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Wykonane instalacje i projekty obejmują swym zakresem ok. 95% gminy

FUNDUSZE NORWESKIE DLA CENTRUM KULTURY

Występujemy o ponad 4 miliony PLN!

Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury.
Fryderyk Nietzsche

Budowa funkcjonalnego i nowoczesnego Centrum Kultury to jeden z najważniejszych projektów Gminy Raszyn w najbliższych latach. Podjęte do tej pory
działania, mające na celu zrealizowanie tej inwestycji, doprowadziły do ponownego wydania pozwolenia na budowę, przygotowania projektu oraz wyłonienia
wykonawcy, firmy EWBUD z Brwinowa. Kwota, za którą powstać ma Centrum
to 6 100 063 zł.
Obecnie reprezentująca Urząd Gminy Krystyna Odonus oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Elżbieta Kuczara, starają się o dofinansowanie projektu
kwotą 4 300 000 zł w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dóbr kultury”. Przygotowane wnioski liczą ponad dwieście stron.

Co to jest EOG?
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski
Mechanizm Finansowy to, obok funduszy
strukturalnych najważniejszy instrument
wspierania kultury ze środków europejskich. Ich głównym celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych
w obrębi e Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także wzmacnianie więzi między darczyńcami i beneficjentami. To już
druga edycja tego programu. W trakcie
pierwszej, obejmującej lata 2004-2009,
złożono 215 projektów, z czego 34 otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę
ponad 87,8 mln zł.

Konserwacja dóbr kultury
W Polsce operatorem programu „Konserwacja i rewitalizacja dóbr kultury”
jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, darczyńcą zaś Królestwo Norwegii. Do ogólnych celów
programu zalicza się ochronę i zachowanie jak największej liczby dóbr kultury
dla następnych pokoleń, a także rozwój
regionów i miast poprzez podniesienie ich
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atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
Darczyńcom zależy też na podtrzymaniu
tradycji, wartości oraz na rozwoju kompetencji społecznych obywateli.
Obecny program, obejmujący lata
2009-2014 to już druga edycja. W jego
ramach beneficjenci starać się mogą
o łączną kwotę 74 842 794 euro, czyli
310 350 613 zł. Do najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy ocenianiu
wniosków należeć będzie: dobre przygotowanie inwestycji, gotowość do realizacji,
ciekawy program kulturalny i edukacyjny,
realizowany po zakończeniu inwestycji
oraz wysoki wkład własny. Przy ocenie
złożonych wniosków liczyć się będzie
terminowość i poprawność formalna,
a także wiele innych czynników, takich
jak: jakość analizy instytucjonalnej wnioskodawcy do wdrażania projektu, ocena
potrzeby realizacji projektu, wysokość
wkładu własnego, harmonogram realizacji projektu, znaczenie projektu z punktu
widzenia polityki kulturalnej państwa,
jego kompleksowość i wieloaspektowość.
Oceniany będzie też wpływ programu na
poprawę dostępności do kultury, jakość
jego programu kulturowego, a także
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aspekt edukacyjny i społeczny. Nabór projektów trwa do 30.09.2013 roku.

I co dalej?
Wykończenie Centrum Kultury i Dziedzictwa to jedna z najważniejszych inwestycji gminnych zaplanowanych na 2014
rok. Zgodnie z wytycznymi programu
o dofinansowanie starać się mogą m.in.
jednostki samorządu terytorialnego i ich
związki. Wśród wymienionych inwestycji
i projektów darczyńcy zakładają wsparcie
budowy i rozbudowy instytucji kultury
o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu.
Dofinansowany, jako integralna część
projektu, może być również zakup wyposażenia wnętrz.
Uzyskanie funduszy z programu
na budowę Centrum Kultury wydaje się
bardzo prawdopodobne. Nasza inwestycja spełnia wszystkie znaczące kryteria
wyznaczone przez darczyńców. Dzięki
prawomocnemu zezwoleniu na budowę,
projektowi uchwały budżetowej na 2014
rok, aktualnemu kosztorysowi inwestorskiemu oraz zarezerwowanym środkom
w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
mamy duże szanse na to, że merytoryczne oraz formalne aspekty gminnego
wniosku zostaną pozytywnie rozpatrzone. Jeśli tak się stanie, uzyskane fundusze pokryją znaczną część wydatków
na budowę i wyposażenie Centrum.
To z kolei pozwoli na realizację wielu
innych inwestycji w Naszej Gminie.
Oby się udało!
Małgorzata i Zofia Kaiper

INWESTYCJE

Budowa kanalizacji w Gminie Raszyn
Nie jest przesadą stwierdzenie, że poziom
skanalizowania gminy jest świadectwem
jej nowoczesności i dbałości o środowisko
naturalne. Trudno dziś uwierzyć, że dla
gminy Raszyn, położonej u wrót stolicy
Polski, tworzenie sieci kanalizacyjnej rozpoczęto dopiero w 1999 r. Obecnie najgęściej zaludniona część gminy jest skanalizowana, a dla pozostałych terenów,
w ciągu ostatnich 3 lat
powstały lub powstają projekty. Część z nich ma już
zezwolenia na budowę.
Najtrudniejsza sytuacja
jest w rejonach, przez które
przebiegają trasy krajowe.
Ich zarządca GDDKiA ,
wobec prac przy obwodnicy Raszyna, opóźnia
możliwość budowy instalacji, które przebiegają pod
Al. Krakowską i Al. Mszczonowską. Nadzieję budzą
obietnice uwzględnienia
w projektach kanałów
przesyłowych dla naszych
sieci��������������������
, w tym kanalizacyjnych, dzięki którym możliwe będzie połączenie Janek czy Sękocina Starego z oczyszczalnią w Falentach.
Poniżej prezentuję Państwu krótką historię gminnej kanalizacji, a także plany na
przyszłość

1990 – 1999 r.
Na początku lat 90-tych gmina Raszyn
nie miała kanalizacji. Z niewielkich
lokalnych oczyszczalni korzystały jedynie IMUZ w Falentach i HRS Dawidy
oraz niektórzy mieszkańcy okolicznych domów i bloków. Reszta miała
szamba lub przydrożne rowy. Nic dziwnego, że wsie owiewał wszechobecny
fetor. Dopiero pod koniec I kadencji, w 1994 r. podjęta została decyzja o rozbudowie ze środków gminy
oczyszczalni w Falentach, tak, aby jej
dzienna moc został podniesiona z 500
do 3000 m3. W 1996 r. rozstrzygnięto
przetarg na projektowanie rozbudowy,
zaś dopiero 4.11.1999 r. oczyszczalnia została oddana do eksploatacji.
Równolegle z rozbudową oczyszczalni
budowano siec kanalizacyjną
w Stadionowej oraz części Sportowej
i Lotniczej w Raszynie. Prawie 10 lat
minęło od początków nowego systemu
samorządowego do czasu, kiedy w Gminie Raszyn zaistniały podstawowe
warunki do budowy pierwszych kolektorów sanitarnych.

1999 – 2010

W tym samym czasie rozpoczęto
budowę bardzo rozległej sieci obejW czasie kolejnych 10 lat skanalizo- mującej rejon Falent, Falent Nowych
wano Raszyna, Rybie, Nowe Grocholice, i Falent Dużych, a także Ład i pierwszej
a także w większość Jaworowej. W 2006 r. części Dawid Bankowych. Prace trwały
podjęto decyzję o ponownej rozbudowie od jesieni 2011 do jesieni 2012 r. i mimo
oczyszczalni w Falentach, zwiększającą ogłoszenia upadłości przez jednego
wydolność do 4500 m3 dziennie, uzna- z członków budującego konsorcjum
jąc, że wystarczy ona do objęcia syste- – zakończone z niewielkim poślizgiem.
Jesienią 2012 r. rozpoczęły się prace kanalizacyjne w drugiej części
Dawid Bankowych, aby
w 2013 wejść na teren
Dawid. W chwili obecnej
wykonywany jest ostatni
odcinek ul. Warszawskiej.
Wszystko wskazuje na to,
że zostaną, zgodnie z planem, ukończone do 30 października. W kilku ulicach
nie ujętych w projekcie
instalacja będzie budowana w najbliższym czasie.
Prace nadzoruje Jednostka
Realizująca Projekt, powołana do obsługi projektów
Budowa kanalizacji © M. Kaiper
dofinansowanych z UE.
mem obszaru całej gminy. Rozbudowana W ciągu tych ostatnich lat wyposażono
oczyszczalnia rozpoczęła pracę w 2009 r. też w sieć kanalizacyjną ulice Żytnią
Od 1 stycznia 2008 r., an mocy i Kasztanową w Rybiu.
uchwały Rady Gminy Raszyn powstało
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Projekty z zezwoleniami na budowę
– Eko Raszyn Sp z o.o., którego jedynym
właścicielem jest gmina, a podstawowym Jednocześnie pracownie projektowe pracuzadaniem zbiorowe zaopatrzenie w wodę jące nad siecią w Wypędach, Puchałach,
i odprowadzanie ścieków.
Falenckiej (od Źródlanej do Al. KrakowW czerwcu 2008 r. została podpi- skiej), Słominie, znaczącej części Sękocina
sana pre-umowa w Funduszem Spójno- Nowego, części Laszczek – zakończyły
ści, dzięki której gmina mogła liczyć na prace uzyskując zezwolenie na budowę.
unijna dotację wysokości ok. 50 mln zł. W najbliższym czasie zostaną rozpisane
W lipcu 2010 r. została podpisana przetargi na budowę tych inwestycji.
umowa, na mocy której projekt „Upo- Wkrótce rozpocznie się budowa w Baśniorządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wej, Promyka i Terleckiego.
w Gminie Raszyn” uzyskał dofinansowanie wspólnotowe na kwotę 33 331 571 zł. Projekty w trakcie wykonywania

2010 – 2013
W ciągu ostatnich prawie 3 lat na terenie Gminy Raszyn wybudowano znaczącą
ilość kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców prace weszły w tereny typowo wiejskie, znacznie rzadziej zabudowane, za
to często przez nowych osadników, którzy w poprzednich miejscach zamieszkania poznali dobre strony kanalizacji. Na
pierwszy ogień poszła leżąca na granicy
z Warszawą ulica Na Skraju, projektowana od 10 lat. Budowa instalacji wykonana została w 2011 r.

Obejmują znaczący obszar gminy: Janki,
pozostałą część Laszczek, Podolszyn
Nowy i Sękocin Stary. Prace są bardzo
zaawansowane, choć, jak wspominałam wyżej, problemem są przepusty pod
Al. Krakowską i Mszczonowską.
Wykonane instalacje i projekty obejmują swym zakresem ok. 95% gminy.
Tylko od zamożności budżetu i ewentualnych dotacji zależy, kiedy powstaną
nowe instalacje. Tym bardziej cieszą realne widoki na kolejne unijne
dofinansowania.
Małgorzata Kaiper
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TRASY SZYBKIEGO RUCHU W GMINIE RASZYN

BLASKI I CIENIE „SPECUSTAWY DROGOWEJ”
Uchwalona w 2003 r. ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, wprowadziła zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
(ZRID), które umożliwia wywłaszczenie nieruchomości w pasie inwestycji, jak również
zatwierdza podziały tych nieruchomości. Decyzja określa termin wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń. Z dniem, w którym decyzja staje się
ostateczna, wskazane w niej nieruchomości stają się własnością Skarbu Państwa
lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Celem tak radykalnych
posunięć jest umożliwienie budowania w Polsce sieci dróg, ponieważ dotychczasowe
przepisy pozwalały na prowadzenie wieloletnich sporów i wstrzymywanie inwestycji.

Odwołanie od decyzji ZRID
Komu i jakie odszkodowanie?
Pozbawieni w ten sposób swojego prawa
właściciele, użytkownicy wieczyści oraz
osoby, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe,
mają prawo do odszkodowania, którego wysokość jest ustalana w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja
ZRID stała się ostateczna. Jeżeli decyzji
ZRID został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja o wysokości odszkodowania wydawana jest w ciągu
60 dni. Wysokość odszkodowania
wynika z wartości rynkowej nieruchomości, określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego, w oparciu o ceny sprzedaży podobnych nieruchomości. Mówią
o tym przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18
specustawy drogowej. Warto przy tym
wiedzieć, że jeżeli wywłaszczona nieruchomość, stając się drogą publiczną
uzyskała wyższą wartość, niż wynika to
z wcześniejszego użytkowania, odszkodowanie może zostać powiększone, ale
nie więcej niż o 50%. Dotyczyć to może
zwłaszcza nieruchomości rolnych.
Ostatnia nowelizacja ustawy wprowadziła możliwość wypłacenia 70% odszkodowania ustalonego przez organ I instancji, w ciągu 30 dni od złożenia wniosku
przez uprawnionego do odszkodowania.
Jeśli jednak decyzja ZRID zostanie zmieniona w części dotyczącej tej osoby, musi
ona zwaloryzowaną zaliczkę zwrócić.

