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KANALIZACJIA W GMINIE RASZYN

Zakończenie budowy kanalizacji w Dawidach
i Dawidach Bankowych
Od września 2012 r. do października 2013 r. w Dawidach i Dawidach Bankowych intensywnie
prowadzono prace, kończące proces podłączania tego rejonu do oczyszczalni ścieków w Falentach.
Do wykonania pozostały niewielkie odcinki, które z różnych względów nie znalazły się w podstawowym zakresie prac i będą budowane w najbliższym czasie.

Słuszne decyzje
Początkowo planowano podzielenie inwestycji na co najmniej dwa etapy, zależne
od budżetu gminy. Jesienią 2011 r.,
na wniosek Wójta Andrzeja Zaręby, radni
podjęli decyzję o zaciągnięciu pożyczki
z WFOŚiGW, która umożliwiła rozpisanie przetargu na cały zakres prac. Zgodnie z przewidywaniami Wójta, zwycięzca przetargu określił wartość zadania
na 4,9 mln zł, co stanowiło ok. 60% kosztorysu inwestorskiego. Ponadto, dzięki
staraniom Urzędu Gminy, a szczególnie
JRP, uzyskano dofinansowanie z Funduszu Spójności UE w wysokości ok. 50%
tej kwoty. Tym samym fakty potwierdziły
argumenty Wójta, dążącego do wykonania
inwestycji w całości. Śmiało można powiedzieć, że ten teren jest już skanalizowany.

Jak i co budowano
Przeprowadzone prace składały się
z kilku zadań, dofinansowanych z Funduszu Spójności w ramach unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Zadanie nr 1, obejmowało największy
zakres prac - budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Miklaszewskiego, Starzyńskiego, Warszawskiej i przyległych,
w Dawidach i Dawidach Bankowych.
Wykonawca – SKANSKA S.A., wszedł
na plac budowy 18 września 2012 r.,
a zakończył działania na początku listopada 2013 r. Pomimo utrudnień, wynikających z bardzo wysokiego poziomu wód
gruntowych oraz konieczności zapewnienia komunikacji samochodowej i autobusowej, prace już zakończono.
Zadanie nr 2, zwane potocznie obejściem HRS, obejmowało budowę kolektora
sanitarnego i przyłączy w ul. Warszawskiej od HRS do połączenia z istniejącą
siecią w ul. Grudzi w Dawidach. Prace
prowadziła firma FRANK POL-BIS
Paskudzki Franciszek za 565 152 zł.
Zadanie nr 3 to budowa kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach
Hetmańskiej, Ułańskiej, części Szlacheckiej i ulicy bez nazwy w Dawidach Bankowych oraz Lawendowej w Ładach.
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W wyniku opisanych wyżej
prac Gmina Raszyn wzbogaciła się
o 8560 mb kanalizacji sanitarnej,
z 410 przyłączami i możliwością dołączenia kolejnych, 4 przepompownie
oraz 1205 mb sieci wodociągowej.

Kolejne odcinki kanalizacji
W listopadzie br. rozstrzygnięto przetargi
na budowę kolejnych fragmentów sieci
sanitarnej. Do 20 grudnia w Jaworowej,
w ulicy Promyka powstanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa, a w Baśniowej
w Jaworowej i w Terleckiego w Dawidach
– kanalizacyjna. Do 2 września 2014 r.
potrwa budowa kolektora w ul. Falenckiej,
od Źródlanej do Al. Krakowskiej, otwierając drogę do podłączenia do sieci Wypęd
i Puchał, które mają już ukończone projekty, a w dalszej perspektywie Janek
i Sękocina Nowego i Starego. Wszystkie
przetargi wygrała firma FRANK POL-BIS
Franciszek Paskudzki. Prace już trwają.

Podłączenie do sieci
Po zakończeniu odbioru sieci instalację
przejmie gminna spółka EKO-RASZYN.
Wówczas przyjdzie czas na indywidualne
podłączenia. Warto pamiętać, że projekty
dofinansowane z UE obejmują inwestycję
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do granicy posesji. Dalszy ciąg, od granicy
do studzienki, wykonała Gmina Raszyn
jako inwestor zastępczy. Wysokość opłat,
które za to poniosą mieszkańcy, określi
faktura wystawiona przez gminę, indywidualnie dla każdej posesji, uwzględniająca
odległość studzienki od granicy działki
oraz skalę trudności prac.
Połączenie sieci domowej do studzienki
nie wymaga projektu i może być robione
we własnym zakresie. Wykonaną instalację, w otwartym wykopie, należy zgłosić
do EKO-RASZYNA (tel. 22 716-32-60),
który po odbiorze przygotuje umowę
o zrzut ścieków. Dla budynków podłączonych do wodociągu podstawą naliczania ilości ścieków jest zużycie wody, zaś
korzystający z własnych ujęć płacić będą
ryczałt zależny od ilości osób w gospodarstwie. Koszt odbioru jednego m3 ścieków
komunalnych wynosi 4,80 zł brutto. Zważywszy, że wywóz szamba o pojemności
12 m3 kosztuje ok. 250 zł, podłączenie
do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej pozwoli miesięcznie zaoszczędzić
ok. 200 zł.
Teren objęty powyższymi inwestycjami, położony na granicy z Warszawą,
to bardzo dynamicznie rozwijający się
obszar gminy, w którym corocznie, mimo
kryzysu w budownictwie, zasiedlane są
kolejne domy. Podłączenie do kanalizacji nie tylko poprawia standard życia
codziennego mieszkańców, ale też podnosi wartość nieruchomości.
Małgorzata Kaiper

Inżynier Kontraktu i przedstawiciele SKANSKA SA w trakcie odbioru sieci © M. Kaiper

NAGRODA DLA GMINY RASZYN

Nagroda dla Gminy Raszyn

Za największą liczbę umów podpisanych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach dziedziny Fundusze Unijne

Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska, stanowi część ogólnopolskiego,
unikalnego na skalę światową, systemu
finansowania ochrony środowiska. Jego
celem jest monitorowanie stanu i dofinansowywanie przedsięwzię����������������
ć���������������
z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Czyni to udzielając wnioskodawcom wsparcia poprzez
preferencyjnie opodatkowane, częściowo
umarzane pożyczki i bezzwrotne dotacje,
dopłaty do oprocentowania i częściową
spłatę kapitału kredytów bankowych,
a także rozdysponowywanie funduszy
unijnych.

Gala 20-lecia WFOŚiGW
7 listopada 2013 r., podczas Gali 20-lecia
WFOŚiGW w Warszawie, zaprezentowane zostały efekty pro środowiskowej działalności Funduszu na terenie
województwa mazowieckiego�����������
. Uczestnikami i gośćmi spotkania, które odbyło
się w Auli Politechniki Warszawskiej, byli
m.in. Janusz Piechociński - Wicepremier,
Minister Gospodarki; Aneta Wilmańska
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska, posłowie RP, Jacek Kozłowski – ojewoda Mazowiecki, Adam Struzik
– Marszałek Województwa, Członkowie
Zarządu Województwa Mazowieckiego
i Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Władze Uczelni Politechniki
Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, członkowie Zarządów Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz
nagrodzeni Beneficjenci. Podczas Gali
wręczono odznaczenia państwowe
i okolicznościowe.

Efekty proekologicznych działań
WFOŚiGW
Od momentu powstania w 1993 r.,
dzięki wsparciu finansowemu Funduszu, znacząco poprawiła się jakość wody,
ziemi i powietrza na Mazowszu. Zgodnie ze słowami Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Artura Dąbrowskiego, duże nakłady finansowe czynione
przez tę instytucję pozwoliły zmniejszyć o 455 tys. ton emisję dwutlenku

węgla, zutylizować 45,5 tys. ton azbestu, wybudować składowiska odpadów
na powierzchni 23 ha, rekultywując jednocześnie 70 ha powierzchni składowisk.
W tym czasie zmodernizowano i wybudowano około 3 tys. oczyszczalni, których przepustowość zwiększyła się o blisko 550 tys. m3 na dobę. Wybudowano
też sieć kanalizacyjną o długości ponad
4,1 tys. km i wodociągową o długości
ponad 7,3 tys. km, a wraz z nimi ponad
100 tys. nowych przyłączy.

Wdrażanie programów i funduszy unijnych
Fundusz, jako ważne ogniwo w systemie wdrażania programów i funduszy
unijnych w ramach unijnego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, podpisał umowy
na dofinansowanie ze środków unijnych
o wartości prawie 370 mln zł. W efekcie
wydatkowania tych pieniędzy możliwa
stała się: modernizacja 7 oczyszczalni
ścieków, budowa 777 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 141 przepompowniami i 142 km sieci wodociągowej,
a w efekcie podłączenie 78 tys. mieszkańców Mazowsza do kanalizacji i 12 tys.
do wodociągów.

Miasto Pruszków (w ramach Dziedziny Ochrona Wód), Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu (w ramach
Dziedziny Ochrona Atmosfery), Gmina
Małkinia Górna (w ramach Dziedziny
Ochrona Ziemi), Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych (w ramach Dziedziny Edukacja Ekologiczna i Ochrona
Przyrody), Mazowiecki Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska
(w ramach Dziedziny Monitoring Środowiska) i Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (w ramach Dziedziny Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom).
To niewątpliwe wyróżnienie, obiektywnie
świadczące o ilości i jakości pracy wkładanej w naszej gminie w przygotowywanie
wniosków, wykonywanie inwestycji i rozliczanie rezultatów prowadzonych prac,
których efektem było podpisanie umów
na dotacje w wysokości ponad 52 mln
złotych, przy wartości inwestycji ponad
70 mln złotych. Nagroda, uzyskana przez
Gminę Raszyn wskazuje na nasz znaczący
udział w poprawie stanu środowiska
naturalnego Mazowsza.
Małgorzata Kaiper

Nagroda dla Gminy Raszyn
Otwierając Galę, Prezes Zarządu Artur
Dąbrowski stwierdził, że dzięki współdziałaniu Funduszu i Beneficjentów
na każdym kroku, w całym województwie mazowieckim, widać znaczącą
poprawę stanu środowiska. Z okazji
uroczystości Zarząd Funduszu nagrodził
8 Beneficjentów, którzy podpisali największą liczbę umów w ramach poszczególnych dziedzin działalności WFOŚiGW
w Warszawie. Wśród nagrodzonych znalazła się Gmina Raszyn, która otrzymała Statuetkę za największą liczbę
umów podpisanych z w ramach Dziedziny Fundusze Unijne. Warto dodać,
że znaleźliśmy się gronie ośmiu nagrodzonych wraz z takimi instytucjami
jak Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (nagroda w ramach Dziedziny Gospodarka Wodna),
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PRZEDSZKOLE PRZY LOTNICZEJ
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WKRÓTCE ZAPEŁNI SIĘ DZIEĆMI
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LEKCJE PATRIOTYZMU

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Delegacja samorządowców © A. Pluta

