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ROZWÓJ GMINY RASZYN

Inwestycje na lata

Tradycją jest już, że pod koniec roku Wójt Andrzej Zaręba przekazuje mieszkańcom do użytkowania nową, znaczącą inwestycję. O ich znaczeniu świadczy to, że szybko przyzwyczajamy się do nowego obiektu. Koniec roku jest dobrą okazją
do przypomnienia inwestycji zwieńczających rok 2011, 2012 i zaprezentowania tegorocznej.

2011 rok – Pełnowymiarowe Wielofunkcyjne Boisko WRONIK przy Szkole Podstawowej w Raszynie
To błyskawicznie i doskonale wykonana inwestycja. Już po niespełna 5-ciu miesiącach budowy można było rozgrywać pierwsze mecze. Przed południem korzystają z niego dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, po południu
gminne kluby sportowe i mieszkańcy. O standardzie i doskonałym wykorzystaniu obiektu świadczy tytuł „Boisko
na medal 2012” nadany przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej i tytuł „Sportowej Gminy 2012”.

2012 rok – Centrum Medyczne w Raszynie I etap
Budowa obiektu trwała 13 miesięcy. W listopadzie 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej, doskonale wyposażonej placówki. To jeden z najnowocześniejszych ośrodków zdrowia w województwie mazowieckim.
Warunki pracy personelu medycznego i leczenia pacjentów są zdecydowanie lepsze, niż te, które były możliwe
w zaniedbanym budynku. Po zakończeniu przebudowy stara część zostanie połączona z Centrum Medycznym.

2013 rok – Przedszkole jak z bajki
18 grudnia, swoje podwoje otworzyło nowe przedszkole przy Lotniczej w Raszynie. Od początku stycznia do wspaniałego nowoczesnego obiektu, przewędrują wszystkie przedszkolaki ze „Stumilowego Lasu” na Poniatowskiego. Nowy
obiekt oferuje im duże, wygodne, doskonale wyposażone sale z łazienkami, kolorowe szatnie, wspaniałą salę widowiskową, rozległy i bogato wyposażony plac zabaw. Dzieci i ich rodzice na pewno polubią swoje nowe przedszkole.
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WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Noc się przejaśnia, gwiazdy jaśniej świecą
Śnieg skrzypi i iskrzy w blasku gwiazd
Wszystkie stworzenia do stajenki lecą
Bo to narodzin dzieciątka czas
Józef Jankowski z Falent

Wszystkim mieszkańcom
Gminy Raszyn życzymy,
aby przy wigilijnym stole
nie zabrakło im ciepła, dostatku
i radości z czasu spędzonego wśród najbliższych,
a nadchodzący 2014 rok przyniósł wiele wspaniałych dni.

Fragment wiersza „Szopka betlejemska”

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
wraz ze wszystkimi Radnymi
Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedla
Redakcja Kuriera Raszyńskiego Małgorzata i Zofia Kaiper

Jakie inwestycje czekają nas w 2014 roku?
O planach na nadchodzący czas
pytamy Wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zarębę
Projekt budżetu na 2014 rok jest kontynuacją zadań z lat poprzednich, głównie
z 2013. Od początku tej kadencji podejmujemy dużą ilość zadań inwestycyjnych,
ponieważ takie są oczekiwania naszych
mieszkańców. W ciągu dwóch pierwszych
lat zrobiliśmy tyle, ile wykonano podczas
całego okresu 2002-2006. Dzięki temu
Gmina Raszyn nadrabia zaległości w stosunku do swoich sąsiadów: Lesznowoli,
Nadarzyna czy Michałowic. Jeśli utrzymamy takie tempo prac mamy szanse nie
tylko im dorównać, ale wyprzedzić. Staram się w każdym kolejnym roku utrzymywać poziom inwestycji z roku poprzedniego. Wysoko postawiona poprzeczka,
wymaga ode mnie i moich pracowników
solidnej i wytrwałej pracy, ale dzięki nim
można mówić o harmonijnym i stałym
rozwoju Gminy Raszyn.

Przede wszystkim kanalizacja
Prawie połowa przyszłorocznych wydatków majątkowych przeznaczona jest na
budowę kanalizacji, z którą wchodzimy
w kolejne rejony gminy. Finansujemy ją
z własnych środków oraz z Funduszu

Spójności Unii Europejskiej. W tej
kadencji złożyliśmy 4 wnioski w 4 projektach. W dwóch podpisaliśmy umowy,
w 3 – pozytywnie przeszliśmy etap oceny,
czekamy na podpisanie umowy, 4 wniosek jest na etapie składania dokumentacji. W 2013 r. refundacja z Funduszu
Spójności wyniosła 8,6 mln złotych.
Sądzę, że sumie uzyskamy zwrot wysokości inwestycji gminnych z jednego
roku. To naprawdę dużo. Musimy jednak pamiętać, że zanim pieniądze unijne
zasilą gminny budżet, musimy inwestycję wykonać z własnych środków. Faktyczny poziom dofinansowania wynosi
52-54%, co oznacza, że pozostałą kwotę
płacimy my. Na zwrot czekamy około
dwóch lat. Jestem bardzo zadowolony
z tego, że udaje nam się sprostać trudnym unijnym zasadom przygotowując
wnioski i rozliczenia inwestycji kanalizacyjnych, oznacza to jednak duże obciążenie dla budżetu. Ale dzięki temu jest
szansa na skanalizowanie całej gminy już
w następnej kadencji. Pozostaną jedynie
instalacje w nowo budowanych ulicach.