Odszkodowania za resztówki.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia,
w któr ym decyzja o odszkodowaniu
stała się ostateczna. Jeżeli wypłata nie
nastąpi w tym terminie, odszkodowanie
podlega waloryzacji, czyli urealnieniu
wartości na dzień wypłaty. Niezależnie
od tego wypłacone powinny być odsetki
za zwłokę.

Decyzja ZRID zatwierdza podziały nieruchomości. Jeżeli pozostały po podziale
fragment nieruchomości nie nadaje się do
prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, wywłaszczony właściciel
może wnioskować do zarządcy drogi
o wykupienie od niego pozostałej części. Ten zaś, w imieniu Skarbu Państwa
albo jednostki samorządu terytorialnego,
zobowiązany jest do nabycia. Jest to jednak roszczenie cywilnoprawne, którego
rozstrzygnięcia można dochodzić przed
sądem powszechnym, a nie w trybie decyzji administracyjnej.

Wydanie nieruchomości

Czy i kiedy można protestować?

Termin wydania nieruchomości określony
w decyzji ZRID nie może być krótszy
niż 120 dni i zaczyna biec od ostatecznego uprawomocnienia się decyzji. Jeśli
decyzja ZRID wydana została pod rygorem natychmiastowej wykonalności, a nieruchomość jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym lub budynkiem, w którym
został wyodrębniony lokal mieszkalny,
zarządca drogi zobowiązany jest wskazać
lokal zamienny, pod warunkiem, że wydanie nieruchomości nastąpi nie później niż
w decyzji ZRID. W razie nie wydania
nieruchomości, na wniosek właściwego
zarządcy drogi w ciągu 30 dni przeprowadza się egzekucję.
Kwota odszkodowania może być
powiększona o 5%, jeśli wywłaszczony
wyda nieruchomość w terminie krótszym
niż 30 dni. Pamiętać przy tym należy, że
o wydaniu nieruchomości wywłaszczony
powinien poinformować wywłaszczającego.
Ponadto wywłaszczonym z nieruchomości

Uwagi i zastrzeżenia można wnosić podczas wydawania decyzji środowiskowej.
Kolejnym momentem udziału w procedurze jest podział nieruchomości. O wizycie geodety właściciele powinni być
poinformowani co najmniej 7 dni wcześniej. Uczestnicząc w jego działaniach
zorientują się jaka część działki zostanie
zabrana na drogę. Właściciele działek
poinformowani są również o wszczęciu
postępowania ZRID. Wówczas ponownie mają prawo wnosić zastrzeżenia
i uwagi. Można je składać do wojewody,
jeżeli decyzję wydał starosta i do ministra właściwego do spraw budownictwa,
jeśli decyzję wydał wojewoda. Odwołanie rozpatrywane jest w ciągu 30 dni,
a skarga złożona do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy. Warto
przy tym wiedzieć, że nie można uchylić
decyzji w całości albo ją unieważnić, jeżeli
wadą dotknięta jest tylko jej część dotycząca odcinka drogi, nieruchomości czy
działki. Po rozpatrzeniu wniosków decyzja ZRID zostaje wydana, o czym zawiadamia się właścicieli. Jeżeli złożą odwołanie, w ciągu miesiąca powinno być ono
rozpatrzone przez wyższą instancję, przy
czym konieczność zgromadzenia dodatkowych opinii może ten termin przedłużyć. W razie braku odwołań lub utrzymania w mocy przez organ wyższej instancji,
po upływie 14 dni od daty dostarczenia
zawiadomienia lub ogłoszenia w prasie
następuje nadanie jej klauzuli wykonalności – decyzja jest ostateczna i podlega
wykonaniu.
Opr. Małgorzata Kaiper

Wypłata odszkodowania

CO Z TYMI EKRANAMI?
Dopiero w chwili otwarcia odcinka obwodnicy
od Raszyna do Węzła Lotnisko, mieszkańcy Jaworowej
i Dawid mogli zorientować się jak działają nasypy ziemne
mające chronić ich domy przez hałasem. I stwierdzili,
że bardzo kiepsko, ponieważ szum samochodów szumi
bezustannie w ich uszach. Zrozumiałe, że zaczęli protestować, szukając pomocy u inwestora
– GDDKIA oraz w Urzędzie Gminy Raszyn. Władze gminy, które są w stałym kontakcie
z GDDKiA, w związku z budową S8 – obiecały interwencję. Swoją drogą, jak to jest z tymi ekranami: mieszkający wzdłuż Al. Krakowskiej i Mszczonowskiej muszą je mieć, mimo, że nie chcą,
a mieszkańcy Jaworowej i Dawid, nie mają, mimo, że chcą? Ot, zagadka!
M. Kaiper
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zabudowanych należy się dodatek wysokości 10 000 zł, przy czym kwota dotyczy całej nieruchomości, a w przypadku
wyodrębnionych w niej lokali jest dzielona
pomiędzy ich właścicieli.
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TRASY SZYBKIEGO RUCHU W GMINIE RASZYN

Z PLACU BUDOWY S8
Rozpoczęta niedawno budowa trasy ekspresowej S8, zwanej potocznie Obwodnicą
Raszyna, to inwestycja ponadlokalna bardzo wyczekiwana przez mieszkańców Raszyna.
Większości z nich doskwiera ogromny ruch samochodowy w Al. Krakowskiej, wzmożony w ostatnim czasie sznurem samochodów zjeżdżających z Południowej Obwodnicy
Warszawy. Korek, z którego pojazdy usiłuj������������������������������������������
ą�����������������������������������������
uciec rozjeżdżając wąskie uliczki, trudności z wyjechaniem z własnego domu do pracy czy szkoły i równie trudny powrót,
powodują, że wszelkie wieści o budowie S8 budzą pozytywne emocje. Nikt z nas nie
chciałby, żeby powtórzył się scenariusz z 2009 r., kiedy to protest mieszkańców Magdalenki i Sękocina skutecznie zablokował budowę trasy.

S8 i 721 bis na terenie gminy Raszyn
Tym razem S8 powstaje w oparciu
o decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla I etapu: od Opaczy do Paszkowa. Wykonawca, STRABAG Sp z o.o. która ma zakończyć prace
w grudniu 2015 r., już wszedł w teren.
II etap – łącznik między węzłem Janki
Małe i Al. Krakowską do drogi 721, jest
w trakcie uzyskiwania ZRID. Tu niestety,
podobnie jak w ubiegłych latach, pojawiły się kontrowersje. Pierwsze zgłaszają
mieszkańcy Sękocina Nowego, Starego
i Słomina, którzy są przeciwni dodatkowym wykupom gruntów i ekranom
akustycznym. Zgadzając się z ich stanowiskiem wnioskowaliśmy do GDDKiA o zmniejszenie kategorii i poddanie jedynie modernizacji odcinek drogi
od 6 Sierpnia do Słonecznej. Dzięki temu
niepotrzebne byłyby ekrany akustyczne,
a przy jednokierunkowych drogach serwisowych o szerokości 4,5 m, ograniczone
wykupy gruntów. Niestety GDDKiA
nie zgadza się twierdząc, że obowiązują
ją określone zapisy w decyzji środowiskowej i warunkach przetargu. Udało nam
się natomiast wynegocjować modernizację Al. Krakowskiej i Al. Mszczonowskiej
od Janek do budowanych tras. Po zejściu
z budowy STRABAGU‑u Gmina Raszyn
będzie miała piękne główne jezdnie.
Drugi problem to powiązanie naszych
dróg z drogami Lesznowoli. Uważamy,
że wymuszenie budowy zwykłego skrzyżowania zamiast bezkolizyjnego węzła
na przecięciu al. Krakowskiej i DW 721
było błędem, skutkiem którego jadący
od strony Krakowa będą omijać tworzące się korki i szukać alternatywnych
dróg przez Magdalenkę i dalej Lesznowolę. Jeśli i tym razem zablokowana
zostanie budowa łącznika między Jankami a Sękocinem, Gmina Raszyn będzie
zmuszona zrobić wszystko, aby zablokować możliwość jazdy przez centrum
Raszyna. Broniąc się zablokuje możliwość wjazdu samochodów ciężarowych
na Al. Krakowską, która przestanie być
drog����������������������������������
ą���������������������������������
krajow��������������������������
ą�������������������������
. W efekcie będą one jeździć przez Lesznowolę lub w kierunku

węzła Paszków. Bez tego narazilibyśmy
znów Raszyn na potężne obciążenie.
Protestujemy też przeciwko zakończeniu budowy obwodnicy Lesznowoli i Magdalenki – tzw. 721 bis na Al. Krakowskiej.
Od 2009 r. na wszystkich spotkaniach,
we wszystkich pismach i opiniach negatywnie ocenialiśmy brak połączenia jej
z S8. Ostatnio dla 721 bis wydana została
decyzja środowiskowa. Dotychczasowe
rozmowy z GDDKiA nie dały rezultatów,
choć w zasadzie chodzi jedynie o doprojektowanie jednej łącznicy, która wprowadzała by ruch z przyszłej 721 bis w kierunku Janek. W przeciwną stronę taka
droga jest zaplanowana. Trudno obecnie
przewidzieć jakie rozwiązania zostaną
ostatecznie przyjęte.
Sprzeciwiamy się również próbom
zablokowania II etapu S8 przez mieszkańców Magdalenki, wspomaganych
przez niektórych naszych mieszkańców.
Uważamy, że taka postawa nie uwzględnia
interesów naszej gminy, a jedynie interesy
Lesznowoli, której obojętne jest, co się
będzie działo z wychodzącym od niej
ruchem.

Pertraktacje z GDDKiA
Prowadzimy je od dłuższego czasu
i jesteśmy jedyną gminą spośród ościennych, której udało się wiele uzyskać.
Po pierwsze uzgodniliśmy wybudowanie
pod trasą w siedmiu miejscach fragmentów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej,
deszczowej i teletechnicznej, do których podłączymy nasze instalacje. Bez
tego, z uwagi na 10 letni okres gwarancji drogi, nie moglibyśmy
skanalizować i odwodnić tej części gminy.
Obecnie ustalamy jeszcze 3 elementy i mamy
nadzieję, że z pomyślnym
skutkiem.
Jesteśmy na dobrej
drodze w uzgodnieniach
połączenia dróg serwisowych w Puchałach między Sokołowską a Centralną, które usprawnią

ruch lokalny. Niestety, na skutek protestów radnych z Nowych Grocholic
i Raszyna Zachodniego, a ku zadowoleniu GDDKiA, nie będzie takich dróg
na tych terenach. Poza tym uzgodniliśmy
przystanki autobusowe w ok. Mszczonowskiej, dzięki którym będzie mógł odbywać
się lokalny ruch autobusowy po drogach
serwisowych, nie przewidziany na trasie
ekspresowej.
Dzięki naszym interwencjom wykonawca będzie uzgadniał z każdym mieszkańcem szerokość wjazdu na posesje
uwzględniając���������������������������
ą��������������������������
rodzaj wykorzystania nieruchomości. Tam, gdzie wjeżdżają samochody ciężarowe – wjazdy będą szersze.
Nie udało nam się, mimo wielokrotnych pism ze strony Urzędu Gminy
i petycji ze strony mieszkańców, uzyskać rezygnacji z ekranów akustycznych.
GDDKiA twierdzi, że musi respektować
przepisy nakazujące budowę ekranów
wszędzie tam, gdzie przekroczony jest
dopuszczalny poziom hałasu. Uważamy
stosowanie tego przepisu wobec zastanej
zabudowy za absurdalne. Sukcesem jest
natomiast zastosowanie ekranów przezroczystych na całej Mszczonowskiej i połowie Al. Krakowskiej.
Prowadzone intensywnie i konsekwentnie niełatwe pertraktacje z GDDKiA dały
pozytywne rezultaty. Bo choć obawy
budzą ekrany i drogi serwisowe oddzielające naszych przedsiębiorców od głównej
trasy, to możliwość skanalizowania południowej części gminy, dobudowania brakujących wodociągów czy też wykonania
kanalizacji deszczowej z pewnością można
uznać za sukces.
z-ca Wójta Mirosław Chmielewski

WIDOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI
50-ciu mieszkańców Jaworowej złożyło
do Wójta Gminy Raszyn pismo z prośbą
o interwencję w związku z niewystarczającą ochroną przed hałasem jako dochodzi
z POW. Urząd Gminy podejmie rozmowy
na ten temat z GDDKiA w najbliższym
czasie.
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SESJA RADY GMINY RASZYN

XL Sesja Rady Gminy Raszyn
Tym razem obrady radnych odbyły się 30 sierpnia. Różnorodność spraw omawianych zgodnie z porządkiem sesji wskazuje na szeroki zakres działań, którymi
zajmuje się Rada Gminy.