Narodowe Święto Niepodległości, jedno
z najważniejszych wydarzeń w polskim
kalendarzu, obchodzimy w dniu przekazania przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Naczelnemu Dowódcy Józefowi
Piłsudskiemu. Pierwsze oficjalne obchody
odbyły się w 1937 roku, wcześniej Polacy
świętowali poprzez parady wojskowe, spotkania, czy też wybijanie okolicznościowych monet. W latach okupacji niemieckiej i rządów komunistycznych oficjalne
uroczystości były zabronione. Wyjątkiem
był 1944 rok, kiedy to przed siłową rozprawą z Polakami, komuniści zgodzili się
na huczne obchody, tak ważne dla odzyskującego wolność narodu. W kolejnych
latach Święto Niepodległości zastąpiono
Świętem Odrodzenia Polski, obchodzonym

Msza św. w intencji
społeczności szkolnej
SP w Sękocinie

W dniu 10 listopada nauczyciele, uczniowie wraz z rodzicami oraz zaproszeni
goście uczestniczyli w uroczystej Mszy
św. w intencji społeczności szkolnej
oraz byłych nauczycieli, celebrowanej
przez proboszcza parafii Księdza kanonika dr Zbigniewa Grochala. Podczas
Mszy nastąpiło uroczyste odznaczenie
Sztandaru szkoły, noszącej imię bohatera bitwy pod Raszynem – Włodzimierza Potockiego, jak również pożegnanie
i podziękowanie proboszczowi za jego
wieloletnią posługę kapłańską i udział
w życiu szkoły. W imieniu grona pedagogicznego, uczniów i ich rodziców podziękowania złożyła księdzu kanonikowi

Po uroczystej Mszy Świętej w sękocińskim kościele © M. Kaiper
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22 lipca. Dopiero ustawą z 15 lutego
1989 r. zostało przywrócone przez Sejm
pod nazwą Narodowego Święta Niepodległości.
W naszej gminie Święto Niepodległości obchodzili, jak co roku, samorządowcy,
seniorzy, uczniowie szkół i przedszkolaki,
wspólnoty parafialne, organizacje pozarządowe. Dorosłym uroczystości przypominały wartości kryjące się za słowem ojczyzna, najmłodszych uczyły dumy z kraju,
który się nie poddaje i nawet po wielu
latach niewoli potrafi dążyć do wolności. Akademie uczniów i przedszkolaków,
wspólne odśpiewywanie hymnu narodowego i pieśni okolicznościowych, wreszcie
niewielkie inscenizacje, wyraźnie pokazały,
że na naszej gminie pamięta się o wychowaniu patriotycznym.
W imieniu raszyńskiego samorządu,
dniu 11 listopada Wójt Andrzej Zaręba,
jego z-cy, Marzena Lechańska i Mirosław Chmielewski, Przewodniczący Rady
Gminy Dariusz Marcinkowski, Radni:
Anna Matracka, Maria Makarska, Teresa
Nowak, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper,
p.o. sekretarza gminy Michał Kucharski,

Dyrektor szkoły p. Magdalena Karpiniak,
zaś w imieniu raszyńskiego samorządu
wyrazy uznania, dodatkowo wygrawerowane na pamiątkowej tabliczce, złożyli Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
i Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski.
Po uroczystości w kościele delegacja
szkoły, w towarzystwie Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy, sołtysów i radnych,
udała się na cmentarz w Puchałach, aby
złożyć kwiaty zapalić znicze na grobie
pierwszego kierownika placówki śp. Bolesława Badaczewskiego.
Małgorzata Kaiper

Na góralską nutę
Tegoroczne obchody listopadowego
Święta Niepodległości miały dosyć nietypowy muzyczny akcent. Po uroczystej
Mszy Świętej w raszyńskim kościele św.
Szczepana, która odbyła się w asyście licznych pocztów sztandarowych i w obecności władz gminnych, zagrała nam popularna kapela góralska Ondraszki. Grają ze
sobą od niemal ćwierćwiecza i jak sami
mówią, czynią to z potrzeby serca. I to
serce, prawdziwą góralską werwę w ich
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Polska to nasz dom – uroczystość w Przedszkolu w Falentach

Przedstawiciele GOK – Dyrektor Elżbieta
Kuczara, Piotr Iwicki, Anna Obara, Anna
Pluta, Wiktor Zuśka Prezes Koła Kombatantów, strażacy z OSP Raszyn i p. Janina
Soboń złożyli kwiaty i znicze na znajdującej się na parafialnym cmentarzu mogile
poległych za wolność ojczyzny, na grobli
pod kamieniem upamiętniającym poległych w Bitwie Raszyńskiej oraz pod
figurką upamiętniającą miejsce śmierci
Cypriana Godebskiego. Rano, w parafii Św. Mateusza w Dawidach, a wieczorem, w kościele Św. Szczepana odprawione
zostały Msze Święte w intencji wywalczonej 94 lata temu niepodległości. Po Mszy
Św. w raszyńskim kościele odbył się koncert prezentujący patriotyczne pieśni
– „Na góralską nutę”.
Z. Kaiper, M. Kaiper

muzykowaniu, było słychać od pierwszych dźwięków. Program zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury koncertu, korespondował z powagą
chwili, choć trzeba przyznać, że wpisane
w 11 listopada jak Wawel w krajobraz
Krakowa pieśni legionowe, doprawione
góralskim folklorem zabrzmiały bardzo
osobliwie. Można wręcz powiedzieć,
że niegdyś tworzone „ku pokrzepieniu
serc” nabrały dodatkowej radości dzięki
charakterystycznej góralskiej nucie. Chwilami aż chciało się poderwać na równe
nogi, gdy „Marsz I Brygady” i „Jak to na
wojence ładnie” łączyły w jedność dumę
polskiego oręża z taneczną skocznością
muzyki gór. I taka konwencja bardzo przypadła do gustu słuchaczom, bo po koncercie zmusiła zespół do zagrania wielu
bisów. A trzeba wiedzieć, że po części
– nazwijmy ja – patriotycznej, Ondraszki
zagrały ulubioną pieśń Jana Pawła II
– „Barkę” i „Rotę”, a gromkie brawa słuchaczy zaprocentowały wiązanką typowych ludowych piosenek Beskidu i Podhala. Owacja naszych mieszkańców „na
stojąco” wieńcząca występ, najlepiej pokazuje, że taki program przypadł do gustu
a czas spędzony w raszyńskiej świątyni
upłynął – że użyję typowego góralskiego
określenia – wartko.
Piotr Iwicki, GOK

RADA GMINY RASZYN

XLIV Sesja Rady Gminy Raszyn

Radni Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Odbyła się 21 listopada 2013 r. W trakcie jej trwania radni pochylili się nad kilkoma sprawami istotnymi dla mieszkańców.

Podatek rolny i leśny w 2014 r.
Rada Gminy Raszyn obniżając średnie ceny skupu żyta i drewna w stosunku do ynikających z Komunikatu
GUS, pozostawiła podatki rolny i leśny
na poziomie ubiegłorocznym. Pozostałe
podatki również nie ulegają zmianie.

Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości w Nowych Grocholicach
O sprzedaż w trybie bezprzetragowycm,
z bonifikatą, działki, zabudowanej
w latach 70-tych na mocy zezwolenia na
budowę, wcześniej nabytej na podstawie
umowy cywilnej, a nie aktu notarialnego,
a od 2006 r. będącej w użytkowaniu wieczystym, wystąpiła mieszkanka Nowych
Grocholic. Z uwagi na te wszystkie uwarunkowania radni uznali, że przekształcenie użytkowania wieczystego we własność
jest formą uregulowania stanu prawnego
(już raz za działkę zapłacono) i przegłosowali 99% bonifikatę.

Nieodpłatne przejęcie gruntów
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie gruntów stanowiących drogi, położonych w Falentach Nowych i Podolszynie
Nowym.

Program współpracy
Gminy Raszyn z organizacjami
pozarządowymi
Jak w poprzednich latach Rada Gminy
przyjęła Program współpracy Gminy Raszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2014 r. Program, przygotowany

na podstawie ubiegłorocznego, został
poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi.

Zaciągnięcie kredytu
komercyjnego
Decyzja o kredycie, zawarta w uchwale
budżetowej na 2013 r., wymagała potwierdzenia uchwałą Rady Gminy. Po uzyskaniu od Wójta Andrzeja Zaręby i Skarbnik
Liliany Kłos informacji uzasadniających
wzięcie kredytu, Rada Gminy, 10 głosami za przy 3 przeciw, podjęła stosowną
uchwałę.

Zmiany w budżecie i Wieloletniej
Prognozie Finansowej
Radni przyjęli zmodyfikowaną uchwałę
budżetową, która obejmowała zmiany
z a ró w n o d o c h o d ó w j a k i w y d a t ków, zmniejszając planowany deficyt
o 1 200 000 zł. Zmiany w Wieloletniej
Prognozie Finansowej wynikały w głównej
mierze z przesunięcia niektórych wydatków z 2013 na 2014 r., a także wprowadzenia III Fazy realizacji projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raszyn”, który
został już pozytywnie zaopiniowany przez
Ministerstwo Środowiska.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
Swą wypowiedź Wójt Andrzej Zaręba
rozpoczął od poinformowania zebranych
o wyróżnieniu jakie Gmina Raszyn otrzymała od WFOŚiGW za największą liczbę
umów podpisanych z w ramach Dziedziny
Fundusze Unijne. Kolejną dobrą wiadomością była informacja o rozliczeniu VI
wniosku unijnego, obejmującego budowę

kanalizacji w Nowych Grocholicach i części Rybia. W bieżącym miesiącu do kasy
gminy wpłynęły z tego tytułu środki
wysokości 3 883 681,41 zł, stanowiące
85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Kolejne wnioski powinny być rozliczane
szybciej, ponieważ obejmują inwestycje
wykonywane już po podpisaniu umowy
z Funduszem, dzięki czemu Gmina znała
kryteria rozliczania przez UE.
W listopadzie zakończono wiele inwestycji: ul. Okrężną, Kasztanową, Rzepichy
w Rybiu, Wschodnią, Lotniczą, Graniczną
w Raszynie, remont dachu i części wnętrza Biblioteki, chodnik przy Al. Krakowskiej i kanalizację w Dawidach i Dawidach Bankowych. Trwa budowa Ośrodka
Zdrowia, Domu Kultury, Szkoły w Sękocinie, wodociągu w Złotej w Podolszynie
Nowym, kanalizacji w Promyka, Baśniowej i Terleckiego, a także kanalizacji deszczowej w ul. Grocholickiej. Rozpoczęto
budowę sygnalizacji świetlnej na Falenckiej przy Opackiego, a na początku grudnia strażacy z OSP Raszyn odbiorą nowy
wóz bojowy. Podpisano umowę z nowym
projektantem rozbudowy SP w Ładach,
rozstrzygnięto przetarg na budowę ulic
w Osiedlu Betherówka w Dawidach Bankowych i parkingu przy ul. Miklaszewskiego. Trwa odbiór Przedszkola przy
Lotniczej.

