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KUMULACJA INWESTYCJI
przy Al. Krakowskiej w Raszynie

RASZYŃSKIE CENTRUM KULTURY I DZIEDZICTWA

Budowa Raszyńskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa
Na początku lipca Wójt Andrzej Zaręba
i Albert Ziółkowski, właściciel firmy
EWBUD Budownictwo Ogólne, podpisali umowę na wykonanie Raszyńskiego
Centrum Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu, które odbyło się
w Urzędzie Gminy uczestniczyli również: Kierownik Wydziału Inwestycji
i Mienia Komunalnego Elżbieta Musialska, inspektor nadzoru Bolesław Sanecki,
Dyrektor GOK-u Elżbieta Kuczara, autor
koncepcji programowej obiektu, Wice
Przewodnicząca Rady Gminy Raszyn
Anna Matracka oraz p.o. Sekretarza
Michał Kucharski. Ze strony wykonawcy,
poza właścicielem firmy byli: kierownik budowy Roman Lulis i Rafał Bałchanowski, koordynator prac. Wyłoniony w przetargu wykonawca podjął się,
za kwotę 6,1 mln zł przekształcić budynek w stanie surowym, stojący na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. Sportowej,
w obiekt użyteczności publicznej, który
już pod koniec przyszłego roku służyć
będzie raszyńskiej kulturze. Warto przypomnieć, że jego mury wzniesiono 26 lat
temu i od tej pory, mimo prób kolejnych
władz gminy, nie udało się ani go wykończyć, ani sprzedać.
Obecny Wójt Gminy Raszyn Andrzej
Zaręba włożył wiele starań w doprowadzenie do realizacji inwestycji. Wiele
osób, o czym świadczyły przeprowadzone konsultacje nie miało wątpliwości
co do celowości tego działania. Szczególny udział w optowaniu za budową ma
niezwykle prężne i odnoszące wspaniałe
sukcesy, środowisko seniorów. To ich apel
do radnych podczas sesji Rady Gminy
przekonał większość o konieczności
stworzenia w gminie znacznie lepszych
warunków kreowania kultury. O potrzebie rozwoju bazy lokalowej świadczy rozkwit działań Gminnego Ośrodka Kultury,
prowadzonego od ponad dwóch lat przez

Umowa podpisana © A. Pluta

Budowa rozpoczęta © A. Pluta

p. Elżbietę Kuczarę. Bogata oferta programowa, zarówno w formie systematycznie
prowadzonych zajęć, jak również licznych
imprez kierowanych do mieszkańców, kreowana przez pracowników GOK-u, wspieranych aktywnie przez Urząd Gminy, jest
wystarczającym uzasadnieniem, że gminie Raszyn potrzebna jest nowa placówka
pozwalająca rozwijać kulturalne aspiracje mieszkańców. Z tego też względu,
o czym mówił Wójt w trakcie podpisywania umowy z firmą, która ma siedzibę w pobliskim Brwinowie, dokładnie
przeanalizowano referencje kontrahenta
i liczne inwestycje, które wyszły spod
jego ręki. A tych jest niemało, ponieważ
EWBUD działa od 12 lat, z powodzeniem realizując kontrakty w Warszawie
i powiecie pruszkowskim, a zlecanie mu
po kilka inwestycji przez jednego inwestora potwierdza dobrą opinię firmy.
W chwili obecnej Gmina Raszyn
przygotowuje się do złożenia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokumentacji aplikacyjnej zatytułowanej: „Zmniejszenie różnic społecznych
w dostępności do kultury i edukacji kulturalnej w regionie poprzez budowę Centrum Kultury i Dziedzictwa w Raszynie”,
przeznaczonej do aplikowania w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Program „Konserwacja
i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”,
dzięki któremu możliwe jest uzyskanie
dotacji zewnętrznej na budowę obiektu.
Wielu mieszkańców Gminy bardzo liczy
na pojawienie się w przestrzeni Raszyna
Centrum Kultury, które nie tylko pomoże
w rozwoju obecnym twórcom z terenu
gminy, ale pozwoli również na rozwinięci
nowych form artystycznych.
Małgorzata Kaiper

Plac budowy przekazany © A. Pluta
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To już FAKT a nie MARZENIA
Ponad dwa lata temu, na łamach Kuriera
Raszyńskiego pisałem: „Jaki będzie
Raszyn w przyszłości zależy od nas, bo to
my tę przyszłość kreujemy. Myśląc o przyszłości mam przede wszystkim na względzie stworzenie warunków dla wielostronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zaś dla
ludzi starszych możliwość kontynuowania pasji i zainteresowań”. Od wielu lat
uważam, że tworzenie warunków dla rozwoju kultury to sprawa, która nie może
czekać aż zostaną wybudowane wszystkie drogi, chodniki, wodociągi czy kanalizacja. Aby społeczność, od najmłodszej
do najstarszej, potrafiła z zalewu kultury

masowej wybrać to co najlepsze, wymagające wysiłku, kreatywności i przyczyniające się do uwrażliwiania, rozwoju osobowości i talentów, powinna w swoim
miejscu zamieszkania posiadać właściwe
ku temu warunki. Dla naszej, raszyńskiej społeczności takim miejscem będzie
Dom Kultury, który obecnie, w związku
z koncepcją jego budowy śmiało możemy
nazywać Raszyńskim Centrum Kultury
i Dziedzictwa.
W moich poglądach nie jestem odosobniony. Obecnie, dzięki staraniom moim
i wielu osób: radnych, którzy w bieżącym budżecie i prognozie wieloletniej

wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków na budowę Domu Kultury, pracowników Referatów Urzędu Gminy Raszyn
i Gminnego Ośrodka Kultury budowa
tego obiektu została rozpoczęta. Mamy
wspaniały projekt na miarę XXI wieku.
Podjęliśmy też starania o uzyskanie dofinansowania na budowę i wyposażenie
obiektu. Nie mamy wątpliwości, że dążenia do wybudowania Domu Kultury, trwające od prawie 30 lat, znajdą w przyszłym
roku szczęśliwe zakończenie.
Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Refleksje nad Domem Kultury
Wchodzimy po schodach do niszczejącego
od ponad ćwierć wieku budynku na rogu
Al. Krakowskiej i Sportowej. Ostatni raz
przed zmianami na lepsze. Ostatni raz
oglądamy, fotografujemy dla potomnych.
Budynek zieje pustką, bez okien, drzwi,
każdy tu może wejść. I są tu liczne ślady
obecności „zwiedzających” czy może
użytkowników. Na ścianach graffiti, raczej
mało estetyczne, dominują wulgarne
napisy, podpisy, ksywki. Na schodach
– rojowisko petów. Na ostatniej kondygnacji – ślady ogniska pomiędzy drewnianymi
słupami więźby dachowej. Pełno śmieci,
leżący w pobliżu materac, noclegownia,
fekalia… Z upałem tego lata unoszący się
przykry, drażniący zapach wyprasza stamtąd. Wyszliśmy przed budynek. Jaka ulga,
że już tu tego bałaganu nie będzie. Tu,
w centrum Raszyna, przy głównym trakcie
z Warszawy na południe Polski, w pobliżu
raszyńskiej reduty oraz widzianej z okien
budynku przydrożnej kapliczki z XVII
wieku, pod którą 19 kwietnia 1809 roku
złożono śmiertelnie rannego w bitwie

z Austriakami poetę legionistę Cypriana
Godebskiego. Z pobliskiej perspektywy
komponował swoje obrazy przedstawiające bitwę klasycystyczny malarz January
Suchodolski. Przywołaną scenę również
utrwalił na płótnie.
Powróćmy do wizji – tu powstanie
dom kultury, zgodnie z wolą mieszkańców sprzed ponad ćwierć wieku. Nie było
wówczas jeszcze Centrum Janki. Miało
być kino, a planowana wtedy sala widowiskowa w zamyśle miała być kinową. Teraz
będzie widowiskowo – teatralna, koncertowa, będą pracownie specjalistyczne,
artystyczne pracownie edukacyjne. Będzie
to godne miejsce dla rozwoju kultury
i edukacji kulturalnej w naszej gminie,
ale będzie też i upamiętnienie wspaniałego dziedzictwa kulturowego. Dom Kultury powstanie w miejscu pomiędzy historycznym traktem wiodącym z Warszawy
w kierunku Krakowa, nazwanym ulicą
Godebskiego, a Aleją Krakowską, która
w XIX wieku jako nowy trakt zwiastowała
zmiany cywilizacyjne.

Dom Kultury w naszej gminie to nie
fanaberia, ani luksus – to standard cywilizacyjny. To miejsce symbolicznie, mentalnie łączące kulturowe dziedzictwo
z wyzwaniami czasów współczesnych,
które skłaniają mieszkańców do twórczej
aktywności na rzecz rozwoju własnego
oraz lokalnej społeczności. Za dążeniem
i determinacją poprawy warunków lokalowych dla działalności kulturalnej w Gminie Raszyn stoi wizja strategii funkcjonowania placówki, z określoną misją jej
działalności oraz konkretyzacją celów
i zadań. Wszak kultura – o czym przekonywał Jan Paweł II – tworzy tożsamość
narodu, gminnej społeczności także.
10 lipca rozpoczęto rozbudowę i przebudowę budynku Domu Cechu Rzemiosł
Różnych na Dom Kultury i Dziedzictwa
w Raszynie. Mam nadzieję, że mieszkańcy
będą sekundować temu przedsięwzięciu
z myślą o przyszłości Raszyna.
Elżbieta Kuczara
Dyrektor GOK
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Budowa kanalizacji w Dawidach
i Dawidach Bankowych

Skanska na Starzyńskiego © M. Kaiper

Mimo utrudnień, jakie z pewnością stanowi woda zalewająca wykopy, czy osuwająca się jezdnia, SKANSKA kończy
budowę kanalizacji w Starzyńskiego. Wybudowano już większość sieci w bocznych ulicach. Niedługo prace przeniosą się
na Warszawską. Dobrze byłoby, gdyby udało się je wykonać
w czasie wakacji.
Trwają też prace na tzw. obejściu HRS – czyli odcinku
w ul. Grudzi i Warszawskiej na granicy z Jaworową. W zadaniu tym znalazło się też kilka bocznych ulic. Wszystko wskazuje na to, że przed zimą ta część gminy będzie skanalizowana.

Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych
Tę gminną ulicę poznało obecnie wielu mieszkańców gminy, ponieważ przez
nią prowadzi objazd Starzyńskiego, w której SKANSKA buduje kanalizację.
Dla mieszkańców tego terenu jest to bardzo ważna droga, ponieważ idąc nią
dociera się do szkoły, kościoła czy ul. Długiej. Kierowcy jadący do Janek czy
w przeciwną stronę – do Piaseczna, często korzystają z niej jako skrótu, unikając przejazdu bardzo obciążoną Warszawską. Fragment ulicy – od Długiej
do kościoła – jest w porządku – odpowiedniej szerokości i z chodnikiem.
Pozostały fragment – od kościoła do zakrętu – ma wystarczającą szerokość,
aby minęły się dwa samochody. Natomiast we fragmencie końcowym, przed
ulicą Starzyńskiego, ulica jest już tak wąska, że dwa samochody mijają się
wjeżdżając na pobocze. Jest to duże zagrożenie dla pieszych.
Miklaszewskiego © M. Kaiper
W ostatnim czasie mieszkańcy sołectw Łady i Dawidy Bankowe wystąpili do
Wójta Gminy Raszyn o podjęcie działań mających na celu przebudowę tej ulicy. To ważna społeczna inicjatywa.