Uchwały związane
z działaniem GOPS
Podczas sesji radni zapoznali się z wykonanym przez GOPS opracowaniem zawierającym ocenę zasobów pomocy społecznej za 2012 r., a także podjęli uchwałę
w sprawie zmian w Statucie GOPS-u.

Nowe ulice i plany zagospodarowania przestrzennego
Współwłaściciele działek w Wypędach,
stanowiących drogę wewnętrzną wystąpili z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie nazwy jej nazwy – Ku Słońcu. Rada
przychyliła się do tej prośby. Z podobnym wnioskiem wystąpił Prezes Zarządu
Frankee Polska Sp z o.o., prosząc o nadanie nazwy ulicy, przy której znajduje się
firma. Przychylając się do prośby radni
nadali ulicy nazwę Frankee, nawiązującą
do nazwiska założyciela firmy, który był
przykładem doskonałego przedsiębiorcy
i wzorem do naśladowania również w dzisiejszych czasach.

Bankomat BS w Raszynie
na terenie pływalni
Rada Gminy wyraziła zgodę na przedłużenie o kolejne 5 lat funkcjonowania
na ścianie budynku pływalni bankomatu
należącego do BS w Raszynie. To dobra
informacja dla mieszkańców w czasach,
kiedy większość naszych pieniędzy
trzymamy w bankach, ale czasem musimy
dysponować gotówką.

w rejonie ul. Sokołowskiej. Celem planu
jest przeznaczenie tych terenów na cele
nierolnicze, w tym na inwestycje celu
publicznego. Sporządzenie planu powinno
przyczynić się do rozwoju ekonomicznego Gminy z tytułu wzrostu dochodu
z podatku od nieruchomości.

Zmiany w budżecie Gminy
O 3 400 000 zł zwiększyły się dochody
gminy dzięki dotacjom celowym uzyskanym w ramach programów finansowanych ze środków UE, które przeznaczone
zostały na uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej. Po zmianach dochody
budżetu wyniosły 95 309 082 zł,
a wydatki 110488 896 zł, w tym
38 299 008 zł – wydatki majątkowe.

Nieuzasadnione skargi na Wójta
i pracowników Gminy Raszyn
Przy rozpatrywaniu pierwszej z nich,
którą na działalność Wójta Gminy Raszyn
złożyła p. Teresa Berdyga, okazało się,
że opiniująca ją Komisja Rewizyjna nie
posiadała pełnych informacji o przebiegu sprawy. Podczas sesji Wójt Andrzej
Zaręba opisując działania urzędu wykazał, że wszystkie zostały podjęte przez
niego zgodnie z prawem. Wyjaśnienia
podczas sesji spowodowały, że uchwała
została zdjęta z porządku sesji i przesłana
ponownie do Komisji Rewizyjnej. Drugą
ze skarg złożyli p. Karolina i Dariusz Trojanowscy, mieszkańcy Rybia, którzy uznali
za opieszałe działania urzędu w sprawie

uciążliwości towrzonych przez firmę, która
swą siedzibę ma przy ul. Rybnej. Po analizie dokumentacji zawierającej informacje o kolejnych działaniach podejmowanych przez Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rewizyjna, a na sesji radni orzekli, że urząd
we właściwym czasie podejmował kolejne,
nakazane prawem działania. Wobec tego
Rada Gminy uznała skargę za bezzasadną.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
Wójt Andrzej Zaręba poinformował
o licznych inwestycjach wykonywanych
w sierpniu na terenie gminy. W trakcie
jest wiele inwestycji: remonty kanalizacji deszczowej, remont Ośrodka Zdrowia, budowa Domu Kultury, budowa
Przedszkola przy Lotniczej, odwodnienia
w ul. Grocholickiej, chodnika w Al. Krakowskiej. Podpisana została umowa
z wykonawcą ul. Lotniczej i Wschodniej
w Raszynie, a także rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Granicznej. Na plac
budowy SP w Sękocinie wykonawca
został wprowadzony, a budowa parkingów
w Raszynie i Sękocinie Starym zakończona. Ponadto rozstrzygnięto przetarg
na dostawę samochodu bojowego dla
OSP Raszyn. Rozpisano też przetarg na
projektowanie kilku kolejnych inwestycji:
chodnika od Stadionowej do Objazdowej,
brakującego chodnika w ul. Opackiego,
przebudowy ul. 6 Sierpnia i budowy
ul. Sarenki w Sękocinie Starym oraz przebudowy Topolowej w Rybiu i Reymonta
w Raszynie. Poinformował też zebranych
o przystąpieniu do konsultacji w sprawie
wykorzystania kompleksu Austerii.
Małgorzata Kaiper

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Podczas tej sesji radni uchwalili plan
zagospodarowania przestrzennego dotyczący działek znajdujących się w Podolszynie Nowym w rejonie ulicy Olszynowej. Działki te należą do Gminy Raszyn,
działka drogowa jest we władaniu Spółdzielni Kołek Rolniczych. Zasadniczym
celem planu była zmiana części przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną. Po wprowadzonej zmianie Gmina Raszyn może
na terenie objętym planem realizować domy komunalne. Uchwałą Rady
Gminy przystąpiono też do sporządzania
planu zagospodarowania w Puchałach,
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INTERWENCJA W SPRAWIE LOTNISKA OKĘCIE

Szansa na mniejszy hałas!
Po 6-ciu miesiącach protestów mieszkańcom wschodniej części Gminy Raszyn
udało się nakłonić Porty Lotnicze do modyfikacji procedur odlotowych. Od 17 października samoloty mają powrócić do latania zgodnie z wyznaczonymi przez uchwałę
Sejmiku Wojewódzkiego trasami w ramach obszaru ograniczonego użytkowania,
zmniejszając tym samym hałas nad Dawidami, Dawidami Bankowymi, Falentami
i Ładami. Ze zmian skorzystają również mieszkańcy Gminy Michałowice.

Uczestnicy spotkania

Interwencja
Od ponad dwóch lat mieszkańcy wschodniej części Gmin Raszyn oraz Lesznowola,
jak również Gminy Michałowice, narzekali na wzmożony ruch lotniczy nad ich
głowami. Najbardziej uciążliwe okazywały się starty samolotów, które odbywały się bardzo często niezgodnie z wytyczonymi i publikowanymi w AIP Polska
trasami lotów. W lutym br. sprawą zainteresowała się nowa mieszkanka Gminy,
dr Katarzyna Pisarska: „Zanim przeprowadziłam się w zeszłym roku do Gminy Raszyn,
mieszkałam na Ursynowie, w obszarze ograniczonego użytkowania gdzie samoloty mają
wyznaczone trasy odlotowe i przylotowe. Tam
jednak hałas nie był uciążliwy. Kupując dom
w Dawidach Bankowych, upewniałam się, iż
znajduje się on poza obszarem ograniczonego
użytkowania. Po przeprowadzce byłam bardzo
zaskoczona, iż nad moim domem, na bardzo
niskiej wysokości startują samoloty. Przecież
obszar był zupełnie gdzieś indziej. Uznałam to
za bulwersujące i co najważniejsze – niezgodne
z prawem”. Dzięki pomocy administratora
osiedla Starzyńskiego 46, pana Marcina
Kruka, radnego Tadeusza Palikowskiego
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oraz parafii Św. Mateusza w Ładach, pani
Katarzyna rozpoczęła akcję zbierania
podpisów pod protestem w sprawie naruszeń przez Porty Lotnicze uchwały Sejmiku Wojewódzkiego, który w 2011 roku
obszar nakreślił. W zbiórce uczestniczyło
wielu mieszkańców obu gmin i ich zaangażowanie zaowocowało zebraniem ponad
500 podpisów. Dodatkowo wysłano 200
listów do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska (WIOŚ) z prośbą
o interwencję i przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie wschodniej części Gminy Raszyn i Gminy Lesznowola.
Mieszkańcy argumentowali, iż pomimo
uciążliwego hałasu nie mają żadnych praw
do rekompensat czy wyciszeń akustycznych, gdyż te należą się tylko osobom
zamieszkującym obszar ograniczonego
użytkowania. „Powstała kuriozalna sytuacja
– mówi dr Pisarska – w której ponosiliśmy
skutki najgorszego hałasu, a nie przysługiwały
nam żadne prawa”.

Pomiary hałasu
Pomiary hałasu zostały wykonane przez
WIOŚ już w kwietniu br., a jego wyniki,
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zgodnie z przewidywaniami, wskazywały na przekroczenia dopuszczalnych
norm hałasu we wschodniej części Gmin
Raszyn i Lesznowola. Wyniki zostały
przesłane do Marszałka Województwa
Mazowieckiego oraz do Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej z zaleceniem modyfikacji procedur odlotowych. W rezultacie 6-cio miesięcznych wysiłków 25 lipca
odbyło się spotkanie w P.P. Porty Lotnicze, w którym uczestniczyli, oprócz
przedstawicieli Komitetu Społecznego
Mieszkańców, m.in. wójt gminy Raszyn
pan Andrzej Zaręba, wójt gminy Lesznowola pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Portów Lotniczych”. „Spotkanie
potwierdziło iż nasz protest przyniósł skutek
– mówi pan Marcin Kruk, administrator osiedla Starzyńskiego 46. „Nie tylko
przyznano nam rację i zaprezentowano decyzję o modyfikacji procedur odlotowych, ale również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
(Departament Ochrony Środowiska) obiecali
umieścić na granicach obszaru ograniczonego
użytkowania stałe punkty pomiarowe, które
będą monitorowały, aby hałas był utrzymywany w obszarze do tego wyznaczonym”.

Zmiana procedur
odlotowych
Jak poinformowała podczas spotkania
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej procedury odlotowe mają zostać zmodyfikowane najwcześniej w dniu 17 października, a najpóźniej w połowie lutego
2014 roku. Ponadto celem usprawnienia
komunikacji w zakresie spraw związanych z oddziaływaniem lotniska na środowisko, Naczelny Dyrektor Portów
Lotniczych podjął decyzję o powołaniu
Komitetu Konsultacyjnego. Zaproszenia
do udziału w pracach Komitetu zostały
wysłane do przedstawicieli mieszkańców gmin. Komitet Społeczny Mieszkańców Gmin Raszyn i Lesznowola planuje
aktywnie uczestniczyć w jego pracach, tak
aby w przyszłości wszelkie decyzje podejmowane przez Porty Lotnicze nie odbywały się bez wiedzy i zgody mieszkańców okolicznych terenów. Jeśli są Państwo
zainteresowani wsparciem działań Komitetu Społecznego Gmin Raszyn i Lesznowola lub chcą zgłosić naruszenia związane
z hałasem lotniczym w naszej Gminie,
zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Komitetu pod adresem:
katarzyna.pisarska@sgh.waw.pl
Małgorzata Kaiper, na podstawie materiałów uzyskanych od pani Katarzyny Pisarskiej

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

GOPS – urząd z twarzą człowieka
– Każdy z nas, w którymś momencie życia może potrzebować pomocy społecznej – mówi dla KR Elwira Rogowska, kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Raszynie.
GOPS w Raszynie mieści się w budynku
Eko-Raszyna, przy ul. Unii Europejskiej 3.
W kilku pokojach rozpatr ywane są
sprawy związane z ludzkimi problemami
i trudnościami życiowymi – prowadzona
jest praca, która klientom i ich bliskim
może pomóc lepiej sobie poradzić. A tych
nie jest mało. Według statutu w Ośrodku
prowadzona jest pomoc na wielu płaszczyznach: świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny, pomoc społeczna, dodatki
mieszkaniowe oraz usługi opiekuńcze.
W ramach swojej działalności pracownicy
raszyńskiego GOPS-u starają się jednak
iść dalej. W ciągu ostatniego półtora roku
zatrudniono asystenta rodziny, przygotowano się do szeregu działań i programów
pomocowych, edukacyjnych. W przygotowaniu jest również strona internetowa
Ośrodka.