Interpelacje i zapytania radnych
Poza pytaniami o takie inwestycje jak
Kanał Ulgi, odwodnienia w Falentach
Nowych, przystanek przy ul. Przelotowej,
utwardzenie miejsca postoju Gimbusa
w Laszczkach, radni pytali o termin przeprowadzki dzieci do nowego przedszkola
przy Lotniczej, a także wpływ Gminy
Raszyn na działania Powiatu Pruszkowskiego, który budując rów wzdłuż
Falenckiej nie uwzględnia wyprowadzenia z niego wody do większej zlewni,
co grozi zalewaniem terenów w rejonie
ul. Opackiego.
Zaprezentowane zostały również pisma
dużej grupy mieszkańców protestujących
przeciwko przekazywaniu przez Radę
Gminy dodatkowych pieniędzy policji,
wobec braku z jej strony działań zapewniających mieszkańcom bezpieczeństwo.
Miłym zakończeniem sesji było, złożenie przez p. Oliwię Bartosik Wiśniewską, nauczycielkę z Gimnazjum, podziękowania Przewodniczącemu Rady Gminy
Dariuszowi Marcinkowskiemu za umożliwienie młodzieży udziału w Międzypowiatowych Biegach Przełajowych
w Kamionie.
Małgorzata Kaiper
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Drogi na krańcach gminy

Skrzyżowanie Złotych Łanów z Kinetyczną © M. Kaiper

Dzięki wybudowaniu Południowej
Obwodnicy Warszawy wzdłuż północnej
granicy Gminy Raszyn, wzbogaciliśmy
się nie tylko o trasę szybkiego ruchu, ale
też o wiadukt��������������������������
y w miejscu wcześniej istniejących dróg. Niestety, inwestycja objęła
jedynie wiadukt i niewielki fragment drogi
przy nim, pozostawiając w dotychczasowym, albo znacznie gorszym, bo rozjechanym stanie, dalsze części ulic. Zrozumiałe
jest, że mieszkańcy są zainteresowani możliwością korzystania z tych dróg, szczególnie, jeśli pozwalają one ominąć korki
w Al. Krakowskiej czy na Puławskiej.

Walka o Kinetyczną i Złote Łany
Z bogatą dokumentacją starań o budowę
tych ulic zapoznałam się dzięki uprzejmości dawnego, wieloletniego sołtysa wsi
Dawidy Pana Mieczysława Burego. Zgromadzona przez niego korespondencja

pokazuje historię walki o budowę wiaduktu nad POW w ciągu ul. Złote Łany,
umożliwiającego rolnikom dojazd do pól
oraz poprawę stanu ulic: Kinetycznej
i Złote Łany. Jak pisze p. Mieczysław,
w latach 70-tych jego staraniem i około
30-tu okolicznych mieszkańców i rolników, powstał społeczny komitet budowy
tych dróg. I wybudowali je, by następnie przez lata, wspomagani przez Urząd
Gminy Raszyn, konserwować wysypując
żwir, destrukt i wyrównywać, żeby nadawały się do użytku. W 2007 r. p. Bury
wystosował pismo do ówczesnego właściciela drogi Urzędu Dzielnicy Warszawa
Włochy, prosząc o przejęcie utrzymania
ulicy Kinetycznej, która już w tym czasie
wykorzystywana była przez wiele samochodów różnego tonażu jako istotny
skrót i objazd zakorkowanej Puławskiej
i dojazd do Lotniska Okęcie. Warto dodać,
że ul. Kinetyczna należy do Warszawy, zaś
Złote Łany do Gminy Raszyn. W kolejnych latach, mimo wielokrotnych monitów, w tym do Prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz Waltz, sprawa budowy ulicy
Kinetycznej pozostawała bez zmian.
Wprawdzie zdarzały się doraźne remonty,
ale wobec znacznego obciążenia ruchem,
szczególnie samochodów ciężarowych
– nie wystarczały one na długo. W końcu,
w listopadzie 2011 r. w imieniu Prezydent Warszawy odpowiedział Zarząd
Dróg Miejskich, podając informację,

że budowa ul. Kinetycznej zostanie
umieszczona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010-2014. Przeczy jej
niestety pismo z marca 2011 r., w którym
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
poinformował p. Mieczysława Burego,
że do czasu wybudowania drogi ekspresowej S-2 można liczyć jedynie na bieżące
naprawy Kinetycznej, natomiast „po zakończeniu budowy drogi ekspresowej i wyegzekwowaniu od GDDKiA naprawy dróg zniszczonych
w trakcie budowy, ZDM przeanalizuje potrzebę
wykonania remontu ul. Kinetycznej. Informuje
też, że z uwagi na ograniczenia finansowe m. st.
Warszawy, w najbliższych latach nie będzie
możliwa budowa ulicy o nawierzchni asfaltowej”. I tak jest do dziś.
Raszyńskie „Złote Łany” to również
droga gruntowa. I chyba niestety taką
pozostanie, mimo, że na jej budowę zabezpieczono środki w budżecie na 2011 r.,
ponieważ prywatni właściciele gruntu
nie wyrazili zgody, a bez tego Gmina
nie może uzyskać zezwolenia na budowę.
Południowa Obwodnica Warszawy
została uruchomiona kilka tygodni temu.
Ostatnio wyremontowano ul. Wirażową, serwisówk����������������������
ę���������������������
od Lotniska do Kinetycznej. Kończy się na drodze polnej,
wywołując rozgor yczenie kierowców
i słuszne pretensje, że planując trasę szybkiego ruchu zapomniano o drogach, które
przecina. Komuś zabrakło wyobraźni.
M. Kaiper

Wygrana walka o hałas
Starania mieszkanki Dawid Bankowych p. Katarzyny Pisarskiej, wspomaganej przez grupę sąsiadów, przyniosły
wymierny skutek. Od dnia 17 października zaczęły obowiązywać zmodyfikowane procedury odlotowe, zgodnie z którymi pilot samolotu będzie mógł wykonać
manewr skrętu dopiero wówczas, gdy statek powietrzny osiągnie określoną wysokość (tak jest obecnie) i doleci, w linii prostej, do określonego punktu w przestrzeni
(nowy wymóg). Dzięki temu skręty samolotów będą odbywały się wyżej, a operacja będzie cichsza i w znacznej odległości
od Dawid, Ład i Zamienia. Pani Katarzyna, w mailu do Kuriera Raszyńskiego
prosi mieszkańców o uważne obserwowanie, czy piloci stosują się do obowiązujących procedur i czy hałas faktycznie się
zmniejsza.
Opisywana zmiana procedur wyniknęła bezpośrednio z decyzji Urzędu
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Marszałkowskiego, kończącej rozpoczęte
z inicjatywy mieszkańców postępowanie
administracyjne w stosunku do Portów
Lotniczych. Jak pisze p. Pisarska: „W decyzji stwierdza się JEDNOZNACZNIE iż Porty
Lotnicze dopuszczały się przekroczeń norm
hałasu na naszym terenie oraz zobowiązuje
się Porty do ograniczenia oddziaływania akustycznego poza obszarem OOU do 31 października br.”. Jednocześnie informuje, że jest
to podstawowy dokument dla osób,
które chciałyby indywidualnie wszcząć
sprawę sądową przeciwko PP Porty Lotnicze, zaś w sprawie ewentualnego pozwu
zbiorowego, który można złożyć jedynie
do końca roku – prosi o maile na adres
kpisarska@diplomats.pl.
Jako mieszkanka ul. Starzyńskiego
w Dawidach Bankowych mogę odpowiedzialnie stwierdzić, że rzeczywiście, od niedawna, samoloty nie latają
nad moim domem. To znacząca różnica
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w stosunku do poprzednich wielu lat,
kiedy nie tylko latały nad tym rejonem,
ale zdarzało się – tak nisko, że niemal
można było zobaczyć twarze pilotów.
Razem z sąsiadami przyzwyczailiśmy się
uznając to za nieuniknione. Tym bardziej
doceniamy osiągnięcia naszej energicznej
i kompetentnej sąsiadki.
Małgorzata Kaiper

Samoloty widać z oddali © M. Kaiper

INWESTYCJE POWIATOWE

Widziane z Powiatu
Udana inicjatywa
Niespełna rok temu podjąłem
inicjatywę uchwałodawczą
zmierzającą do umożliwienia
Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego rezygnacji w części bądź
w całości z opłat za czynności
związane z kierowaniem osób
do specjalistycznych ośrodków
wychowawczych i socjalnych.

Jeden z raszyńskich przypadków skutkował koniecznością opłat niemal dwukrotnie wyższych od dochodów
rodziny za umieszczenie
dziecka w takim ośrodku.
Nie był to przypadek odosobniony, a w wielu przypadkach
umieszczenie w placówkach
jest wynikiem postanowienia
sądowego i rodziny nie mają

zbyt wielkiej mocy decyzyjnej.
Moim zdaniem – co potwierdziła swoją uchwała Rada
– możliwość częściowej bądź
całkowitej rezygnacji powiatu
z pobierania opłat wyszło
naprzeciw oczekiwaniu społecznemu i poczuciu ludzkiej
solidarności. Uchwała została
już podjęta.

Statut to zmiany
Po dwóch latach przygotowań, radni powiatowi powołali

doraźną komisję ds. nowelizacji Statutu Powiatu Pruszkowskiego. Zmiany prawne oraz
samorządowe doświadczenie
sprawia, że fundamentalny dla
funkcjonowania tego szczebla
samorządu akt, trzeba znowelizować. Do komisji powołano
radnych z wszystkich klubów,
znalazłem się w tym gronie
z ramienia Wspólnoty Samorządowej oraz jako jedyny
z Gminy Raszyn.
Piotr Iwicki
– Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

Inwestycje Powiatu Pruszkowskiego
na terenie Gminy Raszyn w latach 2010-2013
Wiele dróg przecinających Gminę Raszyn znajduje się w zarządzie Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie. Do nich należą: Pruszkowska, Sportowa, Raszyńska,
Warszawska, Starzyńskiego, Długa, Droga Hrabska, Falencka, Willowa, Al. Hrabska, Źródlana, Leszczynowa, Sękocińska i Graniczna.

Konserwacja dróg, rowów
i urządzeń odwadniających

Konserwacja i budowa
sygnalizacji świetlnej

Podczas XLIII Sesji Rady Gminy Raszyn,
zaproszeni przez Przewodniczącego
Dariusza Marcinkowskiego, radni powiatowi z terenu naszej gminy: Grażyna
Żaboklicka – Słowikowska, Edmund
Walczak i Piotr Iwicki, poinformowali
zebranych o działaniach powiatu Pruszkowskiego w latach 2010-2013 w Gminie Raszyn. Z ich wypowiedzi wynika,
że Starostwo Powiatowe w Pruszkowie wykonywało bieżącą konserwację
dróg: sprzątanie poboczy, rowów, jezdni
i chodników, wykonywanie remontów
cząstkowych, czyli tzw. „łatanie dziur”,
umieszczanie oznakowań pionowych
i poziomych, wykaszanie przydrożnych
rowów, wycinanie, nasadzanie i pielęgnowanie drzew w pasach drogowych.
W tym czasie powiat wykonał też kilka
inwestycji wykraczających poza bieżącą
konserwację. W 2011 r. położona została
nakładka na ul. Warszawskiej w Dawidach, a w 2012 r. na Drodze Hrabskiej
od Opackiego do Willowej, zaś w 2013
uzupełniono jezdnię na obydwu końcach Willowej. Poza tym poprawiono
stan przydrożnych rowów: pogłębiono,
oczyszczono i obłożono płytami Eko rowy
wzdłuż Warszawskiej w Dawidach i części
Falenckiej, wykonano przepusty pod Warszawską, Starzyńskiego i Długą, oczyszczono urządzenia odwadniające w Sportowej, Raszyńskiej i Pruszkowskiej.