Okrężna – już prawie gotowa
Chodniki wybudowane, odwodnienie zrobione, pierwsza
warstwa asfaltu – położona. Największe niewygody mieszkańcy mają już za sobą, choć ulica czeka jeszcze na nową
nakładkę. Póki co, lawirując między studzienkami da się
przejechać, choćby rowerem. Tylko patrzeć, jak na ostatecznej warstwie nawierzchni położone zostaną kolorowe progi
spowalniające. Inwestycja ma wszelkie szanse zakończyć
się przed terminem. Wykończona ulica podniesie wartość
okolicznych nieruchomości.
Okrężna © M. Kaiper

Przedszkole przy Lotniczej
Budowa nowego przedszkola posuwa się do przodu. Już wstawiono wszystkie okna i przeszklenia, położono zewnętrzne
tynki, dach, podbitkę, rynny. W środku trwają prace wykończeniowe: kładzione są instalacje, wybierane materiały. Rozpoczęto
też budowę ogrodzenia – od strony ul. Piasta pojawiły się, obok
muru z betonu komórkowego, wesołe, żółte panele ogrodzenia.
I ta inwestycja ma szanse na zakończenie zgodnie z zaplanowanym terminem – końcem października.
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Widok z ul. Lotniczej © M. Kaiper

INWESTYCJE W AL. KRAKOWSKIEJ

Rewitalizacja Austerii
Po zakończeniu w bieżącym roku, odtwarzania
i osuszania fundamentów zabytkowego budynku,
można będzie rozpocząć kolejne działania rewitalizacyjne. Zgodnie z przewidywaniami, konieczne okazało się wzmacnianie ceglanych, opartych na kamiennych, fragmentów fundamentów. Jednocześnie skuto tynki wewnętrzne na wysokości
1,2 m oraz usunięto podłogę z parteru. Wszystko po to, aby zakończyć proces podmakania budynku, który nie tylko niszczył mury, ale
również sprzyjał procesowi rozwoju grzybów i pleśni. Prace szybko
posuwają się do przodu i powinny, zgodnie z planem zostać zakończone jesienią.

Budowa parkingu przy kościele w Raszynie
Z rozpoczęciem prac przy budowie parkingu Urząd Gminy czekał na początek wakacji. Prace szybko posuwają się do przodu, ponieważ przy budowie pracuje spora grupa osób. Widać już kształt zatoczek parkingowych,
wysypywane i utwardzane jest podłoże, w niektórych miejscach układana
jest kostka betonowa. Nie ma wątpliwości, że firma MABAU POLSKA
Sp z o.o., która ma wykonać pracę do 30 września, dotrzyma terminu.
Budowę parkingu
poprzedziły długie starania Rady i Urzędu Gminy
Raszyn. Z uwagi na pobliski, zabytkowy kościół
i stary drzewostan, zezwolenie na budowę musiały
poprzedzić zgody Mazowieckiego Konserwatora
Zabytków i Mazowieckiego
Konser watora Przyrody.
To przedłużyło procedurę
uzyskiwania zezwolenia na
Budowa parkingu przy Kościele Św. Szczepana © M. Kaiper
budowę. W końcu, w kwietniu br. można było rozpisać
przetarg na wykonanie inwestycji. Nie ulega wątpliwości, że wykonywana
inwestycja nie tylko przyczyni się do wygody wiernych parkujących pod
kościołem, ale też uporządkuje otoczenie pięknego, zabytkowego kościoła.
To kolejna inwestycja przy Al. Krakowskiej.

Skute tynki © K. Bakała

Kolejny chodnik
przy Al. Krakowskiej
W połowie czerwca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie chodnika po wschodniej
stronie Al. Krakowskiej od Alei Hrabskiej do
ul. Centralnej. Przetarg wygrała firma BIS
WOD-KAN Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek z Raszyna. Prace kosztować będą 131 388 zł, i zostaną wykonane
do 15 października br.
Chodnik, usytuowany za rowem, będzie
łączył przystanki autobusowe. Jego szerokość będzie się wahać od 1 – 1,5 m, a od
rowu oddzielać go będzie barierka zabezpieczająca. Chodnik obramowany będzie
obrzeżami betonowymi i wyłożony kostką
betonową. Poza tym, podobnie jak na drugiej stronie, skarpy rowu zostaną umocnione ażurowymi płytami typu EKO. Projekt
budowlany został uzgodniony z GDDKiA.

POW – droga prawie gotowa
Oczekiwany od dawna odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy,
łączący autostradę A2 z Aleją Krakowską jest gotowy. Dziś jeszcze
trwają ostatnie prace, ale lada moment, a może już w momencie wydrukowania Kuriera, można będzie bezkolizyjną, wygodną, kilkupasmową drogą, o długości ok. 7 km,
w parę minut dojechać do autostrady. Kolejny odcinek – od Al. Krakowskiej, przez Węzeł Lotnisko,
do Puławskiej zostanie
otwarty jesienią. Raszyńscy rowerzyści dobrze wiedzą o tym, że prace na tym
odcinku są bardzo zaawansowane. Jesienią otwarty
również będzie odcinek
od Węzła Łopuszańska,
do Węzła Opacz. To bard z o p o t rz e b n a t r a s a ,
ponieważ przejmie dużą
część ruchu tranzytowego
rozjeżdżającego drogi
naszej gminy.
Wjazd z Al. Krakowskiej © M. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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SESJE RADY GMINY

XXVII Sesja Rady Gminy Raszyn
Odbyła się 24 czerwca na wniosek
Radnych: Michała Słomy, Celiny Szarek, Henryki Koper, Sławomira Haczkura i Agaty Kuran-Kalaty. Poświęcono
ją dwóm sprawom.

Sprawozdanie Wójta w sprawie
organizacji wywozu nieczystości
stałych z terenu Gminy Raszyn
W związku z oprotestowaniem przez
firmę BYŚ wyniku przetargu wyłaniającego firmę odbierającą odpady, Wójt omówił działania podjęte przez Urząd Gminy
w okresie przejściowym. Poinformował,
że przyjęto rozwiązanie, które z jednej
strony jest zgodne z ustawą o utrzymaniu porządku w gminach, z drugiej zaś
zdejmuje z mieszkańców możliwie dużo
problemów. Po uzyskaniu opinii prawnej określającej możliwe działania, zdecydował o wydzierżawieniu pojemników
od MZO Pruszków, wykonawcy, który
z uwagi na najniższą cenę miał wygrać
przetarg. Już 22 czerwca MZO Pruszków

rozpoczęło rozwożenie pojemników, starając się, aby do 1 lipca zostały dostarczone. Z uwagi na zapisy ustawy, każdy
z mieszkańców musi osobiście podpisać umowę z firmą wpisaną do rejestru
Gminy. Opłaty za tę usługę, również
zgodnie z ustawą – ponosi Gmina. Mieszkańcy natomiast zobowiązani są do ponoszenia opłat w wysokościach wcześniej
ustalonych przez Radę Gminy Raszyn.
W dyskusji, jaka nastąpiła po sprawozdaniu, radni pytali o szczegóły przyjętych
rozwiązań, powód, dla którego Wójt zdecydował o wydzierżawieniu pojemników,
upewniali się, jakie kwoty będą płacić
mieszkańcy, a także czy odebranie pojemnika warunkowane jest podpisaniem
umowy z odbiorcą. Przyjęte rozwiązania
budziły wątpliwości radnych, na wniosek
których zwołana została sesja.

Nowe sklepy wielkopowierzchniowe przy Al. Krakowskiej
Drugi z wniosków piątki Radnych dotyczył podjęcia przez Radę Gminy dyskusji

i uchwały o stanowisku w sprawie przystąpienia do planu zagospodarowania
dla działek należących do Instytutu
Technologiczno – Przyrodniczego, położonych przy Al. Krakowskiej pomiędzy Centralną a Sokołowską (dz.26
– 14 ha) i Sokołowską do granicy z Jankami (dz. 30 – 9,24 ha). Reprezentujący
ITP z-ca Dyrektora Kazimierz Borys
przypomniał wieloletnie starania Instytutu o uchwalenie w tym miejscu planu
zagospodarowania, który pozwolił by
na umiejscowienie tam obiektów wielko
powierzchniowych. W trakcie dyskusji
zastanawiano się czy korzystniejsze jest
przystąpienie do uchwalania planu mimo
niekorzystnych zapisów obowiązującego
studium zagospodarowania, czy też działanie w odwrotnej kolejności – najpierw
nowe studium, potem plan zagospodarowania. Zwracano też uwagę, że konieczne
są uzgodnienia z wojskiem, które teren
znajduje się w pobliżu, a także z konserwatorem przyrody, z uwagi na sąsiedztwo
stawów Raszyńskich.

XXVIII Sesja Rady Gminy Raszyn – Absolutoryjna
Odbyła się trzy dni później 27 czerwca,
a jej głównym punktem była dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy
Raszyn Andrzeja Zaręby z wykonania
budżetu w 2012 r. oraz w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium. Z obszernego
sprawozdania uczestnicy Sesji uzyskali
szczegółowe informacje na temat planowanych i wykonanych w omawianym
roku dochodów i wydatków, z podziałem
na bieżące i majątkowe, majątku gminy,
zobowiązań i wysokości udziałów w Eko
Raszyn. W trakcie dyskusji padały pytania o realizację przez WFOŚiGW wniosków złożonych w związku z wykonaniem

kanalizacji. Wójt wyjaśniał, że zostały one
złożone wiele miesięcy temu, ale dotychczas nie zostały rozpatrzone, a pieniądze
wypłacone. Nie można obecnie orzec,
jaka jest ocena złożonych wniosków.
Przekazał też, że Gmina Raszyn dostała
zapewnienie otrzymania dodatkowych
ponad 15 mln zł. z Unii Europejskiej
na sfinansowanie prowadzonych obecnie, ale też przyszłych prac kanalizacyjnych. Kwota ta znacznie odciąży budżet
gminy, pozwalając do końca 2014 r. skanalizować prawie 90% jej terenu. Poinformował też Radę Gminy, że zadłużenie gminy wyniosło 39,10% wykonanych

Absolutorium 2012 © M. Kaiper
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dochodów gminy i kształtowało się
na poziomie nieco ponad 29 mln złotych.
Od 2010 r. wzrosło o 1 mln 300 tys. złotych, czyli mniej niż o wskaźnik inflacji.
Zważywszy, że w tym okresie wykonano
inwestycje za ponad 45 mln zł, można
mówić o sukcesie znacznie wyższym niż
w latach poprzednich. Na zakończenie
Wójt podziękował swoim pracownikom
za rzetelną i wydajną pracę, dzięki której możliwe było osiągnięcie tego sukcesu.

Opinia Komisji Rewizyjnej
W składzie Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Raszyn jest trzech Radnych: Przewodniczący – Rafał Sieradzki oraz członkowie: Janusz Hoffman i Sławomir Haczkur. Przed wydaniem opinii o wykonaniu
budżetu Komisja spotykała się kilkakrotnie. Analizowała wykonanie budżetu opierając się na sprawozdaniu finansowym
oraz dokumentach dostarczonych, na jej
życzenie, przez Wójta i podległych mu
pracowników Urzędu. Zdaniem Radnych
Rafała Sieradzkiego i Janusza Hoffmana,
złożone sprawozdanie i dodatkowe dokumenty pozwoliły na pozytywne zaopiniowanie wykonania budżetu. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Radny Sławomir

NOWE ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ

Haczkur, który następnie, wraz z pozostałymi radnymi z opozycyjnego Klubu
Jedność Gminy, wystosował do Regionalnej Izby Obrachunkowej skargę dotyczącą
wykonania budżetu.

Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej
RIO oceniło wykonanie budżetu pozytywnie, z tym, że na skutek stanowiska
Radnego Sławomira Haczkura, zobligowało Radę Gminy Raszyn do wyjaśnienia
wszystkich wątpliwości oraz, po dokonaniu właściwej oceny, podjęcia decyzji. Po
długiej dyskusji między radnymi, wyjaśnieniach Wójta i jego zastępcy oraz opiniach wyrażanych przez radnych – rada
Gminy Raszyn udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Raszyn Andrzejowi Zarębie, za wykonanie budżetu w 2012 roku:
9 głosami za i 4 głosami przeciw.