Pomagać, nie szkodzić
Opieka społeczna w naszym kraju nie cieszy się dobrą opinią. W odczuciu wielu
osób zgłoszenie się po pomoc jest objawem własnej porażki życiowej, wielokrotnie słychać też historie o bezdusznych
urzędnikach, odmawiających pomocy
potrzebującym lub ingerujących tam,
gdzie nie jest to konieczne. Czy jednak
tak jest w istocie?
– Pomoc społeczna to nie jest typowa
praca urzędnicza – mówi Elwira Rogowska. – Musisz wydobyć z klienta,

o co naprawdę chodzi, przygotować
dokumenty, poznać w pełni jego sytuację i opracować plan współpracy. Nie
może być tak, że pracownik daje coś
za nic – podkreśla. W wydanej w 2011
roku przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych kompleksowej pracy na temat
efektywności pomocy społecznej autorzy
zaznaczają, że w wypadku pomocy trudno
jest mówić o wymiernych wynikach
czy korzyściach. Ze względu na bardzo
indywidualny charakter tej sfery działań
jednoznaczne stwierdzenie, czy i ilu faktycznie osobom ułatwiono wyjście z trudnej sytuacji życiowej jest niemożliwe.

A w Raszynie?
Z pomocy GOPS-u w Gminie Raszyn
korzysta 476 rodzin, czyli 1058 osób.
Główną przyczyną, dla której rodziny sięgają po pomoc opieki społecznej są: długotrwała lub ciężka choroba (49,46%),
ubóstwo (40,47%), niepełnosprawność
(27,83%) i bezrobocie (22,69%). Pośród
pozostałych powodów zwrócenia się
o pomoc są duże problemy wychowawcze i rodzinne, uzależnienia oraz sprawy
związane z pieczą zastępczą.
- Przypięta jest łatka, że tylko najsłabsi
korzystają z pomocy społecznej. Zwykle
musi być dysfunkcja i kiepska sytuacja
materialna, by móc skorzystać z pomocy
finansowej. Prowadzimy jednak też
usługi opiekuńcze: dla osób starszych,

rodzin dzieci niepełnosprawnych, pomoc
dla osób w sytuacji kryzysowej – zaznacza
Elwira Rogowska. – Tak naprawdę myślę,
że moi klienci są cudowni, przede wszystkim ze względu na chęć współpracy.

Wspieranie rodziny w Gminie
Na poprzedniej sesji Rady Gminy Radni
przyjęli uchwały o wspieraniu rodziny.
To odpowiedź na problem dostępności
pomocy dla rodzin, szczególnie dla tych
doświadczających problemów wychowawczo-opiekuńczych, zagrożonych ograniczeniem władzy rodzicielskiej lub odebraniem dziecka. Celem uchwały jest
wzmocnienie rodziny jako środowiska
wychowującego dzieci, a także współpraca
pomiędzy instytucjami, które zajmują się
tym problemem. Miejmy nadzieję, że program przyniesie realne efekty, ponieważ,
jak mówi uchwała we wszystkich kulturach
świata rodzina stanowi podstawę społeczeństw.
Zofia Kaiper

GOPS w Raszynie © M. Kaiper

„Razem Raźniej” w GOPS-ie!
„Razem Raźniej” to systemowy projekt edukacyjny, skierowany do młodych mam z lukami w edukacji. Zakłada
organizację nauki w szkole średniej dla
uczestniczek oraz opieki nad ich dziećmi
w trakcie realizowanych lekcji. W założeniu realizacja programu ma przyczynić
się do aktywizacji zawodowej i społecznej uczennic, a także zmianę postawy
i sposobu myślenia. Przy tego typu projektach niezwykle ważne jest, by dobrze
motywować i wspierać uczestników,

dlatego zaangażowani zostaną psycholog oraz nauczyciele przedszkolni, jak
również korepetytorzy o przygotowaniu
merytorycznym odpowiadającym materiałowi szkoły średniej. Nad całością projektu czuwać będzie koordynator oraz
oddelegowana do tego zadania przez
GOPS pani Beata Sulima-Markowska.

Program współfinansowany będzie
ze środków Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Integracja Społeczna”.
Więcej informacji: http://gops.raszyn.pl
Zofia Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868
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Nowy wóz strażacki
dla OSP Raszyn
Pod koniec listopada br. strażacy z OSP
Raszyn wzbogacą się o nowy wóz bojowy:
samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem
6x6. Przetarg wygrała firma Mirosław Stolarczyk Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
z Kielc, która wykona zamówienie za kwotę
746 907 PLN. Większość z tej sumy strażacy uzyskali od licznych sponsorów, tylko
niewielką jej część dopłaca gmina Raszyn.
Raszyńska OSP to bardzo sprawna
i ceniona jednostka, włączona od 1995 r.
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Z racji tego bierze udział w wielu
akcjach ratunkowych na terenie całego
powiatu. Nie ulega wątpliwości, że nowy,
lepszy wóz z pewnością jest naszym strażakom potrzebny.

Chodnik
przy Al. Krakowskiej
W końcu sierpnia rozpoczęła się
budowa chodnika po wschodniej stronie
Al. Krakowskiej pomiędzy Aleją Hrabską a Centralną. Dzięki temu odcinkowi
traktu, korzystając z wcześniej wytyczonej i utwardzonej ścieżki ekologicznej wzdłuż Alei Hrabskiej, mieszkańcy
będą mogli dotrzeć pieszo lub na rowerach do Raszyna. To kolejna inwestycja znacznie poprawiająca komunikację
między miejscowościami gminy.
Chodnik przy Al. Krakowskiej © M. Kaiper

Kanalizacja w Dawidach

Dobiega końca rozpoczęta rok temu budowa kanalizacji w drugiej części Dawid Bankowych i w Dawidach. Do wykonania został fragment ul. Warszawskiej
na odcinku od Starzyńskiego do Długiej. Poza tym
brakuje fragmentów, które z różnych względów nie
zostały włączone do pozwolenia na budowę z 2011 r.
Część z nich jest już zaprojektowana i w jeszcze w tym
roku powinna być wybudowana, część czeka jeszcze
na zakończenie procedur projektowych. Problemy te
Trwają prace przy budowie
dotyczą ulic, które muszą mieć przebudowane koliduDomu Kultury przy Al. Krające fragmenty innych sieci albo nie mają do tej pory
kowskiej. Ekipa wprowadzona
Na placu budowy Domu Kultury © M. Kaiper
rozwiązanych problemów z własnością drogi, w któw lipcu na plac budowy dosyć
rej ma znaleźć się kanalizacja. Po zakończeniu tych
szybko rozpoczęła prace. Wykonuje je zarówno na zewnątrz,
procedur cała północno-wschodnia część gminy będzie
jak i w środku. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższego roku
skanalizowana.
budynek usytuowany przy głównej ulicy Raszyna i straszący
Warto przypomnieć, że w pierwotnych planach
przejezdnych przekształci się we wspaniałe, nowoczesne Cenwykonanie
inwestycji miało być podzielone na kolejne
trum Kultury Raszyn.
lata, zgodnie z możliwościami gminnego budżetu.
Na wniosek Wójta Andrzeja Zaręby Rada Gminy
Raszyn podjęła w ubiegłym roku decyzję o pożyczce
z WFOŚiGW, co umożliwiło wykonanie całej inwestycji w jednym zadaniu.
Przetarg wygrała SKANSKA SA oferując korzystną
cenę. W bieżącym roku
Grocholicka to jedna z ulic Raszyna
Gmina Raszyn uzyskała
Zachodniego. Odchodzi od Godebskiego,
możliwość wykorzystania
a kończy się na Błotnej. Ulica jest bardzo
zaoszczędzonych wcześniej
wąska, dwa samochody osobowe mijają
środków uni��������������
jnych na dofisię na niej z trudnością. Nic dziwnego
nansowanie tego zadania.
zatem, że budowa odwodnienia ulicy, tak
Dzięki temu nie tylko probardzo oczekiwana przez mieszkańców,
jekt, ale cała inwestycja
przyniosła im sporo utrudnień. Położenie
wspomagana jest środkami
Zakładanie studzienki na posesji © M. Kaiper
kanału odwadniającego, związane z przezewnętrznymi. A mieszbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej,
kańcy Dawid i Dawid Bankowych wkrótce zapomną
wymagało zajęcia budową całej szerokonie tylko o uciążliwościach związanych z budową kanaści ulicy. Na szczęście prace ziemne idą ku końcowi, a po ich zako��
ńlizacji, ale też o niewygodach korzystania z szamba.
czeniu wybudowana zostanie od nowa cała nawierzchnia ulicy.
Mieszkańcy, którzy nie podpisali dotąd umów proDzięki tej inwestycji woda deszczowa, która wcześniej zalewała
szeni są o skontaktowanie w tej sprawie z Urzędem
posesje zostanie skierowana do Kanału Opaczewskiego. PrzypoGminy na Szkolnej 2a w Raszynie (tel. 22 701 78 66).
mnijmy, że inwestycję wykonuje firma MABAU POLSKA Sp. z o.o.
za cenę 1 186 524 zł.

Na placu budowy
Domu Kultury

Budowa odwodnienia
w Grocholickiej
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Kasztanowa
w Rybiu
Od niedawna mieszkańcy
gminy mogą korzystać
wygodnie z całej ulicy
Kasztanowej. Jej pierwszy fragment, od Wesołej
do Rzepichy został wykonany w 2011 r. W zeszłym,
z kolei, wybudowano kanalizację na odcinku od Rzepichy
do Lotniczej. W bież������������������������������������
ą�����������������������������������
cym roku Kasztanowa z drogi gruntowej została przekształcona w ulicę asfaltową, odwodnioną,
z chodnikami po obydwu stronach, garbami ograniczającymi
prędkość pojazdów i rzędem latarni oświetlających ją wieczorem i w nocy. Dzięki inwestycji ulica jest nie tylko wygodniejsza, ale i ładniejsza.

Przedszkole
przy Lotniczej
Wkroczyło w ostatni etap budowy. W środku
trwają prace wykończeniowe, kolejne pomieszczenia wyglądają coraz lepiej. Wszystkie instalacje są już zrobione, pojawiły się kafelki
w łazienkach, wkrótce rozpocznie się kładzenie podłóg. Tynki na zewnętrznych ścianach
pokazują, że będzie to piękne, kolorowe przedszkole. Większość ścieżek i placyków jest już
wyłożona kostką, ogrodzenie prawie gotowe.
Kierownik budowy mówi, że nie powinien
mieć problemów z dotrzymaniem terminu.
Życzymy mu zatem powodzenia w pracy!
Po zakończeniu budowy rozpocznie się
trwający zwykle dwa do trzech miesięcy proces
przyjmowania obiektu do użytkowania. Prawidłowość wykonanej
pracy muszą potwierd z i ć l i c z n e s ł u ż b y,
aby po postawieniu
właściwych pieczątek PINBUD w Pruszkowie uznał obiekt
za gotowy do przyjęcia
przedszkolaków.

Elewacja zewnętrzna © M. Kaiper

Ośrodek Zdrowia
Po kilkumiesięcznej przerwie na terenie starego
Ośrodka Zdrowia znów pojawiły się ekipy budowlane. Tym razem do pracy przystąpili pracownicy
Zakładu Remontowo- Budowlanego JANSAN Jerzy
Janusz z Warszawy, którzy za kwotę 1 990 000 PLN
powinni zakończyć zasadnicze prace remontowe
do 31 stycznia 2014 r. Po tym około 3 m-ce potrwa
proces przyjęcia obiektu do użytkowania. Dopiero
wówczas możliwe będzie przeniesienie rejestracji
ogólnej, która obecnie działa w nowym budynku,
a potem przystosowanie miejsca po niej do pełnienia funkcji pokoju wypoczynkowego. Nietrudno obliczyć, że z całego budynku pacjenci będą mogli korzystać nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku.
Początkowy etap prac to działania rozbiórkowe,
albowiem wnętrze placówki zostanie zupełnie przekształcone. Zmieniony zostanie też dach i schody
zewnętrzne, elewacja z ociepleniem, wybudowany parking, chodnik, ogrodzenie
i zieleń. W środku wykonane zostaną nowe instalacje, ściany działowe,
podwieszane sufity, wyrównane i pomalowane ściany,
wymienione okna, parapety, drzwi, zamontowane
żaluzje. Obydwie części
będą ze sobą połączone.
W tej części budynku mają
Remont Ośrodka Zdrowia © M. Kaiper
być umieszczone poradnie
specjalistyczne, w których porady obecnie pacjenci
mogą uzyskać na terenie Warszawy.