Pozostałe inwestycje
Reszta wydatków majątkowych przeznaczona jest na zakończenie wcześniej rozpoczętych inwestycji: Centrum Medycznego, Centrum Kultury

i Dziedzictwa, Szkoły Podstawowej
w Sękocinie. Będziemy budować i modernizować kolejne ulice. Kontynuowane
będą projekty ulic, chodników, odwodnień, rozbudowywanej SP w Ładach.
Nigdy dotąd nie prowadzono w naszej
gminie tak wielu inwestycji jednocześnie.
Uważam, że obecny kryzys jest dla nas
szansą na tańsze realizowanie inwestycji. Firmy wygrywające przetargi robią je
za kwoty niższe o 30-40% niż wyliczane
w kosztorysach, zatem za te same pieniądze możemy zrobić więcej. Dlatego staram ten czas jak najlepiej wykorzystać.

Udział mieszkańców
Budżet naszej gminy wynika z oczekiwań
mieszkańców i jest konstruowany przy
ich udziale. Jest bez wątpienia budżetem partycypacyjnym. Wiele inwestycji,
szczególnie tych kluczowych, podjętych
zostało na podstawie konsultacji społecznych. Duże znaczenie mają też powszechnie wyrażane oczekiwania mieszkańców.
Jak mówi przysłowie „Nie od razu Kraków zbudowano”, ale wiem, że konsekwentne, przemyślane działania w stosunkowo szybkim czasie znacząco podnoszą
poziom życia w naszej gminie. To cieszy
nas wszystkich.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn
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Prace nad budżetem 2014
W czasie jesiennych miesięcy konstruowany był projekt budżetu Gminy Raszyn
na 2014 r. Zainteresowanych kolejnymi etapami powstawania uchwały budżetowej zapraszam do lektury poniższego tekstu. Warto przy tym dodać, że procedurę uchwalania budżetu reguluje uchwała nr l/832/10 Rady Gminy Raszyn
z 2 września 2010 r.

Procedura uchwalania budżetu
Planowanie budżetu gminy na następny
rok poprzedzają informacje od Ministra Finansów o wielkości subwencji
z budżetu państwa, dotacji celowych
na realizację zdań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami i na mocy porozumień. Uwzględniając te wskaźniki skarbnik gminy opracowuje projekt budżetu i przekazuje go
wójtowi wraz z materiałami pomocniczymi. Do 15 listopada Wójt przedkłada
projekt budżetu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Przewodniczący Rady Gminy przesyła projekt
budżetu stałym Komisjom Rady w celu
zaopiniowania. W 10 dni od otrzymania Komisje przekazują opinię o projekcie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, która w ciągu 7 dni składa Wójtowi
pisemną opinię Rady Gminy. Po ewentualnym skorygowaniu Wójt przedkłada
Radzie Gminy projekt budżetu z objaśnieniami wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Inicjatywa zmian
w uchwale budżetowej należy do wyłącznej kompetencji Wójta, zaś uchwalenie
budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy. Uchwałę budżetową
Rada powinna uchwalić do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy, wyjątkowo do 31 marca roku budżetowego.
Po uchwaleniu Wójt przekazuje uchwałę
budżetową do RIO, która ma 30 dni na jej
analizę pod kątem zgodności z prawem.
Mimo, że ostatecznym autorem
jest Wójt, mieszkańcy mogą wpływać
na zapisy w budżecie. Podczas zebrań
wiejskich rozdysponowują fundusze

sołeckie i składają wnioski do budżetu.
Dają one szansę decydowania o potrzebach sołectwa co roku, a nie tak jak
poprzednio głównie podczas wyboru
nowych przedstawicieli. Duży wpływ na
umieszczanie pozycji w budżecie mają
radni, którzy dobrze znają potrzeby
mieszkańców w swoich okręgach wyborczych. Są w stałym kontakcie z Wójtem
i pracownikami Urzędu Gminy, uczestniczą w sesjach Rady Gminy, spotkaniach
z mieszkańcami, w naradach roboczych
dotyczących inwestycji na danym terenie,
w zebraniach sołeckich w swoich okręgach
wyborczych.
Co roku Dyrektorzy i Kierownicy
Gminnych jednostek budżetowych składają do Wójta preliminarz wydatków
na następny rok, uwzględniając w nim
środki potrzebne na bieżące funkcjonowanie placówek i konieczne inwestycje.
Wnioski do budżetu składają również
organizacje pozarządowe wykonujące
zadania z zakresu zadań własnych gminy,
a od 2011 roku spółka wodna.
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Komisja Planowania
Przestrzennego i Inwentaryzacji
Komisja spotka���������������������������
ła�������������������������
się���������������������
w składzie����������
: Przewodniczący – Janusz Hoffman, członkowie:
Ireneusz Koper i Kazimierz Wieczorek,
a także z-ca Wójta Mirosław Chmielewski i Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego p. Monika
Łachniak�������������������������������
. Zgodnie z jej opinią w budżecie na 2104 r. przeznaczono wystarczające
środki na zadania Referatu. Radni jedno-

