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KURIER
RASZYŃSKI

DNI SENIORA
„PRAWDZIWA MŁODOŚĆ to PRZYMIOT,
który ZDOBYWA się z WIEKIEM”
Jean Cocteau

WYDARZENIA

Złote Gody trzydziestu czterech par małżeńskich
W dniu 17 października medalami
Za Długoletnie Pożycie, nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
odznaczone zostały 34 pary z Gminy
Raszyn: Teresa i Adam Banasiewicz,
Danuta i Henryk Bojanowscy, Lucyna
i Henryk Bujno, Teresa i Wiesław Chudzik, Henryka i Zygmunt Ciołek, Sławomira i Ryszard Dusza, Anna i Leon
Dutka, Henryka i Mieczysław Gugała,
Marianna i Wiesław Imiołek, Marianna
i Stefan Janiszewscy, Bożena i Stanisław
Jaworscy, Zofia i Jan Karolewscy, Helena
i Stanisław Kazubscy, Jolanta i Leon
Kononiuk, Barbara i Ryszard Koper, Zofia
i Jan Kornet, Rozalia i Wiesław Krzos,
Hanna i Kazimierz Książek, Marianna

i Kazimierz Kucharscy, Cecylia i Marian
Kuflikowscy, Halina i Zdzisław Luterek,
Zofia i Stanisław Łacheta, Helena i Stefan
Markiewicz, Elżbieta i Stanisław Milczarek, Teresa i Zygmunt Młodzianko, Alina
i Kazimierz Poręccy, Stanisława i Henryk Rogala, Elżbieta i Tadeusz Rychter,
Stanisława i Stanisław Sałańscy, Teresa
i Tadeusz Stefańscy, Zofia i Tadeusz Szałaj, Cecylia i Kazimierz Wojtaś, Halina
i Roman Wojtczak oraz Henryka i Henryk Zarzyccy.
W imieniu Prezydenta   Małżonków udekorował Wójt Andrzej Zaręba,
a pomagały mu Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Anna Matracka i Jolanta Kuć
– Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

która tę piękną imprezę przygotowała.
Ważne słowa o dobrym pożyciu małżeńskim skierował do Jubilatów ks. Proboszcz Zdzisław Karaś, który w minioną
niedzielę odprawił w ich intencji Mszę
Św. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć
Małżonków i ich rodzin wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu ze wspaniałym tortem, po czym wiele par ruszyło
do tańca. W trakcie spotkania zebranym
umilały czas: śpiewem – p. Alicja Siewiera,
a monologami Hanki Bielickiej – p. Ala
Wolska. Ta, już piąta Gala, pokazuje,
że dla wielu osób zgodne i dobre pozycie
małżeńskie to przepis na udane życie.
Małgorzata Kaiper

System powiadamiania SMS
Gmina Raszyn uruchomiła system bezpłatnego powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe,
który pozwoli informować o zagrożeniach dla życia czy mienia, ale też o wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy komunikatach
urzędowych.
Każdy zainteresowany otrzymywaniem informacji wysyła SMS na numer 5664 079 272
w treści wpisując numer grupy odpowiadający miejscu zamieszkania.
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Urząd Gminy Raszyn
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sołectwo Dawidy – 01
sołectwo Dawidy Bankowe – 02
sołectwo Falenty Duże – 03
sołectwo Falenty Nowe – 04
5
sołectwo Falenty Osiedle – 05
sołectwo Janki – 06
5
sołectwo Jaworowa I – 07
sołectwo Jaworowa II – 08
sołectwo Laszczki – 09

sołectwo Łady – 10
osiedle Nowe Grocholice – 11
sołectwo Podolszyn Nowy – 12
sołectwo Puchały – 13
osiedle Raszyn I – 14
osiedle Raszyn II – 15
osiedle Rybie I – 16
osiedle Rybie II – 17
osiedle Rybie III – 18

sołectwo Sękocin Nowy – 19
sołectwo Sękocin Stary – 20
sołectwo Słomin – 21
sołectwo Wypędy – 22
lub wypełnia formularz
umieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy
Raszyn: www.raszyn.pl.

Koszt wysłania SMS-a na numer 664 079 272 jest zgodny z planem taryfowym operatora.

Wyrejestrowanie z systemu odbywa się poprzez wysłanie SMS-a na numer 664 079 272
z numerem grupy poprzedzonym znakiem minus, np. -1
System będzie chroniony przed reklamami i spamem. Służyć będzie jedynie informowaniu o najważniejszych sprawach.
Urząd Gminy Raszyn
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DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Gmina Raszyn otrzyma środki z UE na budowę kanalizacji

16 października br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Prezes Zarządu Artur Dąbrowski i Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba podpisali umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności UE
projektu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – Faza II.
Jest to szczęśliwy finał ogłoszonego przez WFOŚiGW 7 Konkursu Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania
1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys R.L.M. Zwycięski
wniosek Gminy Raszyn wraz ze sporządzonym Studium Wykonalności przeszedł
pozytywnie kolejne oceny grupy ekspertów.

w ul. Falenckiej od Źródlanej do Al. Krakowskiej. W ramach projektu w Gminie Raszyn zostanie wybudowanych
ok. 8,7 km sieci kanalizacji sanitarnej,
a do wybudowanej sieci zostanie podłączonych 1.184 osób.
To kolejne środki zewnętrzne pozyskane w tym roku. Poprzednie, w wysokości  15 615 230 PLN Gmina Raszyn
uzyskała w czerwcu tego roku w ramach
wcześniejszego postępowania na realizację
Projektu o podobnej nazwie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn Faza I”.

Gmina Raszyn wyróżniającym
Beneficjentem

Prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski, Skarbnik Gminy Raszyn Liliana Kłos i Wójt Andrzej Zareba © M. Kaiper

– Okres od przystąpienia do zgłoszenia do podpisania ostatecznej umowy, to prawie dwa lata
intensywnych prac Gminnej Jednostki Realizującej Projekt. Tu szczególne podziękowania
należą się Pani Elżbiecie Funo kierującej zespołem oraz Paniom Annie Wierzbickiej i Monice
Kamińskiej – mówi Wójt Andrzej Zaręba.

Wysokość dofinansowania
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7 231 947 PLN,
z czego 5 892 800 PLN stanowią koszty

spełniające warunek kwalifikowalności.
Ostatecznie udzielone zostanie dofinansowanie na realizację zadań w wysokości
3 265 789,79 PLN. Okres kwalifikowania wydatków upływa 30 grudnia 2014 r.
i choć czasu jest niewiele, to nie jest on
zagrożony, gdyż większość zadań została
już zrealizowana w terenie. Chodzi tu
głównie o budowę kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przez SKANSKA S.A.
w Dawidach i Dawidach Bankowych.
Do wykonania pozostał jedynie przygotowany już do budowy odcinek sieci

Prezes WFOŚiGW Artur Dąbrowski, Elżbieta Funo JRP, Wójt Andrzej Zaręba © arch. WFOŚiGW

Jak zauważył, w trakcie podpisywania
umowy, Prezes Zarządu WFOŚiGW
Artur Dąbrowski, Gmina Raszyn wyróżnia się wśród Beneficjentów starających
się i uzyskujących dofinansowanie z Funduszu Spójności. W odpowiedzi na to
Wójt Andrzej Zaręba stwierdził, że Gmina
Raszyn nie poprzestaje na tym i z racji
dysponowania projektami kanalizacji
za ok. 20 000 000 zł, stara się i wnioskuje o dalsze dofinansowanie.
O skali sukcesu świadczy fakt, że do tej
pory Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, obsługujący Województwo Mazowieckie, podpisał 19 umów w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytetu I Gospodarka wodno – ściekowa,
Działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.
RLM., w tym dwie z Gminą Raszyn.
Małgorzata Kaiper

Umowa podpisana © arch. WFOŚiGW
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FUNDUSZE SOŁECKIE

Na co przeznaczamy Fundusze Sołeckie?
We wrześniu tego roku, tak jak w poprzednich latach, mieszkańcy sołectw i osiedli w naszej gminie rozdysponowywali fundusze sołeckie. Warto wspomnieć, że
po raz pierwszy robili to 4 lata temu, a jak wskazują statystyki w 2013 r. z tego
uprawnienia skorzystało 57% (1241) gmin w Polsce.
W trakcie spotkań mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu przyznanych
środków, pamiętając o tym, że wybrane
zadania muszą spełniać trzy zasadnicze
kryteria: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych
gminy i być zgodne ze strategią jej rozwoju. Można powiedzieć, że po czterech latach, nasi mieszkańcy, a przede
wszystkim Sołtysi i Przewodniczący

Rad Osiedli, doskonale wiedzieli, na co
można fundusze sołeckie przeznaczać,
a także które z zadań będą się cieszyć
największym powodzeniem wśród mieszkańców. Z reguły zebrani bez problemów
ustalali priorytety, choć zdarzało się, tak
jak w Nowych Grocholicach, że dopiero
drugie spotkanie pozwoliło ustalić sposób wykorzystania funduszu sołeckiego. Kolejny krok to włączenie wniosków z zebrań do budżetu,
a następnie wydatkowanie,
zgodnie z ustawą o finansach
publicznych.
Największą kwotę, bo ponad
280 000 zł (ok. 52%) przeznaczymy na zawierające się
w dziale Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego:
pikniki rodzinne, wycieczki,
wyjścia do teatru czy kina,
wspomaganie działalności kół
zainteresowań, spotkania z cie2 zebranie sołeckie w N. Grocholicach © M. Kaiper
kawymi ludźmi czy inne formy

KLUB MAM w RASZYNIE & KLUB TWÓRCZYCH
RODZICÓW ZAPRASZA:
Zapraszamy na wspaniały wykład poświęcony zdrowemu, zgodnemu z naturą odżywianiu. Podczas spotkania dowiemy się, jak zachować dobry stan zdrowia
lub, w razie potrzeby zwalczać chorobę za pomocą prostego i zdrowego pożywienia, opartego na naturalnych,
pełnowartościowych produktach. Zdobędziemy wiedzę
na temat: funkcjonowaniu układu odpornościowego,
objawów osłabienia odporności, niedoborów pokarmowych i alergii (zwłaszcza u dzieci). Poznamy sposoby
wzmacniania czynności obronnych organizmu poprzez
przygotowanie prostych i odżywczych posiłków wzmacniających odporność i wzbogacanie diety w naturalne
źródła witamin i minerałów. Po wykładzie będzie czas na dyskusję oraz nabycie
książek z autografem autorki.
Serdecznie zapraszamy!

10 listopada 2013 godz. 12.00
Filia GOK Falenty ul. Hrabska 2
Wykład poprowadzi

BOŻENA ŻAK-CYRAN

dietetyczka i dietoterapeutka, zajmująca się od ponad 25 lat zawodowo zdrowym
odżywianiem w oparciu o zasady makrobiotyki oraz medycyny chińskiej. Jej działalność obejmuje pisanie książek, organizowanie kursów „Gotujmy dla zdrowia”,
prelekcji, wczasów ze zdrową dietą oraz udzielania indywidualnych konsultacji.