Wniosek Przewodniczącego
Rady Gminy Raszyn
Dariusza Marcinkowskiego
W trakcie dyskusji nad absolutorium
i zapoznawaniem się ze skargą złożoną
przez Klub Radnych „Jedność Gminy”
do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
złożył wniosek formalny o rozszerzenie
punktu obrad o rozpatrzenie skargi przez
Radę Gminy Raszyn. W trakcie dyskusji większość Radnych uznała stawiane
zarzuty za obrażające Radnych i Komisję
Rewizyjną. Oceniając, że Komisja Rewizyjna z Przewodniczącym Rafałem Sieradzkim, wykonała swoje zadanie bardzo
dobrze 8 głosami za wobec 3 przeciw,
uznała skargę za nieuzasadnioną.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
Wójt przekazał Radnym, Sołtysom, Przewodniczącym Osiedli informacje o bardzo dużej ilości prowadzonych obecnie
inwestycji. Rozstrzygnięte zostały przetargi na przebudowę odcinka Lotniczej
– od Wesołej do Kościuszki, Kasztanowej
– od Rzepichy do 19 Kwietnia, kanalizacji
deszczowej w Grocholickiej, a także chodnika po wschodniej części Al. Krakowskiej. Kolejne prowadzone inwestycje to:
hydroizolacja Austerii, budowa ul. Okrężnej, parkingów przy kościele w Raszynie
i Sękocinie, budowa kanalizacji w Dawidach Bankowych i Dawidach. Ogłoszone zostały przetargi na dokończenie
remontu Ośrodka Zdrowia w Raszynie.

Poinformował też o końcowej fazie przygotowań specyfikacji dotyczącej dokończenia rozbudowy szkoły w Sękocinie,
rozstrzygnięciu przetargu na kolonie lenie
z rozszerzonym programem profilaktycznym, a także problemach związanych
z realizacją ustawy o odpadach. Wprowadzając Radnych w specyfikę zapisów
ustawy, Wice Wójt Mirosław Chmielewski wyjaśnił, że za kilka dni odbędzie się spotkanie z firmami, które obecnie są zarejestrowane w Gminie Raszyn,
w celu ustalenia, które z nich podejmą się
w okresie przejściowym odbierać odpady
od naszych mieszkańców. Wyjaśnił też,
że obecnie jest już podpisana taka umowa
z MZO Pruszków, które jest przygotowane do obsługiwania naszej gminy.
Oczywiście, mieszkańcy mają prawo
wyboru również innych firm, a opłaty za
wywóz, zgodnie z zapisami ustawy, będzie
ponosić gmina.

Uchwały w sprawie wynajmowania powierzchni należących
do Gminy Raszyn
W trakcie tej sesji Radni podjęli również
decyzje w sprawie wynajmowania różnych
obiektów lub powierzchni w obiektach
należących do Gminy.

Ponad 15 mln zł z Unii Europejskiej
na kanalizację w Gminie Raszyn
Sukcesem zakończyły się kilkumiesięczne
starania Wójta Andrzeja Zaręby i kierownika JRP Pani Elżbiety Funo, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
o dodatkowe środki z Unii Europejskiej
na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Raszyn.
W ramach realizowanego projektu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej

w Gminie Raszyn, w ramach działania 1.1
– gospodarka wodno ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM, Gmina Raszyn
dostanie 15 615 230 zł na sfinansowanie zarówno obecnie prowadzonych prac
w Dawidach Bankowych i Dawidach,
jak też planowane w najbliższym czasie
kanalizowanie Ład, Podolszyna Nowego,
Sękocina Nowego, Laszczek, Słomina,
Wypęd i Janek oraz uzupełnianie sieci

Wójt Andrzej Zaręba, Elżbieta Funo, Anna Wierzbicka, wice Wójt M. Chmielewski © A. Pluta

w Falentach, Falentach Nowych i Falentach Dużych. Zakończenie prac, zgodnie
z harmonogramem powinno nastąpić
we wrześniu 2014 roku.
Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy
Raszyn Wójt Andrzej Zaręba przedstawił zebranym informacje o dotacji unijnej i rejonach gminy, w których szybciej
będzie można budować tak oczekiwaną
przez mieszkańców sieć kanalizacyjną.

W trakcie Sesji Rady Gminy © M. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ŚWIETLIK”

ŚWIETLIK CZYNNY PRZEZ CAŁY ROK
Każda społeczność potrzebuje miejsca, które pozwoli jej na integrację. Mieszkańcy Rybia mają świetlicę Środowiskową przy ul. Spokojnej. Na temat działalności Świetlika, oferty oraz możliwości jakie daje z kierownikiem placówki
Mariuszem Smolichą rozmawia Zofia Kaiper.
Zofia Kaiper: Czy mógłby Pan nam
opowiedzieć, czym w ciągu ostatniego
roku zajmowała się Świetlica?
Mariusz Smolicha: Głównym celem działalności Świetlicy są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z klas
1-6. Zajmujemy się dziećmi po lekcjach
do godziny 19. Myślę, że dla wielu
rodziców stanowi to bardzo duże wsparcie. Gwarantujemy również odbieranie
uczestników zajęć ze szkoły oraz dożywianie, realizowane w ramach standardowej działalności świetlicy. Prowadzimy też
szereg zajęć artystycznych i sportowych.
Zajęcia muzyczne w Sali Prób prowadzą trzej wykwalifikowani instruktorzy,
ucząc���������������������������������
młodzież i����������������������
pomagając w prowadzeniu zespołów. Tu pomocy udziela również
pani Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień, Beata Adamiak. W ramach zajęć
sportowych dwa razy w tygodniu gra sekcja tenisa stołowego, szczególnie dla dzieci
z klas 1-3, które pod okiem instruktora
uczą się grać w ping-ponga. Sekcje sportowe dzielą się na zajęcia dla pasjonatów,
sportowców oraz zajęcia otwarte, współfinansowane przez pełnomocnika ds.
Profilaktyki Uzależnień, na które często
przychodzą całe rodziny. Prowadzimy też
dwie grupy szachów, dla początkujących
i zaawansowanych. W ciągu roku szkolnego działa też szkółka matematyczna
Rach-Mat dla dzieci uzdolnionych.
ZK: Czyli większość działalności skupia się na młodych?
MS: Nie da się ukryć. Jednak na terenie świetlicy od początku działa bardzo prężnie Koło Seniora. Odbywają się
próby i występy zespołu Rybianie, imprezy
okolicznościowe, spotkania seniorów.

Na terenie Świetlika działa też stowarzyszenie Nasze Rybie, organizując prelekcje,
wykłady, spotkania z przedstawicielami
nauk medycznych. Ostatnio odbył się
cykl wykładów o dietetyce, który wzbudził spore zainteresowanie, szczególnie
wśród pań. Stowarzyszenie, pod przewodnictwem pana Wojciecha Dymkowskiego,
działa bardzo energicznie. Warto wspomnieć też o Scenie Dobrej Muzyki, regularnych koncertach piosenki autorskiej,
poezji śpiewanej – artystów spoza pierwszych stron gazet. Ten program będziemy
kontynuowali od września. Raz w miesiącu
w niedziele odbywają się seanse filmowe
skierowane do dorosłego widza, cieszące
się sporym zainteresowaniem. Regularnie
też odbywają się seanse filmowe dla dzieci.
ZK: To bogata oferta. Czy uczestnicy
płacą za zajęcia?
MS: Zajęcia w Świetliku są bezpłatne,
finansowane z budżetu Gminy oraz przez
Pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień.
Część działalności świetlicy, zajęcia z fotografii, sztuki walki wu-shu i tym podobne
współfinansowane są z funduszy sołeckich
Rybia.
ZK: Czy dzięki współpracy z Pełnomocnikiem ds. profilaktyki uzależnień udaje się pomóc dzieciom
z rodzin zagrożonych?
MS: Trudno to jednoznacznie stwierdzić.
Świetlica nie ma narzędzi by śledzić losy
młodych ludzi, na pewno jednak integruje młodzież. Mogą przyjść tu, grać na
instrumentach, rozwijać zainteresowania.
Można więc założyć, że dzięki temu co
innego zaprząta ich myśli. Współpraca
między nami jest ścisła i dobra.

ZK: Czyli oznacza to, że młodzież
nie nudzi się?
MS: Na pewno. Niedawno odbył się przegląd zespołów z Rybia, który zebrał bardzo dużą publiczność. Młodzi muzycy
mogli zaprezentować wyniki własnej
pracy, zobaczyć innych i porównać siebie nawzajem. Myślę, że takie akcje
pomagają.
ZK: Jakie znaczenie ma Świetlica
dla lokalnej społeczności?
MS: Mieszkańcy - na pewno nie wszyscy,
bo w tym zwariowanym świecie wszyscy
jesteśmy bardzo zabiegani, ale jednak
– mają szansę się zintegrować. Współtworzymy to środowisko choćby przez pikniki
sołectw odbywające się na terenie świetlicy. Takie imprezy odbywają się raz, dwa
razy do roku, zapraszamy gości, oferujemy atrakcje. Tworzymy takie możliwości, szanse. Nie jesteśmy ośrodkiem kulturalnym, ale staramy się rozszerzyć naszą
działalność na wielu polach – sportowych,
kulturalnych, – planujemy powstanie koła
brydżowego. Mamy nadzieję, że pojawi
się coraz więcej zainteresowanych.
ZK: To wszystko w roku szkolnym.
A w wakacje?
MS: Skupiliśmy się na najmłodszych, dzieciach z klas 1-6. Funkcjonuje bezpłatna
grupa trzydzieściorga dzieci, od godziny
9 do 18. Wychowawczynie prowadzą bardzo różne zajęcia – sportowe, plastyczne,
gry planszowe, wyjazdy na basen czy
do Manufaktury Cukierków. Staramy się
ten pobyt uatrakcyjnić jak tylko możemy.
Od poniedziałku do czwartku w godzinach późno popołudniowych GOS organizuje u nas zajęcia z aerobiku. Na wszystkie te zajęcia serdecznie czytelników
zapraszamy!
ZK: Brzmi to świetnie! Na temat przyszłorocznego planu zajęć będziemy rozmawiać
w następnym numerze.
Dziękuję za rozmowę i pozdrawiam!

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868
Sekretarz: Z. Kaiper | Zdjęcie na okładce: A. Pluta | Skład i opracowanie graficzne: R. 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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INFORMACJE O ODBIORZE ODPADÓW

INFORMACJA o ZASADACH ODBIORU ODPADÓW
Do czasu ostatecznego wyłonienia wykonawcy, odbiór odpadów z terenu Gminy Raszyn
odbywać się będzie w następujący sposób:
my
Fir

odbierające od
pa
d

y

ODBIÓR ODPADÓW
Każdy właściciel nieruchomości
zobowiązany jest podpisać umowę
z jedną z czterech firm, które podjęły
się odbierać, w okresie przejściowym,
odpady od mieszkańców Gminy. Harmonogramy wywozu odpadów przez
firmy zamieszczone są na sąsiedniej stronie.

Firm

WAŻNA INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW

y odbierają
ce

od
p

SITA
POLSKA Sp z o.o.
22 492 43 00
sitapolska@sitapolska.pl
******
SIR-COM
22 723 85 81, 22 723 89 59
biuro@sir-com.pl

y
ad

MZO Pruszków
22 758 20 63
dok@mzo.pl
sekretariat@mzo.pl
******
FUH WILK Sp z o.o.
22 750 21 48, 601 222 448
fuhwilk@wp.pl

W najbliższym czasie właściciele domów mieszkalnych
otrzymają z Urzędu Gminy Raszyn numery kont bankowych,
na które należy wnosić opłaty za odpady. Deklarowaną
kwotę za dwa miesiące należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy
(bez żadnych opłat), w placówkach pocztowych, placówkach banku
lub przelewem elektronicznym.
Każdemu zostanie przypisany indywidualny
numer konta

Do Państwa
domów dostarczone zostały pojemniki na odpady, wydzierżawione przez Gminę.
Informacje o posesjach,
do których nie trafiły pojemniki, prosimy zgłaszać pod
numer infolinii. Pojemniki
można odebrać też z parkingu przy Urzędzie Gminy:
Raszyn ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu.