Poza bieżącą konserwacją urządzeń sygnalizacji świetlnej, zamontowano sygnalizację wzbudzaną przy Szkole Podstawowej w Ładach, uzupełnioną o barierki
ochronne, a także dyscyplinującą kierowców na Warszawskiej w Jaworowej.
Przygotowywana jest, wspólnie z Gminą
Raszyn, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Falenckiej, Opackiego i Róży. Planuje się, że powstanie ona jeszcze w tym
roku.

Droga Hrabska – lipiec 2012 © M. Miszułowicz

Plany na najbliższy czas
O to pytali radni i sołtysi z wielu rejonów. O nakładkę na Starzyńskiego dopytywali: radny Tadeusz Pawlikowski i sołtys
Jarosław Aranowski, na Źródlanej – Ireneusz Koper, Sławomir Haczkur pytał
o komunikację z Pruszkowem, Maria
Makarska o możliwość zrobienia ronda
na skrzyżowaniu Sportowej z Poniatowskiego, Michał Słoma zauważył, że koszt

łatania Sękocińskiej przewyższa koszt
zrobienia nakładki, a Kazimierz Wieczorek pytał, kiedy zostaną poprawione
studzienki na Warszawskiej. Sołtys Ewa
Surmacz pytała o możliwość udrożnienia wyjazdu z Waryńskiego, a Stanisław
Olesiński o odwodnienie ul. Długiej.
To tylko niektóre z zadanych pytań. Były
też podziękowania: za chodnik Warszawskiej od HRS do zakrętu dziękowała sołtys Katarzyna Iwanicka.

Inwestycje w drogach powiatowych wykonywane przez Gminę
Zakres inwestycji w drogach powiatowych
wynika ze szczupłości budżetu powiatu.
Taki stan rzeczy nie przekonuje mieszkańców, dla których nie ma znaczenia, czy
droga z której korzystają jest w zarządzie
powiatu czy gminy. Dla wygodnego i bezpiecznego funkcjonowania potrzebna jest
im gładka, oświetlona jezdnia, właściwie
oznakowana i odwodniona, zaopatrzona,
tam gdzie trzeba w światła, znaki drogowe
oraz chodniki. O ścieżkach rowerowych
już nikt nie mówi. Władze gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zawierają z powiatem porozumienia, na mocy których mogą wykonywać
inwestycje w ich drogach. Tylko w ostatnim czasie, dzięki temu powstały chodniki przy Drodze Hrabskiej, w Opackiego, Falenckiej, czy wcześniej przy
Starzyńskiego i Długiej, a także ścieżka
edukacyjna przy Al. Hrabskiej. W oparciu o porozumienia wykonywane są też
projekty odwodnień. O zakresie prac
świadczy długa lista porozumień między
tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Dla mieszkańców ważne jest, że one
powstają. 		
Małgorzata Kaiper
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Budowa ulicy Rzepichy
w Rybiu
Stwierdzenie, że ul. Rzepichy w Rybiu
ma nawierzchnię gruntową, powoli
przechodzi do historii. Na mocy rozstrzygniętego we wrześniu przetargu,
rozpoczęła się jej budowa. Fragment
Skrzyżowanie Kasztanowej i Rzepichy © M. Kaiper
od Środkowej do Kasztanowej jest
gotowy, obecnie trwają prace przy budowie wyniesionego, wykonanego z kostki
cementowej, skrzyżowania z Kasztanową. Ekipa JARPOLU S.A. pracowała
szybko i sprawnie. Inwestycja została zakończona przed czasem.

Na placu budowy Centrum Kultury
Od jakiegoś czasu przejeżdżający Al. Krakowską są świadkami prac przy
budowie raszyńskiego Centrum Kultury. Początkowo prace ziemne, nie były
widoczne zza szczelnego ogrodzenia. Obecnie widać już, że dobudowane
mury szybko pną się w górę, a rozstawione
rusztowania wskazują na przygotowania do ocieplania ścian. Wykonawca ma jeszcze sporo czasu, ponieważ zakończenie przewidywane jest
na jesień 2014 r., ale też i pracy niemało. Trudno obecnie orzec, czy
uda mu się prowadzić prace również
w zimie, czy też będzie musiał na ten
czas zejść z placu budowy. W każdym
razie życzymy dobrej aury.

Zimowe utrzymanie
dróg
W połowie listopada Gmina Raszyn
podpisała umowę z firmą PTSC
Rafała Borzechowskiego z Jaworowej,
która, podobnie jak w roku ubiegłym
wygrała przetarg na zimowe utrzymanie gminnych dróg. Tym razem usługa
będzie kosztować 484 423 zł. Nasze
drogi podzielone są na trzy kategorie kolejności utrzymania zimowego:
w pierwszej kolejności jest 31,6 km,
w drugiej kolejności – 26,7 km,
a w trzeciej 27,3 km. W ich zakres
nie wchodzą główne szlaki komunikacyjne w gminie, ponieważ są one
drogami powiatowymi i jako takie
odśnieżane są przez firmę wyłonioną
przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Miejmy nadzieję, że wspólnie
uporają się z tegorocznym śniegiem.

Ekipa przystępuje do ocieplania © M. Kaiper

Chodnik w Al. Krakowskiej
W końcu października zakończono prace przy budowie chodnika przy Al. Krakowskiej
od Al. Hrabskiej do Centralnej. Na granicy chodnika, o długości 249 m i szerokości
od 1-1,5 m, i rowu odwadniającego zamontowane zostały bariery grodzeniowe zabezpieczające ruch pieszych. Poza tym krawędzie
rowu wyłożono betonowymi płytami ażurowymi typy EKO, które ograniczą zarastanie skarp. To kolejny fragment chodnika,
wykonany przez Gminę Raszyn, dzięki
któremu możliwe jest bezpieczne przemieszczanie się ludzi wzdłuż tej ruchliwej
arterii.

Chodnik w Al. Krakowskiej i rów odwadniający © M. Kaiper

Z placu budowy
SP w Sękocinie
Do połowy lutego ekipa F.B.I.
TASBUD z Legionowa – wykonawca rozbudowy, przebudowy i remontu Szkoły Podstawowej w Sękocinie powinna
zakończyć pier wszy etap
prac w zakres którego wchodzi: zakończenie budowy
nowego dwukondygnacjowego
budynku, w którym na parterze usytuowane będzie: hol
z klatką schodową i windą,
szatnie, sanitariaty, sklepik,
świetlica, jadalnia i zaplecze
żywieniowe, na piętrze zaś sale
lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty. Poza tym
w zakres prac pierwszego etapu
wchodzi wykonanie schodów
ewakuacyjnych zewnętrznych,
a także przygotowanie podjazdu i parkingów. Te ostatnie
są już prawie gotowe, ekipa
stara się zakończyć je przed
zimą.

Budynek placówki jest już ocieplony, lada moment nastąpi
pokrywanie styropianu tynkiem.
W tak zabezpieczonym obiekcie
można będzie prowadzić prace
wykończeniowe nawet przy niesprzyjającej aurze.
Ocieplona elewacja szkoły © M. Kaiper
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INWESTYCJE

Graniczna w Raszynie
całkowicie zmodernizowana
W październiku pokazywaliśmy w Kurierze ul. Graniczną w trakcie
budowy. Z ziemi wyłaniały się zarysy chodników, powierzchnię drogi
pokrywały piach i żwir.
Obecnie ulica jest
w zasadzie skończona:
Graniczna © M. Kaiper
chodniki są wykończone, jezdnia pokryta
świeżym asfaltem. Mimo, że przyjęcie do użytkowania odbędzie
się w najbliższym czasie, już teraz jest przejezdna dla samochodów
i korzystają z niej piesi. Skończyły się też problemy z dojazdem
do własnych posesji. Inwestycję, za 1 107 923 zł, wykonała firma
FAL-BRUK z Warszawy.

Nowy plac zabaw przy Bajowym Przedszkolu
w Dawidach

Nowy plac zabaw przy Przedszkolu w Dawidach © M. Kaiper

Od miesiąca przedszkolaki z Bajkowego Przedszkola w Dawidach bawią się na nowo wyposażonym placu zabaw. Stan
poprzednio wykorzystywanych urządzeń. z racji na ich znaczne zniszczenie, budził zrozumiały niepokój. Starania
Dyrektor placówki p. Ewy Gac, w pełni akceptowane przez władze gminy, spowodowały, że w tegorocznym budżecie
znaleziono środki na zakup nowych zabawek. Wprawdzie trzeba było zrezygnować z poliuretanowej wykładziny
pod nimi, ale wychodząc z założenia, że „…nie od razu Kraków zbudowano”, wysypano, na razie powierzchnię bezpiecznym piaskiem. Dzieci w pełni doceniły nowe nabytki i korzystają z nich z wielkim zapałem.

Kanalizacja w Terleckiego w Dawidach
Ulica Terleckiego została pominięta w podstawowym projekcie kanalizacji dla tego terenu.
Z tego względu doprojektowano ją w pakiecie uzupełniającym, a obecnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę sieci. Dzięki wybudowaniu w tym roku, można ją będzie podłączyć prawie jednocześnie z kanalizacją wybudowaną w tym rejonie w bieżącym roku.
Budowa została zakończona.

Wodociąg w Podolszynie Nowym
Kanalizacja w Terleckiego © M. Kaiper

Niewiele jest w Gminie Raszyn ulic, w których nie ma instalacji gminnego wodociągu. Jeszcze
w tym roku, do 15 grudnia powinna zostać wykonana nitka wodociągu w liczącym 655 mb
fragmencie ulicy Złotej w Podolszynie Nowym. Budowana sieć włączana będzie do trzech
istniejących wodociągów: w ul. Długiej, w ul. Złotej i w ul. Pogodnej. Na sieci przewidziano
montaż 3 sztuk hydrantów pożarowych.

Ośrodek Zdrowia
Intensywne prace przy przebudowie starego budynku Ośrodka Zdrowia
w Raszynie z przyjemnością oglądają przechodzący obok mieszkańcy.
Zgodnie z planem, w pierwszej połowie listopada zakończono budowę
dachu, wprawiono okna, a także ocieplono elewację. Budowane jest ogrodzenie, dopasowane do tego, które otacza budynek Centrum Medycznego oddanego do użytkowania rok temu. Trwają też prace adaptacyjne
w środku obiektu. W pełni będą one prowadzone wówczas, kiedy zimowa
aura uniemożliwi działania na świeżym powietrzu. Jak na razie temperatury powyżej 0°, ułatwiają prace. Wszystko wskazuje na to, że ta część
obiektu będzie gotowa pod koniec lutego.
Ośrodek Zdrowia – tynki zewnętrzne © M. Kaiper
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WYDARZENIA

Seniorzy na scenach Kozienic i Pruszkowa

Barwy Jesieni z Raszyna © I. Makarska

We wrześniu i październiku seniorzy
z Gminy Raszyn prezentowali swoje umiejętności uczestnicząc w dwóch uznanych
imprezach: VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Biesiadnej Kozienice 2013
oraz XVI Przeglądzie Działalności Artystycznej Seniorów w Pruszkowie. Celem
obydwu imprez był pokaz umiejętności
wokalnych i muzycznych osób w wieku
50+, wymiana doświadczeń i konfrontacja twórczości artystycznej w duchu życzliwości i radości wspólnego muzykowania.
Imprezy umożliwiły również integrację
zespołów oraz Klubów Seniora z całego
kraju.