WSTĘP WOLNY
Spotkanie jest dofinansowane z Funduszy Sołeckich.
Więcej informacji: www.klubmamraszyn.waw.pl
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tego typu działalności. Taki wybór wskazuje na duże potrzeby kulturalno-oświatowe naszych mieszkańców, potrzebę integracji i wspólnego, a zarazem ciekawego
spędzania czasu wolnego.
Prawie 175 000 zł (31%) zasili rozmaitego typu inwestycje, począwszy od parkingu w Dawidach Bankowych, poprzez
ufundowanie kamienia upamiętniającego
rondo Ks. Jerzego Popiełuszki, ogradzanie
i urządzanie placów zabaw, czy też zakup
pomocy naukowych dla szkoły.
Ponad 45 000 zł (ok. 8%) sołectwa
przeznaczyły na dofinansowanie jednostek OSP, a ok. 6% na zdrowie i rekreację. Wśród zadań znalazły się też: pomoc
prawna przy udrożnieniu ul. Partyzantów
w Nowych Grocholicach, czy sprzątanie
placu zabaw przy Jesiennej w Raszynie I.   
Sposób wydatkowania funduszy sołeckich wyraźnie wskazuje na silne dążenie
naszych mieszkańców do integrowania
się, czy to poprzez wspólny udział w różnego rodzaju imprezach i spotkaniach,
czy to poprzez inwestowanie we wspólne
dzieła. Nie ulega wątpliwości, że w każdym z przypadków jest to element tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
Zofia Kaiper

DROGI SZYBKIEGO RUCHU

PERTRAKTACJE w SPRAWIE WĘZŁA SĘKOCIN

Od kilku lat reprezentanci i decydenci
różnych instytucji pracują nad kształtem
węzła Sękocin, który stanowiłby połączenie trzech ważnych dróg: S8, Al. Krakowskiej i ewentualnej 721-bis. Jak pisałem
w poprzednim numerze Kuriera Raszyńskiego, w czasie  zbiegły się, choć na różnym poziomie zaawansowania, kwestie
budowy tych tras. II etap S8 – łącznik
między węzłem Janki Małe i Al. Krakowską jest w trakcie uzyskiwania ZRID,
721-bis, ma wydaną decyzję środowiskową. Obecne opracowania projektowe
węzła Sękocin nie przewidują wjazdu
na S8 z Al. Krakowskiej oraz zjazdu
z trasy w kierunku Raszyna. Jest to układ

niekompletny. Jeszcze
niedawno wydawało się,
że tak musi być, obecnie
wszystkie zainteresowane strony (GDDKiA,
Strabag, Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn)
stwierdziły, że wskazane jest wybudowanie
pełnego węzła Sękocin,
albowiem brak kompleksowego rozwiązania
drogowego generować
będzie w przyszłości zarówno protesty
społeczne, jak też wcześniej czy później
konieczność przebudowy obiektów, co
znaczne zwiększy koszty. To stanowisko
jest zgodne z propozycjami składanymi
przez mieszkańców.
Podstawowymi decydentami w tej sprawie są inwestorzy obydwu dróg: GDDKiA
oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego i Gmina Lesznowola, zainteresowanym zaś Gmina Raszyn, jako, że węzeł
ma być na naszym terenie, a szczegółowe rozwiązania projektowe dotyczyć
będą w dużej mierze mieszkańców Sękocina Nowego, Sękocina Starego i Słomina. Obecny stan rozmów pozwala

przypuszczać, że budowa pełnego węzła
Sękocin jest coraz bardziej prawdopodobna. Jego projekt, wykonany w oparciu
o koncepcję stworzoną przez Eurostradę –
projektanta 721 bis, sfinansowałyby Lesznowola, zaś akces do wykonania zgłosił
Strabag, oczywiście po zleceniu pracy
przez głównego inwestora – GDDKiA.
Jak widać wszystkie strony widzą konieczność inwestycji. Pozostaje mieć nadzieję,
że żadne względy czy to formalne, czy
finansowe nie staną na przeszkodzie tej
bardzo potrzebnej inwestycji.
Dla mieszkańców naszej gminy bardzo
istotne jest, aby w zmienionym projekcie
trasy nie zabrakło tych dwóch elementów: zjazdu w kierunku Al. Krakowskiej
ze skrzyżowania w Sękocinie Starym oraz
wjazdu z węzła Sękocin na S8 w kierunku
Janek. Pierwszy z nich ułatwi mieszkańcom południowych rejonów gminy dojazd
do nieruchomości położonych wzdłuż
Al. Krakowskiej, drugi skieruje ruch tranzytowy z 721-bis na S8, z pominięciem
Raszyna. Uważam, że są to rozwiązania dla nas konieczne i mam nadzieję,
że uczestnicy budowy tych dróg również
je uwzględnią.
z-ca Wójta Mirosław Chmielewski

HAŁAS z OBWODNICY WARSZAWY
We wrześniu, po otwarciu odcinka
POW od Al. Krakowskiej do Lotniska,
mieszkańcy Jaworowej i Dawid odczuli
uciążliwość hałasu z trasy na zewnątrz
i w domach. Natychmiast rozpoczęli
intensywne starania o lepsze zabezpieczenie akustyczne ich posesji, rozsyłając protesty do inwestora – Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
oraz Urzędu Gminy Raszyn. 2 października w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami
GDDKiA. Z ramienia Urzędu Gminy
Raszyn wzięli w nim udział Wójt Andrzej
Zaręba i jego z-ca Mirosław Chmielewski,
którzy stwierdzili, że całkowicie solidaryzują się z mieszkańcami i mają nadzieję,
że spotkanie pomoże wypracowa���������
ć �������
rozwiązania. Początkowe informacje GDDKiA
były bardzo niekorzystne dla mieszkańców: wykonane przegrody akustyczne są
zgodne z decyzją środowiskową i projektem, a sprawdzanie poziomu hałasu może
być zrobione dopiero po roku. Stwierdzili, że nie mogą działać na podstawie
odczuć mieszkańców, a jedynie w oparciu

o przepisy prawa. Ich słowa wzburzyły
zebranych, którym hałas bardzo utrudnia życie. Ich zdaniem wały ziemne są
źle zaplanowane i już teraz powinny być
poprawione.

Trzeba chcieć
Zdaniem Wójta Andrzeja Zaręby i Mirosława Chmielewskiego czekanie rok na
analizę hałasu to tylko jedna droga.
Innych jest kilka. Pierwszą z nich, którą
Urząd Gminy już podjął, jest wniosek
do WIOŚ o badanie natężenia hałasu niezależne od budowy trasy. Jeśli normy są
przekroczone, na wniosek WOIŚ, Marszałek Województwa Mazowieckiego
powinien wydać decyzję o dodatkowych
przegrodach akustycznych. Poza tym
inwestor może dokonać korekty projektu
w ramach nadzoru autorskiego nad inwestycją, ogłaszając przetarg na dodatkowe
zabezpieczenia akustyczne. Przedstawiciele inwestora potwierdzili, że Marszałek Województwa Mazowieckiego może
nałożyć na nich obowiązek zamontowania przegród.

Konkluzje

Po ur uchomieniu POW Jaworowa
i Dawidy nie będą tak ciche jak wcześniej. Przegrody akustyczne pozwalają
jedynie wyciszyć hałas. Tym niemniej ani
mieszkańców, ani władz gminy nie przekonywały argumenty, że na sprawdzanie
poziomu hałasu trzeba czekać przynajmniej rok. Zgodnie uznali, że bez zwłoki
należy podjąć wszystkie działania, dzięki
kt��������������������������������������
ó�������������������������������������
rym hałas z trasy nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm. Urząd Gminy
Raszyn wystąpił do WIOŚ i GDDKiA
ze stosownymi pismami. Wójt Andrzej
Zaręba poinformował też mieszkańców, że
mają prawo składać pozwy cywilne w stosunku do inwestora o uciążliwość wynikającą z bliskości trasy oraz utratę wartości
nieruchomości na skutek nadmiernego
hałasu. Trudno powiedzieć, jakie będą
skutki spotkania. Czy GDDKiA potraktuje mieszkańców i ich autentyczne problemy ze zrozumieniem, czy też będzie
zasłaniała się wybiórczo traktowanymi
przepisami. Czas pokaże.
Małgorzata Kaiper
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RADA GMINY I POWIATU

XLI i XLIII Sesja Rady Gminy Raszyn
Współpraca z Komisariatem
Policji w Raszynie
W trakcie XLI Sesji Radni spotkali się
z nowym Komendantem Dariuszem
Kruziewiczem, któr y poinformował
o zmianach w pracy raszyńskiej policji
oraz wysłuchał opinii o zbyt małej ilości i aktywności patroli. Sołtysi pozytywnie ocenili
spotkania z nowo
powołanymi dzielnicowymi. Podczas
XLIII Sesji Radni
wyrazili zgodę
na sfinansowanie
kwotą 15 tys. zł
ponadnormatywnych służb dla policjantów Komisariatu Policji, którzy
realizują zadania
z zakresu służby prewencyjnej, nie zgodzili się natomiast na przeznaczenie części tej kwoty na nagrody.

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Podczas XLI Sesji rozpoczęto procedurę
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu
ul. Gałczyńskiego oraz uchwalono plany
dopuszczające możliwość inwestycji celu
publicznego z zakresu infrastruktury
technicznej i dróg w rejonie Raszynki

na północno-wschodnim obszarze gminy,
dzięki czemu można��������������
będzie ������
remontować i budować mostki i odwadniać
ulice. W trakcie XLIII Sesji radni zaakceptowali rozpoczęcie zmiany planów
Raszyna po wschodniej i zachodniej stronie Al. Krakowskiej, w celu, m.in., dopasowania ich do obowiązujących przepisów
prawa, a także zmniejszenia wskaźnika

na terenie Gminy Raszyn oraz jakie przewiduje w następnych latach.

Sprawozdanie Wójta Andrzeja
Zaręby z bieżącej działalności

We wrześniu i październiku trwały prace
na placach budowy pięciu dużych inwestycji: Domu Kultury, Przedszkola przy
Lotniczej, Ośrodka
Zdrowia, SP w Sękocinie oraz kanalizacji w Dawidach
i Dawidach Bankowych. Poza tym
budowany jest chodnik wzdłuż Al. Krakowskiej, ul. Lotnicza
i Wschodnia, Graniczna i odwodnienie w Grocholickiej.
XLI Sesja Rady Gminy © M. Kaiper
Wójt poinformował
powierzchni biologicznie czynnej dla tere- również��������������������������������
, że jeszcze w tym roku rozpocznów Raszyna I.
nie się budowa brakujących fragmentów
ul. Rzepichy i Środkowej, a także, że
Inwestycje Powiatu Pruszkow- r��������������������������������������
ozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji w Falenckiej od Źródlanej do Al.
skiego na terenie Gminy Raszyn
Krakowskiej. Szykowane są przetargi na
Podczas XLIII, przybyli na zaproszenie budowę kanalizacji sanitarnej w kolejPrzewodniczącego Rady Gminy Dariu- nych rejonach gminy. Wójt poinformosza Marcinkowskiego, Radni Powiatu wał też o zebraniach sołeckich rozdyspoPruszkowskiego z terenu naszej Gminy: nowujących fundusze sołeckie na 2014 r.,
Grażyna Słowikowska Żaboklicka, Piotr w których uczestniczył on i jego zastępcy,
Iwicki i Edward Walczak poinformowali o obchodach Dnia Edukacji Narodowej
zebranych o inwestycjach jakie Powiat i Dnia Seniora oraz Roku Ks. Józefa
Pruszkowski wykonał w latach 2010-2013 Poniatowskiego. 		  Małgorzata Kaiper

Widziane z powiatu
Willowa naprawiona
Stan ul. Willowej w Falentach Nowych
to temat długi jak rzeka. Jej zarządcą jest
powiat pruszkowski i ten po licznych
monitach wreszcie dokończył naprawę
ulicy. Wcześniej w miejscach, w których
budowano kanalizacje gminną, droga
została zreperowana w związku z odtworzeniem nawierzchni przez wykonawcę.
Niestety oba jej końce musiały poczekać
na zlecenie usługi ze strony powiatu. I tak
sie stało. Teraz jazda nie grozi już uszkodzeniem podwozia.