Urząd Gminy Raszyn bardzo prosi
o regularne wpłaty.

Opłatę za pierwsze
dwa miesiące, należy wnosić
do 31 sierpnia 2013 r., następne
co dwa miesiące.
Prosimy o składanie deklaracji przez
osoby, które jeszcze tego nie zrobiły.
W razie braku deklaracji Wójt Gminy
Raszyn wystawi decyzję administracyjną
określającą wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Zbiorcze
faktury wystawione
przez w/w firmy za wywóz
odpadów opłaca Gmina Raszyn.

******

Wysokość ponoszonych
przez Państwa opłat to:
9 zł miesięcznie od osoby
za odpady segregowane,
13 zł miesięcznie od osoby
za odpady zmieszane.

W razie problemów z odbiorem odpadów prosimy dzwonić pod numery:
22 701 79 09 lub 22 701 79 79.
Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-16.

www.raszyn.pl
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MZO
Pruszków

FUH
Wilk
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Termin zmieniony z uwagi na święto

Piątek
26.07, 9.08,
23.08
Piątek
19.07, 2.08
16.08, 30.08

Janki,
Puchały,
Wypędy

Środa
17.07, 31.07,
14.08, 28.08
Piątek
19.07, 2.08
16.08, 30.08

Słomin, Laszczki
Sękocin Las,
Sękocin Stary,
Sękocin Nowy

NA CZAS PRZEJŚCIOWY KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW POWINIEN PODPISAĆ UMOWĘ Z JEDNĄ Z FIRM USUWAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.

Rybie III: Białobrzeska, Raszyńska, Zakole, Żytnia, Miła, Malinowa, Przesmyk, Bagienna, Łagodna, Brzoskwiniowa, Stadionowa, 19 Kwietnia, Aksamitna, Ceramiczna, Malwy, Strzałkowa,
Widoczna, Pogodna, Turystyczna, Środkowa, Południowa, Parkowa, Przesmyk, Lecha, Kasztanowa, Rozwojowa, Spacerowa, Olszowa, Rubinowa, Poziomkowa, 6 Sierpnia, Koperkowa, Leśna,
Lotnicza, Rzepichy.

Rybie II: Krzywa, Orzechowa, Nowa, Kwiatowa, Topolowa, Cisowa, Akacjowa, Głogowa, Wesoła, Spokojna, Cicha, Mała, Polna, Na Skraju

Rybie I: Okrężna, Przelotowa, Szpaka, Krucza, Sójki, Kolibra, Kanarka, Jarząbka, Przygodowa, Bukietowa, Sienkiewicza, Stokrotki, Bratkowa, Makowa, Wypoczynkowa, Tenisowa, Relaksu,
Wakacyjna, Działkowa, Szczygła, Drozda, Kawki, Słowicza, Wczasowa, Piaskowa, Rybna, Skowronka, Tulipanowa, Kinetyczna

Raszyn II: Na Skraju (Al. Krakowska – Krzywa), Krańcowa, Wybickiego, Graniczna, Pastelowa, Mokra, Kościuszki, Lotnicza, Wschodnia, Młynarska, Mieszka I, Piasta, Chrobrego, Mickiewicza,
Poniatowskiego, Dąbrowskiego, Sokolnickiego, Szkolna, Unii Europejskiej, Klonowa, Wołodyjowskiego, Nauczycielska, Czerwonego Kapturka, Spółdzielcza, Sportowa, Cienista, Słoneczna,
Boczna, Nadrzeczna, Zajączka, Bema, Bagienna, Ciasna, Cicha, Długa, Finałowa, Krzywa, Malwy, Nowa, Orzechowa, Piastowska, Popularna, Spokojna, Stadionowa, Topolowa, Waryńskiego

Raszyn I – obszar II: Grocholicka, Zielona, Łąkowa, Jesienna, Dolna, Trakt Grocholicki

Raszyn I – obszar I: Pruszkowska, Dworkowa, Opaczewska, Targowa, Gałczyńskiego, Mierzwińskiego, Broniewskiego, Godebskiego, Chopina, Sasanki, Polna, Różana, Matejki, Projektowana,
Reymonta, Żeromskiego, Prosta, Słowikowskiego, Prusa, Lipowa, Poprzeczna, Brzozowa, Parcelacyjna, Jasna, Jaworskiego, Kościelna, Dobra, Krótka, Łąkowa, Wąska, Wolska, Bliska, Wysoka,
Wiosenna, Ogrodowa, Wodna, Niska, Łączna, Jeziorna, Zacisze

WYKAZ ULIC W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH RASZYNA I RYBIA

Pojemniki, worki należy wystawiać przed posesje do godziny 7 rano.

*

Piątek
19.07, 2.08
16.08, 30.08
Piątek
19.07, 2.08
16.08, 30.08

Falenty,
Falenty Duże,
Falenty Nowe

•

Czwartek
25.07, 8.08,
22.08
Piątek
19.07, 2.08
16.08, 30.08

Dawidy
Bankowe,
Podolszyn
Nowy

Do momentu oddania numeru do druku nie udało się uzyskać terminów odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych przez firmę SITA POLSKA.

Środa 17.07, 31.07

Segregowane

Czwartek
18.07, 1.08,
16.08*, 29.08
Piątek
19.07, 2.08
16.08, 30.08

Czwartek 11.07, 25.07

Wtorek
16.07, 30.07,
13.08, 27.08
Piątek
26.07, 9.08,
23.08

Zmieszane

Wtorek
23.07, 6.08,
20.08
Piątek
26.07, 9.08,
23.08

Dawidy,
Jaworowa,
Łady

Środa 31.07, 28.08

Środa
24.07, 7.08,
21.08
Piątek
26.07, 9.08,
23.08

wykaz ulic pod
spodem

wykaz ulic pod
spodem

Rybie III

Segregowane

Poniedziałek
22.07, 5.08,
19. 08
Piątek
26.07 9.08,
23.08

domy wzdłuż
ulicy do granicy
gminy

N. Grocholice, Rybie I,
Al. Krakowska Rybie II

W każdy czwartek

Środa
24.07, 7.08,
21.08
Piątek
26.07, 9.08,
23.08

Poniedziałek
15.07, 29.07,
12.08, 26.08
Piątek
26.07, 9.08,
23.08

wykaz ulic pod
spodem

Raszyn II

Zmieszane

Segregowane

Zmieszane

wykaz ulic pod
spodem

Raszyn I,
obszar II

wykaz ulic pod
spodem

Raszyn I,
obszar I

•

SIR-COM

TERMINY ODBIORU ODPADÓW W GMINIE RASZYN

WYKAZ ODBIORÓW ODPADÓW

SEGREGACJA NIE JEST TRUDNA

Segregowanie odpadów nie jest trudne
przewodnik dla mieszkańców

Segregowanie odpadów polega na wrzucaniu różnych rodzajów śmieci do różnych pojemników.
Mimo okresu przejściowego, każda z firm, które podpisały z Gminą Raszyn porozumienie,
zadeklarowała odbiór odpadów segregowanych. Aby pomóc Państwu podajemy poniżej, jakie zasady segregowania
obowiązują w naszej gminie, czyli co należy do jakiego pojemnika wrzucać.

W GOSPODARSTWACH, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY SEGREGOWANIE ŚMIECI:

1 Opakowania powinny być opłukane

2	Obydwa typy worków dostarcza firma, która je odbiera. W okresie przejściowym możliwe jest korzystanie z worków w kolorach ustalonych z odbiorcą śmieci. Jeżeli ktoś ma własny, znormalizowany pojemnik może z niego korzystać.
3 Odpady zmieszane zbieramy do sztywnych pojemników

	Wrzucamy: wszystko to, co nie jest wymienione powyżej poza odpadami niebezpiecznymi i wielkogabarytowymi, które
należy przekazywać w wyznaczone do tego specjalne miejsca.

4 Odpady niebezpieczne i specjalistyczne

• Przeterminowane i zbyteczne leki – należy oddawać w przychodniach zdrowia i aptekach.
• Baterie – wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w szkołach, Ognisku w Jaworowej i Urzędzie Gminy.
• Akumulatory – należy oddawać do placówek handlowych, które prowadzą ich zbiórkę.
	•	Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – odbierane jest z domów, po wcześniejszym zgłoszeniu, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie www.raszyn.pl lub do kontenerów ustawionych na terenie gminy.

5 Odpady zielone

	W okresie przejściowym nie będą odbierane. Po wyłonieniu jednej firmy obsługującej Gminę Raszyn, odpady zielone będą
odbierane w okresie od kwietnia do października co dwa tygodnie. Należy je składać do niebieskich worków, w które mieszkańcy muszą się zaopatrzyć we własnym zakresie.

KURIER RASZYŃSKI NR 29 LIPIEC 2013 | WWW.RASZYN.PL
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RASZYŃSKIE RODZINY

Szkoła Przetrwania czyli z wózkiem po gminie
Siedem przedszkoli, trzy szkoły podstawowe, jedno gimnazjum. Poza tym kilka boisk, place zabaw,
oraz kilkanaście prywatnych inicjatyw, oferujących pomoc w opiece nad dzieckiem. To jedna strona
medalu. Z drugiej mamy ogromne odległości, niedostosowaną do wózków infrastrukturę, niedostateczną liczbę miejsc w przedszkolach i brak nawet jednego żłobka. W tym numerze postanowiliśmy
zastanowić się nad tym, jak to jest być rodzicem w Gminie Raszyn.

Klub Twórczych Rodziców w Raszynie © A. Mularczyk

Drogi donikąd
– Do Raszyna przeprowadziliśmy się
z Pragi i różnica warunków okazała się
kolosalna. Na spacer mogę dziecko zabrać
głównie na wiadukt – mówi Kamila,
mama dwu i pół rocznego Grzesia i miesięcznej Oli. – Plac zabaw jest podobno
na Jesiennej i koło kościoła na Rybiu,
ale zwyczajnie trudno się tam dostać
– dodaje. W podobnym tonie o mieszkaniu w Raszynie i okolicach wypowiadają
się też inne mamy. – Najgorsze są odległości. Mieszkam w Puchałach już od pięciu
lat i mimo przyzwyczajenia do okolicy,
wcale nie jest łatwiej – stwierdza Ewa,
mama czteroletniej Julii.
Faktycznie, nie potrzeba skomplikowanych obliczeń, by stwierdzić, że miejsc,
w których rodzice z dziećmi mogliby
się spotykać i integrować jest niewiele.
Paradoksalnie, najmniej jest ich w nowo

zasiedlonych obszarach gminy – czyli
tam, gdzie najwięcej jest rodzin z małymi
dziećmi. Szczególnie trudno jest rodzicom malutkich dzieci i niemowląt. – Starsze dzieci, które chodzą już do przedszkola, mają czas wypełniony kreatywną
zabawą i edukacją, ale niestety wciąż
brakuje miejsc dla wielu z nich, bo jest
za mało przedszkoli. No i brakuje atrakcji
dla malutkich dzieci. I co najciekawsze nie
ma u nas nawet jednego żłobka – mówi
dla KR Urszula Łopalewska z Klubu Twórczych Rodziców.