W kozienickim przeglądzie wzięło udział
28 zespołów i 10 solistów z różnych rejonów Polski. Gminę Raszyn zaprezentowały
zespoły: Barwy Jesieni, Rybianie, Seniorki
i Studio Małych Form Scenicznych z Falent.
Wystąpiły również solistki: Ewa Korporowicz, Izabela Makarska, Alicja Siewiera
i Swietłana Żarczyńska, a także raszyńska
Bielicka czyli Alina Wolska. Każdy z zespołów prezentował inny rodzaj repertuaru.
Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów w Pruszkowie odbywał się pod hasłem
Moja Warszawo. Wystąpili w nim członkowie zespołów: Barwy Jesieni, Seniorki oraz
solistki: Izabela Makarska, Alicja Siewiera

Seniorki w Pruszkowie © K. Strzeżek

i Alina Wolska. Podczas obydwu imprez
zespoły i solistki były gorąco oklaskiwane przez zachwyconą publiczność. Bardzo podobały się również piękne stroje
zespołów, odpowiednio dobrane do prezentowanego repertuaru. Organizatorzy
Przeglądu Piosenki Biesiadnej z Kozienic
podkreślili, że żaden ośrodek kultury nie
przysłał na przegląd tylu wykonawców
co Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie,
a stali bywalcy kozienickiego przeglądu
zaznaczali, że co roku z podziwem patrzą
na dokonania raszyńskich artystów.
Maria Izabela Makarska
Radna Gminy oraz członek zespołu Seniorki

XV Forum Abstynenckie

Podziękowania dla p. Beaty Adamiak © M. Kaiper

Raszyńskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich ARKA
Odbyło się 16 listopada w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Forum prowadzili Prezes ARKI Waldemar Jacek Łuczak i Wiceprezes Artur
Kozieł, a uczestnikami byli członkowie kół
abstynenckich z terenu całej Polski, którzy
od lat spotkają się, aby wspólnie świętować życie w trzeźwości. Towarzyszyli im
zaproszeni goście: Wójt Andrzej Zaręba,
z-ca Wójta Marzena Lechańska, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, p.o. sekretarza Gminy Michał
Kucharski, Pełnomocnik Wójta Dominik
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Chmielewski, Radni: Maria Izabela
Makarska i Tadeusz Pawilkowski, Dyrektor GPK-u Elżbieta Kuczara, Kierownik
GOPS-u Elwira Rogowska, Dyrektor SP
w Raszynie Anna Bobynko.
Szczególnym uznaniem zebranych cieszyła się współtwórczyni sukcesu, na co
dzień współpracująca z członkami Arki,
kierująca, jako Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień, szerokim spektrum
działań – Beata Adamiak.
Forum rozpoczęło odśpiewanie hymnu
„Bo my abstynenci”, autorstwa Krzysztofa i Anny Lorenc, po czym nastąpiły
przemówienia organizatorów i zaproszonych gości, połączone z wręczaniem
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Uczestnicy forum i ich goście © M. Kaiper

dyplomów i podziękowań. Wystąpił też
chór SP w Ładach, który pod kierownictwem nauczycielki Elżbiety Borsuk pięknie
wykonał szereg piosenek patriotycznych,
a dwie wspaniałe seniorki: Ala Wolska
i Anna Dudka, zaprezentowały dowcipne
skecze i piosenki. W holu szkoły można
było oglądać prace malarskie autorstwa
Anny Krawczyk.
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na zabawę taneczną z loterią
fantową i poczęstunek. Atmosfera panująca na sali była taka jak refren hymnu
– „Bo my abstynenci to jedna rodzina….”
Małgorzata Kaiper

WYDARZENIA

10-lecie Klubu Literackiego

działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie
twórczość, ale też wymieniali myśli, poglądy, refleksje i różnorodne doświadczenia, stały się receptą
na aktywne, kreatywne życie.
Dzięki Klubowi mogli wyjść
ze swą pasją i chęcią opisywania słowem otaczającego
ich świata poza dom czy najbliższe otoczenie. Wieczorami poetyckimi, udziałem
w wydarzeniach kulturalnych, współpracą ze szkoCzłonkowie Klubu i ich goście © A. Pluta
łami, innymi klubami czy
10 lat temu, z inspiracji pana Ludwika publikacjami zaistnieli i na stałe wpiJankowskiego powstał w Raszynie Klub sali się w życie kulturalne Raszyna.
Literacki, gromadząc osoby, któr ych
W listopadowy wieczór spotkali się
aktywność twórcza wyraża się przez z mieszkańcami Raszyna świętując 10-tą
słowo pisane: wiersze, opowiadania, czy rocznicę powstania. Obecni członkowie
anegdoty. Spotkania, w trakcie których Klubu Literackiego: Jan Chałupczak,
nie tylko wzajemnie prezentowali swoją Ludwik Jankowski, Maria Józefowicz,

Bogumiła Kędziora „SZABEL”, Monika
Matyjasiak, Mariola Wiewór (dzielnie
wspierana przez uczennice) i gościnnie
Alina Wolska, zaprezentowali zgromadzonym swoje ulubione utwory, wśród
których, dzięki różnorodnej tematyce,
każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Całości dopełniał podkład muzyczny wykonywany przez zawodowego muzyka Piotra
Iwickiego. Wójt Andrzeja Zaręba i Dyrektor GOK-u Elżbieta Kuczara podziękowali jubilatom za zaangażowanie w krzewieniu kultury i aktywną postawę wobec
świata, a pracownicy GOK-u obdarowali
tomikiem „Czas poezji i prozy” zawierającym wybrane fragmenty twórczości
artystów. Uroczystość uświetnił koncert
utalentowanych przedstawicieli młodego
pokolenia Zuzi Bilskiej i Jana Sebastiana
Lewandowskiego.
Małgorzata Kaiper

Spotkanie dwóch Stasiów
29 października w Raszynie gościł Stanisław Kmiecik, znany nie tylko w kraju
artysta malujący stopami i ustami. Pan
Stanisław od 1989 roku był stypendystą Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami (V.D.M.F.K.
z siedzibą w Księstwie Lichtenstein),
a od 2005 roku jest jego członkiem zrzeszonym. Od 1993 roku współpracuje
z polskim wydawnictwem A .M.U.N
z Raciborza. Dzięki tej współpracy
jego prace można oglądać w kalendarzach i kartkach świątecznych
w Polsce i na świecie. Największym
jego sukcesem było zajęcie III miejsca w międzynarodowym Konkursie z okazji 50-lecia V.D.M.F.K.
W raszyńskiej Bibliotece Publicznej odbyły się 2 spotkania, które
zorganizował Gminny Ośrodek
Kultury, a patronatem objęła Rada
Gminy Raszyn.
W prywatnej rozmowie zapytałam pana Stanisława, jaki kolor
lubi najbardziej. Odpowiedział:
jednego dnia zielony, drugiego
czerwony, następnego niebieski itd., czyli
wszystkie w zależności od okoliczności,
nastroju, przeżywanych emocji. I widać
to w jego obrazach, emanujących wszystkimi barwami tęczy, opisujących w różnych technikach plastycznych (olej,
akryl, pastele, akwarela, tempera, rysunek
ołówkiem) piękno tego świata. Raszyńska

wystawa, która trwała do 15 listopada,
prezentowała martwe natury oraz pejzaże.
Ale pan Stanisław tworzy także kompozycje o tematyce religijnej, surrealistyczne
oraz portrety. Oba spotkania, zarówno
to pierwsze - przedpołudniowe z dziećmi
ze szkół podstawowych z Raszyna i Ład
oraz drugie – wieczorne, zorganizowane
dla osób dorosłych, pan Stanisław wzbogacił artystycznym pokazem. Zwłaszcza

Staś zachwycił wszystkich swoją aktywnością ruchową, pogodnym usposobieniem oraz łatwością nawiązywania kontaktów z innymi. Próbował nawet swoimi
małymi stopkami, „wesprzeć” pana Stanisława w wykonywaniu pracy malarskiej.
Pan Stanisław z dużą dozą humoru opowiadał o swoim życiu i swojej twórczości. Mądrym komentarzem uzupełniała
tę opowieść jego żona Monika. Podkreślała nieustannie, jak ważne jest
normalne traktowanie osoby niepełnosprawnej przez otoczenie.
Normalne, czyli pełne zrozumienia
i akceptacji, ale także nie pozbawione wymagań i oczekiwań, interaktywne. Los tak chciał, że pan
Stanisław musi żyć inaczej, ale nie
oznacza to, że nie może żyć pełnią
życia. Może, bo chce, bo odważnie
stawia czoła wszystkim wyzwaniom. Jeździ samochodem, który
sam prowadzi nogami. Brał nawet
udział w rajdach samochodów terenowych 4x4. Lubi także muzykę
Spotkanie dwóch Stasiów © A. Pluta
i wędrówki górskie.
dzieci z ogromnym zainteresowaniem
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt
przyglądały się wykonywaniu prac sto- Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, Przewodpami, podziwiając tym razem niezwykłe niczący Rady Gminy Raszyn Dariusz
umiejętności posługiwania się kredkami Marcinkowski, wicewójt Mirosław Chmiepastelowymi. Artyście towarzyszył mały lewski, wiceprzewodnicząca Rady Anna
mieszkaniec naszej gminy – piętnasto- Matracka (inspiratorka spotkania), ksiądz
miesięczny Staś Salach, który – podob- proboszcz Zdzisław Karaś.
nie jak pan Kmiecik – urodził się bez rąk.
Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK
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WYDARZENIA W ŚWIETLIKU

Znowu grają na Scenie!
Pod koniec września ruszył drugi sezon Sceny Dobrej Muzyki
– cyklicznych koncertów granych w Świetlicy środowiskowej
na Rybiu. Podobnie jak w ubiegłym roku, również w tym
organizatorzy postawili na różnorodność formy i wykonania. Tym razem jednak postanowili zaprezentować widowni
twórców trochę lepiej znanych szerokiej publiczności.

Jak dotąd zagrali...
Na wrześniowej Scenie wystąpił Michał Gotz, przedstawiając
repertuar ze swojej płyty „OBIEKT SEKSUALNY” – siedemnaście piosenek kabaretowych (w tym teksty Agnieszki Osieckiej, Dariusza Rzontkowskiego, Michała Zabłockiego czy Zbigniewa Książka) traktujących o relacjach damsko-męskich oraz
ich konsekwencjach.
W październiku koncert dała Caren – Katarzyna Wiercińska,
utalentowana wokalistka jazzowa, tancerka i autorka tekstów.
Razem z Aleksandrem Kabicińskim (gitara akustyczna) oraz
Pawłem Wiśniewskim (fortepian) zaprezentowali dziesięć dobrze
wszystkim znanych piosenek polskich i angielskich, takich jak
Pogoda Ducha, Samba na estradzie, Przeżyj to sam, Isn’t she lovely czy
I believe I can fly. O sukcesie koncertu świadczyć może choćby
wyklaskany przez publiczność bis oraz duże zainteresowanie
wykonawcami po koncercie.
Zgodnie z założeniem po każdym koncercie przygotowany jest
poczęstunek dla wszystkich obecnych, umożliwiający wymianę
opinii na temat występu oraz spotkanie z wykonawcami.