Wesoła łazienka © M. Kaiper

Rozbudowa SP w Sękocinie
Umowa z kolejnym wykonawcą została podpisana pod koniec lipca, a w sierpniu wprowadzono go na plac budowy. Tym
razem zadania podjęła się F.B.I. TASBUD Czapczuk Teresa z Warszawy, która ma wykonać inwestycję w dwóch etapach:
pierwszy do 15 lutego, a drugi do 30 czerwca 2014 r. Ustalony koszt to 4 160 388,17 zł.
Poprzedni wykonawca, który w kwietniu br zszedł z budowy, wykonał zasadniczą zewnętrzną część inwestycji, stosunkowo mało ingerując w działania szkoły. Obecny etap spowoduje niestety znacznie większe utrudnienia, ponieważ część
pomieszczeń użytkowanych obecnie przez szkołę będzie remontowana i przebudowywana w trakcie roku szkolnego. Można
tylko liczyć na to, że po zakończeniu inwestycji dzieci będą się uczyć w placówce na miarę XXI wieku.
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DEBATA W SPRAWIE SŁUŻBY ZDROWIA

Debata w sprawie raszyńskiej służby zdrowia

Trochę historii
19.11.2010 r. Warszawa przekazała
Gminie Raszyn Ośrodek Zdrowia przy
ul. Poniatowskiego w Raszynie. W tym
samym akcie notarialnym obiekt wydzierżawiono na 3 lata SZPZLO Ochota,
który od lat leczył mieszkańców gminy.
Zarówno jakość budynku jak i obsługi
medycznej pozostawiały wiele do życzenia. Z uwagi na to, już w następnym roku
rozpoczęła się budowa nowego obiektu
zakończona w listopadzie 2012 r. Centrum Medyczne Raszyn to nowoczesny,
przestronny obiekt mieszczący wszystkie
poradnie z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej. Jest on najnowocześniejszy
spośród wielu, którymi zarządza SZPZLO Ochota. Obecnie trwa remont starego ośrodka, w którym latem 2014 r.
rozpoczną pracę poradnie specjalistyczne.

Zmiany w CMR
Wraz z przeprowadzką do nowej siedziby
mieszkańcy bardzo liczyli na poprawę
jakości usług. Do takich działań skłaniał
się Dyrektor SZPZLO Ochota p. Krzysztof Zakrzewski, który w wywiadzie do KR
oraz na spotkaniu z Radą Gminy Raszyn
zakreślił kierunek wprowadzanych zmian.
Jedną z pierwszych była zmiana n������
a stanowisku kierownika ośrodka, podyktowana oceną, że zarządzająca placówką
dr Agata Kuran-Kalata, lekarz cieszący się
powszechnie doskonałą opinią i bardzo obciążony zawodowo, może mieć
problemy z organizacją pracy placówki.
Nowym kierownikiem został dr Jerzy
Ochman dotychczasowy Koordynator
Poradni Rehabilitacji.

Ostrożne decyzje
W listopadzie br. mija termin umowy
podpisanej z SZPZLO Ochota. To bardzo niefortunna sytuacja, ponieważ
usługi na leczenie NFZ kontraktuje co
trzy lata, a najbliższy termin to jesień
2014 na działania od 2015 r. Mając
na względzie konieczność zagwarantowania mieszkańcom dostępu do bezpłatnej
opieki zdrowotnej, a także wychodząc
z założenia, że zmiany w funkcjonowaniu
placówki zdrowia wymagają czasu, Wójt
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Andrzej Zaręba wystąpił do Rady Gminy
Raszyn o zgodę na przedłużenie umowy
dotychczasowemu operatorowi, a ta mu
jej udzieliła. Wobec terminu następnego
konkursu na kontrakty medyczne, nie ma
pewności, że rezygnując z obecnego operatora znaleźlibyśmy kolejnego leczącego
bezpłatnie. Obecny operator zapewnił
ponadto, że do poradni specjalistycznych
w wyremontowanym budynku oddeleguje
w przyszłym roku lekarzy z innych swoich
placówek. Nie ulega wątpliwości, że są to
istotne argumenty.

Kilka słów o Narodowym Funduszu Zdrowia
To organizacja dysponująca całością pieniędzy, jakie Polacy odprowadzają ze swoich dochodów w postaci obowiązkowej
składki ubezpieczenia zdrowotnego. Z tej
kwoty opłacane są świadczenia opieki
zdrowotnej oraz refundowanie leków. Pieniądze na świadczenia zdrowotne mogą
być przekazywane zarówno Publicznym jak i Niepublicznym (czyli prywatnym) Zakładom Opieki Zdrowotnej.
Procedura ta związana jest z wcześniejszym podpisaniem przez daną jednostkę
opieki medycznej i NFZ tzw. „kontraktu”
na świadczenie usług medycznych. Konkursy na kontrakty odbywają się co trzy
lata i, jak mówią przedstawiciele ZOZ
Ochota – nie podlegają negocjacjom.
Ponieważ jest ich za mało w stosunku
do zgłaszanych potrzeb, zakłady biorą to
co mogą dostać. A to nie wystarcza.

Debata o stanie raszyńskiej
służby zdrowia
17 września br. Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
i Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba zorganizowali otwartą debatę o stanie służby
zdrowia na terenie Gminy Raszyn. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor SZPZLO
Ochota p. Krzysztof Zakrzewski, jego
zastępcy: dr Andrzej Barcik i p. Jolanta
Stefanowska, kierownik CMR dr Jerzy
Ochman, pracownicy placówki, a zarazem
radne: dr Agata Kuran-Kalata i przełożona pielęgniarek p. Teresa Nowak, radni
Gminy Raszyn oraz grupa mieszkańców.
Podczas spotkania, które prowadził
Dariusz Marcinkowski, przedstawiciele
operatora podali informacje dotyczące
prowadzonej działalności: do CMR zapisanych jest 7375 dorosłych, któr ym
w bieżącym roku udzielono 17 152 porad
i 3145 dzieci, którym udzielono 7704
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porady. W raszyńskiej placówce zatrudnionych jest 4 lekarzy pierwszego kontaktu na pełnym etacie i 2 na kontraktach po ½. Do lekarza można zapisać nie
więcej jak 2750 pacjentów, zatem obecna
ich liczba przekracza normy NFZ. Poradnia oferuje dużą ilość bezpłatnych usług,
a obecnie zabiegi rehabilitacyjne udzielane są mimo, że kontrakt na nie już się
wyczerpał. Kontrakty z NFZ przydzielane
są danemu lekarzowi w danej placówce
zdrowia, ale pacjent przypisany do danego
lekarza, może korzystać z porad innego
lekarza z danej przychodni.
Kierownik placówki dr Jerzy Ochman
zaprezentował usprawnienia wprowadzone w ciągu ostatnich kilku miesięcy:
komputerowy systemu rejestracji pacjentów, likwidacja numerków na rzecz zapisów na określony termin oraz zwiększona
ilość numerów telefonicznych. Stwierdził, że reaguje na wszystkie skargi, dyscyplinuje personel. Zwrócił też uwagę,
że ograniczenie dostępu do lekarzy
wynika ze zbyt pochopnie zamawianych
wizyt domowych.
Mieszkańcy i radni wyrażali znacznie mniej pochlebne opinie. Stwierdzili,
że wprowadzone zmiany nie zlikwidowały największej bolączki: kolejki przed
ośrodkiem od wczesnych godzin rannych.
Twierdzili, że zmiana warunków leczenia
nie wprowadziła zasadniczej poprawy
w dostępie do lekarzy, szczególnie tych
najchętniej odwiedzanych, że powinna
zostać zwiększona ilość pacjentów przyjmowanych jednocześnie w poradni rehabilitacyjnej, że kierownik powinien lepiej
kontrolować personel, że życzą sobie lepszej pracy rejestracji. Mówili, że w przychodniach w ościennych gminach służba
zdrowia jest znacznie lepiej zorganizowana. Sugerowali wprowadzenie lekarza
dyżurnego, a także wyjaśnili, że w raszyńskiej przychodni szczególnym uznaniem
cieszą się dwaj lekarze: dr Agata Kuran-Kalata i dr Elżbieta Zakrzewska i to właśnie do nich są największe kolejki.
Pojawiły się też sugestie, że rozpisanie
konkursu na nowego operatora pozwoli
na wybór lepszej firmy.
To kusząca propozycja. Należy tylko
zadać pytanie, czy w przypadku tak wrażliwej materii jak ochrona zdrowia nie
sprawdziło by się porzekadło „lepsze jest
wrogiem dobrego”. Może, tak jak zdecydowała Rada Gminy, na wniosek Wójta,
trzeba cierpliwie poczekać na skutek
wprowadzonych zmian i nowe konkursy
rozpisywane przez NFZ?
Małgorzata Kaiper

IMPREZY SOŁECKIE

Falenty w Sandomierzu
Na pożegnanie wakacji 31 sierpnia
w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy Falent Nowych uczestniczyli
w wycieczce integracyjnej do Sandomierza. Aura jak i nastroje uczestników sprzyjały w zwiedzaniu Rynku Starego Miasta,
Zbrojowni, Katedry. W pamięci pozostanie zabytkowa furta „Ucho Igielne” oraz
spacer „Wąwozem Królowej Jadwigi”.
W czasie rejsu statkiem po Wiśle podziwiano piękną panoramę sandomierską,
a na koniec wycieczki mieli przyjemność
przejść Podziemną Trasą Turystyczną.

Uczestnicy wycieczki

Wszyscy uczestnicy wycieczki wracali
pełni wrażeń i nadziei, że przyszłoroczny
Fundusz pozwoli zobaczyć równie piękne
miejsca w Polsce.

Lato się kończy
w Nowych Grocholicach

– Jeszcze nigdy nie byłem na czymś tak
super! – w taki sposób Piknik Rodzinny
w Nowych Grocholicach podsumował
jeden z jego (młodszych) uczestników.
Rzeczywiście, Przewodnicząca p. Ewa
Surmacz i Rada Osiedla zorganizowali
świetną imprezę, a wszyscy mieszkańcy,
którzy zdecydowali się spędzić na pikniku niedzielne popołudnie 15 września mogli liczyć na dużo dobrej zabawy.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Strefę
najmłodszych zorganizowano na placu
zabaw przy ul. Moniuszki. Oprócz standardowego sprzętu dostępne były dmuchane zabawki – basen z kulkami i dwie
trampoliny – zabawki dla maluchów, stoliki z artykułami papierniczymi oraz duże,
miękkie puzzle. Dla chętnych dostępne
było też malowanie twarzy i balony
rozdawane przez kla�����������������
una oraz wolontariuszkę w kostiumie Supermana. Dla starszych piknikowiczów przygotowane
zostały występy oraz konkursy z nagrodami. Publiczność skeczami z repertuaru Hanki Bielickiej bawiła pani Alicja
Wolska, a śpiewem Izabela Makarska.
O muzyczną oprawę zabawy zadbali:

W kolejce po grila © M. Kaiper

Rozpoczęły ją występy naszych śpiewających zespołów: Barw Jesieni, Rybian
i Seniorek oraz gościnnie zespołu folklorystycznego Tęcza z Lesznowoli. Wesoły,
skoczny repertuar, piękne stroje seniorów sprawiły, ze sala była pełna widzów.
Po zakończeniu występów uczestnicy
pikniku przenieśli się na zieloną trawkę,
gdzie na dzieci czekała zabawa na placu
zabaw, happening cyrkowy w wykonaniu młodzieżowego „Teatru Bez Bladego
Pojęcia”, malowanie buziek, a dla dorosłych grillowana karkówka i kiełbaski oraz
napoje, które mogli spożyć przy rozstawionych stołach. Strażacy z OSP Falenty
dali pokaz swoich strażackich umiejętności skutecznie gasząc pożar oraz ratując
poszkodowanego. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Małgorzata Kaiper

Mieszkańcy sołectwa Falenty Nowe

Janki żegnają lato

Odpust na Rybiu
W sobotę 24 sierpnia br. w parafii Św.
Bartłomieja Apostoła w Rybiu odbywały się uroczystości związane ze świętem patrona parafii, w tym odpust parafialny. Zostały odprawione uroczyste msze
święte, do których wspaniałą oprawę
muzyczną przygotował zespół „Rybianie”
pod kierunkiem Piotra Piskorza i Swietłany Żarczyńskiej, W dniu tym imieniny
obchodził proboszcz parafii, ksiądz prałat
Bartłomiej Kapałka. Zasłużony dla parafii kapłan otrzymał wiele serdecznych
życzeń od swoich parafian oraz od władz
samorządowych Gminy Raszyn, a Zespół
«Rybianie» wykonał ulubioną pieśń księdza proboszcza pod tytułem «Alleluja
Miłość Twa».
Radna Gminy Raszyn Maria Makarska

Solenizant i jego goście © ***

Atrakcie dla najmłodszych © Z. Kaiper

wynajęty DJ-ej oraz Praska Kapela
Podwórkowa. W pikniku udział wzięli
również strażacy z OSP Dawidy. Dla głodnych rozstawione zostały stoły oraz
stoiska z grillem i popcornem. O samym
pikniku, jak już na początku wspomniano
– można mówić tylko dobrze.
Zofia Kaiper

Piknik pod Remizą
z pieczonym
ziemniakiem w tle
Pod takim hasłem, w dniu 7 września b.r.
bawili się mieszkańcy Falent. Imprezę
zorganizowali, korzystając z funduszy sołeckich: Zarząd Osiedla Falenty
wraz z raszyńskim GOK-iem i jego Filią
w Falentach oraz strażakami z OSP
Falenty. Odbyła się ona w budynku
OSP Falenty oraz na pobliskim placu.