A plusy?
– Mieszkanie w tej okolicy ma jednak swoje zalety – zaznacza Kamila.
– Dom z ogrodem to jednak nie to
samo, co mieszkanie. Człowiek jest bliżej z naturą, choć czasem, niestety oznacza to też błoto po kolana. Zdecydowanie

KILKA MIEJSC PRZYJAZNYCH RODZINOM
WEDŁUG KLUBU TWÓRCZYCH RODZICÓW:

☀	Biblioteka raszyńska (miła obsługa, obszerny dział z literaturą dziecięcą i kącik
dla dzieci)
☀	park i rezerwat ptaków w Falentach
☀	cukiernia Braci Sośnickich (można wjechać wózkiem)
☀	basen oraz plac zabaw przy basenie (niestety skromnie wyposażony, brakuje
huśtawek)
☀	IKEA (w ich restauracji są foteliki do karmienia, a także gotowe dania dla dzieci)
☀	teatrzyki i koncerty dla dzieci organizowane przez raszyński GOK
☀	Cinema City (skromny repertuar, tylko dla starszych)
☀	świetlica dla dzieci Alan (zajęcia edukacyjne i logopedyczne)
☀	Klub Twórczych Rodziców w Raszynie (weekendowe zajęcia dla rodziców
z małymi dziećmi, spotkania odbywają się w GOK-u w Falentach)
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na pochwałę zasługują też położne z Centrum Zdrowia. Po urodzeniu córki byłam
tu pod lepszą opieką, niż wcześniej
w Warszawie.
Mimo trudności związanych z odległościami i infrastrukturą regularnie organizowane są zajęcia dla dzieci oraz imprezy
o charakterze rodzinnym. Od kilku lat
funkcjonuje też Klub Twórczych Rodziców, oddolna inicjatywa mam, chcących
spędzać czas razem i twórczo. Nie da się
jednak ukryć, że najbardziej „zaopiekowanymi” dziećmi w Gminie są te w wieku
przedszkolnym i starsze. Do miejsc szczególnie przyjaznych rodzinom z dziećmi
zaliczyć można Bibliotekę w Raszynie, GOS, Centrum Janki oraz IKEĘ.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
też park i rezerwat ptaków w Falentach.
– Można tu pospacerować albo zrobić piknik na trawie, pokazać dzieciom różne
gatunki ptaków oraz pałac. Wyciszyć się
i poleniuchować. Są tu wieże ornitologiczne, gdzie starsze dzieci lubią się wspinać i skąd mogą podziwiać widoki – mówi
Urszula Łopalewska. Niestety, zarówno
place zabaw jak i parki często zaśmiecane
są przez okolicznych wandali, co utrudnia
korzystanie z nich.

A gdyby tak…
– Na Poniatowskiego rozbudowują przedszkole. Czy to niewykonalne, by w jednym z pomieszczeń urządzić żłobek?
– proponuje Ewa. – Zaczęła się teraz
budowa Centrum Kultury. Może tam
znajdzie się trochę miejsca dla rodziców?
Pomysłów na poprawę sytuacji rodziców
w Gminie jest wiele, tak samo jak wiele
pracy jeszcze przed nami wszystkimi,
by uczynić Gminę Raszyn miejscem
naprawdę przyjaznym rodzinom. Przecież jest o co się starać.
Zofia Kaiper

W RASZYNIE I PRUSZKOWIE

Widziane z powiatu
Będzie odwodnienie
Już niebawem zostanie rozwiązany problem odwodnienia pól przylegających
do pasa ulicy Falenckiej od ul. Opackiego
do ul. Willowej. Na skutek błędów i wieloletnich zaniedbań niedrożne rowy i brak
właściwych przepustów uniemożliwiały
należyty odpływ wody z ulicy oraz przylegających pól. W ostatnich latach, dzięki
wspólnemu działaniu radnych z naszego
terenu panów Edwarda Walczaka i Piotra Iwickiego, powiat odtworzył rowy
melioracyjne w pasie ul. Falenckiej. Teraz
konieczne jest połączenie obydwu rowów
poprzez wykonanie „przecisku” i kanału
pod ul. Falencką. Gmina Raszyn dokonując niezbędnych cięć w przydrożnych
drzewach umożliwi uzupełnienie istniejących rowów i usprawnienie odpływu
wód opadowych. Co więcej, dzięki stworzeniu przez gminę Raszyn dokumentacji umożliwiającej kompleksowe rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych
na terenie gminy oraz połączeniu sił

gminy i powiatu, można spodziewać się,
że wraz z upływem kolejnych miesięcy
i lat, kwestia zalanych osiedli i pól przestanie w naszej gminie istnieć.

Co z sygnalizacją?
Z chwilą kiedy w drodze powiatowej
łączącej Raszyn z Jaworową zainstalowano sygnalizację świetlną dyscyplinującą, pojawiło się kilka propozycji zbudowania identycznych w innych drogach
powiatowych na terenie gminy. Najtrafniejszą wydaje się być ta, która dotyczy
Drogi Hrabskiej w Falentach Nowych
w okolicach osiedla Hrabski Park. Długa
prosta sprzyja wciskaniu gazu „do dechy”
przez kierowców, w miejscu gdzie uczniowie oczekują na gimbusy. Szef wydziału
inwestycji i drogownictwa w starostwie
pan Jerzy Kongiel uznał zasadność takiej
sygnalizacji, niestety z powodu cięć
budżetowych nie może być ona wykonana w 2013 r. Niemniej, jeśli pojawią sie
jakieś środki i podobne zadania wejdą pod

procedurę zamówień publicznych, lokalizacja w Falentach Nowych może zostać
uwzględniona. Innym doraźnym rozwiązaniem może być zawarcie porozumienia
przez gminę z powiatem i wykonanie tej
inwestycji na zasadach pomocy gminy
Raszyn na rzecz powiatu. To znana i często stosowana i u nas praktyka.

Rondo na Długiej?
Od roku trwają dyskusje na temat zbudowania ronda w Ładach (przy kapliczce,
u zbiegu ul. Długiej, Drogi Hrabskiej
i Irgi). Względy bezpieczeństwa zdają się
przemawiać „za”, jednak sytuacja drogowa
wyklucza taką opcję. Dlaczego? Pobliski sklep ogólnospożywczy ma zlokalizowane miejsca postojowe właśnie tam,
gdzie planowano by rondo, a na rondzie
jak wiadomo, nie można parkować. Jednym słowem, ktoś chce, ale komuś takie
rozwiązanie nie jest na rękę. Trudno zadowolić wszystkich.
Piotr Iwicki – radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

Kino Letnie w Raszynie
27 lipca, 3 i 24 sierpnia o godz. 21.30 parking przy Urzędzie Gminy zamieni się, za sprawą
Gminnego Ośrodka Kultury, w filmową salę pod chmurką. Na wygodnych krzesłach i z dobrej
klasy sprzętu projekcyjnego można będzie obejrzeć trzy świetne filmy:
• „ NIETYKALNI” (27 lipca) to znakomita, inteligentna, refleksyjna komedia, uznana przez kinomanów za jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, aktualnie zajmuje 3 miejsce w rankingu portalu Filmweb.
• Filmu „JESTEŚ BOGIEM” (3 sierpnia) nie trzeba reklamować. Historia kultowej hip-hopowej
Paktofoniki zyskała poklask nie tylko miłośników tej muzyki, ale jako biografia i dokument
budowania rynku muzyki niezależnej w Polsce, stała się wydarzeniem kulturalnym przy wtórze
zachwytów krytyki.
• Cykl Kina Letniego zamknie (24 sierpnia) film „FIGHTER”. Co piszą o nim krytycy? Micky
Ward jest bokserem wagi półśredniej, żyjącym z zamiatania ulic. Przegrał kilka ostatnich walk, ma problemy z byłą żoną, z matką-despotką,
z gromadą rozhisteryzowanych sióstr, a przede wszystkim z Dicky’m – bratem i trenerem w jednej osobie. Kiedyś on także był utalentowanym
bokserem, ma na swoim koncie spektakularny sukces, ale przez uzależnienie od narkotyków stacza się na samo dno. Micky ma dosyć porażek na
każdym polu. Spotkanie z barmanką Charlenestaje się punktem zwrotnym w jego życiu. Mając kogoś, kto go wspiera, odnajduje siłę do walki
o mistrzowski tytuł. Oparty na faktach film, obok świetnych recenzji zdobył również uznanie świata sportowego za autentyczność
i nieprzekłamywanie prawdy.											
PIW

Kino letnie w Pruszkowie
 a seanse do letniego kina pod chmurką zaprasza też Pruszkowskie Kino Letnie. Jego organizatoN
rzy Grupa Wpr Media i Miasto Pruszków, postanowili powtórzyć zeszłoroczny sukces. Tym razem
zapraszają do malowniczego Parku Kościuszki. Podczas inauguracji, 30 czerwca, „Operację Argo”
obejrzało blisko 800 widzów. W kolejnych terminach zostaną zaprezentowane następujące filmy:

21 lipca – Zakochani w Rzymie | 28 lipca – Fighter
4 sierpnia – Atlas Chmur   | 11 sierpnia – Jesteś Bogiem
18 sierpnia – Kac Vegas w Bangkoku   | 25 sierpnia – Film Niespodzianka
Więcej informacji na www.kino.wpr24.pl oraz www.pruszkow.pl
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RYNEK
W owych czasach rynek obok Kościoła
był najważniejszą częścią Raszyna.
Tu była; Gmina, Biblioteka Publiczna,
Remiza Straży Pożarnej, Poczta i pomieszczenia klubu sportowego RKS‑Raszyn.
Plac był utwardzony solidnym brukiem.
Była również stara nieczynna studnia
pamiętająca czasy świetności tego miejsca. W miejscu gdzie budynki niebezpiecznie zbliżają się do jezdni mieścił
się lokal „Poniatówki” – restauracji osławionej daleko poza Raszynem. Był jeden
dzień w roku, kiedy stary rynek - senny
na co dzień - gościł wielką ilość ludzi.
Tym dniem był odpust na Św. Walentego. W przeddzień gromadzili się ludzie
ze straganami i rozstawiali je w upatrzonych miejscach. Zwyczajowo stragany
z pamiątkami i zabawkami stawiano
wzdłuż kościelnego ogrodzenia. Obok
największego budynku miejsce zajmowali sprzedawcy artykułów technicznych.
Pozostałą część placu zajmowały stoiska
do wygrywania pieniędzy. Ustawiano tam
również małe i wielkie karuzele, huśtawkę
z łódkami, w których dwie osoby mogły
wirować dookoła poziomej osi, specjalne
stoiska do sprawdzania tężyzny fizycznej i celności rzutu szmacianą piłką oraz
strzelnicę. W dzień odpustu gromadnie
ściągali goście. Zajeżdżali pięknie przystrojonymi furmankami, ciągnionymi
przez dorodne konie ubrane w odświętne
kolorowe zaprzęgi. Najbardziej majętni
pysznili się dużymi szerokimi wozami na
gumowych pompowanych kołach i miękkich resorach zaprzęrzonych w dwa
lub cztery konie. O godzinie jedenastej
w kościele odprawiano sumę. Na ten czas,

ruch na rynku prawie zamierał, a handel czy granie na pieniądze w tym czasie
było dowodem braku wychowania i piętnowane natychmiast. Właściciele tych
uciech szli do kościoła lub do „Poniatówki”. W dzień odpustu datki na tacę
były zawsze bardziej szczodre. Jednego
roku, z uwagi na remont kościoła, Ks. Proboszcz o nazwisku nomen omen Pieniążek, wybrał się z tacą na rynek i po drodze wstąpił z kwestą do „Poniatówki”.
Zaskoczenie było całkowite. Ksiądz zbierający na tacę poza terenem kościoła i to
w knajpie!!!???
W tamtych czasach mogło to zostać
zaliczone jako prowokacja polityczna, a to
już nie były żarty. Został jednak dobrze
przez gości przyjęty i pożegnany brawami. Wszystko skończyło się szczęśliwie,
a sakiewka była pełna. Po sumie rozpoczynały się najbardziej ciekawe rozrywki.
Dzieciarnia z rodzicami oblegała stragany
pyszniące się zabawkami, obwarzankami
na sznurkach, pańską skórką, suchymi
lodami, kolorowymi piłeczkami na gumce,
strzelającymi korkowcami, pistoletami
na wodę, koralami, kolczykami i prawie
złotymi pierścionkami. Męska część starszej młodzieży i młodszych starszych
notabli preferowała poważniejsze rozrywki. Pchając pod górę ciężką makietę
czołgu najsilniejszy zdobywał butelkę
wina. Za celne rzuty piłkami do celu była
nagroda. Buteleczkę czegoś mocniejszego
wygrywało się trafiając metalowym kółkiem na szyjkę butelki. Stragan z loterią zapraszał do pociągnięcia kolorowej
wstążeczki na której końcu była nagroda.
Strzelnica była oblegana przez kawalerów

strzelających do pierścionków i kwiatków
dla swoich wybranek. Miejscem przy
którym był największy tłok, były stoliki do wygrywania pieniędzy. Okrągłe,
ze szpilkami na obrzeżu, podzielone na
kolorowe pola, z wirującym ramieniem
i kogutkiem na jego końcu. Była to odpustowa ruletka. Gracze stawiali dowolne
sumki na wybranym kolorze a krupier
zachęcał:
– Śmielej proszę śmielej, a będzie weselej. – Nie ma pustych ani przegranych, każden kolor jest wygrany. – każden kolor płaci
trzykrotnie, biały pięciokrotnie. Następnie
padała komenda: – trąć pan kogutka w ogonek, to wygrasz dla lubej na złoty pierścionek.
– Kogutek wirował, a grający z zapartym
oddechem śledzili gdzie się zatrzyma.
Krupier sprawnie wypłacał wygrane
a resztę chował do kieszeni i rozpoczynał następną rundę. Niezadowolonych
uspokajał: - Kochani, to tylko gra, jednemu
weźmie a drugiemu da… W lutym mrok
zapada wcześnie. Ludzi na rynku ubywało, cicho zwijano stragan, a furmanki
i resorówki na gumowych kołach odjeżdżały do domów. Długo w noc gwarno
było tylko w „Poniatówce”, gdzie uczestnicy odpustu rozpamiętywali swoje wspomnienia, a restauracja pozostawała chyba
największym wygranym tego odpustu.
Tadeusz Strzelczyk

