Kruszewska-Mach

SPORT

ANKIETA SATYSFAKCJI KLIENTA – GOS
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie, jako
podmiot konkurujący na rynku z innymi
jednostkami o podobnym profilu, musi
stale podnosić standardy obsługi użytkowników. Z uwagi na to w styczniu br.
przeprowadziliśmy ankietę, której celem
było „badanie satysfakcji klienta”. Mogli
ją wypełnić wszyscy klienci pływalni
w Raszynie. Dzięki poznaniu potrzeb
i oczekiwań klientów odnośnie nabywanych usług, dowiedzieliśmy się też,
jaką część standardów obsługi spełniają
pracownicy pływalni. Konfrontowanie
wyników tych dwóch badań pozwala na
trafne podejmowanie decyzji związanych
z zarządzaniem obsługą klienta.
W ankiecie badaliśmy następujące
obszary: • czystość obiektu, • profesjonalizm pracy personelu, • usługi GOS
(rodzaje), • zadowolenie z korzystnej
usługi.
Poniżej przedstawiamy szczegółową
analizę popartą grafami oraz wykresami.

Korzystający z basenu zapytani
o powód skorzystania z naszych usług
najczęściej wskazywali cenę biletu wstępu.
Pozostałe czynniki, czyli jakość obsługi
oraz jakość obiektu miały nieco mniejszą
liczbę głosów. Warto podkreślić, że blisko
7% respondentów udzieliło odpowiedzi
spoza dostępnych do wyboru, uznając
za najważniejszy powód „bliskość do pływalni”. Zapewne miał na to wpływ fakt,
że ulice aglomeracji warszawskiej często
się korkują, a najbliższa pływalnia poza
gminą Raszyn znajduje się na Okęciu
przy ul. Gładkiej. Czas dojazdu znacznie
wydłużyłby wyprawę na basen.
Wysokie noty otrzymała pływalnia
w kategorii „profesjonalizm personelu”.
Blisko 87,5% maksymalnej oceny jest dla
pracowników bardzo dobrą oceną. Czystość basenu natomiast została sklasyfikowana na poziomie 72,3 % maksymalnej
punktacji.
Z każdym miesiącem popularność
zyskują boiska zarządzane przez Gminny

Ośrodek Sportu w Raszynie. Składają się
na nie boiska: Wronik, Orlik oraz stadion
im. Kazimierza Jedynaka w Raszynie oraz
Wronik w Sękocinie. Aż 37% spośród
wszystkich ankietowanych korzysta przynajmniej z jednego z obiektów. Największym zainteresowaniem cieszą się boiska
„Orlik”, które regularnie użytkuje ponad
połowa respondentów.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie organizuje zajęcia komercyjne dla
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Znakomita większość ankietowanych korzysta
przede wszystkim z pływalni, w następnej kolejności z sauny oraz siłowni.
Ponadto Klienci chwalą sobie jakość nauki
oraz doskonalenia nauk pływania, aqua
aerobiku, aerobiku na sali oraz zdrowej
sylwetki.
Korzystający z usług świadczonych
przez GOS podzielili się także najważniejszymi sugestiami odnośnie tego, co zmieniliby w funkcjonowaniu obiektu. Wiele
było wśród nich opinii na temat zmiany
czasu otwarcia siłowni. Klienci chwalą
Panie kasjerki, które oprócz wydawania
„pasków”, w jasny i przejrzysty sposób
udzielają informacji na temat oferty pływalni i pozostałych zajęć.
Przeprowadzona „Ankieta satysfakcji klienta” była pierwszą, ale z pewnością nie ostatnią formą oceny naszej