Caren, Aleksander Kabaciński i Paweł Wiśniewski © Z. Kaiper

Warto!
Scena Dobrej Muzyki to inicjatywa powołana do życia przez
Pawła Wiśniewskiego i Roberta Grzeszczaka, dwóch instruktorów na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą. Koncerty,
podobnie jak organizowane co miesiąc seanse filmowe, to propozycja przygotowana z myślą o dorosłych mieszkańcach, często
do tej pory „zapomnianych” przy okazji planowania wydarzeń
kulturalnych. I widać, że to działa – z miesiąca na miesiąc liczba
osób na widowni wzrasta, a same wydarzenia cieszą się coraz
większym zainteresowaniem.
Miejmy nadzieję, że kolejne koncerty okażą się równie udane,
co te otwierające sezon. 				
Zofia Kaiper

Turniej szachowy
Po raz kolejny z okazji Święta Niepodległości, 9. Listopada,
w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu odbył się II Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Raszyn – honorowy patronat objął
wójt naszej gminy Pan Andrzej Zaręba. Turniej miał charakter
otwarty i był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: open,
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Zwycięzcy rozgrywek © arch. Świetlika

roczniki 2001-2003 oraz 2004 i młodsze. Wzięło w nim udział
prawie 60 szachistów z naszej i sąsiednich gmin. Turniej był
rozegrany w systemie sześciorundowym – rozegrano dokładnie
172 partie szachowe (na 29 szachownicach). Rywalizacja była
bardzo emocjonująca i do ostatniej rundy toczyła się zacięta
walka o zwycięstwo. O końcowej klasyfikacji zdecydowała
punktacja pomocnicza, a różnice były minimalne. Ostatecznie
zwycięzcą w kategorii open został, podobnie jak przed rokiem
Ryszard Eggink (końcowa klasyfikacja na stronie www.swietlica-rybie.pl). Organizatorem turnieju była Świetlica Środowiskowa w Rybiu wspólnie z UKS Łady. Chciałbym podziękować
p. Magdzie Gużkowskiej-Nurkiewicz (dla tych co nie wiedzą:
byłej mistrzyni Polski seniorek w szachach) za okazaną pomoc
w przeprowadzeniu turnieju, jak również p. Maciejowi Nurkiewiczowi (również medaliście mistrzostw Polski w szachach), który
był sędzią głównym zawodów. Na zakończenie chciałbym przypomnieć, że w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu odbywają się
w piątki w 18.30-20.30 zajęcia szachowe dla uczniów klas 1-3
i klas 4-6 szkoły podstawowej, cieszące się dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszam. Mariusz Smolicha, Kierownik „Świetlika”

WYDARZENIA KULTURALNE

Rap w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
W piątkowy wieczór 08.11.2013r. w Świetlicy Środowiskowej odbył się
koncert rapowy. W roli gwiazd wystąpili Solar i Białas, którzy swoją energią wprawili w ruch całą stojącą pod sceną publiczność. Jednak okazuje się,
że raszyńska młodzież bardziej gustuje w ,,swoich” chłopakach. Wykonawcy
tacy jak Drwall, Mąka, Miper, Gregor natychmiastowo złapali kontakt
duchowy i rozruszali całą salę. Także FonTam i Bobas pokazali klasę, a ich
wersy na pewno do dziś chodzą po głowie niejednemu. Doskonała organizacja i stuprocentowy wkład sił wszystkich zaangażowanych w imprezę,
spowodował, że przekaz energii między wykonawcami i odbiorcami był
niesamowity, a profesjonalizm artystów sprawiał wrażenie, że są oni zawodowcami w swojej roli. Koncert przyciągnął nie tylko fanów muzycznej
Uczestnicy
liryki, ale także osoby, które wcześniej nie sięgały po rapowe utwory. Na sali
można było zobaczyć głównie młodzież, lecz zawitały także starsze pokolenia. Kilka godzin skakania, machania rękoma i słuchania świetnych wykonawców wywołało uśmiech i stworzyło niepowtarzalne wspomnienia. Katarzyna Krawczyk Redaktor Sali prób muzycznych
Inicjatorzy (młodzież) serdecznie dziękują wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tego koncertu
oraz Urzędowi Gminy Raszyn za wsparcie finansowe

Raszyński Grudzień
1 grudnia, godz. 16.00
WIECZÓR ADWENTOWY – Sala Widowiskowa GOK
w Falentach (Al. Hrabska 2, budynek OSP w Falentach)
Zapraszamy mieszkańców w każdym wieku – WSTĘP
WOLNY!
3 grudnia

Mikołaj dla dzieci rolników, przedstawienie teatralne
– Sala Widowiskowa GOK w Falentach (Al. Hrabska 2,
budynek OSP w Falentach).

4 grudnia, godz. 12.30
Mikołajkowe spotkanie autorskie uczniów kl. III SP
w Sękocinie z pisarzem Marcinem Pałaszem. Czytelnia
Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20.

6 grudnia

„Mikołajkowa abolicja w bibliotece” – całodzienna
akcja przyjmowania przetrzymanych książek bez przykrych konsekwencji finansowych.

9-23 grudnia

Świąteczny kiermasz taniej książki. Gminna Biblioteka
Publiczna w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20.

13 grudnia

Wigilia dla rolników – Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, ul. Warszawska 95.
Spotkania
przedświąteczne,
z oprawą artystyczną w Klubach Seniora.

połączone

RASZYŃSKI STYCZEŃ
5 stycznia

Koncert w Kościele św. Szczepana w Raszynie.

6 stycznia

„Trzech Króli w Falentach” – spotkanie cykliczne, integracyjne z mieszkańcami Falent – koncert, wspólne
śpiewanie kolęd. – Sala Widowiskowa GOK w Falentach (Al. Hrabska 2, budynek OSP w Falentach).

Zapraszamy

RaszynAriat
Raszyńskie Centrum Wolontariatu

zaprasza do współpracy wszystkie osoby, chcące poświęcić
swój wolny czas na pomoc w nauce dzieciom z terenu Naszej
Gminy.
Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel. (22) 378 14 82, fax. (22) 378 14 86
e-mail: raszynariat@gmail.com
koordynator ds. wolontariatu Karolina Staszewska

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868
Sekretarz: Z. Kaiper | Zdjęcie na okładce: A. Pluta
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt,
09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

Nakład: 6900 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów
tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów, a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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ŁADY W PAŁACU PREZYDENCKIM

SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁADACH

Na nadzwyczajnym koncercie w nadzwyczajnym miejscu
To był koncert nadzwyczajny – nie tylko
dlatego, że tak było napisane w programie, ale przede wszystkim ze względu na
miejsce, gdzie się odbył i artystów, którzy wzięli w nim udział. W dniu 16 października br. w Pałacu Prezydenckim zorganizowano koncert upamiętniający 200.
rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Zaproszono nań wybitne i znane
osobistości ze świata kultury i polityki.
Wśród gości byli także delegaci ze szkół
noszących imię księcia Józefa Poniatowskiego, w tym przedstawiciele naszej
szkoły. Koncertu upamiętniał rocznicę
śmierci bohatera spod Raszyna, ale również prezentował jego mało znanego krewnego księcia, Józefa Michała Ksawerego
Poniatowskiego, syna bratanka ostatniego
króla i syna kuzyna księcia Józefa Poniatowskiego, który w XIX w. był cenionym
kompozytorem i dyplomatą.

Lekcja żywej historii
Niesamowite było już samo miejsce koncertu - Pałac Prezydencki, w któr ym
zapach historii unosi się nad każdym
eksponatem i każdym pomieszczeniem.
Świadomość, że patrzy się na przedmioty,
które odegrały doniosłą rolę w naszej
historii, a o których czytało się jedynie
w podręcznikach – jest naprawdę bezcenna. Zwłaszcza dla uczniów, dla których była to lekcja żywej historii. Koncert
odbył się w Sali Kolumnowej, której niewątpliwą ozdobą jest kryształowy żyrandol. Wystąpiło dwoje artystów: Joanna
Woś, nazywana królową włoskiego bel
canto oraz Robert Morawski, czołowy
polski pianista – kameralista. Chociaż
nie wszyscy z nas znają się na muzyce
klasycznej, jednak ciarki nam po plecach

Pod pomnikiem Księcia © arch. szkoły

chodziły, gdy słyszeliśmy nieskazitelnie
czysty głos pani Joanny i te niesamowicie wysokie tony. Jeżeli dodać do tego jej
subtelny wygląd, delikatność w każdym
ruchu i to, że miało się wrażenie, jakby
każdy dźwięk widoczny był na jej twarzy
– to obraz będzie prawie pełny. Niezwykłe
przeżycie estetyczne dla oka i ucha.

Spotkanie z Prezydentem i jego
gośćmi
Po koncercie nastąpiło spotkanie z panem
Prezydentem, Bronisławem Komorowskim
i jego żoną, Anną Komorowską. Był uścisk
dłoni, wspólne zdjęcie oraz autograf - na
wieczną rzeczy pamiątkę. Prawdziwymi
łowczyniami autografów okazały się nasze
uczennice – Maja Klimaszewska, Ola
Wrona i Iza Kamińska, którym udało się
zdobyć podpis m.in. Małgorzaty Niezabitowskiej, Elżbiety Dzikowskiej, Marka
Borowskiego, Magdaleny Jethon. Osoby
z pierwszych stron gazet, a wśród nich my,

przedstawiciele Szkoły Podstawowej im.
Księcia Poniatowskiego w Ładach.