Opiniowanie budżetu
przez Komisje Stałe
Przedłożony Radzie Gminy Raszyn
projekt budżetu na 2014 r. opiniowały
wszystkie Komisje Stałe Rady Gminy.
Protokołowała je Katarzyna Gardynik
prowadząca Biuro Rady Gminy. W Radzie
Gminy i na stronie internetowej został
udostępniony mieszkańcom. Zgłoszenie
propozycji wprowadzenia do budżetu
nowego wydatku lub zwiększenia wydatku
przewidzianego w projekcie możliwe było
pod warunkiem wskazania źródła jego
finansowania.

Komisja Bezpieczeństwa

Zebranie sołeckie w N. Grocholicach © M. Kaiper

kwotą 250 tys. zł zakupu wozu bojowego
dla OSP Falenty, a także przeznaczenie
środków na służby ponadnormatywne
dla policji w Raszynie pod warunkiem
przekazywanie radnym i sołtysom informacji o ich terminach i miejscach. Przewodniczący Komisji Michał Słoma
złożył ponadto wniosek o zobligowanie
Wójta do ��������������������������
złożenia wniosku do Komendanta�������������������������������
Główne������������������������
go i Komendanta Powiatowego Policji o zwiększenie ilości etatów
policjantów dla Gminy Raszyn z uwagi
na zwiększającą się ilość mieszkańców.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli
Przewodniczący Michał Słoma, członek
komisji Kazimierz Wieczorek oraz radni
– Henryka Koper i Sławomir Ostrzyżek,
z-ca Wójta Marzena Lechańska, Jacek
Gromek – Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego OSP RP w Pruszkowie i Prezes OSP Falenty Arkadiusz Możdżeń.
Komisja wnioskowała o dofinansowanie
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Posiedzenie Komisji Planowania i Inwentaryzacji © M. Kaiper

głośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
uchwały budżetowej na 2014 r.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu
i Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Przewodniczący Ireneusz Koper, członkowie: Dariusz Marcinkowski i Janusz
Hoffman oraz radna Henryka Koper.
Ponadto udział wzięli: Wójt Andrzej
Zaręba, jego z-ca Marzena Lechańska,
p.o. Sekretarza Michał Kucharski, Pełnomocnik Wójta Dominik Chmielewski,
Dyrektor Gimnazjum Ilona Łucjanek,
Dyrektor SP w Raszynie Anna Bobynko,
Prezes KS Raszyn Piotr Pikiel i członek
Zarządu Jacek Gromek. Podczas posiedzenia analizowano dotacje dla klubów

JAK POWSTAJE BUDŻET

odpadów komunalnych, realizacją ustawy
śmieciowej ����������������������������
oraz dotacją dla Spółki Wodnej. Komisja, z uwagi na zrównoważone
głosy za i przeciw nie zaopiniowała projektu budżetu.

Komisja Zdrowia
i Opieki Społecznej
Posiedzenie Komisji Sportu © M. Kaiper

sportowych, stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych. Większość zgromadzonych uznała fundusze za wystarczające,
o niewielkie podwyższenie dotacji dla
prężnie rozwijającej się sekcji bokserskiej
wystąpił Jacek Gromek. W trakcie dyskusji mówiono o niedoborze miejsca na treningi, zwłaszcza w okresie zimowym,
mimo, że sale gimnastyczne w Gimnazjum i SP w Raszynie są wykorzystane
maksymalnie. Dyskutowano nad możliwością znalezienia środków na projekt
hali widowiskowej, zastanawiano się
nad budową dalszej części boiska i placu
zabaw dla dzieci starszych przy SP
w Raszynie. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt
budżetu.

Komisja obradowała���������������������
w skład�������������
zie: Przewodnicząca Agata Kuran-Kalata i członkowie:
Anna Matracka, Teresa Nowak i Michał
Słoma oraz radna Henr yka Koper.
W zebraniu uczestniczyli również: Wójt
Andrzej Zaręba, z-ca Wójta Marzena
Lechańska oraz Anna Wudarczyk z Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, która
przedstawiła plan realizacji programów
zdrowotnych w 2014 r. Radni dyskutowali nad zasadnością szczepienia chłopców przeciwko zakażeniu brodawczakiem
ludzkim HPV, finansowaniem z budżetu

Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej © M. Kaiper
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radnej Henryki Koper o zdjęcie 50 tys.
zł z budowy punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych i przeznaczenie
ich na GOK. Nie zaakceptowała kolejnego
wniosku radnej Henryki Koper o zdjęcie
środków z projektu i budowy chodnika
w ul. Długiej w Dawidach Bankowych,
projektu sygnalizacji na skrzyżowaniu
Al. Krakowskiej i Granicznej oraz sygnalizacji na Mszczonowskiej i budowy ulic
w Osiedlu Betherówka i przeznaczenie
ich na budowę placu zabaw dla dzieci
starszych przy SP w Raszynie. Projekt
uchwały budżetowej zaopiniowano pozytywnie 2 głosami za i 1 przeciw.