Powiat nie zrezygnuje
Rada Powiatu Pruszkowskiego nie wyraziła zgody na zwolnienie mieszkańców wsi Wypędy z opłaty za wymianę
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dowodów rejestracyjnych, a także nie
rozpatrzyła wniosku o zwolnienie ich
z opłat za wymianę praw jazdy. Zarząd
Powiatu stwierdził, że powiat nie może
tracić dochodów w wyniku działań Rady
Gminy zmieniającej nazwy ulic.

Radni mówią NIE marszałkowi
Sprawa próby odwołania z stanowiska
dyrektora pruszkowskiego Szpitala Kolejowego pana Krzysztofa Rymuzy - radnego powiatowego, ma dalszy ciąg. 11
czerwca radni odmówili Marszałkowi
Adamowi Stuzikowi  wyrażenia zgody na
rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
Zgoda to wymóg prawny, a ideą ustawodawcy było wyeliminowanie nacisków na
tle politycznym. Marszałek Województwa
Mazowieckiego uznał, że radni kierowali

KURIER RASZYŃSKI NR 32 PAŹDZIERNIK 2013 | WWW.RASZYN.PL

Radni powiatowi na Sesji Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

się błędnymi przesłankami i skierował do
wniosek o uznanie wspomnianej uchwały
za naruszająca prawo i wezwał do jej
uchylenia przez organ stanowiący. Radni
są odmiennego zdania i wyrazili to w swojej uchwale podtrzymując brak zgody, nie
maja wątpliwości, że próba zwolnienia
z pracy radnego to reperkusje sztywnego
stanowiska  Rady.
Piotr Iwicki, radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

UROCZYSTOŚCI I ROCZNICE

20 lat fabryki Franke Polska w Sękocinie Nowym
Fabr yka Franke w Sękocinie Nowym
działa od 1996 roku i od początku funkcjonuje zgodnie ze szwajcarskimi standardami produkcji i pracy, niejednokrotnie bardziej rygorystycznymi niż normy
unijne. 24 września w fabryce miało miejsce symboliczne wyprodukowanie 5-milionowego zlewozmywaka. Spotkanie było
częścią obchodów 20. rocznicy istnienia
firmy Franke Polska. W hali produkcyjnej
obecni byli: właściciel i CEO Franke Artemis Group Michael Pieper, Werner Boos
President Market Area Europe North
Franke Artemis Group oraz prezes Franke
Polska Marek Szymański, klienci Franke,
dziennikarze i pracownicy firmy. Wyprodukowany został model Baltic, który
został stworzony w Sękocinie z myślą
o polskich konsumentach. Na 5-milionowym egzemplarzu swoje podpisy złożyli:
Michalel Pieper, Werner Boos oraz Marek
Szymański. Na zakończenie spotkania
goście mogli skosztować jubileuszowego
tortu. Michael Pieper i Marek Szymański wspólnie podziękowali pracownikom

Pracownicy FRANKE © mat. prasowe FRANKE

fabr yki, jako współtwórcom sukcesu
marki na polskim rynku.
Spotkanie w fabryce było potwierdzeniem tezy, która pojawiła się na porannej konferencji prasowej, że siłę przedsiębiorstwa stanowią jego pracownicy. Franke
przykłada ogromną wagę do szkoleń

i bezpieczeństwa swoich pracowników.
W 2012 roku Franke Polska otrzymała
prestiżowy tytuł Pracodawcy roku. Marek
Szymański w wywiadach wielokrotnie
podkreślał, że sukces firmy i ciągły rozwój są dziełem całego zespołu Franke.
Katarzyna Niezabitowska-Baj

Uroczystości w kościele parafialnym w Dawidach Bankowych
22 września w Kościele w Dawidach Bankowych pod wezwaniem Św. Mateusza
Ewangelisty, Arcybiskup Metropolita
Warszawski Jego Eminencja Kazimierz
Kardynał Nycz odprawił uroczystą Mszę
św., która połączyła cztery okazje: wmurowanie Kamienia Węgielnego, poświęcenie murów nowego kościoła, bierzmowanie grupy młodzieży oraz odpust
parafialny. Warto przypomnieć, że 25
września 2010 r. Jego Eminencja również podczas bierzmowania kilkudziesięciu młodych parafian, dokonał poświęcenia fundamentów nowej części kościoła.
W ciągu kolejnych trzech lat, staraniem
proboszcza ks. Grzegorza Jaszczyka,
wspieranego przez wiernych i licznych
sponsorów, postawione zostały, zadaszone
i otynkowane mury świątyni, zamontowane na wieżach miedziane kopuły, oprawione witraże w oknach. Wykonano też

Marzec 2011 © M. Kaiper

wiele prac wewnętrznych, w tym Drogę
Krzyżową w formie płaskorzeźb, a także
uporządkowano teren wokół świątyni.
Bardzo krótki czas na wykonanie takiej
ilości prac, świadczy o ogromnym wysiłku
i zaangażowaniu. Mówił o tym w homilii Jego Eminencja Kazimierz Kardynał
Nycz, dziękując wszystkim biorącym
udział i wspomagającym budowę kościoła
i zwracając uwagę, że to co teraz robią
będzie służyć umacnianiu wiary wielu
pokoleń. Na zakończenie Mszy św. Arcybiskup Kazimierz Kardynał Nycz wmurował Kamień Węgielny, poświęcony
13 czerwca 1999 r przez Błogosławionego Jana Pawła II w czasie pielgrzymki
do ojczyzny. Po uroczystości, podczas której do sakramentu bierzmowania przystąpiła kolejna, liczna grupa młodych
parafian, odbył się, przygotowany przez
miejscowe gospodynie, odpust parafialny.

Uroczysta Msza Św. © M. Kaiper

Wrzesień 2013 © M. Kaiper

Warto też wspomnieć, że podczas mszy
mogliśmy słuchać śpiewu scholii parafialnej. Dochód z nagranej przez nią płyty
przeznaczony jest na wsparcie budowy
świątyni. To jeden z wielu sposobów
finansowania budowy kościoła. Świątynia nie powstałaby, gdyby nie sponsorzy
i wierni, którzy kupowali witraże, wykonywali za darmo, albo po kosztach prace
budowlane, pomagali załatwiać formalności, dawali co miesiąc tacę „na budowę
kościoła”, a także wpłacali pieniądze
na konto parafii. Parking przy kościele,
przekazany przez proboszcza do użytku
wszystkim mieszkańcom gminy, budowany jest z wykorzystaniem, między
innymi, środków sołeckich Dawid, Dawid
Bankowych, Ład i Podolszyna Nowego.
Tym, którzy chcieliby wspomóc budowę
kościoła podajemy konto bankowe:
74 8004 0002 2001 0000 1850 0001
I na koniec: nie ulega wątpliwości,
że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby
nie proboszcz parafii ks. Grzegorz Jaszczyk – wspaniały duszpasterz, niezastąpiony organizator budowy kościoła, który
swoim zapałem i wiarą w powodzenie
misji zaraża wszystkich wokół i któremu,
często wbrew przeciwnościom, udaje się
krok po kroku tworzyć nową świątynię.
Małgorzata Kaiper
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SENIORZY

Obchody Dnia Seniora

„Prawdziwa młodość to przymiot, który zdobywa się z wiekiem”.
Jean Cocteau

Uhonorowanie wykonawców w Raszynie © M. Kaiper

Obchodzony jesienią Dzień Seniora,
wpisuje się w uroczystości na poziomie
globalnym i lokalnym: 1 października
to Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października to Europejski
Dzień Seniora, a 20 listopada Ogólnopolski Dzień Seniora. W naszej gminie
działają trzy Kluby Seniora: w Raszynie,
Falentach i Rybiu. Powstały wszędzie
tam, gdzie są ku temu warunki lokalowe
i gromadzą osoby, które łączy z pewnością jedno: cenią sobie kontakty z innymi
ludźmi i chcą żyć aktywnie. Niektórzy
biorą czynny udział w zespołach artystycznych, inni wyżywają się w organizowaniu życia grupy, jeszcze innym
największą przyjemność sprawia uczestniczenie w spotkaniach i klubowych
wydarzeniach. W Kurierze Raszyńskim
wielokrotnie opisywane były osi������
ą�����
gnięcia seniorów, ich udział we wszystkich

uroczystościach i bardzo ciekawe, przygotowane na wysokim poziomie, prezentacje
artystyczne. Nie ulega wątpliwości, że nie
wszystkie z nich, z uwagi na skromność
miejsca w gazecie, zostały wystarczająco
uhonorowane.
Nasi seniorzy od kilkunastu lat wpisują się aktywnie w światową tendencję.
Zorganizowane w tym roku, we wszystkich trzech kołach obchody Dnia Seniora
były prezentacją dorobku kół, a także
świadectwem aktywności wielu osób.
3 października w Raszynie, członkowie
Klubu oraz liczni goście uczestniczyli
w niezwykłej prezentacji Litanii Polskiej
ks. Jana Twardowskiego, w wykonaniu
zaprzyjaźnionego Klubu Seniora Brzoza
z Falent, w którą Zespół Rybianie prowadzony przez p. Swietłanę Żarczyńską
z Falent, wplatał piękne pieśni. Kilka dni
później, podczas obchodów Dnia Seniora

przez Klub Seniora w Rybiu, imprezę
uświetniła wspaniałym koncertem Izabela Maria Makarska z zaprzyjaźnionego
klubu z Raszyna. W Falentach Zespół
Małe Formy Sceniczne przygotował dla
członków Klubu oraz zaproszonych gości
Wieczornicę poświęconą Julianowi Tuwimowi. O aktywności i integracji środowiska starszych osób w całej gminie świadczą też liczne podziękowania i dyplomy,
wręczane najaktywniejszym członkom
zarówno przez Wójta Andrzeja Zarębę,
Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza
Marcinkowskiego, v-ce Przewodniczącą
Annę Matracką,   Dyrektor GOK Elżbietę Kuczarę, a także Panie Prezes Kół:
p. Barbarę Wiśnik (Raszyn), Alinę Sondel
(Rybie) i Zytę Stąpel (Falenty).