W niedzielę 15 września mieszkańcy
Janek, podobnie jak w latach poprzednich,
bawili się na pikniku rodzinnym. Jednak
tym razem nie na terenie obok Plastmo,
ale dalej w kierunku Falent, na pięknej,
działce należącej do ITP. Na zielonej
murawie rozstawiono scenę, przed nią
krzesła, grill, namioty i trzy duże dmuchane zabawki dla najmłodszych. Prąd
zapewniały generatory, a wspaniałą organizację mieszkańcy Janek prowadzeni
wprawną ręką sołtysa Janek p. Adama
Kazubka, któremu dzielnie pomagała
Rada Sołecka i żona. Wśród organizatorów nie zabrakło również radnej p. Teresy
Nowak. Na imprezę zaglądali liczni
goście, w tym wielu samorządowców.
W programie nie zabrakło atrakcji ani
dla dzieci ani dla dorosłych. Te pierwsze, poza uwielbianą przez nie zabawą
na dmuchanych zjeżdżalniach, uczestniczyły w konkursach sprawnościowych,
miały malowane buzie i robione tatuaże, jadły watę cukrową i popcorn. Starsi
raczyli się kiełbaską i karkówką z grila,
a także smakowitymi ciastami i doskonałym smalcem – przygotowanymi oczywiście przez rewelacyjne gospodynie
z Janek. Do biesiady przygrywała im Praska Kapela Podwórkowa. Kolejnymi atrakcjami był rozgrywany na scenie konkurs
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IMPREZY SOŁECKIE

tańca towarzyskiego i przeciąganie liny.
Impreza zakończyła się późnym wieczorem. Była bardzo udana dzięki pracy
i pomysłowości organizatorów, a także
pomocy ze strony sponsorów. Szcze-

prowadził p. Michał. Wspaniały nastrój,
poczucie wspólnoty mieszkańców, dobry
humor i doskonała akustyka na polance
wśród sękocińskiego lasu, to główne cechy
tej doskonałej imprezy. A wszystko dzięki
wszechobecnej p. Sołtys Elżbiecie Marzec-Szeląg i radzie sołeckiej Słomina.
Małgorzata Kaiper

Praska Kapela Podwórkowa© M. Kaiper

góle podziękowania Sołtys Adam Kazubek kieruje wobec firm: APSYS, Piotr
i Paweł, Elgrom, Plastmo, RiM Kowalczyk, RED-CAMP, Centrum Stomatologii
– RASZYN, HETMAN, Zakład Doświadczalny Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Hotel Restauracja AJAX, stajnia
U-Laszczki oraz wielu zaangażowanym
mieszkańcom Janek. Bez nich ten piknik
nie byłby tak wspaniały.
Małgorzata Kaiper

Piknik Rodzinny Słomina
Pod tym hasłem w niedzielne popołudnie 15 września, na otoczonym pięknym
Lasem Sękocińskim, kameralnym placu
przy Szkole Podstawowej w Sękocinie
spotkali się mieszkańcy Słomina. Dorośli
siedzieli przy rozstawionych stołach posilając się znakomitą karkówką i kiełbasą
z grila, a także doskonałymi wypiekami
miejscowych gospodyń. Dzieciaki bawiły
się na swoim placu zabaw pod bacznym
okiem rodziców. Wspaniały koncert dała
grupka przedszkolaków z pobliskiego
przedszkola w Sękocinie, grupa taneczna
ze szkoły, a także zespół Meltrad. Na scenie pojawiły się też: pani Ala Wolska
bawiąc zebranych dowcipnymi skeczami

Wycieczki sołeckie
do Ciechocinka
i Ciechanowca
W minione wakacje mieszkańcy Słomina
i Nowych Grocholic dwukrotnie wyjeżdżali na wycieczki finansowane z funduszy sołeckich. W obydwu przypadkach
były to imprezy jednodniowe związane
z ciekawymi uroczystościami organizowanymi w Ciechanowie i Ciechocinku.
Każda z grup dysponowała osobnym
autokarem, ale w atrakcjach na miejscu
uczestniczyli wspólnie.

Ciechocinek – Festiwal Romów

Pierwszy z wyjazdów odbył się 20 lipca
do Ciechocinka na XVII Międzynarodowy
Festiwal Piosenki i Kultury Romów, który
jest największą romską imprezą w Europie i na świecie. Dzięki niemu ta niezwykła kultura znajduje swoje miejsce i nie
idzie w niepamięć. Zgodnie z relacjami
sołtys Słomina p. Elżbiety Marzec Szeląg i sołtys Nowych Grocholic p. Ewy
Surmacz grupy wyjechały autokarami,
które na miejsce dotarły o godz. 20. Tam,
na stadionie przy słynnych ciechocińskich tężniach nasi mieszkańcy uczestniczyli we wspaniałym widowisku, słuchając
pięknych i rytmicznych romskich piosenek. Wspólna zabawa trwała do późnych
godzin nocnych, a powrót do domów
nastąpił nad ranem. Wycieczka pozostawiła niezapomniane wrażenia i chęć
powtórzenia w roku przyszłym.

Ciechanowiec – Święto Chleba

Przy biesiadnych stołach © M. Kaiper

i dowcipami Hanki Bielickiej, do której
jest niezwykle podobna, a także z koncertem piosenek najlepszych polskich wykonawców – radna i jednocześnie solistka
zespołu Seniorki z Raszyna – p. Iza
Makarska, której akompaniował p. Piotr
Piskorz. Całą imprezę z dużym talentem
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Prawie watykańskie
ogrody
Gdy w czerwcu po raz pierwszy ksiądz
proboszcz Zdzisław Karaś zaprosił
na poczęstunek do ogrodów przy swoim
domu naprzeciw Kościoła św. Szczepana,
większość parafian była zaskoczona.
Nawet ci, którzy angażują się w różne
działania parafialne nigdy tam nie byli.
Choć od tego czasu minęło zaledwie kilka
miesięcy teraz zaproszenie z ambony
na piknik parafialny ściągnęło spory
tłumek. Głównie rodziców z dziećmi,
ale i sporo starszych osób. W sumie
na pewno ponad 150. Nie zabrakło oczywiście księży i sióstr zakonnych.
Atmosfera była zwyczajna, piknikowa.
Grill obsługiwany przez parafian, napoje,
rozmowy ze znajomymi i sąsiadami. Żadnych występów, żadnych przemów, tylko
dużo, dużo konkursów. Przeciąganie liny,
jedzenie jabłek ze sznurka, przechodzenie pod zniżającą się poprzeczką – zabawy
rodem z podwórka lub harcerskiego obozu
i dlatego tak łatwo angażujące wszystkich
uczestników. Zwłaszcza, że w roli prowadzącego wystąpił najmłodszy raszyński
wikariusz, ks. Paweł Nawłoka. Po raz
kolejny udowodnił, że ma powołanie
do pracy z ludźmi i dla ludzi.

Pinik w raszyńskiej parafii © M. Kuczora

Kolejny wyjazd z obydwu sołectw odbył
się 18 sierpnia do Ciechanowca na XIII
Podlaskie Święto Chleba. To już kolejny
wyjazd mieszkańców gminy na tę wspaniałą dożynkową uroczystość. Spora ich
grupa brała udział w zeszłorocznej imprezie. Poza licznymi atrakcjami, które wynikały ze scenariusza obchodów, nasi mieszkańcy zwiedzali skansen i muzeum. I ten
wyjazd uczestnicy uznali za bardzo atrakcyjny. Jak powiedziała p. Elżbieta Marzec
Szeląg mieszkańcy są bardzo zadowoleni
z takiego wykorzystania funduszy sołeckich, ponieważ dzięki nim następuje
prawdziwa integracja mieszkańców.

A na koniec coś, co szczególnie spodobało się dzieciom i rodzicom; nagrody i to,
że otrzymało je prawie każde dziecko oraz
sposób ich doboru. Nagrody nie zależały
od wygranej, ale były losowane. To niewyróżnianie nikogo zrobiło spore wrażenie
na uczestnikach.
Bo taki właśnie był ten piknik, swojski
i otwarty na wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób z raszyńską parafią czują się
związani. A dodatkowo myślę, że wielu
właśnie po tej imprezie z parafią poczuło
się związanymi jeszcze mocniej.
A przy okazji warto było zobaczyć te
ogrody, bo są naprawdę pięknie urządzone
i zadbane. 		

Małgorzata Kaiper

Agnieszka Kuczora
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Wieńce dożynkowe
Jak co roku przedstawiciele raszyńskich
wsi złożyli dożynkowe wieńce przed ołtarzem podczas Mszy św. w raszyńskim
kościele, a potem wspaniałym korowodem przenieśli na stadionie przy Sportowej. Tam komisja: Aleksander Robotycki
przedstawiciel Muzeum Etnograficznego, Maria Wiśniewska z Doradztwa

Nagrodzony wieniec © M. Kaiper

Rolniczego w Raszynie, Tadeusz Pawlikowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Gminy Raszyn, Anna Sołtysiak
artysta plastyk i Grażyna Dąbek nauczyciel plastyki, oceniła wieńce i orzekła,
że w tym roku najpiękniejszy wykonali
mieszkańcy Sękocina Starego. Uświetni
on zbior y Muzeum Etnograficznego

Wieniec z Ład © A. Pluta

w Warszawie. II miejsce przyznano Słominowi, zaś III uzyskało Rybie I. Za udział
w konkursie wyróżniono: Sękocin Nowy,
Podolszyn Nowy, Puchały, Łady, Rybie III,
Dawidy, Raszyn I, Falenty Nowe i Jaworową I.
Bardzo dziękujemy twórcom.
Małgorzata Kaiper

Prezentacja wieńców © A. Pluta

100 lat Józefa Jankowskiego z Falent
Ostatnie sto lat polskiej historii wypełniły trzy wielkie wojny o niepodległość
i trzy okresy odbudowy kraju ze zniszczeń i rabunków. Życie Józefa Jankowskiego upływa dokładnie w tym okresie.
Urodził się 10 września 1913 r. we wsi
Krasowo-Częstki na obecnym Podlasiu.
Wioskę, w której przyszedł na świat,
spalili biali Rosjanie cofając front przed
Niemcami, odbudowaną w wielkim trudzie, dwadzieścia lat potem spalili Niemcy
mordując zastanych mieszkańców. Pan
Józef uszedł zagładzie. Ranny w Wojnie Obronnej 1939 r. trafił do stalagu,
potem do niewolniczej pracy w gospodarstwie niemieckim. Po wojnie wrócił na
rodzinną, ukochaną wieś, aby po przejściu
na emeryturę osiedlić się u córki w Falentach. Zwykły polski los, a jednak można
nim obdzielić kilka osób.