Komisja Budżetu
i Mienia Komunalnego

Komisja Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Spotkała się w składzie: Przewodniczący Tadeusz Pawlikowski, członkowie: Celina Szarek, Henr yka Koper
i����������������������������������
Sławomir Ostrzy������������������
������������������������
ż�����������������
ek. Przybyli również Wójt Andrzej Zaręba, jego z-ca
Mirosław Chmielewski�����������������
, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej Jarosław Kozłowski, pracownik Referatu Szymon Salach oraz
Przewodniczący Spółki Wodnej Raszyn
Jacek Wiśniewski. Zgodnie z opinią Jarosława Kozłowskiego projektowany budżet
zabezpiecza środki potrzebne na realizowane zadania. W trakcie posiedzenia
dyskutowano nad zasadnością dosadzania drzew w parku, miejscu i terminie
powstania punktu selektywnej zbiórki

Komisja Oświaty © M. Kaiper

gminy badań bilansowych dla uczniów
i profilaktyki próchnicy u przedszkolaków z przedszkoli niepublicznych. Komisja zaakceptowała projekt budżetu 2 głosami za, 1 przeciw przy 1 wstrzymującym,
nie wyrażając zgody na propozycje zmian.

Komisja Oświaty, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
Przewodnicząca Maria Makarska, członkowie: Teresa Nowak i Sławomir Ostrzyżek, a także radni: Henr yka Koper
i Michał Słoma. Na spotkanie przybyli
również: Wójt Andrzej Zaręba, z-ca Wójta
Marzena Lecha����������������������
ń���������������������
ska, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Dyrektor
GOK Elżbieta Kuczara oraz Kierownik
Ogniska Wychowawczego w Jaworowej
Wojciech Kucewicz. Większość Dyrektorów placówek oświatowych pozytywnie
opiniowała środki na finansowanie ich
placówek, niektórzy sugerowali niewielkie zmiany. Dyrektor GOK-u Elżbieta
Kuczara wnioskowała o podwyższenie
budżetu do poziomu dotacji otrzymanej w 2013 r. Komisja przyjęła wniosek

Do zadań Komisji należy rozpatrywanie
wniosków komisji stałych Rady Gminy,
formułowanie własnych oraz ostatecznej opinii projektu ustawy budżetowej.
Komisja oceni���������������������������
ł��������������������������
a, że wnioski Komisji bezpieczeństwa nie spełniają wymogów formalnych, ponieważ nie wskazano źródła
finansowania. Dotację na dofinansowanie wozu bojowego dla OSP Falenty Wójt
postanowił wprowadzić autopoprawką.
Komisja skierowała do Wójta Gminy
Raszyn następujące wnioski:
①	Wpisanie dotacji celowej na zadanie
Komunikacja ze Starostwem Powiatowym
w Pruszkowie i przeznaczenie na ten
cel kwoty 70 000 zł, zdjętej z zadania
Rewitalizacja Kompleksu Austerii.
② Wpisanie zadania Projekt Hali Sportowej i przesuniecie na to zadanie
środki z zadania Projekt przedszkola przy
ul. Poniatowskiego w Raszynie.
Komisja zgłosiła również wiele wniosków dotyczących uzupełniania uszczegółowiania zapisów w różnych paragrafach, które Wójt postanowił wprowadzić
w formie autopoprawek. Projekt budżetu
na 2014 r. Komisja Budżetu i Mienia
Komunalnego zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie – 7 głosami za.
Małgorzata Kaiper
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SPOTKANIA W CZASIE SESJI RADY GMINY

Spotkanie w sprawie raszyńskiej służby zdrowia
10 grudnia na posiedzeniu XLV Sesji
Rady Gminy, gościli, zaproszeni przez
Przewodniczącego Rady Dariusza Marcinkowskiego: dr Jerzy Ochman, który
na początku tego roku przyjął stanowisko Kierownika Centrum Medycznego w Raszynie po rezygnacji dr Agaty
Kuran-Kalaty oraz przedstawicielki
SZPZLO Ochota: Jolanta Stefanowska Zastępca Dyrektora d/s Organizacji
i Nadzoru i Anna Olszewska-Niewieczerzał, Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa.
To już drugie takie spotkanie – poprzednie odbyło się w połowie września.