Uroczystość Dnia Seniora w Świetliku © M. Kaiper

Seniorzy z Falent © A. Pluta

Bardzo wszystkim Seniorom dziękujemy
Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Czym chata bogata
W październiku filia GOK-u i Klub
Seniora „Brzoza” z Falent zorganizowały świetną imprezę, w którą mogli się
włączyć wszyscy okoliczni mieszkańcy.
Ideą spotkania stało się bowiem, zgodnie
z jego tytułem, prezentowanie tegorocznych zbiorów, którymi zapełniły się nasze

Rybianie w Falentach © A. Pluta
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ogródki i spiżarnie. Gospodynie i gospodarze przynieśli do degustacji wyhodowane owoce, warzywa i kwiaty, a także
przetwory, wśród których nie zabrakło
doskonałych nalewek. Wśród tych ostatnich szczególnym uznaniem cieszyła się
lecznicza „imbirówka”. Dary dla ciała
uzupełniały dary dla ducha, bo do takich
z pewnością można było zaliczyć zarówno
okolicznościową wystawę wiejskich krajobrazów, jak również wspaniałe występy.
A tymi uraczyli zebranych: zespół Rybianie, tym razem śpiewający na góralską
nutę oraz p. Swietłana ���������������
Ż��������������
arczyńska prezentująca aktorskie aranżacje światowej
klasy utworów.
W spotkaniu poprowadzonym przez
p. Zytę Stąpel, które jak zwykle u Seniorów, odbywało się w ciepłej, przyjacielskiej i gościnnej atmosferze, uczestniczyli
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też członkowie pozostałych Kół Seniora
wraz z Przewodniczącymi Barbarą Wiśnik
i Aliną Sądel, Dyrektor GOK-u Elżbieta
Kuczara, Dyrektor GOK-u w Lesznowoli
Jolanta Sobolewska, radna Maria Makarska oraz Wójt Gminy Raszyn Andrzej
Zaręba. 			     Małgorzata Kaiper

Swietłana Żarczyńska i Piotr Piskorz © A. Pluta

NAUCZYCIELSKIE ŚWIĘTO

Dzień Edukacji Narodowej
O tym jak ważną rolę w społeczeństwie
odgrywają nauczyciele nie trzeba nikogo
przekonywać. Poza rodziną i bliskimi są
osobami, które wywierają największy
wpływ na życie człowieka w pierwszej
jego części. Z uwagi na to zrozumiałe
jest, że w bardzo wielu krajach świata
obchodzone jest ich święto. W Polsce
– 14 października.

pokolenia: Wójt Andrzej Zaręba i jego
z-ca Marzena Lechańska, Dyrektor GOK
Elżbieta Kuczara, p.o. sekretarza Michał
Kucharski, radni: Maria Makarska, Teresa
Nowak i Janusz Hoffman oraz dyrektorzy
i nauczyciele z gminnych szkół i przedszkoli. Najobszerniejszy program przygotowali gospodarze. Uczniowie dziękowali swym mentorom prezentując

Prezentacja SP w Ładach © M. Kaiper

11 października w raszyńskim Gimnazjum przygotowana została akademia, podczas której wszystkie gminne
szkoły zaprezentowały swe osiągnięcia. Uczestniczyło w niej grono znamienitych gości, którym bliskie są sprawy
kształcenia i wychowania młodego

przedstawiciele. SP w Raszynie zaprezentowała zebranym Dyrektor placówki
p. Anna Bobynko, podając informacje
o licznych sukcesach swoich uczniów.
O SP w Sękocinie, szczególnie jej kameralnym charakterze w pięknym leśnym
otoczeniu, ale też o sukcesach, jakie
uczniowie osiągają w różnych konkursach i olimpiadach poinformowała

Uczniowie gimnazjum dziękują swoim nauczycielom © M. Kaiper

liczne talenty: aktorskie, wokalne czy
satyryczne. Po nich wystapiły pozostałe
szkoły. Chór ze SP w Ładach zaśpiewał
kilka pieśni patriotycznych, Maja Klimaszewska zatańczyła brawurowo disco
dance, a o szkolnych sukcesach odnoszonych przez uczniów opowiedzieli ich

Hanna Pasterska, Dyrektor Przedszkola „Pod Topolą”

Nagrodzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2013 r.,
w Auli Schumana Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk, Z-ca
Prezydenta Warszawy Włodzimierz Paszyński, a także Mazowiecki Kurator Oświaty Karol
Semik i jego zastępcy uhonorowali
361 nauczycieli, dyrektorów i pracowników placówek oświatowych.
Jedną z nagrodzonych osób była
Dyrektor Przedszkola pod Topolą Hanna Pasterska (piewsza od lewej) podczas wręczania nagród
© arch. Kuratorium Oświaty
z Raszyna – Pani Hanna Pasterska,
której przyznano Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty, stanowiącą wyraz uznania dla jej wieloletniej i pełnej sukcesów pracy na rzecz najmłodszych mieszkańców
Raszyna.

zebranych pani Ewa Karasek. A wieczorem nauczyciele spotkali się na uroczystej kolacji, podczas której Wójt Andrzej
Zaręba nagrodził wielu z nich za bardzo dobrą pracę. Wśród nagrodzonych
znaleźli się: Ilona Łucjanek, – Dyrektor
Gimnazjum i nauczyciele: Alicja Andrzejewska, Marzena Br yła, Aneta Gnat,
Marta Olejarczyk, Edyta Pengryn, Lidia
Skoneczna-Gola; Anna Bobynko, Dyrektor SP w Raszynie i nauczyciele: Danuta
Skonecka, Beata Lubowicka, Marek
Dudkiewicz, Grażyna Dąbek, Agnieszka
Rydzewska, Renata Szeląg, Małgorzata  
Wrzesińska, Robert Wrzesiński i Barbara
Staciwa; Wiesław Borsuk – Dyrektor SP
w Ładach i nauczyciele: Irena Uszyńska,
Elżbieta Borsuk;  Magdalena Karpiniak
– Dyrektor SP w Sękocinie i nauczyciele:
Mirosława Osińska, Ewa Karasek; Hanna
Pasterska – Dyrektor Przedszkola nr1
i nauczycielka Anna Baśkiewicz; Magdalena Kołakowska – Dyrektor Przedszkola nr 2 i nauczycielka Katarzyna
Izdebska; Jolanta Kosz – Dyrektor Przedszkola w Sękocinie, Ewa Gac – Dyrektor
Przedszkola w Dawidach, Jolanta Nowak
– Dyrektor Przedszkola w Falentach
i Wojciech Kucewicz – kierownik Ogniska
Wychowawczego w Jaworowej. Nagrody
z okazji Dnia Edukacji Narodowej uzyskali też liczni nauczyciele i pracownicy
administracyjni szkół i przedszkoli podczas uroczystości, które odbyły się w placówkach. 		  Małgorzata Kaiper
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INWESTYCJE

Kanalizacja w Dawidach
prawie gotowa
Dobiegają końca rozpoczęte rok temu
prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Dawidach i Dawidach Bankowych.
W połowie października zakończono
układanie instalacji na Warszawskiej
Kanalizacja na Warszawskiej w Dawidach
od Długiej do Starzyńskiego. Do zrobiewidok w kierunku Warszawy © M. Kaiper
nia pozostało odtworzenie nawierzchni.
Wszystko wskazuje na to, że SKANSKA zakończy prace w terminie. Potem przyjdzie czas na odbiory i przyjęcie inwestycji do użytkowania. Jeśli dopisze pogoda
jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli podłączać się do sieci. Informacje
o tym można będzie uzyskać w Urzędzie Gminy.

Remont dachu w Bibliotece
Biblioteka w Raszynie przy ul. Poniatowskiego to bardzo ładny,
przestronny budynek. Niestety, mimo, że został wyremontowany w 2005 r., znaczącym problemem, szczególnie dla księgozbioru, okazał się cieknący dach. Nie pomogły poprawki,
w końcu konieczny okazał się remont całego poszycia: demontaż starego pokrycia, łat i kontrłat, obróbek blacharskich,
a następnie założenia nowego, ocieplonego dachu w technologii, która zapewni jego szczelność. We wnętrzu zostaną wyremontowane i odgrzybione uszkodzone wodą ściany, słupy,
podciągi i sufity. Po tak gruntownym
remoncie dach powinien być szczelny.
Przetarg wygrała Firma RemontowoBudowlana ROGAL Krzysztofa Rogalskiego z Komorowa oferując cenę
87 400 zł. Remont ma być wykonany
w ciągu dwóch miesięcy od daty podpisania umowy.

Kanalizacja na Warszawskiej w Dawidach
© M. Kaiper

Przebudowa
ul. Rzepichy w Rybiu
Do niedawno zakończonego odcinka
ul. Kasztanowej jeszcze w tym roku
dojdzie kolejny fragment drogi z tego
rejonu Rybia. W ostatnim czasie,
po przebrnięciu przez wszystkie problemy, Urząd Gminy ogłosił przetarg
na budowę ul. Rzepichy na odcinku
od Kasztanowej do Środkowej. Wykonawca jest już wybrany: to firma Budownictwo Drogowe „JARPOL” S.A., która
za 109 771 zł brutto wykona inwestycję w ciągu 30 dni od daty podpisania
umowy.

Przedszkole przy Lotniczej
Wykonawcy zapewniają, że zdążą zakończyć budowę do końca października. Na zewnątrz, wokół otynkowanego budynku krząta się ekipa kończąca
montowanie kostki na ogrodzonym placu. Wokół placu zabaw posadzono
już drzewka i krzewy. Wewnątrz pomalowano większość sal, na podłodze
ułożono kolorową wykładzinę antypoślizgową. Trwa wykańczanie łazienek
i sal dydaktycznych. Już niedługo, po sprzątnięciu
Prace wykończeniowe w środku © M. Kaiper
nieuniknionego bałaganu budowa zostanie zakończona. Potem nastąpi czas odbiorów
i przyjmowanie do użytkowania przez
PINBUD w Pruszkowie. Trudno ostatecznie powiedzieć jak długo to potrwa,
ale jest szansa, że w grudniu przedszkolaki z Poniatowskiego przemaszerują
na Lotniczą.
To bardzo kolorowe przedszkole © M. Kaiper
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Ogródek przedszkolny
© M. Kaiper

INWESTYCJE

Rozbudowa szkoły w Sękocinie
Nowa ekipa weszła na plac budowy z początkiem września i, wobec
zobowiązania zakończenia pierwszego etapu w lutym, rozpoczęła prace
na różnych frontach. W środku dobudowanej części, gdzie powstaje kilka  
nowych sal lekcyjnych, duża stołówka z zapleczem kuchennym i liczne
pomieszczenia pomocnicze,  położone są instalacje, tynki na ścianach
i wylewki na podłodze. Jednocześnie kładzione jest pokrycie dachowe
oraz ocieplenie, a także porządko w a n a p rz e s t rz e ń p rz e d
Klasa lekcyjna w nowej szkole © M. Kaiper
budynkiem. Zgodnie z projektem obok szkoły powstanie parking, a przed nią droga ewakuacyjna oraz
plac zabaw dla dzieci, wyposażony w szereg nowoczesnych zabawek ogrodowych. Plac budowy graniczący z funkcjonującą placówką szkolną z pewnością utrudnia pracę szkoły i wymaga od Dyrektor Magdaleny Karpiniak
i nauczycieli szczególnej uwagi. Można się tylko cieszyć, że po zakończeniu
rozbudowy i modernizacji starej części, ta pięknie usytuowana w środku
lasu placówka, będzie miała znacznie wyższy standard.
Stołówka z zapleczem kuchennym © M. Kaiper

Modernizacja ulic Raszyna II
Po wielu latach zaniedbania kolejne ulice Raszyna II zmieniają swój wygląd. W ciągu ostatniego miesiąca zakończono prace przy przebudowie i modernizacji Wschodniej i Lotniczej na odcinku od Wesołej
do Kościuszki, a na Granicznej prace idą pełną parą. Dwie pierwsze drogi mają już nowe nawierzchnie,

Graniczna © M. Kaiper

Lotnicza © M. Kaiper

Wschodnia © M. Kaiper

chodniki, wjazdy na posesje, a także sprawne odwodnienie. Na Granicznej wytyczone są chodniki, trwa
budowa jezdni. Przetargi na wykonanie inwestycji wygrała firma FAL-BRUK z Warszawy, podejmując się
wykonania Wschodniej i Lotniczej za 783 000 zł, a Granicznej za 1 107 923 zł. Każda z tych kwot była
znacznie niższa niż kosztorysy inwestorskie.