Stulecie Pani Heleny
W czerwcu 2013 r. w moim domu miałam zaszczyt gościć znamienite osoby. W związku z ukończeniem przeze mnie 100 lat życia, 18 czerwca przybyli z życzeniami: Proboszcz Parafii Raszyn Zdzisław Karaś oraz przedstawiciele urzędu Gminy Raszyn z wójtem Andrzejem Zarębą i zastępcą
wójta Mirosławem Chmielewskim na czele. Obecna była Gabriela Kaczorowska, Sołtys wsi
Puchały, która również dwa dni później, wraz z Dariuszem Marcinkowskim – przewodniczącym
Rady Gminy, Anną Matracką – wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Teresą Nowak – radną, przybyła do mnie przyprowadzając delegację wsi. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za życzenia.
W tak uroczystych chwilach niech mi
będzie dane wspomnieć krótko swoje długie życie. Urodziłam się we wschodniej
Ukrainie, gdzie na przełomie wieków XIX
i XX, znalazła się moja rodzina, pochodząca ze Śląska. Powstawały tam, finansowane zachodnim kapitałem, zakłady
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metalurgiczne i kopalnie węgla. Dziadek,
majster hutniczy, w poszukiwaniu pracy
ciągnął za sobą całą rodzinę. Ostatecznie
na dłużej zatrzymali się w miejscowości
o nazwie Juzowka (od 1961 r. – Donieck),
gdzie urodziłam się 15.06.1913 r. Wcześniej dziadek wyjechał do Odessy. Ojciec
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Pani Helena i jej goście © A. Pluta

od nas odszedł, a gdy miałam sześć lat
ojczym, wraz z innymi robotnikami,
musiał uciekać, by uniknąć restrykcji,
jakie nastały po rewolucji październikowej. Wrócił do niepodległej już Polski, do Krakowa. Matka ruszyła ze mną
w podróż do kraju przez Odessę. Tam

NASI MIESZKAŃCY

pierwszy i ostatni raz widziałam swojego
dziadka. Zabrał mnie na lody i do kina.
Z Odessy droga naszej ucieczki prowadziła statkiem do Rumunii, gdzie zachorowałam na tyfus. Z terapii, jaką zastosowała matka pamiętam jedzone na okrągło
soczyste i słodkie arbuzy. Gdy poczułam
się lepiej wyruszyłyśmy pociągiem do
Krakowa. W Krakowie spędziłam swoją
młodość. Skończyłam szkołę podstawową
i średnią handlową, a następnie podjęłam
pracę w fabryce. Mało miałam czasu na
spędzanie beztroskich chwil w gronie
rówieśników. W domu nie przelewało
się, więc pomagałam matce w szydełkowaniu i pieczeniu na sprzedaż. Na msze
chodziłam do kościoła w Łagiewnikach.
Wstąpiłam do Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, gdzie uprawiałam
gimnastykę i pięciobój. W tej ostatniej
dyscyplinie zajęłam nawet pierwsze miejsce wśród juniorów na zlocie „Sokoła”
w Poznaniu.

W 1935 r. przenieśliśmy się do Starachowic, skąd pochodził mój ojczym.
Czuł się coraz gorzej i w tym mieście
chciał dokończyć żywota. Zmarł wkrótce.
Ja podjęłam pracę w sklepie, gdzie kierownikiem został mój przyszły mąż. Pobraliśmy się w zimny, lutowy dzień 1936 r.
W Starachowicach przeżyliśmy wojnę.
Ukrywaliśmy czasem leśnych partyzantów Szarego, a mąż organizował im aprowizację. Przed wojną urodziłam córkę
Iwonę, a po wojnie syna Antoniego.
Od ponad 60 lat mieszkam w Puchałach. Tu wychowałam swoje dzieci. Pracowałam w kilku miejscach w Warszawie
i w Raszynie. W 1956 r. zmarła mama.
Pochowana została na cmentarzu raszyńskim, podobnie jak mój mąż, któr y
zmarł w 1979 r. Teraz rozpoczęłam drugie stulecie życia, pod opieką najbliższej
rodziny.
Helena Żurawicz

Sąsiedzi, radni i sołtysi na urodzinach p. Heleny © M. Żurawicz

Dopisek syna Antoniego.
Kiedy zastępca wójta Mirosław Chmielewski zapytał mamę jaki okres swojego
życia wspomina najgorzej, mama po
chwili zastanowienia odpowiedziała, że
nie miała takiego. Ja wiem, że miała, ale
podejście do życia Mamy, to chyba jedna
z recept na długowieczność. Żyj Kochana
Mamo 200 lat.

„W Stumilowym Lesie” kurtyna w górę
14 czerwca br., w Przedszkolu „W Stumilowym Lesie” oficjalnie zainaugurował
swą działalność Teatrzyk Zaczarowana
Dziupla. Nie jest to pierwsze teatralne
przedsięwzięcie w tej placówce. Kilkakrotnie już przedszkolaki oglądały przedstawienia przygotowane przez swoich
rodziców. Najbardziej widoczną, udaną
inicjatywą tego typu był działający przez
ponad dwa lata Teatr Rodzicielski 3 T, którego spektakle uświetniały przedszkolne
pikniki.
Tym razem jednak po sceniczne laury
sięgnęły nauczycielki przedszkola, wystawiając baśń, napisaną przez jedną z nich
O trzech księżniczkach - artystkach. Utwór
ten odwołuje się do znanych, lubianych
przez dzieci archetypów baśniowych, ale
też w ciepły, żartobliwy sposób nawiązuje
do współczesności. Na zakończenie roku
szkolnego, ustanowionego rokiem pasji,
przypomina, jak ważna jest ona w życiu
człowieka. Determinuje, ale przede
wszystkim uszczęśliwia, pozwala odnaleźć
siebie, własną życiową drogę. Samo jednak rozwijanie własnych uzdolnień, zainteresowań nie wystarczy, ważne jest również dzielenie się swymi pasjami z innymi
ludźmi, inaczej nie będą one w pełni wartościowe. O tym opowiada baśń, o tym
pamiętały również panie pracujące nad
spektaklem.
Jak wiadomo teatr jest syntezą sztuk.
W tym przypadku okazał się także syntezą różnorakich talentów i zamiłowań
artystycznych, a także efektem wspólnego,
zgodnego działania, połączeniem różnych

temperamentów, rodzajów wrażliwości
i sposobów na wyrażenie siebie. Jedna
z nauczycielek, parająca się pisaniem,
a także zafascynowana teatrem i od lat
budująca własną, choć opartą na autorytetach, teorię teatru dla dzieci, stworzyła
scenariusz i wyreżyserowała spektakl. Niezwykłość scenografii, dekoracji i charakteryzacji były owocem talentów plastycznych Agnieszki Wychowaniec i Katarzyny
Izdebskiej. Panie te zajęły się również
przygotowaniem tańców, przy czym
mogły zaprezentować umiejętności zdobyte podczas warsztatów z choreoterapii.
Ścieżka dźwiękowa składała się głównie
z fragmentów muzyki klasycznej, co również miało na celu przybliżenie przedszkolakom tego rodzaju muzyki, bliskiego
zresztą wszystkim aktorkom. Po ostrogi
aktorskie sięgnęło pięć nauczycielek i dwie
panie woźne (Edyta Bida i Elżbieta Pietrasik), prezentując całą galerię typów scenicznych, stanowiących skryte, choć czasem zaskakujące marzenia o swoim alter
ego – od koronowanych głów począwszy,
poprzez Mędrczynię, Błazenkę, aż po
Wiedźmę. Wyraźny wkład, rys, każdej
z zaangażowanych siedmiu artystek był
nad wyraz widoczny. Spektakl wreszcie
na pewno by nie powstał, gdyby nie „głos
rozsądku”, talent organizacyjny i dbałość
o szczegóły Anety Małeckiej i Małgorzaty
Redy-Słupskiej. Wszystkie artystki cechował optymizm, zapał i zaangażowanie.
Wspólne teatralne działanie stanowiło
doskonałą zabawę, niezwykłą przygodę,
dla której warto było poświęcić wiele

Teatr „Zaczarowana dziupla” © arch. przedszkola

godzin swojego prywatnego czasu. Uśmiechy, zainteresowanie na twarzach małych
odbiorców, ich rozbawione zaskoczenie,
że widzą swoje panie w tak niespodziewanych okolicznościach, wreszcie burzliwe oklaski na koniec były najpiękniejszą nagrodą. W ów niecodzienny sposób
panie nauczycielki kontynuowały swe
codzienne działania, przybliżając wychowankom treści podstawy programowej,
w której sporo miejsca zajmuje wychowanie przez sztukę i kształtowanie umiejętności społecznych. Promowały także inne
wartości wychowania przedszkolnego:
przygotowanie dzieci do dalszego życia,
pomoc w budowaniu własnej tożsamości,
rozwijanie talentów, a także wiary w siebie i swoje możliwości. A o tym wszystkim
była mowa w prezentowanym spektaklu.
Z pewnością to nieostatnia wspólna,
autorska inicjatywa nauczycieli przedszkola „W Stumilowym Lesie.” Powstanie
wiele następnych, nie tylko teatralnych.
Baśń o trzech księżniczkach – artystkach będzie
można obejrzeć jeszcze we wrześniu,
kolejne premiery Teatru Zaczarowana Dziupla planowane są na grudzień i czerwiec.
Krystyna Tylkowska nauczycielka ze „Stumilowego Lasu”
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IMPREZY GOK-u

Rockersi dali czadu
W przedostatni weekend czerwca nasz
raszyński rynek zamienił się w iście rockowy piknik. O Grand Prix corocznego
konkursu Rock na Rynku walczyło sześć
rockowych zespołów a na finał jako
gwiazda zagrała legenda punk rocka, związana z Raszynem TZN Xenna. Trzecia
edycja imprezy odbyła się, jak poprzednie, pod hasłem propagowania życia wolnego od używek, szczególnie od narkotyków, a powoli rosnąca renoma sprawiła,
że na scenie pojawiło się sześć zespołów
prezentujących bardzo szeroką gamę
muzyki rockowej. Można śmiało stwier-

HEATE STORY © A. Pluta

Jak nam zdradzili, niebawem zaczynają
miksowanie pierwszej płyty.