POSTscriptum
W dniu 19 października 2013 roku nasz
Poczet Sztandarowy został zaproszony
do złożenia kwiatów przed pomnikiem
księcia Józefa Poniatowskiego przed
Pałacem Prezydenckim. To kolejna już
okazja dla uczniów do spotkania z Prezydentem, który w imieniu narodu złożył kwiaty pod pomnikiem księcia Józefa
Poniatowskiego. Wśród zaproszonych
gości była także delegacja szkoły z panem
Dyrektorem Wiesławem Borsukiem oraz
przedstawiciele władz samorządowych
Gminy Raszyn na czele z panem Wójtem
Andrzejem Zarębą. Po uroczystości delegacje zostały zaproszone do zwiedzania
Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zorganizowano okolicznościową wystawę poświęconą naszemu Patronowi.
Iwona Pastuszka, nauczyciel SP w Ładach

Lekcja wychowania patriotycznego

Akademia z okazji Narodwego Święta Niepodległości © M. Kaiper
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Taką nazwę można z pewnością nadać uroczystej akademii, która odbyła się
w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach z okazji
obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Pod dekoracją z portretem
Naczelnika Józefa Piłsudskiego uczniowie zainscenizowali wydarzenia towarzyszące odzyskiwaniu niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.
Towarzyszył im chór szkolny, z profesjonalnie wykonywanymi pieśniami
patriotycznymi, a szczególnie legionowymi, do śpiewania których włączali
się spontanicznie uczniowie, nauczyciele i goście. O sile przekazu i zaangażowaniu w przedstawiane wydarzenia z pewnością świadczy to, że nie tylko
Hymn Narodowy, ale również Rotę, uczestnicy akademii zaśpiewali stojąc.
To była wspaniała lekcja historii i wychowania patriotycznego.
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Małgorzata Kaiper

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Czytanie na dywanie
W dorosłym życiu różnica kilku lat
nie ma żadnego znaczenia, ale przed osiągnięciem pełnoletniości wydaje się przepaścią nie do pokonania. Czy możliwy jest
satysfakcjonujący obie strony, twórczy
i radosny kontakt pomiędzy gimnazjalistą a przedszkolakiem? Wbrew wcześniejszemu przeświadczeniu śmiało można
stwierdzić, że tak. Z pomocą mogą tutaj
przyjść książki.
Tak właśnie rzecz się ma podczas
cyklicznych spotkań Czytanie na dywanie, które trwają w naszym przedszkolu
„W Stumilowym Lesie” od kilku lat i cieszą się ogromnym entuzjazmem zarówno
ze strony przedszkolaków, jak i gimnazjalistów. Dzięki książkom dwie, zdawałoby
się całkiem odrębne grupy wiekowe stają
się sobie bliskie. Gimnazjaliści czują się
przewodnikami, mentorami, dzielą się
swymi dawnymi fascynacjami literackimi,
książkami, które ich ukształtowały. Rozwijają swoją opiekuńczość i mają poczucie, że dla kogoś są idolami, autorytetami,
że ktoś postrzega ich jak ludzi dorosłych. Przedszkolaki natomiast bardzo

cieszą się z kontaktu
z dużo starszymi kolegami, którzy nie traktują ich lekceważąco,
ale z empatią i oddaniem. Chłoną czytane
opowieści, chętnie
uczestniczą w rozmowach o nich. Niezwykle budujący jest fakt,
iż młodzi ludzie są
na tyle blisko świata
książek, że potrafią zarażać swoją pasją
dzieci z przedszkola, tym samym kształtują kolejne pokolenia czytelników.
W ubiegłym roku raz w miesiącu
odwiedzały nasze przedszkole trzy gimnazjalistki - Adriana Niewiadomska, Daria
Stolarek i Katarzyna Kędziora. Zainspirowane przez Panią Ludmiłę Jaworską
– Pieszkę, koordynatorkę akcji z Gimnazjum nr 1 w Raszynie, czytały dzieciom
z grupy Tygryski Przygody Żółwia Franklina
oraz inne książeczki. Dzieci z przyjemnością słuchały czytania w interpretacji starszych, w ich oczach niemal dorosłych,

Zasłuchane przedszkolaki

koleżanek. W tym roku akcja jest kontynuowana ku radości zarówno przedszkolaków, jak i gimnazjalistów. Grupie Złote
Rybki ulubione lektury będą czytały Julia,
Kasia i Klaudia zaś Puchatkom ich starsze
koleżanki Ada i Daria. To w naszym przedszkolu jedna z wielu inicjatyw promujących czytelnictwo, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Wierzymy również
głęboko, że akcja Czytanie na dywanie nie
będzie jedyną formą współpracy naszego
przedszkola z Gimnazjum.
Nauczyciele z Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie

Zmiany w finansowaniu przedszkoli a zajęcia dodatkowe
13 czerwca Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw, która niesie za sobą znaczące skutki dla wychowania
przedszkolnego.
1 zł/za dziecko/za godzinę
Do takiej kwoty ustawa ograniczyła ponoszoną przez rodziców od 1.09.2013 r.
opłatę za pobyt dziecka w placówce,
nie pozwalając im na finansowanie, jak
dotychczas, zajęć dodatkowych. Jednocześnie gminom przekazano dotację w wysokości 103,50 zł miesięcznie na dziecko.
Zdaniem MEN-u, zastosowane rozwiązanie nie powinno ograniczać oferty przedszkoli, ponieważ w podstawie programowej znajdują się zajęcia umuzykalniające,
taneczne, plastyczne. Ich realizację dyrektorzy przedszkoli mogą powierzać nauczycielom, zatrudniać kolejnych z właściwymi kwalifikacjami lub podpisać umowę
z podmiotem zewnętrznym.
Standardy wychowania przedszkolnego
Nowe rozwiązania wywołały duże zamieszanie z uwagi na zaskoczenie, ponieważ
weszły w życie z początkiem roku szkolnego, bez czasu na przygotowanie; różnice interpretacyjne, które wprowadzały
zamieszanie, czy wreszcie zdenerwowanie

Umiemy spiewać © arch Przedszkola w Stumilowym Lesie

rodziców, którym zależy na wzbogacaniu
kształcenia dzieci. Trudno było też znaleźć się w tym wszystkim gminom, zmuszonym do podjęcia zupełnie nowych
zadań, zwłaszcza, że dotacja, jeśli nawet
pokrywała dotychczasowe wpłaty rodziców, nie dawała, wbrew zapewnieniom
MEN-u, środków na opłacanie zajęć
dodatkowych.
Rozwiązanie przyjęte
przez Gminę Raszyn
14 listopada br., odbyło się posiedzenie
Komisji Oświaty Rady Gminy Raszyn,

zwołane na wniosek Dyrektorów gminnych placówek przedszkolnych: Hanny
Pasterskiej, Magdaleny Kołakowskiej,
Jolanty Nowak, Ewy Gac i Jolanty Kosz,
w którym uczestniczyli: Przewodnicząca
Komisji Oświaty Maria Makarska, członkowie Komisji: Teresa Nowak i Sławomir
Ostrzyżek oraz Wójt Andrzej Zaręba
i z-ca Wójta Marzena Lechańska. Celem
spotkania było ustalenie, jakie zajęcia
dodatkowe mogą zaoferować dzieciom
gminne placówki przedszkolne. Wójt
Andrzej Zaręba poinformował, gmina
nie jest w stanie podnieść wysokiej już
kwoty utrzymania dziecka w gminnym
przedszkolach, która wynosi 1147 zł na
jedno dziecko, zwłaszcza, że 75% tej
kwoty gmina płaci ponadto na każde
dziecko w przedszkolu niepublicznym.
Może natomiast sfinansować dwa rodzaje
zajęć dodatkowych, jednakowych dla
wszystkich placówek, których realizatorzy zostaną wyłonieni w przetargu rozpisanym przez Gminę. Propozycja zyskała
aprobatę Pań Dyrektorek przedszkoli,
które w najbliższym czasie wspólnie określą rodzaj zajęć i ich zapotrzebowanie dla
każdej z placówek. Jest szansa, że zajęcia
rozpoczną się na początku 2014 r.
Małgorzata Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Szkolimy siebie i innych
– W dniach 10-11 października
odbyło się w Warszawie szkolenie dla
bibliotekarzy chcących w profesjonalny
sposób prowadzić różnego rodzaju spotkania. My też tam byliśmy! Zgodnie z raportem „Po co Polakom biblioteki?”, placówki biblioteczne są miejscem częstych
spotkań w celach kulturalnych, społecznych i towarzyskich. Ludzie nawiązują
tam kontakty, cieszą się swoją obecnością,
uczą się i realizują cele związane z zainteresowaniami, czy ścieżką zawodową.
Celem szkolenia „Dobre spotkanie. Jak
to zrobić?” była pomoc bibliotekarzom
w przygotowywaniu, prowadzeniu i podsumowywaniu spotkań w gronie społeczności lokalnej i nie tylko. Podczas warsztatów ćwiczyliśmy różne formy spotkań,
komunikację werbalną i niewerbalną,
próbowaliśmy przełamywać wewnętrzny
opór przed publicznymi wystąpieniami,
udoskonalaliśmy metody pracy w grupie. Warsztaty zorganizowała Fundacja

Robocza wizyta bibliotekarzy z Mszczonowa

Pracownicy raszyńskiej biblioteki na Kongresie

Podczas warsztatów

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
przy współudziale Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.
– 21-22 października w Centrum
Nauki Kopernik miał miejsce kolejny,
czwarty już, Kongres Bibliotek Publicznych tym razem pod hasłem „Biblioteka
pełna ludzi”. Był on jak zwykle okazją
do spotkania bibliotekarzy z całej Polski,
wymiany doświadczeń, pomysłów, inspiracji, pozytywnej energii, a także poruszenia spraw ważnych dla społeczności
lokalnych, dla których na co dzień pracują bibliotekarze. Z raszyńskiej biblioteki
uczestniczyło zarówno w części oficjalnej,
jak też rozbudowanej części warsztatowej pięcioro bibliotekarzy. Wspieraliśmy
także Kongres uczestnicząc w pracach
wolontariuszy.
– Poza podnoszeniem własnych kompetencji zawodowych, służymy swoją wiedzą innym. Dzięki rekomendacjom dwu
organizacji pozarządowych dla raszyńskiej placówki – tj. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
24/25 września oraz 24/25 października

byliśmy na inauguracyjnych szkoleniach
rozpoczętej niedawno III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Zaproszono
nas w charakterze „dobrych praktyk”.
W specjalnej prezentacji podzieliliśmy
się z kolegami i koleżankami po fachu
swoim doświadczeniem i wiedzą wyniesioną z udziału w poprzedniej edycji Programu, przedstawiliśmy radości i problemy, które towarzyszyły nam podczas
uczestnictwa w nim, zaprezentowaliśmy
realizowane przez nas aktualnie projekty oraz zachęcaliśmy do aktywności
na rzecz mieszkańców i pozyskiwania
środków zewnętrznych na swoje działania. Tę samą porcję wiedzy przekazaliśmy
również zespołowi bibliotekarzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, której pracownicy wraz z dyrektorem
byli w naszej bibliotece z roboczą wizytą
1 października br. Ku naszemu wielkiemu
zadowoleniu, po wszystkich trzech spotkaniach odebraliśmy wiele pozytywnych
sygnałów zwrotnych, zarówno od uczestników, jak i trenerów CAL – p. Katarzyny
Kozłowskiej i Grażyny Gnatowskiej.

Wizyta uczniów ze SP w Sękocinie
13.11.2013 odbyła się w raszyńskiej
bibliotece lekcja biblioteczna w charakterze godzinnego warsztatu z uczniami klas
III ze Szkoły Podstawowej im. W. Potockiego w Sękocinie. Zastanawialiśmy się
wspólnie, co łączy bibliotekę szkolną
i publiczną, dlaczego warto odwiedzać jedną i drugą oraz w jaki sposób
biblioteki te mogą się uzupełniać. Pracowaliśmy metodami warsztatowymi

w grupach, a podsumowaliśmy lekcję
krótką wycieczką po budynku. Głównym
zadaniem uczniów w trakcie spotkania było uzupełnienie w 10-osobowych
zespołach plansz przygotowanych przez
bibliotekarza. Na planszach były gotowe
propozycje trzydziestu aktywności, które
można realizować w bibliotece szkolnej lub publicznej. Zadaniem uczniów
było przyporządkowanie konkretnych

Magdalena Golec, Łukasz Żywulski

aktywności do jednego z dwóch typów
bibliotek, do obu lub do żadnej z nich.
Każda z grup wykazała się tutaj sporą
pomysłowością dodając na końcu także
swoje propozycje. Lekcję poprowadził
starszy bibliotekarz Łukasz Żywulski
według własnego pomysłu. Dziękujemy za
miłą wizytę, a zainteresowane klasy szkół
podstawowych zapraszamy na organizowane przez nas spotkania i lekcje.