Ośrodek Zdrowia
Nowy wykonawca przebudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia pracuje pełną parą, chcąc przed zimą zamknąć budynek. Obecnie prowadzone są prace na dachu oraz ocieplane styropianem ściany budynku.
Otwory okienne przygotowane są do wstawienia okien. Po zamknięciu
obiektu możliwe będą, nawet w zimie prace wykończeniowe we wnętrzu. Wówczas nastąpią prace adaptacyjne, które, zgodnie z projektem,
mają przygotować pomieszczenia dla gabinetów specjalistycznych.
Po połączeniu obydwu części do przebudowanego obiektu przeniesiona zostanie rejestracja ogólna, a na jej miejscu powstanie wygodna
poczekalnia. Wykonane zostanie też ogrodzenie, miejsca parkingowe,
zieleń. Obydwie części budynku zaczną stanowić architektoniczną
całość.

Ocieplanie budynku © M. Kaiper
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PRZEDSZKOLA

I Ogólnopolski Dzień

Wychowania Przedszkolnego
„Trzeba całej wsi, żeby wychować dziecko”
mówi afrykańskie powiedzenie.

Myśl ta nie oznacza tylko, że do wychowania dziecka potrzeba wielu osób, nie
oznacza też tylko, że wystarczy zadbać
o fizyczne jego bezpieczeństwo i wreszcie
nie oznacza tylko edukacji, gdzie wpoić
należy niezbędne informacje potrzebne
do życia i rozszerzyć nieco horyzonty
ucznia, by zechciał dalej poszukiwać na
własną rękę. To znacznie więcej. Z powiedzenia wynika, że wychowanie to proces
długotrwały, w którym udział biorą wszyscy członkowie społeczności, tej bliższej
i dalszej. To ludzie – „cała wieś” przekazują wiedzę, doświadczenie, wzory
zachowań, wartości, umiejętności, które
dziecko odrzuci lub wybierze, torując
swoją ścieżkę życiową. Zawsze jednak
w swoich działaniach będzie się odnosiło
do społeczności,  w której żyje, w której
zostało wychowane.
Drugim miejscem, po domu, gdzie
małe dziecko zdobywa wiedzę o świecie
jest przedszkole. To tu uczy się szacunku
do drugiego człowieka, tolerancji do
odmienności, poznaje swoje możliwości,
odkrywa talenty, poznaje zasady współpracy w grupie rówieśniczej, innymi słowy
chłonie świat. Dla podkreślenia wagi oraz
popularyzacji wychowania przedszkolnego dzień 20 września ustanowiono
Ogólnopolskim Dniem Wychowania
Przedszkolnego.
25 września, w pierwszych obchodach tego święta w Łazienkach Królew-

skich w Warszawie, uczestniczyły dzieci
i nauczyciele z grupy V Przedszkola
„Pod Topolą”. Z przedszkolakami spotkali się przedstawiciele: Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektora Muzeum Łazienek
Królewskich oraz p. prof. M. Kielar-Turska. Wraz z Orkiestrą Wojska Polskiego
przed Teatrem na Wodzie dzieci odśpiewały donośnie Hymn Przedszkolaka, po
czym uczestniczyły w różnych zabawach
z rówieśnikami z przedszkola, które mieści się w Łazienkach Królewskich. Dzieci,
które tego dnia zostały w przedszkolu
upowszechniały ideę znaczenia wychowania przedszkolnego w środowisku
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lokalnym poprzez wizyty, m.in. w Urzędzie Gminy, Banku, GOK- u i Bibliotece.
W myśl idei R. Fulghuma „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym,
jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu…” pragniemy
zachęcić naszą raszyńską społeczność
do wspólnych działań na rzecz wychowania przedszkolnego, wspierania inicjatyw,
które są odpowiedzią na potrzeby dzieci
i ich rodziców i wreszcie do obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
w przyszłym roku szkolnym.
Paulina Sępek, logopeda z Przedszkola „Pod Topolą”

też strażacy, którzy przybyli na piknik
swoim pięknym, czerwonym wozem.
Nie zabrakło też tańców, pląsów gdzie
wodzirejami byli Ewka-Konewka i jej
towarzysz. Rodzice, przypominając sobie
własne przeżycia a przedszkola, przyznawali, iż był to ważny etap, dostrzegali też
ogromne zmiany na lepsze w edukacji
przedszkolnej.
To był bardzo udany dzień, co jest
zasługą nie tylko organizatorów, ale także
uczestników, którzy wiedzą, czym jest
dobra zabawa i zawsze przynoszą ze sobą
dobry nastrój.
zespół nauczycieli Przedszkola „W Stumilowym Lesie”

Dzień Przedszkolaka
i Święto Pieczonego
Ziemniaka
Święto Pieczonego Ziemniaka, to tradycyjny jesienny piknik Przedszkola W Stumilowym Lesie, podczas
którego przedszkolaki wraz z rodzicami,
nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wypatrują pierwszych oznak
jesieni i cieszą się jej
przyjściem. Uroczystość, choć jej tytułowym bohaterem jest
pieczony ziemniak, jest okazją do promocji wychowania przedszkolnego, zwłaszcza, że w tym roku Sejm ustanowił 20-go
września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. 27 września teren przedszkola
zdobiły barwne dekoracje, plakaty, balony
konkurując z pierwszymi oznakami jesieni
– kolorowymi liśćmi. Rozstawione stoiska zapraszały do wspólnej zabawy,
a na środku placu płonęło wielkie ognisko, wokół którego unosiły się smakowite
zapachy.
Najpierw jednak teatr nauczycieli
Zaczarowana Dziupla, specjalnie dla przedszkolaków z okazji ich święta, przedstawił bajkę O trzech księżniczkach artystkach.
Po uczcie duchowej przyszedł czas na
ucztę cielesną, a także prezentację różnorakich talentów i umiejętności. Projektowanie szala dla Pani Jesieni, malowanie
jabłek ze styropianu, udział w slalomie
ziemniaczanym i rzutach ziemniakiem
do celu, gry stolikowe, czy wykopki – to
tylko mały wycinek atrakcji. Kto chciał
popisać się wiedzą, rozwiązywał zagadki
i łamigłówki przy stoisku Zgaduj zgadula.
Każda aktywność była nagradzana kolorową pieczątką z ziemniaka, a każdy,
kto zebrał odpowiednią ilość pieczątek dostawał balon w kształcie zwierzaka. Do wspólnej zabawy zapraszali
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Niezwykły gość w Przedszkolu w Sękocinie
Dnia 11.09.2013 roku Przedszkole
w Sękocinie miało zaszczyt gościć ks.
biskupa Tadeusza Pikusa. Wyjątkowego
gościa, przybyłego w towarzystwie ks.
dziekana i proboszcza parafii św. Siostry
Faustyny w Sękocinie ks. dr Zbigniewa
Grochala, powitała dyrektor Jolanta Kosz,  
przedszkolaki, nauczyciele, pracownicy
placówki oraz Rodzice. Dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie, a dyrektor
przedszkola podziękowała biskupowi za
obecność w naszych skromnych progach.
Podkreśliła  znaczenie współpracy z proboszczem tutejszej parafii, który następnie przekazał kilka słów pozdrowień skierowanych do biskupa oraz podziękowań
do przedszkolaków i nauczycieli. Następnie nasz gość ks. biskup Tadeusz Pikus,
podzi��������������������������������
ęk������������������������������
ował za miłe powitanie i wspaniały występ przedszkolaków. Ciepłymi
słowami nawiązał dialog z dziećmi inicjując wspólną zabawę, chętnie odpowiadał
na stawiane przez nie pytania. Ks. biskup
wyraził podziw dla naszej małej, ale jakże
rodzinnej placówki, gratulował dzieciom
tak pięknego, dużego ogrodu, obfitującego
w kwitnące kwiaty i zieleń. Na zakończenie spotkania ks. biskup pobłogosławił naszym przedszkolakom i ich rodzicom, pracownikom. Na pożegnanie
dzieci zaśpiewały gromkim chórem „Bądź
pozdrowiony gościu nasz…”
nauczycielka –  Anna Kaczorowska,
dyrektor – Jolanta Kosz

SZKOLNE WYDARZENIA

Bezpieczna droga do szkoły
23 i 30 września 2013 roku do Szkoły Podstawowej w Sękocinie przyjechali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Ich głównym zadaniem było wdrażanie najmłodszych dzieci do przestrzegania
zasad ruchu drogowego. Dziecko na drodze jest narażone na wiele niebezpieczeństw. Należy więc zapobiegać wypadkom z udziałem nieletnich, ucząc ich
właściwych zachowań.
Zajęcia odbywały się w małych grupkach. Najpierw uczniowie słuchali prelekcji i oglądali film dotyczący przepisów ruchu drogowego, które obowiązują
pieszych. Razem z bohaterem – Filipem
– wybierali odpowiednie rozwiązania,
zgodne z kodeksem. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat pracy policjanta
– czym się zajmuje, jakie ma obowiązki,
czy nosi broń... Na zakończenie policjant
przeprowadzał konkurs i proponował
zabawę ruchową, w której bardzo aktywnie uczestniczyły dzieci. Po prostu dawały
upust swoim emocjom, tym bardziej,
że przedstawiciel prawa skakał razem
z nimi. Później grupa przeszła na salę
gimnastyczną, gdzie urządzone było miasteczko ruchu drogowego, a konkretnie tor
przeszkód dla rowerzystów. Aby otrzymać

kartę rowerową trzeba mieć ukończone
10 lat, uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i zaliczyć egzamin
praktyczny. W zajęciach profilaktycznych
wzięli udział uczniowie klas 1 – 3 i przedszkolaki, więc były to tylko ćwiczenia. Pod
bacznym okiem policjanta, dzieci pokonywały tor przeszkód składający się ze slalomu, równoważni, tarki, ósemki, rynny,
przedmiotu do przenoszenia. Pomiędzy
tymi elementami ustawiono znaki drogowe, m.in. znak STOP, przed którym
obowiązkowo trzeba się zatrzymać. To
było prawdziwe wyzwanie dla uczniów,
tylko nieliczni bardzo sprawnie wykonali zadania. Na zakończenie uczniowie
dostali znaczki odblaskowe oraz pancernika-maskotkę, która przypomina o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w aucie.

Bardzo ciekawa lekcja © arch. szkoły

W naszej szkole gościliśmy: Zastępcę
Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Stołecznej Policji – nadkomisarza Sławomira Czyżniaka, aspiranta,
Roberta Bojarskiego (prowadził prelekcję
30.IX), aspiranta sztabowego, Roberta Niedbałko (prelekcja 23.IX), a o bezpieczną
jazdę na rowerze dbał starszy sierżant,
Michał Gaweł.
Dziękujemy policjantom za rzeczowość, skrupulatność i cierpliwość
– za dostosowanie zajęć do wieku dzieci,
za poczucie humoru i służenie pomocą
oraz wiedzą.
Regina Suwała

Uczniowie ze SP w Raszynie w pokazie mody ekologicznej w Leroy Merlin
Ważnym przedsięwzięciem tegorocznej
jesieni był udział dzieci z naszej szkoły  
w Ekologicznym Pokazie Mody, zorganizowanym przy współpracy Dyrekcji Szkoły
oraz Sklepu Leroy Merlin w Jankach.
Za przeprowadzenie tej akcji  byli odpowiedzialni  nauczyciele świetlicy szkolnej i plastyki. Celem pokazu było promowanie segregacji śmieci i pokazanie
użyteczności wykorzystania materiałów
ekologicznych. Prezentacja strojów przez

OGŁOSZENIE |||

modeli i modelki (35 dzieci) z naszej
szkoły odbyła się 6.10.13 r. w Leroy
Merlin w Jankach. Pracownicy sklepu
przyjęli nas gościnnie, a w szczególności
p. Monika Zientara, która w sposób profesjonalny omawiała stroje wykonane przez
naszych uczniów, nauczycieli i rodziców.
Dzieci z naszej szkoły oraz młodzież  
z Liceum Ogólnokształcącego z Warszawy  
prezentowały się z dumą i gracją. Ubiory
ekologiczne, wykonane według własnych

projektów, były piękne i or yginalne.
Odznaczały się pomysłowością,  inwencją twórczą autorów, swobodą łączenia
i wykorzystywania różnorodnych materiałów. W imieniu Dyrekcji Szkoły i nauczycieli dziękujemy za życzliwość i hojność
wobec dzieci, które po prezentacji dostały
słodki poczęstunek oraz  upominki. Uważam, że impreza sprawiła wszystkim wiele
radości  z mile spędzonego czasu.