Trudny werdykt
Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bowiem na główny laur zasłużył
zarówno Spiryt jaki NMO. Pojawił się
istotny dylemat. Zdobywca Grand Prix
jest „z klucza” zapraszany jest do występu
na gminnych Dożynkach (warto przypomnieć, że w tym roku posłuchamy ubiegłorocznych laureatów Rocka na Rynku:
The Tetrics (z Piaseczna) i Matraszaka
(z Falent). Mając to na uwadze wybór
padł ostatecznie na NMO, bowiem punkowa konwencja nie specjalnie wpisuje
się w charakter Święta Plonów. Wszyscy
członkowie jury, panowie Dariusz Marcinkowski, Robert Grzeszczak i niżej
podpisany co do tego byli jednomyślni.
Po wręczeniu nagród przez organizatorów – Panią Elżbietę Kuczarę Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i wójta Pana
Andrzeja Zarębę, który festiwal objął
patronatem, przyszedł czas na gwiazdę
wieczoru.

NMO © A. Pluta

dzić, że słowo rock było jedynie kluczem,
bowiem znakomity punkowy Spiryt prezentował kompletnie inny rodzaj muzycznej ekspresji od tego, co pokazały trudne
do zaszufladkowania Way Way i Spellback, bliski prog-rockowi Odyssey, bądź
odwołujący wprost do hard-rocka i grunge
Hate Story. Konkursową stawkę uzupełnił dobrze znany raszyńskiej publiczności Niepotrzebni Mogą Odejść (w maju
formacja reprezentowała gminę Raszyn
na festiwalu w Norwegii). Warto zauważyć, że wszystkie zespoły pokazały bardzo wyrównany poziom, choć trzeba
przyznać, że Spiryt i NMO wybijały
sie profesjonalizmem. Pierwszy to – jak
mówią w punkowych kręgach – świetnie zgrana załoga, za którą z Warszawy
przyjechała spora grupa fanów. O takiej
estetyce można mówić jedynie w kategoriach „lubię” – „nie lubię”, bo choć wygląd
muzyków i ich fanów dla niejednego mógł
być szokujący, to w swojej konwencji Spiryt był znakomity. Podobnie jak nasz
NMO, laureat już wielu konkursów, formacja ciągle wykazująca rosnącą formę.
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Wspólna impreza © A. Pluta

Spiryt © A. Pluta

TZN Xenna
Kiedy przed rokiem jednym z prowadzących koncert był redaktor Marek Wiernik, znany radiowiec zauważył, że festiwal
potrzebuje gwiazdy, a naturalną zdaje się
być legenda punka związana z Raszynem czyli zespół TZN Xenna. Stąd przyszedł czas na „swoich”. W dodatku sam
zespół podjął decyzję, że choć aktualnie
realizuje ogólnopolską trasę koncertową,
to nie zagra w Warszawie, ale w Raszynie.
Ten fakt przyciągnął do nas wielu fanów
ze Stolicy, niektórzy czekali na Krzysztofa
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„Zygzaka” Chojnackiego, Darka „Dynię”
Dynowskiego i ich kompanów od wczesnego popołudnia. Byli też tacy, którzy
przyjechali z Torunia, Kielc, Bydgoszczy.
Nic dziwnego, formacja to żywa legenda

TZN Xenna © A. Pluta

Way Way © A. Pluta

SPELLBACK © A. Pluta

naszego punk rocka. Z racji na zróżnicowanie wiekowe przed sceną tradycyjne
punkowe pogo tańczyli zarówno nastolatkowie jak i dawni fani Xenny mający
dzisiaj po około 50 lat! To był prawdziwy fenomen socjologiczny. Od strony
muzycznej występ był zarówno retrospektywą ich utworów jak i prezentacją
nowych piosenek z płyty „Dziewczyny
w pogo”. Zdumiewa natomiast to, że stare
teksty czasów buntu epoki schyłkowej
komuny, nic nie straciły na aktualności.
Niby kompletna zmiana realiów a problemy cięgle te same.
Rock na Rynku został zorganizowany
przez GOK przy współudziale środków
z Programu Zapobiegania Uzależnieniom,
którego dysponentem jest Pani Beata Adamiak, pełnomocnik wójta ds. uzależnień.
I jeszcze „coś”. Gdy wybrzmiały ostatnie dźwięki, nikt nie miał wątpliwości,
że warto robić takie imprezy, a młodzi
ludzie odchodząc sprzed sceny mówili
do nas: do zobaczenia za rok. A może
chodziło „za rock”?
Piotr Iwicki

RASZYŃSKIE TALENTY

Promujemy raszyńskie talenty

To fragment jednego z listów Juliusza Słowackiego do matki, który niezwykle sugestywnie przeczytał w raszyńskim Kościele
Św. Szczepana podczas koncertu 26 maja
z okazji Dnia Matki Piotr Jarmolik, uczeń
klasy VI B SP w Ładach. Cały koncert był
piękny i wzruszający, a występ każdego

SP w Ładach i PSM im. H. Wieniawskiego w Warszawie) pięknie zaśpiewała utwór Jerzego Wasowskiego, ze słowami Stanisława Jachowicza pt. „Dziecię
i staruszek”. Akompaniował tata, artysta muzyk Piotr Iwicki; na fortepianie,
co warto podkreślić, specjalnie sprowadzonym z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Na tym wspaniałym instrumencie zagrały także: Zuzia Bilska (11 lat,
ucz. kl. IV SP w Raszynie i PSM im.
H. Wieniawskiego w Warszawie) – preludium J.S. Bacha i współczesną kompozycję Alicji Jonas, Zuzanna Rasolomampionona (lat 15, uczennica PSM
im. J. Elsnera w W-wie) – „Consolations”

w Warszawie), Justyna Charczuk – gra
na skrzypcach (lat 12, ucz. klasy VI SP
w Ładach oraz PSM im. H. Wieniawskiego w Warszawie, Aleksander Więch
– gra na akordeonie (uczeń SP w Sękocinie; lekcje nauki gry na instrumencie
pobiera indywidualnie), Kinga Wieteska – gra na flecie (lat 12, ucz. Zespołu
Państwowych Ogólnokształcących
Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz
w Warszawie).
W ideę promocji raszyńskich talentów
wpisywał się też akcent plastyczny. Utalentowana Ola Sołtysiak (absolwentka
naszego Gimnazjum, ucz. LO im. Jana
Zamoyskiego w Warszawie) zaprezentowała jedną ze swoich prac rysunkowych
– nastrojowy portret matki Teresy z Kalkuty. A my z tej okazji – podziękowaliśmy
także Siostrom Opatrzności Bożej, posługującym w Parafii Raszyn, w dniu ich
patronalnego święta, za całe dobro, jakim
nas obdarzają każdego dnia, za mądre
i dobre słowo, za ich „matczyną” opiekę.

artysty gorąco oklaskiwany. A występowali sami raszyniacy. W atmosferę wieczoru wprowadziła widzów pani Krystyna
Lipińska wierszem o matce, nieznanego
autora. Następnie pani Dorota Filipczak
(mezzosopran) wykonała „Ave Maria”
Michała Lorentza, utwór ku czci Matki
Bożej – matki wszystkich matek. Artystce akompaniował na organach syn
Paweł, dyplomant Wydziału Organistki
Papieskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Mama i syn wystąpili także
na akończenie koncertu, przypominając znany utwór z repertuaru Wioletty
Willas pt. „List do Matki” .To nie był
jedyny występ rodzinny tego wieczoru.
Siedmioletnia Marta Iwicka (uczennica

F. Liszta, Katarzyna Wieteska (lat 17,
uczennica LO. im. T. Rejtana w W-wie
oraz PSM II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie) – preludium S. Rachmaninowa
i dwie kompozycje ze suity angielskiej
J.S. Bacha oraz Natalia Rup (lat 16, ucz.
Zespołu Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Warszawie) – sonatę Patetyczną
L. van Beethovena.
Prowadzący ze mną koncert Piotr
Iwicki zwrócił uwagę na wysoki poziom
wykonania utworów wybitnych, światowej sławy kompozytorów przez młode
pianistki. Tego wieczoru prezentowali się także: Mateusz Książek – gra
na skrzypcach (lat 12, ucz. SP w Raszynie oraz PSM im. H. Wieniawskiego

Podziękowanie złożyliśmy też księdzu
proboszczowi Zdzisławowi Karasiowi,
księżom wikariuszom, pracownikom
GOK-u, rodzicom, nauczycielom, sponsorom (pp. Wieteska, Cech Rzemieślników
i Przedsiębiorców), czyli tym, którzy przyczynili się do realizacji tego wspaniałego
koncertu oraz Wójtowi i Radzie Gminy
Raszyn za życzliwe wsparcie działań, służących promocji raszyńskich talentów.
A że koncert był wspaniały – potwierdzają
liczne podziękowania i wyrazy uznania,
kierowane także do mnie osobiście. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym
i pracowników GOK-u, wszystkie bowiem
nasze przedsięwzięcia są efektem pracy
zespołowej.
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

„Promujemy raszyńskie talenty” – to hasło już trzeci rok priorytetowo wpisuje się
w Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, wskazując na efekty
realizacji jednego z podstawowych zadań GOK-u, czyli edukacji kulturalnej oraz
wychowania przez sztukę. Warto podkreślić, że promujemy nie tylko naszych
wychowanków, ale także odkrywane różne utalentowane osoby z terenu gminy.
Pretekstem do prezentacji są różne okazje: koncerty, wystawy, festyny, konkursy,
przeglądy.

Utalentowane dzieci – mamom
Ach gdyby, można było gwiazdy z nieba zdejmować! Zdjąłbym je wszystkie, bukiet skomponował. Tak samo, jak wiersze do Ciebie
składam, karmiąc się nadzieją, że kiedyś Ci
je osobiście pokażę, tuląc Twą głowę w synowskim uścisku.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Działalność edukacyjna w roku szkolnym 2012/2013

Podczas projekcji filmu © Marianna Kłos

Początek wakacji to dobry czas na podsumowanie działalności edukacyjnej naszej
biblioteki. Miniony rok szkolny upłynął
na Poniatowskiego 20 i w filii w Jaworowej pod znakiem lekcji bibliotecznych,
w których udział wzięły dzieci z przedszkoli i szkół z terenu gminy Raszyn.
W związku z dużym zainteresowaniem
nauczycieli i wychowawców naszą ofertą
edukacyjną, od września 2012 do czerwca
2013 r. zorganizowaliśmy 43 lekcje biblioteczne według autorskich programów pracowników biblioteki głównej – Dagny
Kruszewskiej-Mach i Łukasza Żywulskiego oraz w filii – Krystyny Zawadzkiej. W zajęciach wzięło udział ponad
1300 uczestników. Tematy zajęć dostosowano do wieku odbiorców, najczęściej
były to lekcje wprowadzające w świat
książki i informacji oraz mówiące o tym
jak stawiać pierwsze kroki w bibliotece.