Pozytywne zmiany
Na początku spotkania dr Ochman przedstawił zebranym zmiany, jakie w ostatnim czasie nastąpiły w placówce. Jednym
z podstawowych problemów, z którymi
borykało się Centrum Medyczne, była
częsta nieobecność niektórych lekarzy.
Dlatego w miejsce jednego z nich zatrudniono nową osobę, a także wprowadzono funkcję lekarza dyżurnego, który
przyjmuje pacjentów potrzebujących
porady w danym dniu. Jednocześnie,
w związku z uruchomieniem Poradni K,
przyjęto lekarza ginekologa oraz nową
pielęgniarkę. W placówce na pełen etat
zatrudnionych jest 4 internistów i dwóch

Przedstawiciele SZPZLO Ochota © M. Kaiper

w niepełnym wymiarze godzin, co z naddatkiem wypełnia obowiązujące normy.
Skrócił się czas oczekiwania na zabiegi
rehabilitacyjne w Centrum z 3 do 2 miesięcy. Nie wszystko jednak poszło tak
dobrze. Nie udało się rozbudować centrali telefonicznej, ani zapobiec awariom
windy.

Dlaczego są kolejki?
Najważniejszą poruszoną sprawą były
kolejki ustawiające się co rano do dwóch
lekarzy: dr Kuran-Kalaty i dr Zakrzewskiej. Część przyjmowanych pacjentów
to osoby umówione wcześniej, część
w danym dniu. To właśnie oni stoją
w rannej kolejce chcąc zapewnić sobie
wizytę u wybranego lekarza. Pozostali
pacjenci mogą uzyskać poradę u lekarza

dyżurnego. Podane wyjaśnienia nie zadowoliły zebranych, którzy sugerowali,
że zwiększenie limitów zapisów telefonicznych powinno zmniejszyć problem
kolejek. Rozmawiano też o szansie zatrudnienia lekarzy specjalistów po uruchomieniu drugiej części obiektu.
W trakcie spotkania poruszono też
kwestię przedłużenia umowy z SZPZLO
Ochota na dzierżawę obiektu wybudowanego z budżetu Gminy Raszyn. Zdaniem zebranych budowa nie doprowadziła do lepszej dostępności lekarzy. Jak
wyjaśnił Wójt Andrzej Zaręba, obiekt
jest dzierżawiony operatorowi, który
z racji posiadanych kontraktów z NFZ
gwarantował mieszkańcom ciągłość bezpłatnej opieki zdrowotnej. Zmiana operatora w okresie, kiedy NFZ nie rozpisuje
konkursów na kontrakty niosła za sobą
ryzyko braku bezpłatnej opieki zdrowotnej. Budując nowy obiekt Gmina
zapewniła nieporównanie lepsze warunki
lokalowe, a także szansę na zwiększenie
zakresu usług medycznych, natomiast nie
odpowiada za jakość usług medycznych.
Zamykając spotkanie Przewodniczący
Rady Dariusz Marcinkowski zaznaczył,
że, tylko wspólne działanie pozwoli rozwiązać istniejące problemy. Oby tak się
stało.
Zofia Kaiper

Spotkanie z Komendantami Policji
Podczas Sesji Rady Gminy obyło się również spotkanie z Komendantem Powiatow ym Policji w Pruszkowie nadkomisarzem Hubertem Kowalczewskim
i Komendantem Policji w Raszynie Dariuszem Kruziewiczem. Celem spotkania,
zorganizowanego przez Przewodniczącego Dariusza Marcinkowskiego, było
poinformowanie zebranych o poziomie
przestępczości na terenie gminy oraz
uzasadnienie opłacania z gminnego
budżetu służb ponadnormatywnych dla
policjantów. Było to szczególnie ważne
wobec pisma złożonego do Rady Gminy
przez grupę mieszkańców, z którego treści wynikały zastrzeżenia wobec pracy
policji.

Potrzebne dodatkowe
godziny
Sytuacja w raszyńskim komisariacie
nie jest prosta. Na 28 zaplanowanych
etatów zatrudnionych jest tylko 23 policjantów. W tej sytuacji możliwe jest
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wysłanie najwyżej dwóch patroli w najbardziej niebezpieczne rejony. Jak wskazali obaj komendanci, tę sytuację mogłoby
poprawić opłacenie dodatkowych godzin
w ramach służb ponadnormatywnych.
Dzięki temu policjanci mogliby odbywać patrole w czasie wolnym od pracy.
Będą one mogły kierować się w miejsca
wskazane przez radnych czy sołtysów,
co powinno zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców.
Jak wykazali komendanci, przestępczość na terenie Gminy spada. Najwięcej
zgłoszeń w 2013 r. odnotowano w Jankach, w centrach handlowych, w Raszynie, mniej na Rybiu, sporadycznie
w pozostałych rejonach gminy. Obydwaj
komendanci prosili o rzetelną ocenę pracy
policjantów. Odnieśli się również do pisma
wystosowanego przez część mieszkańców
do Rady Gminy, zawierającego zastrzeżenia do pracy policji. Zaznaczyli, że trudno
jest im wypowiadać się na temat oskarżeń nie popartych dowodami, prosili też
o nieuogólnianie opinii o policjantach,
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szczególnie, że złapanych na braniu łapówek wykryli inni policjanci.