Ocalić od zapomnienia

Kierownik Świetlicy Grażyna Dąbek

||| OGŁOSZENIE

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie realizują projekt Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP
pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego „Archiwa przełomu”. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich
mieszkańców Gminy Raszyn o udostępnienie dokumentów, plakatów, zapisków, filmów, nagrań audio, pamiątek z lat 1989‑1991
dokumentujących pierwsze lata transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej i kulturowej. Zostaną one zdigitalizowane,
umieszczone w Internecie, a także przesłane do prezydenckiego archiwum przełomu. Oryginały wrócą naturalnie do właścicieli.
Chcemy opracować również archiwum wspomnień świadków transformacji. Jeśli więc ktoś z Państwa mógłby opowiedzieć mło‑
dzieży o tamtych czasach – zapraszamy do współpracy. Dzięki Państwa pomocy historia naszej gminy może zostać zapisana
w „Archiwach przełomu”.
Marzenna Bryła – nauczycielka języka polskiego, opiekun projektu

kontakt: archiwum.raszyn@gmail.com, tel. do sekretariatu szkoły: 22 720 38 68
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

Rok Ks. Józefa Poniatowskiego w Gminie Raszyn
I Napoleon z nami był …

19 września b.r. w Pałacu w Falentach
gościliśmy wielu zagranicznych gości ze
Szwajcarii, Słowacji, Czech, Węgier, Litwy,
Łotwy i Holandii na kolejnym spotkaniu,
zorganizowanym w związku z obchodami Roku Księcia Józefa Poniatowskiego
w Gminie Raszyn. Nasi goście tego dnia,
wcześniej uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pod hasłem: „Wspólne
dziedzictwo, wspólna przyszłość. Historia pisze losy bohaterów – Książę Józef
Poniatowski” w Pałacu w Jabłonnie. Witając przybyłych w imieniu organizatorów,
dr Hanna Krajewska, dyrektor Archiwum
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
przedstawiła komitet honorowy uroczystości oraz osoby, które weszły w jego skład:
•	Radosław Sikorski – Minister Spraw
Zagranicznych,
•	Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
•	Jacek Michałowski – Szef Kancelarii
Prezydenta RP,
•	Jan Sechter – Ambasador Republiki
Czeskiej,
•	Rüdiger Freiherr von Fritsch – Ambasador Republiki Federalnej Niemiec,
•	Pierre Buhler – Ambasador Francji,
•	Iván Gyurcsik – Ambasador Węgier,
•	Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
•	Andrzej Rottermund – Dyrektor
Zamku Królewskiego w Warszawie,
•	Milan Navotný – Dyrektor Instytutu
Słowackiego w Warszawie,
•	Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn.
W Jabłonnie byliśmy krótko ze względu
na przygotowanie do wieczornego spotkania w naszej gminie w Pałacu w Falentach.
Było ono okazją do podziękowania tym,
którzy włączyli się w organizację obchodów Roku Księcia Józefa Poniatowskiego
w Gminie Raszyn. W oczekiwaniu na
gości jadących z Jabłonny oraz na cesarza
– tak, tak – Napoleona, zebrani wysłuchali
ciekawej prelekcji pani Anny Buchmann,
dyrektor słynnego Muzeum Polskiego
w Raperswillu. Pani Dyrektor przedstawiła krótko historię tej bardzo ważnej dla

Uczestnicy Konferencji w Pałacu w Falentach © A. Pluta

kultury polskiej placówki, opowiadając
o jej roli, zwłaszcza w krzewieniu ducha
polskości na emigracji. Następnie Wójt
Andrzej Zaręba oficjalnie rozpoczął uroczystość, witając licznie zebranych gości
zagranicznych, radnych powiatowych,
gminnych, przedstawicieli duchowieństwa, placówek edukacyjnych, instytucji
gminnych, kombatantów, seniorów. Później wręczył podziękowania za aktywny
udział w organizacji obchodów:
•	Dr Hannie Krajewskiej, Dyrektor
Archiwum PAN w Warszawie
•	Izabeli Gass, sekretarz Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
•	Maciejowi Jasińskiemu z Polskiego
Towarzystwa Archiwalnego (inspiratorowi Roku Księcia)
•	Profesorowi Edmundowi Kacy, dyrektorowi Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
•	Księdzu prałatowi Zdzisławowi Karasiowi, proboszczowi Parafii Raszyn
oraz duchowieństwu
•	Wiesławowi Borsukowi, dyrektorowi
Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach oraz społeczności
szkolnej
•	Sławomirowi Żaboklickiemu i Marii,
właścicielom Hotelu „Książę Józef
Poniatowski” w Łazach
•	Elżbiecie Kuczarze, dyrektor oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury
w Raszynie.
W dalszej części spotkania  odbył się koncert, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, poprowadzony  
przeze mnie. Wystąpił wspaniały chór
ze Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach pod kierunkiem

Pamiatkowe zdjęcie z Napoleonem © A. Pluta
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Elżbiety Borsuk z repertuarem pieśni
ułańskich. Przypomnę, że chór gościł
z okazji obchodów  w Pałacu Prezydenckim i w Pałacu Staszica w Warszawie,
gdzie dał piękny koncert. Krzyś Michalak,
uczeń klasy trzeciej Szkoły Podstawowej
w Raszynie, recytując sugestywnie utwór
Marii Konopnickiej „Pod Raszynem”,
jakby symbolicznie zamknął klamrą najważniejsze okolicznościowe,  rocznicowe
uroczystości. Na pianinie zagrała Zuzia
Bilska, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz kl. VI Państwowej
Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego
w Warszawie. Gorąco oklaskiwany był
także Jan Sebastian Lewandowski, uczeń
klasy pierwszej raszyńskiego Gimnazjum,
za wykonanie Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina oraz Ragtime'u Joplina
Scotta. Nie zabrakło też akcentu tanecznego. Brawurowym pokazem tańca z elementami akrobatyki, zakończyła tę krótką
prezentacje raszyńskich talentów Maja
Klimaszewska, uczennica klasy szóstej
SP im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach.
Wójt Andrzej Zaręba otrzymał
od Gminnego Ośrodka Kultury wizerunek Księcia Józefa, oryginał logo tegorocznych obchodów Roku Księcia Józefa
Poniatowskiego w naszej gminie, za efektywne i życzliwe wsparcie  przy ich organizacji. W ten sposób podziękowaliśmy
także za wspaniałą współpracę Przewodniczącemu Dariuszowi Marcinkowskiemu
oraz Radzie Gminy Raszyn, konstruktywnie wspierającej rozwój kultury w Gminie
oraz Michałowi Kucharskiemu p.o. sekretarza gminy za zaangażowanie w podjęcie
organizacji obchodów. Po koncercie goście
zwiedzili Pałac, gościnnie przyjęci przez
profesora Edmunda Kacę. Organizatorzy z Archiwum  Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie ufundowali wspaniały tort
z wizerunkiem Księcia Jozefa Poniatowskiego. Miłą atmosferę spotkania dopełnił muzyczny akcent w wykonaniu Piotra
Iwickiego. Cesarzowi Napoleonowi wizyta
w Falentach bardzo się podobała. Nawet
zrobił sobie z nami pamiątkowe zdjęcie.
Wszak był w Falentach po raz pierwszy….
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

SOŁECTWA

Mieszkańcy Wypęd na wycieczce sołeckiej Wyjazd integracyjny
W ramach funduszu sołeckiego na 2013 r.
mieszkańcy sołectwa Wypędy uczestniczyli w dwudniowej integracyjnej
wycieczce zorganizowanej do Zamościa,
Roztocza i Lublina . Różne zdarzenia
losowe nie pozwoliły chętnym, wcześniej
zadeklarowanym wziąć udział we wspólnym wyjeździe i dlatego w miarę wolnych
miejsc w naszej wycieczce uczestniczyły
osoby z innych so������������������������
łectw m�����������������
. in. z Ład, Grocholic, Falent.

Wypędy na wycieczce © arch. sołectwa

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamościa, gdzie podziwialiśmy arcydzieła architektury: Rynek, Akademię Zamojskich,
Synagogę. Zwiedziliśmy i wysłuchaliśmy historii na temat Górecko Kościelnego i XVII-sto w. Kościółka (modrzewiowego) pod wezwaniem św. Stanisława.
Dalej zwiedzaliśmy kolejno „kapliczkę
pod dębami szypułkowymi”, drogę krzyżową rzeźbioną w drewnie, kapliczkę na
wodzie.  Następnie autokarem podjechaliśmy do rezerwatu Czartowe pole – rezerwat utworzony w 1958 r. o powierzchni
ok. 80 ha. Zachowane są ruiny dawnej
papierni Zamojskich z 1740 r. Drewnianą

ścieżką, która wytycza szlak turystyczny
przeszliśmy wzdłuż rzeki Sopot. I ten
szum! Porównywalny do szumu górskich
potoków. Były to szemrzące wodospadziki
nazwane szumami na Tanwi. Po 18-ej
dotarliśmy do hotelu Zacisze na obiadokolacje i nocleg.Wieczorem zorganizowaliśmy wspólne grilowanie kiełbasek (koszt
własny)
Następnego dnia 30 sierpnia pojechaliśmy do Muzeum Przyrodniczego
w Zwierzyńcu. Przenieśliśmy się na chwilę
– od epoki dinozaura poprzez puszczę
zamieszkałą przez niedźwiedzie, wilki, aż
do współczesnych czasów poprzez świat
grzybów, roślin i zwierząt Roztaczńskiego
Parku Narodowego. Z muzeum pieszo
przeszliśmy do Ostoi konika polskiego.
Żeby nie używać nazwy Rezerwat przyjęto
nazwę, Ostoja, jest to hodowla konika polskiego od 1982 r. Koniki same zdobywają
pokarm, wychowują młode bez ingerencji
człowieka, tylko w okresie zimowym są
dokarmiane sianem.
Następnie pojechaliśmy do Lublina
zwiedzać Stare Miasto. Tam zjedliśmy
obiad (koszt własny) i wyruszyliśmy
w drogę powrotną do domu. Dzięki fachowości przewodników i sprawnie przekazywanej wiedzy zrealizowaliśmy założony
program.
Narzucone było niesamowite tempo
zwiedzania. Oprócz wycieczki mieszkańcy otrzymali vouchery do kina po dwa
na dom. DZIĘKUJEMY Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej
imprezy integracyjnej.
uczestnicy wycieczki sołectwo Wypędy
sołtys Danuta Woźniak

Puchały w Górach Świętokrzyskich
Dnia 14 września odbyliśmy jednodniową
wycieczkę autokarową w Góry Świętokrzyskie. Był to drugi wyjazd w tym roku
z pieniędzy Funduszu Sołeckiego. Brało
w nim udział 48 osób. Podczas wycieczki
udało nam się zobaczyć Święty Krzyż
ŚPN, Kryptę Wiśniewskiego, Klasztor,
park, gdzie z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę Kielc, taras Gołoborzy, Rezerwat Kadzielnic, Jaskinię
Raj oraz Dąb Bartek, który jest najstarszym drzewem w Polsce. Spacerowaliśmy ulicami Kielc, zwiedzając zabytki
i inne malownicze zakątki tego miasta.
Wycieczka bardzo nam się spodobała
– czekamy na następne wyjazdy, które
planujemy w 2014 roku (również z Funduszu Sołeckiego). Uczestnicy naszych

wycieczek stwierdzili, że tego typu
wyjazdy są potrzebne, dzięki zwiedzaniu
zwiększamy wiedzę o kulturze i historii
naszej ojczyzny. Istotnym atutem wspólnych wycieczek jest integracja mieszkańców naszej miejscowości. Dziękujemy za
pomoc w organizacji wyjazdów.
Sołtys wraz z mieszkańcami Sołectwa Puchały

Mieszkańcy Puchał na wycieczce © arch. sołectwa

mieszkańców Sękocina
Nowego
27 września grupa mieszkańców sołectwa i kilka osób z innych wsi, pojechała
do Krakowa, po którym oprowadzała
nas pani przewodnik. Zwiedzaliśmy:
Wzgórze Wawelskie, Rynek, Collegium
Maius, Kościół Franciszkanów, Sukiennice, Barbakan, Plac Matejki, Teatr Słowackiego, kościół Mariacki. Odwiedziliśmy grób pary prezydenckiej na Wawelu.