pracy przez Klientów, a zarazem wskaźnikiem satysfakcji Klientów z naszych
usług. Zadowoleni z wyników przeprowadzonego badania opinii, jesteśmy świadomi, że wiele jeszcze mamy do zrobienia
w zakresie szeroko rozumianego pojęcia
„jakości obsługi Klienta”. Na zadowolenie
klienta wpływ ma nie tylko praca tej części personelu, która ma z nim bezpośredni
kontakt, ale także kadra będąca zapleczem technicznym i administracyjnym.
Analiza potwierdziła konkurencyjność GOS-u na tle podobnych placówek
w sąsiadujących z gminą Raszyn dzielnicach i gminach aglomeracji warszawskiej.
W tamtejszych ośrodkach sportu wprowadzane są do oferty usługi, które uruchomiliśmy jako pierwsi. Największym beneficjentem jest oczywiście Klient.

Tekst Rafał Ulewicz
Specjalista ds. marketingu i promocji
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
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RASZYNIACZEK
UROKI ZIMY – prace dzieci
z Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” w Raszynie

DZIEŃ DOBRY!
Za oknem piękna zima. Zgodnie z obietnicą
prezentuję prace plastyczne opisujące jej uroki.
Równie ładne prace, nie tylko o zimowej tematyce,
tworzyli także podczas ferii uczestnicy akcji „Zima
z GOK-iem”. Makieta miasta – to interesujący efekt
zespołowej pracy twórczej. Każdy był architektem i
wykonawcą. Druga ciekawa praca zespołowa – to
papierowa armia, nawiązująca do czasów bitwy
pod Raszynem z 1809 roku. Dzieci uczestniczyły
także w zajęciach muzycznych oraz obejrzały wiele
interesujących filmów. Dużo radości przyniosły też
spotkania ze strażakami z OSP Raszyn, policjantami
z Posterunku Policji w Raszynie oraz z Wójtem
Gminy Raszyn w Urzędzie Gminy. W imieniu
uczestników i organizatorów dziękuję za serdeczne
przyjęcie. Warto nadmienić, że przez całe ferie
udostępniona była pracownia informatyczna,
z której skorzystało kilkadziesiąt osób pod czujnym
i fachowym okiem instruktora Mariusza Wieteski.
W pamięci pozostaną miłe wspomnienia oraz
podziękowania od GOK-u dla każdego dziecka.
Zapraszamy serdecznie za rok. W marcu oczekuję
na prace zarówno o zimowej, jak i wiosennej
tematyce.
PS. w Styczniu wszystkie dzieci pamiętały
o swoich Babciach i Dziadkach. Piękne kwiatowe
kompozycje wykonały dla nich przedszkolaki
z Przedszkola „Pod Topolą”.

Wiktoria Krupińska;
grupa „Tygryski”,
opiekun: Monika Potrząsaj

Wiktoria Dudzińska;
grupa „Mądre Sowy”,
opiekun: Kinga Mizerska

Ignacy Kuśmierz;
Patryk Sałaj;
grupa: „Maleństwa”,
grupa: Tygryski”,
opiekun: Małgorzata Kawałek opiekun: Urszula Ostrzyżek

Kwiaty dla Naszych Babć
i Dziadków. Prace dzieci
z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą”
• Zuzanna Goździk • Mateusz Czerwiński
• Bartosz Płonka • Oskar Pilchta
• Bartłomiej Kwiatkowski • Ewa Pajurek
• Mikołaj Lewandowski • Vanessa Jadczak
• Antek Kowalski • Patrycja Płuciennik
• Bartosz Stefański • Aleksandra Kilijańska
• Sebastian Plichta • Igor Pokrzywa
• Jakub Łajszczak

Pozdrawiam – Raszyniaczek

Kartonowa armia - praca zespołowa

Szymon Rusin, Tomasz
Roch; grupa „Króliki”,
opiekun: Katarzyna Centka

Akcja „Zima z GOK-iem”

Makieta miasta – praca zespołowa

Zajęcia w pracowni plastycznej

Z wizytą …

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie

W Komisariacie Policji w Raszynie

U Pana Wójta w Urzędzie Gminy Raszyn

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