Nowy komisariat?
Sprawa budowy nowego komisariatu
w Raszynie wciąż nie jest rozstrzygnięta.
Warunki pracy w obecnym są bardzo
trudne – w niewielkim, wymagającym
remontu budynku nie ma nawet dostępu
do Internetu. Niestety, wciąż jeszcze nie
wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa
nowej placówki, stąd w budżecie Gminy
na następny rok nie zabezpieczono na to
środków. Padła natomiast deklaracja,
że jeżeli zaistnieje potrzeba, środki na ten
cel zostaną przeznaczone.
Spotkanie było niezwykle owocne,
podobne do narady roboczej. Obie strony
pokazały, że sprawę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom traktują bardzo
poważnie. Miejmy nadzieję, że jego skutkiem będzie lepsza współpraca między
Komisariatem, Urzędem i mieszkańcami.
Zofia Kaiper

INWESTYCJE

Co nowego w Austerii?

Opaska izolacyjna wokół budynku © M. Kaiper

Prace hydroizolacyjne zabytkowego
budynku dawnej Austerii zostały zakończone zgodnie z planem i w terminie. W ich wyniku, podczas wielu miesięcy wykonane zostały wykopy liniowe
na zewnątrz i wewnątrz budynku,
po czym na ściany fundamentowe naniesionych zostało kilka warstw specjalistycznych tynków oraz folia izolacyjna.
Wokół budynku wykonany też został
drenaż oraz niwelacja terenu pomagająca w lepszym odprowadzeniu wód
opadowych od ścian. Okazało się też,
iż konieczna była do wykonania betonowa opaska wzmacniająca kamienie,
na których postawione są fundamenty
budynku. Wewnątrz, na wysokości podłóg wykonano setki otworów do których
wtłoczone zostały specjalistyczne preparaty mające po rozłożeniu spełniać rolę
izolacji poziomej. Do wysokości 2 metrów
skuty też został wewnątrz budynku tynk,
po czym naniesiono kilka warstw nowego,
specjalistycznego.

Dodatkowe badania
architektoniczne
W międzyczasie, na wniosek konserwatora zabytków Urząd Gminy musiał
zlecić dodatkowe badania architektoniczne. Należało w nich udokumentować odkrywki odsłonięte w trakcie prac.
W głównej mierze były to zamurowania powstałe w czasach późniejszych.
Konieczne okazało się też osuszenie
i czyszczenie szybów kominowych, których wyloty na dachu zostały obecnie

zabezpieczone przed działaniem wód opadowych. Pozostająca w nich dotychczas
sadza powodowała bardzo duże zawilgocenie ścian. Obecnie kanały dymowe
spełniają rolę kanałów wentylacyjnych,
co gwarantuje naturalną wentylację grawitacyjną pomieszczeń. Wszystkie prace
zostały z pieczołowitością wykonane
przez Firmę TERBUD Izolacje Budowlane
z Pruszkowa, która wykonywała prace
hydroizolacyjne wielu znanych budynków m.in.: Pałacu Lubomirskich w Przemyślu, Zamku Ostrogskich w Warszawie
(Muzeum Chopina), Dworku z Żelazowej
Woli, budynku Sali Posiedzeń Sejmu RP,
południowego skrzydła Belwederu, Pałacu
Potockich w Warszawie (MKiDN), Opery
we Wrocławiu czy też Bramy Wyżynnej
w Gdańsku.

Konsultacje społeczne
W międzyczasie przeprowadzone zostały
konsultacje społeczne co do dalszego
sposobu wykorzystania Zespołu budynków. Potwierdziły one dotychczasowe

preferencje mieszkańców uważających,
że kompleks należy wykorzystać na cele
społeczno-kulturalne oraz oświatowo-rekreacyjne z uwzględnieniem funkcji
gastronomicznej. Nie znajduje akceptacji
wykorzystanie obiektów na cele biurowe
oraz handel i usługi. W konsultacjach
wzięło udział 80 osób. Nie jest to duża
liczba, jednak należy wziąć pod uwagę
fakt, że w konsultacjach dotyczących
sposobu naliczania opłat za wywóz nieczystości, a więc sprawy dotyczącej bezpośrednio każdego z mieszkańców, udział
wzięło zaledwie 160 osób. Wszystkim
mieszkańcom, którzy zechcieli poświęcić
swój czas i wziąć udział w konsultacjach
należą się podziękowania. Zaproponowali
Państwo kilka interesujących pomysłów.
Mnie najbardziej zaskoczyła propozycja
wykorzystania kompleksu na Dom spokojnej starości i hospicjum. Choć konsultacje zakończyły się, nadal można przedkładać swoje propozycje. Sprawa nie jest
prosta i dotyczy przecież naszego wspólnego dziedzictwa.
Krzysztof Bąkała Koordynator prac nad Austerią