Widok na Tatry z Gubałówki © arch. sołectwa

Następny punkt wycieczki to sanktuarium w Łagiewnikach. Po noclegu w uroczej miejscowości Murzasichle, w pensjonacie „U Aniołka”, zwiedzaliśmy
z przewodnikiem Zakopane. Kolejką wyjechaliśmy na Gubałówkę, spacerowaliśmy
szlakiem papieskim, byliśmy w sanktuarium na Bachledówce, na Krzeptówkach,
w kościele i na cmentarzu na Pęksowym
Brzysku. Przywieźliśmy ze sobą wiele
pamiątek zakupionych na Krupówkach.
Trzeciego dnia wyjechaliśmy w Pieniny,
gdzie czekała nas kolejna atrakcja: spływ
Dunajcem. Podczas spływu słuchaliśmy
ciekawych opowieści i anegdot opowiadanych przez flisaków. Podziwialiśmy
pierwsze przebarwienia jesienne oraz
otaczające nas góry. Późnym wieczorem
40-to osobowa grupa wróciła do Sękocina Nowego. W naszej pamięci na długo
pozostaną informacje przekazane przez
przewodników i pilota wycieczki oraz
niezapomniane widoki gór i zwiedzanych
obiektów. Wszyscy uczestnicy byli bardzo
zadowoleni z tego typu wyjazdu i proszą
o kontynuowanie w następnych latach.
Sołtys Krystyna Bonder  
Na życzenie p. Elwiry Rogowskiej – Kierownik GOPS
w Raszynie informujemy czytelników, że w artykule
„GOPS – urząd z twarzą człowieka” znalazły się informacje, które wymagają sprostowania: GOPS w Raszynie posiada stronę internetową od września 2013 r.,
zamiast pojęcia „opieka społeczna” powinno być użyte
sformułowanie „pomoc społeczna”, p. Kierownik nie
ma opinii co do cudowności swoich klientów. Ponadto,
stwierdzenie „… pracownik daje coś za nic…” sugeruje
dwuznaczność sytuacji i może podważać wiarygodność
i obiektywność w zadaniach realizowanych na rzecz
osób wymagających pomocy.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego
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INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

PROJEKT dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi
mogą pracować.
Wiemy, jak to osiągnąć – zapewniamy profesjonalne szkolenia, praktyczną naukę zawodu, taże
i skuteczną pomoc w znalezieniu pracy.

–	uczestnictwo w warsztatach aktywizacyjno-zawodowych oraz  
prawnych.

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  ZAPRASZAMY do zgłoszenia się do projektu
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu
22 565 48 77 oraz pod adresem www.aktywizacja.org.pl,
zakładka e-szansa.

Każda osoba będzie miała szansę na:
–	indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (obsługa komputera, księgowość, e-marketing, administracja samorządowa, prowadzenie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej),
–	uczestnictwo w płatnych stażach rehabilitacyjnych,
–	uczestnictwo w praktykach zawodowych,
–	finansowanie kosztów nauki, w tym materiałów
dydaktycznych,

Dla uczestników projektu przewidujemy wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce!

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) we współpracy
z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner projektu) i współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet
I Zatrudnienie  i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie
1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Parę słów o nowym systemie
odbioru odpadów
Od prawie roku mieszkańcy gminy składali deklaracje stanowiące podstawę obliczenia wysokości opłat za wywóz
śmieci. W dalszym ciągu składa je po kilka osób dziennie.
Pracownicy Zespołu ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, wpisują dane do programu komputerowego.

Kilka liczb
W połowie października br. w systemie zarejestrowano 5600
kont dla 4857 nieruchomości, w których zgłoszono 19 209
mieszkańców (18 516 zameldowanych). W połowie września
gmina Raszyn liczyła 21 986 osób, w tym 1534 zameldowanych czasowo. Oznacza to, że do ewidencji odbioru odpadów
zgłoszono 87,4% mieszkańców. Oczywiście zdarza się, że część
z zameldowanych osób faktycznie mieszka gdzie indziej, ale też
część osób zameldowanych gdzie indziej mieszka w naszej gminie. Segregowanie odpadów zadeklarowało 12977 mieszkańców
(67,5%). To niezłe wyniki, choć dobrze byłoby, gdyby wszyscy
mieszkańcy płacili za wywóz swoich śmieci.

Dlaczego należy płacić?
Każde gospodarstwo domowe ma przydzielone indywidualne
konto bankowe, na które, bez przypominania, należy wpłacać
co dwa miesiące wyliczone kwoty. Można też zapłacić w pokoju
nr 10 na parterze w Urzędzie Gminy. Za osoby, które nie złożyły deklaracji, a korzystają z wywozu śmieci – płaci cała reszta
mieszkańców. Płaci również za tych, którzy wrzucają wytworzone przez siebie odpady do publicznych koszy na śmiecie – te
opróżniane są przez firmę opłacaną z gminnego, czyli naszego
budżetu. Z uwagi na to trudno liczyć na pobłażanie i akceptowanie sytuacji, w której sąsiad płaci za sąsiada. Śmieci każdy
z nas produkuje sam.
Małgorzata Kaiper
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WAŻNE WYDARZENIA

Wspomnienie
31 sierpnia zmarł w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie Pan Jerzy Fornal,
aktor. W 1954 roku ukończył warszawską PWST. Występował na wielu polskich scenach
m.in.: teatrach dramatycznych Wrocławia, we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, w Teatrze
Dramatycznym w Koszalinie, Teatrze Studio, Teatrze Narodowym w Warszawie, w stołecznym
Teatrze na Woli.
Pan Jerzy mieszkał z żoną Zofią w Raszynie 25 lat. Jednakże ostatnie osiem lat
życia państwo Fornalowie spędzili w ukochanej przez panią Zofię Warszawie. Byli
to ludzie niepowtarzalni, wyjątkowi, niezwykli – oboje razem i każde z osobna.
Takie określenia padały 12 września
na pogrzebie pana Jerzego, podobnie jak
rok temu na pogrzebie pani Zofii.
Pani Zofia przeżyła piekło holokaustu. Podczas II wojny światowej straciła całą rodzinę, została sama. A mimo
to radziła sobie świetnie w życiu. Była
ambitna i pracowita. Ukończyła uniwersytet Warszawski. Pracowała jako nauczycielka historii i języka polskiego we wrocławskich szkołach. Już po przejściu pani
Zofii na emeryturę państwo Fornalowie
zamieszkali w Raszynie. Pan Jerzy pracował wówczas w teatrach warszawskich.
W latach 90-tych założyli esperancki teatr
„ESPERO”(nadzieja), który miał swoją
siedzibę w Galerii Nusantara w Warszawie. Jako znani w świecie esperantyści
odbywali liczne zagraniczne podróże,
z których pamiątki tworzyły oryginalny
klimat ich domu, domu otwartego zawsze
dla gości, emanującego kulturą i ciepłem.

Tam każdy przedmiot miał swoją ciekawą
historię.
A gospodarze potrafili opowiadać interesująco. Nie tylko zresztą opowiadać.
Rozmawiać, dyskutować. Sztukę konwersacji opanowali do perfekcji. Pani Zofia
ciągle pisała artykuły, wiele tłumaczyła
na esperanto, zwłaszcza bogaty dorobek
twórczy Janusza Korczaka, którym jako
pedagog była zafascynowana. I idee Korczaka przekazywała umiejętnie innym,
wierząc w ich ponadczasowy i ponadnarodowy charakter. Do jednej z esperanckich
książek pani Zofii wykonałam grafikę.
Pan Jerzy natomiast współpracował
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszynie oraz z raszyńskimi szkołami, wystawiając swoje monodramy, do których projektowałam scenografię. Rozmiłowany był
w poezji romantycznej, zwłaszcza Słowackiego. Jednak ulubioną formą jego ekspresji twórczej była pantomima. Zaznajamiał
nasze dzieci i naszą młodzież ze sztuką
teatru, prowadząc warsztaty. Przez pewien
czas uczył też esperanto.
Był człowiekiem niezwykłej dobroci,
prawym i szlachetnym, kochającym życie
i umiejącym fascynację światem i ludźmi

przełożyć pięknie na język sztuki,
za pomocą własnych środków wyrazu,
w sposób interesujący i niekonwencjonalny. A tak potrafią tylko wielcy artyści. Jeszcze nie tak dawno, bo w marcu
tego roku uczestniczył w jury eliminacji
gminnych konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. A miesiąc temu przekazał w darze Gminnemu Ośrodkowi Kultury (pod opiekę pana Piotra Iwickiego,
którego cenił jako artystę) swoje piękne,
znakomite pianino. Będzie miało godne
miejsce w budującym się Centrum Kultury i Dziedzictwa, którego budowę tak
entuzjastycznie wspierał.
Pani Zofia i Pan Jerzy byli całe życie parą.
Parą w prozie codzienności, parą w życiu
artystycznym. Nic więc dziwnego, że dzisiaj wszyscy mówią wprost: Jerzy odszedł
do swej Zosi. Odszedł, ale pozostanie
w sercach i pamięci wszystkich, którzy
Go znali. Jego działalność zapisała się
na trwałe w historii światowej, polskiej
i raszyńskiej kultury.
Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara

Za pracę, trud, troskę, pomoc i uśmiech,
dziękowali swoim nauczycielom uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Ładach. 14 października 2013 roku salę gimnastyczną placówki wypełnili podczas uroczystej akademii nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie, rodzice i zaproszeni goście.
Podczas wystąpienia inaugurującego uroczystość Dyrektor Szkoły dr inż. Wiesław
Borsuk podkreślił rolę i znaczenie zawodu
nauczyciela. Życzył wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości w kształtowaniu charakterów i postaw młodego pokolenia. Do życzeń tradycyjnie już dołączyli
się uczniowie. Najstarsi - przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego wręczyli panu
Dyrektorowi kosz kwiatów, a w imieniu
wszystkich uczniów głos zabrały dzieci
z klas III c i III d, które pod kierunkiem  
p. Katarzyny Witanowskiej i p. Magdaleny Swędrowskiej  przygotowały i zaprezentowały część artystyczną.  Na tle dekoracji, której głównym elementem były
wielkie serca symbolizujące wdzięczność

uczniów zabrzmiały wiersze i piosenki
mówiące o tym, że: Szanowne nasze Grono
Pedagogiczne jest super, po prostu fantastyczne!
oraz, że … jeśli czegoś dowiedzieć się chcemy,
nauczyciel zawsze służy nam pomocą. A nauka
bywa ciekawsza od bajek.  Swoje ciepłe uczucia dla nauczycieli uczniowie podkreślili
również prezentacją talentów. Na scenie
w mini-koncercie skrzypcowo – gitarowym
wystąpili Ala Markiewicz i Karol Gumiński z III c. Po nich para trzecioklasistów
Ola Ochman i Sergiusz Ciechomski pokazali, że mimo młodego wieku, a dzięki
pracy z instruktorem tańca potrafią
zaprezentować walca angielskiego z figurami. Wszyscy występujący zebrali gromkie oklaski od wzruszonych pedagogów.