Mikołajkowa abolicja
w bibliotece

Omawianie wyników pracy warsztatowej © M. Kłos
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Uczniowie SP w Sękocinie podczas warsztatu © M. Kłos
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Drodzy Czytelnicy, informujemy, że w dniu
6 grudnia w godz. 11.00 – 19.00 w naszej
bibliotece trwa „Mikołajkowa abolicja”, czyli
całodzienna akcja przyjmowania przetrzymanych
książek bez przykrych konsekwencji finansowych.
Wszystkich posiadających w domach zbiory, które
nie zostały oddane w terminie – zapraszamy
na Poniatowskiego 20 :) !

SPORT

SP Raszyn Mistrzem Gminy
w Mini Piłce Koszykowej
Chłopców i Dziewcząt
W dniu 25.10. br. SP w Raszynie podczas
Gminnego Turnieju Mini Piłki Koszykowej, nasze reprezentacje dziewcząt
i chłopców wywalczyły I miejsca i zakwalifikowały się do rozgrywek powiatowych.
Na II miejscu były Łady, a na III Sękocin.
Chłopcy grali w składzie: Miłosz Karbowiak, Filip Mitura, Kuba Baran, Bartek
Stawczyk, Aleksander Kucharski, Jakub
Pietrzak, Paweł Krześniak, Jakub Matysiak, Szymon Marciniszyn, Dominik
Bednarczyk, Przemysław Eggink i Marcin Zgiep. Nasze wspaniałe dziewczyny
grały w składzie: Magda Pariaszewska,
Sylwia Modrzejewska, Wiktoria Ptaszek,
Zuzanna Solska, Julia Albayrak, Klaudia
Dwulit, Julia Łopaciuk, Natalia Szajko,
Magda Kaczorowska, Dayana Narayanan,
Dominika Wieczorek, Natalia Wyrębska
i Natalia Zgiep.

Najlepsi zawodnicy © arch. szkoły

W Powiatowym Turnieju Mini Piłki
Koszykowej Dziewcząt, 29.10 br,.
ponownie podejmowaliśmy u siebie
gości. Drużyna naszych dziewcząt zajęła
IV miejsce w składzie: Magda Pariaszewska, Sylwia Modrzejewska, Wiktoria Ptaszek, Zuzanna Solska, Julia Albayrak,
Klaudia Dwulit, Julia Łopaciuk, Natalia Szajko, Magda Kaczorowska, Natalia
Wyrębska i Natalia Zgiep.
Zmagania chłopców w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Koszykowej odbyły się 30.10.br. w Nadarzynie.
Drużyna w składzie: Kuba Baran, Filip

Najlepsze zawodniczki © arch. szkoły

Mitura, Bartek Stawczyk, Aleksander
Kucharski, Jakub Pietrzak, Jakub Matysiak, Szymon Marciniszyn, Dominik Bednarczyk, Przemysław Eggink i Marcin
Zgiep uplasowała się na V miejscu.
Całej ekipie naszych sportowców dziękujemy za poniesiony wysiłek i życzymy
dalszych sukcesów. A w następnym numerze Kuriera Raszyńskiego przekażemy
relację z Mistrzostw Szkoły w Pływaniu.
mgr Agnieszka Zgiep nauczyciel SP Raszyn

Z uśmiechem po zdrowie
wyszli 19 października br., w sobotni,
początkowo mglisty, a potem słoneczny poranek, uczestnicy „I-go Marszu z Uśmiechem po Zdrowie.
Pomysłodawcą rekreacyjnego spotkania
był Zespół ds. Promocji Zdrowia ze SP
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach,
któr y planuje wiele takich inicjatyw,
ponieważ placówka ubiega się o tytuł
„Szkoły Promującej Zdrowie”. Uczestnicy, uczniowie i mieszkańcy, pod okiem
p. Elżbiety Szeląg - profesjonalnej instruktorki nordic walking z GOK-u w Raszynie uczyli się, jak prawidłowo chodzić
z kijami. Gościem specjalnym spotkania
był wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba,
który podziękował Zespołowi za inicjatywę i życzył uczestnikom wielu pozytywnych emocji podczas marszu. Organizację
uśmiechniętego nordic walkingu aktywnie
wsparła ekipa GOK-u pod kierownictwem
Dyrektor p. Katarzyny Klimaszewskiej.

Uczestnicy marszu © arch. szkoły

Dzięki sponsorom przedsięwzięcia zapewniliśmy uczestnikom profesjonalną opiekę
medyczną w postaci lekarza i karetki
z ratownikami. Sympatycy przedsięwzięcia obdarowali nas zdrowym poczęstunkiem - pysznymi jabłkami i wodą mineralną w butelkach oklejonych nalepkami
przygotowanymi specjalnie na tę okazję.
Organizatorzy „I-go Marszu z Uśmiechem
po Zdrowie” zapowiedzieli kolejne inicjatywy zachęcające do zdrowego stylu życia.
Koordynatorki programu:
„Szkoła Promująca Zdrowie” w SP Łady

POLSKA SZTANGA

IWF – World Weightlifting Championships
– Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów.
Gminny Ośrodek Sportu był i kibicował naszym!

W niedzielę, 27.10. br. delegacja
z GOS-u oraz Gminy Raszyn uczestniczyła w finale Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów we Wrocławiu. W tym
dniu 3500 kibiców z całego świata oglądało na żywo walki ciężarowców w kategoriach: ciężkiej i super ciężkiej, wypełniając do ostatniego miejsca wrocławską Halę
Stulecia. Wielkiej satysfakcji dostarczył
Polakom Bartłomiej Bonk sięgając po brązowy medal w kategorii 105 kg, czym
powtórzył sukces z Londynu. Na żywo
widzieliśmy, co dzieje się w strefach
kibica, gdy do sztangi podchodził Polak…
Wielu nie kryło wzruszenia, a flaga Polski
w rekach była naszą dumą!

© arch. GOS

Podnoszenie ciężarów ma bardzo silną
tradycję w polskim sporcie. W tej dyscyplinie odnieśliśmy wiele sukcesów rangi europejskiej, światowej i olimpijskiej. Do historii przeszli tacy zawodnicy jak Waldemar
Baszanowski czy Zygmunt Smalcerz, trener oraz mentor znanego w kraju i świecie,
radzynianina Sławomira Ruszczyka, który
obecnie jest szefem wyszkolenia oraz głównym trenerem młodych sztangistów Klubu
Sportowego Raszyn.
Atmosfera i doskonała organizacja wrocławskich mistrzostw zrobiła na nas duże
wrażenie. Spotkaliśmy się ze sławami
polskiego sportu: Szymonem Kołeckim,
obecnym Prezesem Zarządu Polskiego
Związku Podnoszenia Ciężarów i Zygmuntem Smalcerzem, złotym medalistą olimpijskim, a obecnie szefem kadry
USA. Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie wraz z KS Raszyn oficjalnie obiecał,
że zorganizuje na wiosnę pierwszy rzut
II Ligi Podnoszenia Ciężarów. Słowa
dotrzymamy!
Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor GOS-u

Raszyn tam był © arch. GOS
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RASZYNIACZEK
BARWY JESIENI - Prace plastyczne dzieci
z Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

Dzień Dobry!

Obiecałem wprawdzie, że już kończę tematykę wakacyjną,
ale otrzymałem tak urocze prace, że aż żal ich nie pokazać.
Prace te wykonały dzieci z klas I-III na gminny konkurs
pod hasłem: „Pocztówka z wakacji”. Organizatorem była
Szkoła Podstawowa w Ładach. Do konkursu zgłoszono 68 prac.
Komisja konkursowa nauczycieli w składzie: Barbara
Woźniak (przewodnicząca), Marzena Borsuk, Zofia Klimaszewska, Agnieszka Dobosz przyznała 15 równorzędnych nagród
w czterech kategoriach wiekowych. Z przyjemnością informuję,
ze wszystkie te prace udało się zaprezentować. Zwróćcie uwagę na bogactwo treści obrazków i piękną, wesołą kolorystykę lata. Prace w jesiennych barwach wykonały przedszkolaki
z Przedszkola „W Stumilowym Lesie”. Przed nadchodzącą zimą
świat staje się coraz bardziej zszarzały, zbrązowiały i zgaszony,
nieco smutniejszy. Ale także nastrojowe prace także BARWY
LATA mają swój urok. A w grudniu – zmiana nastroju na zimowy i świąteczny. Czekam na prace radosne i kolorowe.
Pozdrawiam Raszyniaczek

Gminny Konkurs Plastyczny
„Pocztówka z wakacji”
Kategoria – oddziały przedszkolne
1. Przemysław Radoliński – Szkoła w Sękocinie – nagroda
2. Maciej Borsuk – Szkoła w Ładach – nagroda
3. Aleksandra Możdzeń – Szkoła w Sękocinie – nagroda
4. Mikołaj Rosiński – Szkoła w Sękocinie – wyróżnienie
5. Kornelia Kozłowska – Szkoła w Raszynie – wyróżnienie
6. Aleksandra Kolmus – Szkoła w Ładach – wyróżnienie

Ola Jarząb – grupa Puchatki

Aleksander Lewandowski – gr. Skrzaty

Malwina Skoczyk – grupa Pszczółki

Tomek Nguyen – grupa Puchatki

Gabriela Wyszomierska – gr. Pszczółki

Dominik Wlazło – grupa Pszczółki

Magdalena Kowalska – gr. Króliki

1

6

7

Kategoria – klasy II
13. Julia Gębal – Szkoła w Sękocinie – nagroda
5
14. Milena Pengryn – Szkoła w Ładach – nagroda
15. Igor Jabłoński – Szkoła w Sękocinie – nagroda
16. Krzysztof Dziedzic – Szkoła w Ładach – wyróżnienie
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Filip Piotrowski
– grupa Maleństwa

15

Kategoria – klasy III
17. Martyna Kulińska – Szkoła w Ładach – nagroda
18. Oliwier Kolmus – Szkoła w Ładach – nagroda
Kategoria – klasy I
19. Małgorzata Janiec – Szkoła w Raszynie – nagroda 3
7. Gabriela Bąk – Szkoła w Ładach – nagroda
20. Marcel Lao – Szkoła w Ładach – nagroda
8. Joanna Gala – Szkoła w Ładach – nagroda
9. Gabriela Szymanek – Szkoła w Sękocinie – nagroda 21. Thuy Ha – Szkoła w Raszynie – nagroda
22. Ernest Gryber – Szkoła w Raszynie – nagroda
10. Natalia Zaraś – Szkoła w Raszynie – wyróżnienie
11. Barbara Pudełko – Szkoła w Sękocinie – wyróżnienie 23. Iga Lepianko – Szkoła w Raszynie – wyróżnienie
12. Amelia Bryszuk – Szkoła w Sękocinie – wyróżnienie 24. Nikola Adamczyk – Szkoła w Raszynie – wyróżnienie
25. Szymon Kolmus – Szkoła w Ładach – wyróżnienie
12

Antoni Białecki
– gr. Maleństwa

Piotr Bajnóg
– grupa Pszczółki
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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