Józef Jankowski jest poetą. Prawda
o polskim losie zawarta w strofach jego
wierszy w tomiku „Moje rymowanie”,
łamie r ytm i r ym. Pisze ku pamięci:
ojczyzny, rodziny, znajomych. Jego wiersze – opowieści, przepojone są miłością
do Boga, Matki Bożej, ojczyzny i najbliższych. Można by na nich uczyć młodych
historii.
10 września br. Józef Jankowski ukończył sto lat. Uczcili to jego bliscy i przedstawiciele raszyńskiego samorządu,
któr ych reprezentował Wójt Andrzej
Zaręba i p.o. Michał Kucharski.
Życzymy Panu Józefowi jeszcze wielu
lat w takim zdrowiu i pogodzie ducha,
składają mu również czytelnicy Kuriera
Raszyńskiego.
J. Kaiper

LUBISZ
WYZWANIA?
Dla jednych jest to przeczytanie jednej
książki na rok, dla innych nauczenie się
robienia czeskich Knedlików. Ucieknij
od banału i podejmij prawdziwe wyzwanie! Zostań wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI – po prostu SuperW!
Tylko w 2012 roku SZLACHETNA
PACZKA dotarła do 13 235 rodzin
w potrzebie – osób starszych, samotnych,
rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin
wielodzietnych. Co roku w przemyślany
sposób jednoczy potrzebujących, wolontariuszy oraz darczyńców finansujących organizację projektu.
Zapraszamy Cię do budowania Drużyny SZLACHETNEJ PACZKI, w której ludzie inspirują się do przekraczania
własnych granic oraz wydobywają z każdej osoby to, co najpiękniejsze. Zgłoś się
do 15 października na www.superw.pl
i zostań jednym z bohaterów SZLACHETNEJ PACZKI.
pozdrawiam, Agnieszka Lelonkiewicz

Uroczystość 100-lecia Józefa Jankowskiego © M. Kucharski
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Raszyński Październik
3 października, godz. 16.00

11 października

Sala Widowiskowa GOK-u w Urzędzie Gminy – w ramach
obchodów Dnia Seniora prezentacja „Litanii Polskiej”
księdza Jana Twardowskiego.

Obchody Dnia Seniora Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach. Wieczornica poświęcona Julianowi Tuwimowi.

5 października, godz. 17.00

Świętujemy w Gminie Raszyn Dzień Nauczyciela.

Świetlica Środowiskowa w Rybiu, okolicznościowe spotkanie w związku z obchodami Dnia Seniora w Klubie
Seniora Rybie.

6 października

Prezentacja „Litanii Polskiej” księdza Jana Twardowskiego, w wyk. członków Klubu Seniora „Brzoza” z Falent,
w Kościele w Rybiu, po wieczornej Mszy św.

Dożynkowa homilia

ks. Prałat Zdzisław Karaś © A. Pluta

Czcigodni bracia kapłani. Panie Wójcie. Przedstawiciele władz samorządowych z Panem
przewodniczącym Rady, Starostowie dożynek,
Sołtysi, upracowani rolnicy i wszyscy zebrani
w tej świątyni. Stajemy dzisiaj przy ołtarzu

14 października

18 – 20 października

udział przedstawicieli naszej gminy w obchodach
250. rocznicy Bitwy Narodów w Lipsku, w związku
z obchodami Roku Księcia Józefa Poniatowskiego
w Gminie Raszyn.

25 października, godz. 17.00

Sala Widowiskowa GOK-u w Urzędzie Gminy – Jubile-

by dziękować Bogu za tegoroczne plony. Błogosławimy Boga Stwórcę, który od początku
wyposażył ziemię w wielorakie i nieprzebrane
bogactwa.
Dożynki to święto dziękczynienia. Lud wierzący to lud kultury, bo potrafił Bogu i ludziom
dziękować. Człowiek od początku wezwany jest
przez Boga, aby „czynił sobie ziemię poddaną”.
Otrzymał od Pana tę ziemię, jako dar, jako
zadanie. Stworzony na Jego obraz i podobieństwo, człowiek posiada szczególną godność. Jest
współpracownikiem swego Stwórcy. Obyś nie
powiedział w sercu – to moja siła i moc moich
rąk zdobyła mi to bogactwo. Człowiek coraz
częściej zdaje się zapominać o Tym, Kto stoi
u początku wszystkich dzieł i wszystkich tych
dóbr, jakie kryje w sobie ziemia i cały świat.
Stworzenie bez Stwórcy traci swój sens…
Warto dzisiaj przywołać słowa bł. Jana Pawła,

uszowy koncert z okazji 10-lecia Klubu Literackiego, działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie.

27 października

Z cyklu „Cmentarze warszawskie” – zwiedzanie przez
seniorów Cmentarza Żydowskiego i cmentarza w Palmirach.

30 października

Kościół w Raszynie (przed wieczorną Mszą św.), prezentacja „Litanii Polskiej” księdza Jana Twardowskiego
przez członków Klubu Seniora „Brzoza” z Falent.

Zapraszamy
który mówił do polskich rolników w Krośnie:
„szanujcie każde ziarno zboża kryjące w sobie
cudowną moc życia. Uszanujcie również ziarno
Słowa Bożego. Niech z ust polskiego rolnika
nie znikają te piękne pozdrowienia „Szczęść
Boże” i „Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”. Pozdrawiajcie się tymi słowami.
W nich zawarta jest chrześcijańska godność.
Nie dopuśćcie, aby je wam odebrano, bo próbuje się to robić. Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy,
pozostanie jak u dobrego gospodarza miejsce
na rzeczy stare, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków…” Na zakończenie prosimy Cię, pobłogosław Boże, z wysokiego
nieba, co by naszej Polsce, nie zabrakło chleba.
Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli, ani też
miłości do naszej Matuli.
ks. Prałat Zdzisław Karaś

Kino pod chmurką
W tegoroczne wakacje parking Urzędu
Gminy w Raszynie na trzy sobotnie
wieczory zmienił się w salę projekcyjną. Wszystko za sprawą Kina Letniego, które cieszyło się dużą popularnością wśród mieszkańców.
Pomysłodawcy i realizatorzy cyklu
z GOK‑u w Raszynie postarali się, aby
letnie kino pod chmurką oferowało jak
najwięcej atrakcji. Filmy wyświetlano
na pneumatycznym ekranie o wymiarach
7m x 4 m, zainstalowano profesjonalne
nagłośnienie, a na widzów czekało 200
wygodnych leżaków i popcorn. Dopisała
też pogoda. Repertuar, wybrany w internetowym głosowaniu przyciągnął wiele
osób. Cykl otworzył 27 lipca znakomity
francuski film „Nietykalni”, inteligentna,
refleksyjna komedia, uznana przez kinomanów za jeden z najlepszych filmów
ostatnich lat, zaś zwieńczył je pokaz filmu,
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Kino Letnie na parkingu przy Urzędzie Gminy © A. Pluta

który mógł być dla wielu przestrogą,
bowiem amerykański obraz „Fighter”
obnażył wiele mitów dotyczących karier
sportowych, ukazując mroczne strony sukcesu na zawodowym ringu bokserskim.
Nie bez znaczenia był fakt, że za kino
pod chmurką, usytuowane na parkingu
przy Urzędzie Gminy, nie trzeba było płacić. Dzięki temu w seansach mogły uczestniczyć całe rodziny, dla których wyprawa
do multipletu w Jankach byłaby drogą
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imprezą. Kino w Raszynie będąc okazją
do zapoznania się z doskonałymi dziełami kinowymi, sprzyjało też nawiązywaniu kontaktów i integrowaniu mieszkańców. To pomysł, który z pewnością będzie
można powtarzać w przyszłym roku.
Organizatorzy – Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, po raz kolejny pokazali,
że mogą zaoferować mieszkańcom różne
formy rozrywki, że każdy może znaleźć
coś dobrego dla siebie.
Zofia Kaiper

GMINNY OŚRODEK KULTURY

DOŻYNKI 2013
Niektórzy pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, głównego organizatora Dożynek, spędzili w niedzielę, 8 września kilkanaście godzin w pracy.
Ale było warto. Pogoda wspaniale dopisała, uczestnicy także. A za imprezę
otrzymaliśmy mnóstwo pochwał i podziękowań, co bez wątpienia motywuje
nas do dalszej pracy. Dziękujemy serdecznie.

Wójt A. Zaręba ze Starostami © A. Pluta

Dożynki, czyli zakończenie żniw, w dawnej Polsce miały charakter dworski,
później chłopski. Dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto organizować dożynki (1927r), powiatowe,
gminne i parafialne. W Raszynie jest to
święto całej naszej gminnej społeczności.
Jak na polską, dożynkową tradycję przystało, świętowanie rozpoczęto mszą dziękczynną w raszyńskim kościele o godz.
13.00, koncelebrowaną przez księży proboszczów: Zdzisława Karasia (parafia
Raszyn), Bartłomieja Kapałkę, (parafia
w Rybiu), Grzegorza Jaszczyka (parafia
Dawidy). Procesyjnie odświętnie ubrani
przedstawiciele dwunastu sołectw wnieśli
do kościoła wspaniałe wieńce, symbolizujące tegoroczne plony. Zostały one poświęcone w trakcie nabożeństwa, podobnie jak
okazały bochen chleba, wniesiony przez
starostów dożynek: Izabellę Popis i Jacka
Grzymka. Pani starościna, od urodzenia
mieszkanka Ład, wywodzi się z rodziny
rolniczej, kultywującej tradycje związane
z zawodem rolnika, jego pracą i społeczną
misją, podobnie jak pan starosta, od urodzenia mieszkaniec Podolszyna Starego,
prowadzący tam właśnie gospodarstwo.
Uczestnikom tej Mszy św. na długo
pozostanie w pamięci homilia wygłoszona przez ks. Prałata Zdzisława Karasia,
który – co trzeba podkreślić – jest duszpasterzem rolników diecezji warszawskiej
i przez to – znakomitym znawcą tematu.
Ksiądz proboszcz własną refleksje snuł
wokół wypowiedzi ks. Biskupa Józefa
Zawistowskiego z Jasnej Góry z dożynek
ogólnopolskich, które odbyły się tydzień
wcześniej.
W tym roku, również za namowa
mieszkańców Gminny Ośrodek Kultury postanowił zmienić nieco konwencję dożynkowej zabawy. Zaproponowaliśmy mieszkańcom, obok tradycyjnych
prezentacji lokalnych artystów, muzykę

Dożynkowa publiczność © A. Pluta

lekką, skłaniającą do tańca. I to zerwanie
z typowym od lat na niemal wszystkich
tego typu imprezach w podwarszawskich
gminach schematem, że koniecznie musi
wystąpić jakaś wielka gwiazda okazało się
strzałem w dziesiątkę. Nie pozostaliśmy
głusi na prośby mieszkańców, aby na Dożynkach pojawiła się prosta muzyka do tańca, dlatego zakończyła je gala pod umownym tytułem:
„Od big-bitu do disco polo”. Mieszkańcy – a to
dla nich przecież robimy imprezę - sprawili,
że od godziny 20 nasz stadion stał się wielkim
parkietem tanecznym w rytm muzyki Warsaw
Acoustic Bandu, a gdy na scenie pojawiła się
gwiazd disco polo zespół Star Dance, widownia podrygiwała w rytm znanych przebojów tej
grupy.
Chcemy by w następnym roku cały
wieczorny blok muzyczny był typową
muzyką do tańca. Jednak w tym roku
zanim na scenie pojawili sie bohaterowie tanecznej części imprezy, słuchaliśmy laureatów ubiegłorocznej edycji
naszego konkursu „Roku na Rynku”.
Zarówno The Tetrics z Piaseczna jaki nasz
rodzimy Matraszak bardzo się podobały.
Warto zauważyć, że o ile pierwszy zagrał

w sposób znany nam już sprzed roku,
o tyle nasza lokalna gwiazda z Falent
(Matraszak) zrobiła przez 12 miesięcy
wielki postęp. Dzisiaj to grupa, która
może gościć na najbardziej renomowanych festiwalach. W czasie festynu nie
zabrakło też inteligentnego dowcipu.
Zaserwował go kabaret DNO. Każdym
ze skeczy udowadniając, że dobry dowcip
nie dość, że nie musi być głupkowaty, ale
wręcz zmusza do refleksji. W tym samym
czasie, gdy kabareciarze przyprawiali nas
o łzy ze śmiechu, na boisku rywalizowali
piłkarze KS Raczyn z reprezentacją mieszkających w Polsce Wietnamczyków. Cóż,
nie byliśmy gościnni i „wsadziliśmy” im
2 bramki, tracąc tylko jedną. Ten, stojący
na bardzo wysokim sportowym poziomie
mecz, kibice skwitowali celnym stwierdzeniem: piłkarze nie pokpili sprawy, dali z siebie
wszystko, miło było popatrzeć.
Jak zwykle obok atrakcji z estrady
i iście kulinarno-straganowego miasteczka,
na dzieci czekało bezpłatne wielkie wesołe
miasteczko w którym wszystkie atrakcje
były tradycyjnie za darmo. Wg danych
ochrony w dożynkach uczestniczyło
ponad 4 tysiące osób, czyli statystycznie
rzecz ujmując ponad 1/5 mieszkańców
gminy. I ta liczba uczestników jest najlepszą rekomendacją tegorocznej imprezy.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
za patronat Wójtowi i Radzie Gminy
Raszyn. Życzliwą pomocą przy organizacji
imprezy służyli nam pracownicy Urzędu
Gminy, Gminny Ośrodek Sportu, Klub
Sportowy Raszyn, Pełnomocnik Wójta
ds. Uzależnień Beata Adamiak i ARKA,
raszyńska Policja, służby medyczne
i porządkowe, firma Braci Cwyl, Szkoła
Podstawowa w Raszynie.
Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara i pracownicy

Dożynkowa sala taneczna © A. Pluta
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Goście z Uniwersytetu
Masaryka w Brnie
Na początku września w bibliotece głównej odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Centrum občanského vzdělávání. Masarykova univerzita). Powodem wizyty badaczy z Czech była chęć poznania naszych
doświadczeń z udziału w drugiej rundzie
Programu Rozwoju Bibliotek. Ponieważ
w Czechach nie został do tej pory wdrożony podobny systemowy program wsparcia bibliotek publicznych, mogliśmy przekazać naszym południowym sąsiadom
swoje spostrzeżenia i korzyści płynące
z realizacji projektu finansowanego dzięki
Fundacji Billa i Melindy Gates. Spotkanie
w Raszynie odbyło się dzięki rekomendacji Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego wystawionej naszej placówce i zaproponowanej gościom z Czech
jako miejsce spotkania.