Ściany wewnętrzne odgrzybione i otynkowane © M. Kaiper Ściany wewnętrzne przed odgrzybianiem © M.Czajkowska
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2014 r.
URZĄD GMINY RASZYN, ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn, tel. 22 701 79 09, 22 701 77 77 oraz
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, tel. 22 758 20 63 wew. 2
Przedstawiają harmonogram odbioru odpadów 2014 r.
Szczegóły na stronie internetowej www.raszyn.pl i www.mzo.pl
I i II Rejon: Raszyn, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Nowe Grocholice
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8
22

5
19

3
17
31

14
28

12
24

20

17

15

19

17

20

17

15

19

17

20

17

15

19

17

Rodzaj odpadu

Dzień miesiąca

Odbiór odpadów segregowanych
WOREK ŻÓŁTY – papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
drobny metal; WOREK BIAŁY – szkło i opakowania szklane
odbiór odpadów od godz. 6.00

co drugi piątek począwszy od 10 stycznia 2014 r.*

Odbiór zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowania po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych, farbach (w/w odpady będą odbierane, poza
oponami, w zawiązanych workach Mieszkańców, odbiór odbędzie sie po wcześniejszym
zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Raszyn)
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(odbiór w wyznaczonym terminie odbędzie się
po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)

10
24

7
21

7
21

4
18

2
16
30

13
27

11
25

3 środa miesiąca
15

19

19

16

21

18

16

3 środa miesiąca
15

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
(odbiór w wyznaczonym terminie odbędzie się
po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)

19

19

16

21

18

16

3 środa miesiąca
15

19

19

16

21

18

16

* Uwaga! Odbiór odpadów przypadający na dni świąteczne odbędzie się w inny dzień niż piątek: – za 15 sierpnia – w czwartek 14 sierpnia; – za 26 grudnia – w środę 24 grudnia

Rejon III i IV: Sękocin Las, Słomin, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Laszczki, Dawidy, Jaworowa, Dawidy Bankowe, Podolszyn Nowy, Łady,
Falenty Nowe, Falenty, Falenty Duże, Janki, Puchały, Wypędy
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1
14
29

12
26

10
24

7
21

5
19

20

17

15

19

17

6

3

1

5

3

6

3

1

5

3

Rodzaj odpadu

Dzień miesiąca

Odbiór odpadów segregowanych
WOREK ŻÓŁTY – papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
drobny metal; WOREK BIAŁY – szkło i opakowania szklane
odbiór odpadów od godz. 6.00

co drugi piątek począwszy od 3 stycznia 2014 r.

Odbiór zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowania po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych, farbach (w/w odpady będą odbierane, poza
oponami, w zawiązanych workach Mieszkańców, odbiór odbędzie sie po wcześniejszym
zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Raszyn)
Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(odbiór w wyznaczonym terminie odbędzie się
po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
(odbiór w wyznaczonym terminie odbędzie się
po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)

3
17
31

14
28

14
28

11
25

9
23

6
20

4
18

3 środa miesiąca
15

19

19

16

21

18

16

1 środa miesiąca
2

5

5

2

7

4

2

1 środa miesiąca
2

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH – TRAWA/LIŚCIE
Systemem workowym będzie odbywał się w 2014 r. od kwietnia
do listopada. Harmonogram odpadów zielonych zostanie ogłoszony
na początku marca 2014 r.
OZNAKOWANIE POSESJI
Z uwagi na brak oznakowania posesji, Firma MZO w Pruszkowie
zwraca się o pilne umieszczenie na budynku w widocznym miejscu
numeru domu wraz z nazwą ulicy. Z uwagi na konieczność prowadzenia
przez firmę wywozową zgodnie z przepisami, ewidencji ilości i rodzajów
odbieranych odpadów prosi się o oznakowanie posesji w najbliższych
dniach, gdyż brak takiego oznakowania spowoduje niezabranie wystawionych odpadów w kolejnym terminie.
Przeterminowane leki można oddawać do 10 punktów zlokalizowanych
w aptekach na terenie Gminy Raszyn.

5

5

2

7

4

2

POPIÓŁ
Z uwagi na to, iż nastał okres grzewczy Firma MZO w Pruszkowie świadcząca usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Raszyn,
zwraca się z prośbą aby pojemniki na odpady komunalne nie były przepełniane popiołem!
– uniemożliwia to ich podniesienie przez pracowników,
– grozi uszkodzeniem pojemników,
– powoduje uszkodzenie śmieciarek, linii do sortowania odpadów,
– 	
duże ilości popiołu trafiające do instalacji stanowią zagrożenie
dla osób pracujących na sortowni,
– jest niezgodne z obowiązującym prawem
– 	uniemożliwi osiągniecie poziomów recyklingu przez MZO Pruszków
i Gminę Raszyn.
W przypadku, gdy pojemnik na odpady komunalne będzie zawierał
popiół luzem firma nie odbierze odpadów.