W ostatniej części akademii  nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Ładach,   którzy
w poprzednim roku szkolnym osiągnęli
najbardziej widoczne sukcesy w swojej
pracy pedagogicznej otrzymali w dowód
uznania nagrody Dyrektora. Podobnie
docenieni zostali pracownicy administracji i obsługi szkoły.
K. W.

Uroczysta akademia © arch. szkoły
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Spotkanie „POWIEDZ, CO WIESZ
O RASZYNIE!”
15 listopada 2013 o godz. 17:30 w związku z udziałem biblioteki w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej rozpoczynamy
cykl spotkań z regionalną historią. Chcielibyśmy zaprosić
do udziału w pierwszym spotkaniu wszystkich zainteresowanych, którym historia Raszyna nie jest obojętna. Aktualnie
przechowujemy już w swoich zasobach znaczącą liczbę kopii
cyfrowych fotografii z terenu gminy Raszyn, udostępnionych
przez mieszkańców. Niestety niektóre z nich mają niepełne
opisy. Często nie wiemy, kto występuje na zdjęciach lub gdzie
i w jakich okolicznościach zostały wykonane. Dlatego chcielibyśmy podczas spotkania oddać Państwu głos. Może uda się
rozpoznać dawnego sąsiada, nauczycieli, kolegów i koleżanki
z lat szkolnych, ulubionego księdza, dawną miłość lub po prostu ulicę lub stary dom, w którym mieszkali Wasi przodkowie
czy sąsiedzi. W rozpoznawaniu zdjęć pomogą nam nowe technologie, ponieważ każde budzące wątpliwość zdjęcie wyświetlimy na dużym ekranie, a czas umili nam kawa lub herbata
i coś słodkiego. Wszystkie Państwa uwagi i komentarze zostaną
skrupulatnie zanotowane i dołączone do istniejących już opisów na stronie www.raszyn.archiwa.org. Spotkanie odbędzie się
w czytelni biblioteki przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie.
Serdecznie zapraszamy!
Łukasz Żywulski – opiekun projektu

Dotacja z Biblioteki Narodowej
Nasza biblioteka,
dzięki pozytywnie zwer yfikowanemu wnioskowi, z końcem września 2013 r. otrzymała
dodatkowe środki finansowe z programu Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych
dla bibliotek”. Wysokość dotacji wyniosła Góra nowości książkowych dla dzieci © Ł. Żywulski
9 tys. zł. Pozwoliło to na wzbogacenie księgozbioru biblioteki
głównej i filii o 422 woluminy. Zakupiono sporo nowości beletrystycznych i bestsellerów wydawniczych, tytułów nominowanych do popularnych nagród literackich oraz nagrodzonych, ale
przede wszystkim książki dla dzieci i młodzieży, których wartość, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, musi
wynosić minimum ⅓ wysokości dotacji. Z pozyskanych środków
odświeżono dział lektur szkolnych i uzupełniono księgozbiór
polsko i angielskojęzyczny dla wszystkich poziomów wiekowych. Listę zakupionych tytułów można przejrzeć na naszej
stronie internetowej w zakładce „Nowości”. Polecamy!
Magdalena Golec

Z Jaworowej do Afryki
24 września, w siedzibie filii w Jaworowej, w sali widowiskowej
Ogniska Wychowawczego odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
„Młodzi z pasją”. Tym razem o swoich zainteresowaniach opowiedziała Patrycja Kozieł, afrykanistka i etnolożka, doktorantka
na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się realizacją projektów z zakresu edukacji międzykulturowej
i globalnej. Patrycja Kozieł działa w sektorze organizacji pozarządowych, między innymi w Stowarzyszeniu Somalijskim w RP.
Bohaterka spotkania zaprezentowała wychowankom i współorganizatorom cyklu – bibliotekarzom oraz opiekunom Ogniska Wychowawczego swoją wielką pasję, jaką jest Czarny Ląd.
Na podstawie własnych podróży i zdobytej wiedzy opowiedziała o zwyczajach panujących w niektórych krajach afrykańskich, o sytuacji mieszkających tam ludzi oraz ich wyjątkowo barwnej kulturze. Na scenie przykrytej oryginalnymi
afrykańskimi tkaninami i chustami Patrycja zaprezentowała
pochodzące z Afryki instrumenty, między innymi djembe oraz
kalimba, na których dzieci chętnie próbowały swoich sił. Obok
instrumentów były także afrykańskie stroje i nakrycia głowy.
W pewnym momencie powstała nawet mała rewia egzotycznej mody! Drewniane, pięknie zdobione naczynia przydały się
natomiast do orzeszków ziemnych, którymi podczas wspólnej
dyskusji zajadali się wszyscy uczestnicy spotkania. Nie było
końca pytaniom do Gościa. Patrycja odpowiadała na nie z dużą
cierpliwością i – co widać było na pierwszy rzut oka – z pasją.
Na zakończenie na wszystkich czekał egzotyczny i zarazem
zdrowy poczęstunek, na który złożyły się banany, ananasy,
mandarynki, pomarańcze, melony i owoc, którego nazwy nikt
nie mógł sobie przypomnieć. Życzymy Pani Patrycji odkrycia
nowych lądów i poznania kolejnych zakątków afrykańskiego
kontynentu. Fotorelacja z imprezy na stronie www.bibliotekaraszyn.pl oraz na naszym profilu Facebook.
Łukasz Żywulski
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SPORT

Zajęcia sportowe
dla seniorów

XIII Międzynarodowy Turniej Bokserski
im. Michała Szczepana

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie od
lat prowadzi zajęcia dla emerytów oraz
rencistów z terenu całej gminy. Członkowie działających klubów seniora oraz
kombatanci uczestniczą w ćwiczeniach
gimnastycznych na sali Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz na pływalni. Instruktorem jest Robert Jancik, który zaskarbił
sobie sympatię u swoich podopiecznych
dzięki różnorodnym ćwiczeniom, jakie im
przygotowuje. Udział w tych zajęciach nie
jest nudnym powtarzaniem wyuczonych
układów, a przyjemnym sposobem spędzania wolnego czasu. Warto dodać, iż
prowadzone zajęcia są bezpłatne. Aqua
Aerobik 50+ prowadzi z paniami z Jaworowej Marta Kamont. Wszystkie uczestniczki chwalą sobie zaangażowanie,
z jakim instruktorka podchodzi do zajęć.
Nie mogą sobie wyobrazić środowego wieczoru bez solidnej porcji ćwiczeń, które
przy muzyce odbywają się na raszyńskiej
pływalni.

5 października w Raszynie odbył się
XIII Międzynarodowy Turniej Bokserski
im Michała Szczepana o Puchar Wójta
Gminy Raszyn. Na ringu spotkali się
zawodnicy z reprezentacji Mazowsza
i drużyna z Litwy. Polacy, pod wodzą trenerów Krzysztofa Wójcika i Sławomira
Żeromińskiego pokonali rywali z Litwy
wynikiem 12:8. W krótkiej, ale treściwej notatce, która została zamieszczona
na Facebook’u czytamy o osiągnięciach
zawodników z KS Raszyn: W walkach
turniejowych Sebastian Kulesza po szybkiej
i emocjonującej walce nagrodzonej dużymi brawami wygrał jednogłośnie na punkty z Petrasem Kotartisem (Litwa), Kamil Wójcik musiał
nacieszyć się walką wygraną poprzez walkower ponieważ jego przeciwnik z Litwy nie
był w stanie podjąć walki przez kontuzję ręki,
natomiast Kuba Nasiłowski stosunkiem głosów
2:3 po zaciętym i zażartym pojedynku przegrał

Nagrody dla zwycięzców © M. Kaiper

pojedynek z przeciwnikiem z Litwy Matasem
Szeszviciusem. Bardzo ładną walkę pokazową
stoczył nasz najmłodszy utalentowany zawodnik Kacper Niewiadomski, natomiast Ola
Rdzanek zaprezentowała piękne techniczne uderzenia na tarcze wraz z Trenerem Krzysztofem
Wójcikiem.  To bardzo dobra rekomendacja dla Sekcji, do której zapraszają trener
i zawodnicy. 		           M. Kaiper

Barek GOS-u w nowej odsłonie
W ostatnim czasie metamorfozie uległ
barek pływalni raszyńskiej. Po przerwie
technologicznej przyszedł czas na retusz
miejsca, w którym po wodnych szaleństwach można złapać oddech. Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie za sprawą
dyrektor Katarzyny Klimaszewskiej odnowił barek nadając mu nowy styl. Klienci
w przyjemnym otoczeniu mogą raczyć
się sokami wyciskanymi na miejscu ze
świeżych owoców. Słoneczny, pomarańczowy kolor na ścianie, na której znajdują się zegary z 4 stref czasowych przyciąga wzrok i zachęca do choćby krótkiego
odpoczynku w tym miejscu po pływackim
treningu. Serdecznie zapraszamy.

Kacper Niewiadomski w trakcie walki pokazowej © M. Kaiper

Rafał Ulewicz

Nowy wygląd barku © R. Ulewicz
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RASZYNIACZEK
DZIEŃ DOBRY!
Za oknem Jesień czarodziejska pomalowała drzewa pięknymi barwami:
czerwoną, pomarańczową, żółtą, złotą, brązową i zieloną w wielu odcieniach.
Cały świat wydaje się jednym wielkim pejzażem (pejzaż – malowany krajobraz).
Dostrzegają to ci, którzy umieją świat obserwować. A przedszkolaki z Przedszkola
w „Stumilowym Lesie” są bez wątpienia dobrymi obserwatorami, o czym
świadczą wykonywane prace, inspirowane właśnie jesienią. Zwróćcie uwagę
także na ciekawe techniki ich wykonania (techniki mieszane, tj. łączące prace
malarskie z materiałami przyrodniczymi, papierniczymi). Serdecznie zachęcam
do wykonywania takich prac.
Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, prezentuję także wybrane prace plastyczne,
wykonane przez uczestników akcji „Lato z GOK-iem”. To już ostatnie
wspomnienie tego lata.
Pozdrawiam serdecznie. Czekam na prace o tematyce jesiennej.
Raszyniaczek

Kasia Książek

Prace plastyczne dzieci z akcji
„Artystyczne Lato w GOK-u”

Laura Chmielewska

Marysia Wasilewska

Gabrysia Arak

Prace plastyczne dzieci z Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

Kinga Kopeć, grupa: Tygryski

Wiktoria Ruszczyk,
grupa: Maleństwa

Zosia Lis,
grupa: Mądre Sowy

Tymon Siewiera, grupa: Króliki

Oliwia Rusin,
grupa: Mądre Sowy

Antonina Kaczmarek, grupa: Puchatki

Patryk Synowiec,
grupa: Puchatki

Tomasz Borzechowski,
grupa: Puchatki

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