Pamiątkowe upominki dla Gości © Ł. Żywulski

Petr Čáp i Ondřej Horák pojawili się
u nas w towarzystwie Kacpra Nowackiego, koordynatora programów edukacji kulturalnej z polskiego Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Pobyt w Raszynie rozpoczęliśmy od krótkiej wycieczki
po bibliotece, następnie przystąpiliśmy
do dyskusji przy kawie oraz specjalnie
przygotowanej prezentacji multimedialnej.
Przedstawicieli czeskiego instytutu interesowały szczególnie projekty dedykowane
naszym użytkownikom, ale także kształt
współpracy biblioteki ze środowiskiem
lokalnym oraz oferta kierowana do określonych grup użytkowników. Nie zabrakło
również pytań o codzienne i niecodzienne
problemy wynikające z pracy w bibliotece
w niedużej miejscowości. Zaprezentowaliśmy kulisy realizowanych przez nas projektów: archiwum cyfrowego, mobilnej
biblioteki, digitalizacji regionalnych czasopism, cyklu spotkań „Młodzi z pasją”,
lekcji bibliotecznych oraz warsztatów
dla gimnazjalistów „Marzenia.Enter”.
Udało się także poruszyć wątek szkoleń,
w których brali udział pracownicy naszej
biblioteki i o przełożeniu zdobytych
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kompetencji na poprawę jakości pracy
instytucji. Na zakończenie wizyty zaprezentowaliśmy dwa krótkie filmy promujące nasze działania oraz obdarowaliśmy gości z Moraw firmowymi torbami
ekologicznymi.
Łukasz Żywulski

Cyfrowe archiwa
„Kuriera Raszyńskiego”
i „Grobli” gotowe
Informujemy, że zrealizowaliśmy kolejny
punkt założony w Planie Rozwoju Biblioteki 2012-2015 dotyczący digitalizacji
regionaliów. Po niemal dwóch latach prac
powstały pełne archiwa cyfrowe czasopism „Kurier Raszyński” za lata 19902013 i „Grobla” za lata 2004‑2013.
Działania obejmowały zgromadzenie
wszystkich archiwalnych numerów czasopism, zeskanowanie ich, archiwizację
materiałów w formie plików pdf i tiff
w dużej rozdzielczości oraz umieszczenie ich na stronie www biblioteki
z możliwością pobierania i wydruku.
Powstanie obu archiwów nie byłoby
możliwe bez zaangażowania wielu osób.
Brakujące w naszych zbiorach numery
Kuriera udostępniła nam pracownik
Instytutu-Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach – Pani Jadwiga Antos,
a w przypadku Grobli korzystaliśmy
z pomocy Pana Tadeusza Strzelczyka
i Pani Anny Pluty. Szczególnie wdzięczni
jesteśmy raszyńskiemu biznesmenowi
Jerzemu Buczkowi (firma Mikrofilm-Service realizująca poważne projekty
digitalizacyjne dla instytucji państwowych, archiwów, muzeów, dużych bibliotek itp.), który w odpowiedzi na ogłoszenie – nomen omen w Kurierze Raszyńskim
– odpowiedział bezinteresowną profesjonalną, bezpłatną digitalizacją ponad
3.500 stronic! (Więcej o współpracy
biblioteki z Panem Jerzym w artykule
Bogny Włodarczyk z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej na stronie:
http://www.cal.org.pl/bizneswoman-tezczlowiek-czyli-o-wspolracy-bibliotek-zbiznesem). W obróbkę plików i przygotowanie ich do ekspozycji w sieci wiele
trudu włożyli pracownicy raszyńskiej
biblioteki – Dagna Kruszewska‑Mach
i Łukasz Żywulski. Wszystkim, którzy w najmniejszym stopniu przyczynili się do realizacji archiwów serdecznie
dziękujemy!
Zadanie zachowania lokalnych czasopism w wersjach cyfrowych jest dopełnieniem realizowanego przez nas innego
projektu – „Cyfrowe Archiwum Tradycji
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Lokalnej”, które gromadzi pozostałe
pamiątki gminne – głównie prywatne
fotografie, dokumenty, wycinki z gazet,
pocztówki i drobne muzealia udostępnione nam przez mieszkańców lub będące
własnością biblioteki.
Gminny periodyk Kurier Raszyński przechodził przez 23 lata istnienia
wiele transformacji, zmieniał redaktorów, podtytuł, szatę graficzną, objętość,
format, zasady numeracji, wychodził
także z różną częstotliwością. Grobla zaś
– od 10 lat niezmiennie promuje i dokumentuje amatorską twórczość poetycką
i prozatorską mieszkańców gminy zrzeszonych w Klubie Literackim przy Ośrodku
Kultury.
Zachęcamy do przegl��������������
ądania��������
, poznawania i wspominania osób, wydarzeń
i problemów z ostatniego dwudziestolecia naszej gminy, zwłaszcza z początków
tworzenia się i działania lokalnego samorządu. Teraz można to zrobić z każdego
miejsca z dostępem do Internetu. Aby
dotrzeć do archiwalnych numerów należy
wejść na stronę www.bibliotekaraszyn.pl,
wybrać z menu po lewej stronie odnośnik
Archiwum „Kuriera Raszyńskiego” lub
„Archiwum Grobli” albo kliknąć jedną
z górnych zakładek strony „Regionalia”.
Magdalena Golec

Z „Arką” w Jaworowej
30 sierpnia z przyjemnością uczestniczyliśmy w pikniku Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Klubu „Arka” zorganizowanym przed budynkiem Domu Rolnika
w Jaworowej, gdzie funkcjonuje także filia
raszyńskiej biblioteki. Kameralne spotkanie z mieszkańcami przy muzyce i grillu
wzbogacono czytaniem fragmentów książek na temat pokonywania uzależnień.
Cieszy nas przyjazna współpraca biblioteki z lokalną społecznością i kadrą instytucji działających w gmachu przy ul. Warszawskiej oraz zaufanie dla bibliotekarzy.
Fotorelacja na www.bibliotekaraszyn.pl
Ogłoszenia Filii i na www.arkaraszyn.pl.
Krystyna Zawadzka

Uczestnicy pikniku

SPORT

Turniej Streetballa
W dniu 31 sierpnia br. na boisku Wronik
odbył się turniej streetbala, który przyciągnął rzeszę sympatyków koszykówki.
Pomysłodawcą zawodów był Teohar Mollov. Rywalizacja toczyła się pomiędzy
10 drużynami, z których każda liczyła
3 zawodników grających i 1 rezerwowego. Zwycięzcą meczu była drużyna,
która jako pierwsza zdobyła 11 punktów
lub prowadziła po 10 minutach gry. Zaciętym meczom towarzyszyły emocje kibiców oraz muzyka, która budowała niepowtarzalny klimat.
Najlepsi okazali się zawodnicy ekipy
o ciężkiej nazwie Sumo. W skład drużyny
wchodzili Marcin Ilcewicz, Marcin Herczył, Sebastian Romaniuk oraz Andrzej
Jankowski. Trofea i medale dla zwycięzców ufundował Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie, którego dyrektor, pani Katarzyna Klimaszewska wspiera sekcję koszykówki działającą przy KS Raszyn. Drugie

cmyk

XIII MIÊDZYNARODOWY

Gmina Raszyn

miejsca zajęły Skład papy i drewna oraz
Chicago. W „brązowym” teamie brylował
radny Gminy Raszyn – Rafał Sieradzki.
Samorządową misję dzieli on z pasją
do koszykówki, czego dowodem jest organizacja sekcji tej dyscypliny sportu przy
KS Raszyn. Ambicją radnego jest stworzenie klubu mogącego grać w III lidze
mężczyzn. O����������������������
becnie natomiast miłośnicy koszykówki z gminy Raszyn rywalizują w Warszawskim Nurcie Basketu
Amatorskiego.
Oprócz zmagań drużynowych zorganizowano, wzorując się na meczach gwiazd
ligi NBA, konkursy rzutów za 3 punkty
oraz rzutów osobistych. W pierwszej konkurencji zwyciężył Przemysław Dyjas.
W rzutach za 1 punkt pokonał rywali
Mikołaj Sierpiński. Koszykarze za osiągnięcie zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami.
Rafał Ulewicz

TURNIEJ BOKSERSKI
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JUNIORÓW
im. Micha³a Szczepana

o Puchar Wójta Gminy Raszyn

godz. 16.00

W zawodach wezm¹ udzia³ bokserzy z Polski i Litwy

Dodatkowo w programie:

pokaz walk mua thai
i kickboxingu kobiet!

Goœcie Honorowi: Jerzy Rybicki - mistrz olimpijski
Krzysztof Diablo W³odarczyk - Zawodowy mistrz Œwiata w boksie
Medaliœci olimpijscy, mistrzowie œwiata i europy:
Janusz Gortad, Kaziemierz Szczerba, Henryk Petrich, Pawe³ Skrzecz, Bogdan Gajda

TURNIEJ ODBÊDZIE SIÊ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RASZYNIE ul. Szkolna 2
Sponsorzy:

Bank Spó³dzielczy
w Raszynie

STOWARZYSZENIE NASZE RYBIE
ZAPRASZA na SPOTKANIE
z Wybitnym Himalaistą p. LESZKIEM CICHYM
Pierwszym na świecie zdobywcą zimą
Mount Everestu (razem z Krzysztofem Wielickim)

pt. Opowieść o zdobywaniu Himalajów
ZAPRASZAMY 06.10.2013 (niedziela), godz. 17.00
Rybie Świetlica Środowiskowa
ul. Spokojna 23
WSTĘP WOLNY

Zawodnicy © arch. GOS
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RASZYNIACZEK
DZIEŃ DOBRY!
Rozpoczął się kolejny rok szkolnej nauki.
Życzę by zdobywanie wiedzy sprawiło
Wam radość, a szkoła była miejscem, które
lubicie i chcecie do niego wracać.
Otrzymałem dużo prac z wakacji.
Zaprezentuje je w następnym miesiącu.
A w tym numerze – krótka fotorelacja
z ostatnich dwóch tygodni wakacji, które
spędziły dzieci w Gminnym Ośrodku
Kultury
w
Raszynie.
Organizatorzy
zapewnili dużo wyjazdów i dużo atrakcji,
a uczestnicy zachowywali się kulturalnie,
odwzajemniając troskę opiekunów dobrymi
humorami i serdecznością. Krótko mówiąc
– była to bardzo udana akcja. Zapraszam
do obejrzenia zdjęć.
Pozdrawiam Raszyniaczek!
Fun Park Digiloo

Fun Park Digiloo

Warszawskie fontanny

Rejs statkiem po Wiśle

Koński Park

Serdeczne podziękowanie
Przewodniczącej
Pani Alinie Wolskiej
i Zarządowi Osiedla Raszyn II
za ufundowanie nagród
i upominków dla dzieci
uczestniczących w akcji
„Artystyczne Lato z GOK-iem”
Gospodarstwo Agroturyczne w Kawęczynie

Zabawa na eurobungy

Warszawskie ZOO

Ostatni dzień akcji LATO W GOK-u i wspólne pamiątkowe zdjęcie

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