Nasze zajęcia wykraczały często znacznie szerzej poza obszar książki, biblioteki
i informacji. Staraliśmy się wykorzystać
zmieniające się pory roku do zorganizowania tzw. lekcji „sezonowych”, podczas
których uczyliśmy dzieci bezpiecznych
zachowań na podwórku, w domu czy na
wycieczce. Inną kategorią zajęć były lekcje
tematyczne wiążące się z obchodzonymi
świętami, np. Dniem Pluszowego Misia,
Babci i Dziadka, Języka Ojczystego, Św.
Mikołaja, czy chociażby Dniem Bibliotekarza. Swoją ofertę dostosowywaliśmy także do indywidualnych potrzeb
wychowawców, co zaowocowało lekcjami
na temat Mikołaja Kopernika oraz wielkich odkryć geograficznych. Obowiązkowym punktem każdej lekcji bibliotecznej
dla przedszkolaków było głośne czytanie
bajek i wierszy w wykonaniu bibliotekarek Ewy Tkaczyk i Krystyny Zawadzkiej.
Dla starszych dzieci strzałem w dziesiątkę okazała się lekcja biblioteczna
„Wszystko co chcielibyście widzieć o bibliotece, ale boicie się zapytać”. Jednym z celów
lekcji było pobudzenie uczniów do realizowania swoich zainteresowań, między
innymi poprzez uczestnictwo w życiu
biblioteki. Ku naszej uciesze wieść o tej
lekcji roznosiła się „pocztą pantoflową”
wśród nauczycieli raszyńskiej podstawówki, co zaowocowało powtórzeniem tej lekcji dla kilku klas z Raszyna
i Sękocina. W przyszłym roku szkolnym liczymy na dalszą współpracę z placówkami oświatowymi z terenu Gminy.
Relacje ze wszystkich zajęć znajdują się
na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia po wakacjach!
Łukasz Żywulski

Głośne czytanie © Marianna Kłos

Mali czytelnicy © Marianna Kłos

W trakcie lekcji bibliotecznej © Marianna Kłos

Projekt „Marzenia. Enter” za nami

Wręczenie certyfikatów © Ł. Żywulski

14 czer wca w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Raszynie odbyły się warsztaty z udziałem uczniów Gimnazjum nr
1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie.
Spotkanie było zwieńczeniem projektu
„Marzenia. Enter – szkoła skutecznego
działania”, realizowanego w bibliotece,
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w partnerstwie z raszyńskim Gimnazjum. Dofinansowania udzieliła Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
w ramach naszego udziału w Programie Rozwoju Bibliotek. Trwające cztery
godziny warsztaty miały na celu pomóc
wybranej grupie gimnazjalistów odróżniać toksyczne mrzonki od konstruktywnych marzeń, wskazać jak krok po
kroku realizować plany, w jaki sposób
omijać obszary zagrożone, jak nabrać
zaufania do swoich możliwości, by podnieść samoocenę i w przyszłości łatwiej
wystartować w życie zawodowe. Warsztaty przy wykorzystaniu metod burzy
mózgów, dyskusji, mini-wykładu, pracy
w grupach, zabawy i dramy poprowadziła
Ewa Nowak – pedagog-terapeuta, pisarka
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i publicystka, współpracowniczka czasopism „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”,
„Victor Junior”, „Trzynastka” oraz „Sens”.
Na potwierdzenie udziału w szkoleniu
obecni uczniowie otrzymali certyfikaty
oraz pendrive’y z materiałami pomocniczymi oraz informacjami na temat stworzonego przez Fundację portalu dotyczącego zagadnień rynku pracy www.
praca-enter.pl, a w szczególności narzędzia
diagnozujące predyspozycje zawodowe
«Twój potencjał».
Wszystkim osobom zaangażowanym
w projekt – bibliotekarzom, prowadzącej,
naszym partnerom – wyjątkowym nauczycielom i świetnej młodzieży oraz wolontariuszom – serdecznie dziękujemy!
Zespół GBP w Raszynie

SPORT

Na basenie w Raszynie
Niespełna dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego 2012/2013 także
basen udał się na zasłużone wakacje. W przypadku pływalni potrwają one miesiąc. O remontach, zarówno tych dużych, jak i kosmetycznych napiszemy
w następnym wydaniu Kuriera Raszyńskiego. Bieżący numer poświęcimy ofercie oraz usługom, które oferowaliśmy naszym Klientom w zakończonym sezonie.

Zajęcia dla szkół i GOS Raszyn
Patrząc na harmonogram, który znajduje się w holu pływalni, już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że basen
dosłownie „pękał w szwach”. Ilość zajęć
dydaktycznych, komercyjnych, dla dzieci,
a także seniorów była rekordowa na przestrzeni trwającej już przeszło 11 lat historii obiektu. Od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-14, 5 z 6 torów pływalni
zajmowała młodzież ze szkół z terenu
Gminy Raszyn. Przygotowując harmonogram staraliśmy się aby 1 tor części sportowej pływalni był zawsze do dyspozycji
Klienta. Nie było to łatwym zadaniem, ale
minimum udało się osiągnąć.
W lipcu upływa rok od zawiązania
Uczniowskiego Klubu Sportowego GOS
Raszyn, w którym trenują najlepsi pływacy
z terenu naszej gminy, pod czujnym okiem
trenera Roberta Daniszewskiego i jego
asystenta Szymona Rutkowskiego. Sekcja
na potrzeby przeprowadzenia treningów
zajmowała tory w godzinach od 6 do 8 rano
oraz od 14 do 16. Wyniki, jakie osiągają
młodzi pływacy napawają dumą i pozwalają
z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Różnorodna oferta
dla mieszkańców
Zainteresowanie Klientów pływalnią nie
byłoby możliwe, gdyby nie różnorodna

oferta skierowana do osób w różnym
wieku, o odmiennych potrzebach i celach,
które chcą realizować uczestnicząc w zajęciach. Od wielu lat dużą popularnością
cieszą się lekcje nauki oraz doskonalenia
pływania, które prowadzą nasi wykwalifikowani instruktorzy. Dzieci oraz młodzież są podzieleni na grupy ze względu
na wiek i poziom zaawansowania umiejętności. W roku szkolnym 2012/2013
zajęcia prowadzone były zarówno
w tygodniu, w godzinach 17-21, a także
w soboty oraz niedziele między godziną
10 a 13. Dla pań przygotowaliśmy zajęcia „Zdrowej sylwetki” oraz „Aqua aerobiku”. Pierwsze są przeznaczone dla osób,
które mają problemy z kręgosłupem i chcą
wzmocnić swoje mięśnie bez obciążania
układu kostnego. Aqua aerobic natomiast ma charakter typowo rekreacyjnych zajęć, które wprawiają uczestniczki
w dobry nastrój. Z myślą o najstarszych
Mieszkańcach gminy dla Klubów Seniora
z Raszyna, Falent, Sękocina oraz Rybia
przygotowaliśmy zajęcia ogólno-ruchowe
na basenie, a także na sali gimnastycznej.
W środowe wieczory dla aktywnych 50+
z Jaworowej skierowane są zajęcia aerobiku w wodzie. Najmłodsi, często będący
jeszcze niemowlakami mogą oswajać się
z wodą w niedzielne popołudnia, kiedy
odbywają się zajęcia Akademii Ruchu.
Nieco starsi uczestniczą w zajęciach
Snow-Kids.

Zajęcia na Sali
Oprócz zajęć wodnych dużym zainteresowaniem cieszą się ćwiczenia aerobiku
na Sali. Prowadzące zajęcia instruktorki
Kasia i Andżelika pokazują, że sport to
zdrowie, a ruch nie musi oznaczać nudnego powtarzania układów.

Zajęcia z wykorzystaniem
innych obiektów
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
z roku na rok dysponuje lepszą infrastrukturą sportową. Na boiskach Orlik 2012
każdy z Mieszkańców może przyjemnie
spędzić czas uprawiając jedną z ulubionych dyscyplin sportu, jak piłka nożna,
siatkówka, czy koszykówka. Pełniący
dyżur instruktorzy animują dzieci oraz
młodzież, zapoznając ich z zasadami piłki
nożnej. Boiskami do piłki nożnej administruje pan Grzegorz Woicki. Dzięki
jego staraniom boisko Wronik zostało
pozytywnie zweryfikowane przez komisję weryfikacyjną ds. licencji Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. W praktyce oznacza to, że w sezonie 2013/2014
na Wroniku będą się mogły odbywać
rozgr ywki „siódemek”, „dziewiątek”
oraz ligi oldboyów. Ponadto obiekt
został doposażony w 12-osobowe wiaty
dla zawodników rezerwowych.
Zapraszamy do korzystania z usług
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie.
Wakacje spędzone aktywnie, na ćwiczeniach, na pływalni, na grze w piłkę
pozwolą cieszyć się zdrowiem oraz dobrą
kondycją w chłodnych jesiennych miesiącach. 			
Rafał Ulewicz

Zapraszamy na Try-out’s do Crusaders w Raszynie!
Crusaders GOS Raszyn to zespół futbolu amerykańskiego, który tworzą zawodnicy z Gminy
Raszyn. Rekrutacja dla kolejnych chętnych odbędzie się: 20 lipca i 3 sierpnia o godz. 13.30
w Raszynie na Wroniku. Zabierzcie ze sobą: buty, 2 butelki wody, spodenki i 2 duże koszulki
czarna/biała. Już obecnie, po czterech meczach sezonu zasadniczego, drużyna opiera się na ponad
60 zawodnikach, jednak jak na drużynę Futbolu Amerykańskiego przystało jej skład stale się rozwija. W związku z tym poszukujemy młodych i starych, dużych i małych. Szczególnie jeżeli jesteś
w rozmiarze XXXL i przez całe życie wmawiali Ci, że sport nie jest dla Ciebie – uwierz, że to nie
prawda! Futbol Amerykański jest dla Ciebie, a dzięki Twoim warunkom fizycznym możesz stać
się kluczowym zawodnikiem w drużynie!!! Kilka dowodów na to że Futbol Amerykański to sport
dla każdego: najstarszy zawodnik ma 33 lata. Najmłodszy – 15 lat. Najniższy zawodnik mierzy
173 cm, a najwyższy 194 cm! Najlżejszy zawodnik waży 57 kg, najcięższy – 143 kg! Nie ma ograniczeń, nie ma granic. Przyjdź i sam się przekonaj. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie https://
docs.google.com/forms/d/16Sv7yoogSoVgvpG1qDXSaLQg7NH9hlUeNPjsfeT2Ko/viewform
Serdecznie pozdrawiam :-) Prezes Zarządu Marcin Miszczak
Stowarzyszenie Klubu Futbolu Amerykańskiego „Crusaders Warszawa”
tel: 530 636 258 tel: 534 658 794, email: marcin@crusaders.pl , info@crusaders.pl, www.crusaders.pl
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RASZYNIACZEK
Dzień dobry!

Piękne słońce zwiastuje wspaniałe wakacje. Mam nadzieję, że każdy
dzień będzie przynosił Wam wiele wrażeń inspirujących do tworzenia
ciekawych prac plastycznych. Gorąco zachęcam do malowania, rysowania miejsc, które ze względu na swój urok zwróciły Waszą uwagę.
Takich pięknych miejsc nie brakuje także w naszej gminie, wystarczy
je tylko zauważyć, odkryć. Czekam zatem na Wasze prace, życząc
wielu przyjemnych wrażeń z odkrywania świata. Najciekawsze efekty
Waszych twórczych działań zaprezentuję po wakacjach.
Tymczasem na zachętę chcę Wam pokazać wybrane prace plastyczne,
wykonane przez uczestników zajęć twórczej aktywności plastycznej
pod kierunkiem instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie: pani Anny Sołtysiak i pani Barbary Zarychty w minionym roku
szkolnym. Są to kompozycje rysunkowe i malarskie, obrazujące różne
tematy. Wystawa tych prac jest prezentowana od 25 czerwca w Sali
Widowiskowej GOK‑u w Urzędzie Gminy. Towarzyszyła występom
uczestników zajęć muzycznych, prowadzonych przez instruktora pana
Piotra Piskorza. Publiczność gorąco oklaskiwała naszych wspaniałych
artystów, a GOK przekazał podziękowania za całoroczną pracę i upominki. Udanych wakacji, czekam na Wasze prace.
Pozdrawiam Raszyniaczek!

WYBRANE PRACE PLASTYCZNE PREZENTOWANE PODCZAS
PRZEGLĄDU TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI
I MŁODZIEŻY Z GMINY RASZYN

Helena Sokołowska, lat 9

Artur Kisiel, lat 15

Kajetan Szymczyk, lat 9

Gabrysia Grzegorzewska, lat 8

Emilka Krajewska, lat 9

Marta Iwicka, lat 8

Dominika Jarmużyńska, lat 14

Rodziny kibicowały naszym młodym talentom

Julia Sieniawska, lat 5

Martyna Szustak, lat 8

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