UWAGA!!!
Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję w dniu wywozu przed godz. 6:00 lub w dniu poprzedzającym odbiór odpadów
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieodebrania worków w przypadku nieprawidłowo wyselekcjonowanych
odpadów. Tel. 22 758 66 08 22, 22 758 20 63 wew. 2, e-mail: segregowane.raszyn@mzo.pl
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2014 r.
Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2014 r. – zabudowa jednorodzinna
RASZYN – Bliska, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Dobra, Dworkowa, Gałczyńskiego, Godebskiego, Jasna, Jaworskiego, Jeziorna, Kościelna, Krótka, Lipowa,
Łączna, Matejki, Mierzwińskiego, Niska, Ogrodowa, Opaczewska, Parcelacyjna, Polna, Poprzeczna, Projektowana, Prosta, Prusa, Pruszkowska, Reymonta,
Różana, Sasanki, Słowikowskiego, Targowa, Wąska, Wiosenna, Wodna, Wolska, Wysoka, Zacisze, Żeromskiego.
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

13,27

10,24

10,24

7,22

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

RASZYN – Bema, Boczna, Chrobrego, Cienista, Czerwonego Kapturka, Dąbrowskiego, Finałowa, Graniczna, Klonowa, Kościuszki, Krańcowa, Krzywa, Lotnicza, Malwy,
Mickiewicza, Mieszka I, Młynarska, Mokra, Na Skraju (al. Krakowska-Krzywa), Nadrzeczna, Nauczycielska, Pastelowa, Piasta, Poniatowskiego, Popularna,
Słoneczna, Sokolnickiego, Sportowa, Spółdzielcza, Stadionowa, Szkolna, Unii Europejskiej, Waryńskiego, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Wybickiego, Zajączka.
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

RYBIE I – Bratkowa, Bukietowa, Drozda, Działkowa, Jarząbka, Kanarka, Kawki, Kinetyczna, Kolibra, Krucza, Makowa, Okrężna, Piaskowa, Przelotowa, Przygodowa,
Relaksu, Rybna, Sienkiewicza, Skowronka, Słowicza, Sójki, Stokrotki, Szczygla, Szpaka, Tenisowa, Tulipanowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wypoczynkowa.
RYBIE II – Akacjowa, Bagienna, Cicha, Cisowa, Głogowa, Krzywa, Kwiatowa, Mała, Na Skraju, Nowa, Orzechowa, Polna, Spokojna, Topolowa, Wesoła.
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

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

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

RASZYN – Al. Krakowska od Finałowej do gr. Raszyna; JANKI – Al. Krakowska od Leszczynowej do gr. Raszyna, Al. Krakowska ( Falencka, Graniczna, Leszczynowa);
FALENTY – Al. Krakowska od kościoła w Raszynie do Janek; SĘKOCIN STARY – Al. Krakowska od Granicznej do Gm. Lesznowola; SĘKOCIN NOWY – Al. Krakowska
od Leszczynowej do gr. Gm. Lesznowola; RASZYN – Dolna, Grocholicka, Jesienna, Łąkowa, Trakt Grocholicki, Zielona; NOWE GROCHOLICE – Błotna, Ciasna, Dolna,
Dzika, Jesienna, Kopernika, Księżycowa, Moniuszki, Partyzantów, Piastowska (Raszyn), Popularna, Pruszkowska, Robotnicza, Sienkiewicza, Sikorskiego, Stawowa, Trakt
Grocholicki, Waryńskiego, Wiejska, Własna
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

8,22

5,19

5,19

2,16,30

14,28

11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

10,24

DAWIDY BANKOWE, PODOLSZYN NOWY
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

9,23

6,20

6,20

3,17

2,15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,23

JANKI, PUCHAŁY, WYPĘDY
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

10,24

7,21

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,25

8,22

5,19

3,17,31

14,28

12,24

SŁOMIN, SĘKOCIN NOWY, SĘKOCIN LAS, LASZCZKI, SĘKOCIN STARY
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

2,15,29

12,26

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

DAWIDY, JAWOROWA, ŁADY
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

2,16,30

13,27

13,27

10,24

8,22

5,20

3,17,31

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

FALENTY NOWE, FALENTY, FALENTY DUŻE
STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŻDZ.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

3,17,31

14,28

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18

1,14,29

12,26

10,24

7,21

5,19
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Wspólne prace Gminy Raszyn i GDDKiA
Wykonane w tym roku przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w ścisłej
współpracy z Gminą Raszyn i Gminą Michałowice, inwestycje odwodnieniowe, są świadectwem tego, że wspólne działania są w stanie przynieść bardzo dobre wyniki.
W 2011 r., wystąpiliśmy do inwestora dróg krajowych GDDKiA o wsparcie finansowe bądź
wspólne wykonanie kom-pleksowej modernizacji istniejących cieków, które miały przyjmować
nadmiar wód z budowanej już Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Po zapoznaniu
się z dokumentacją tej inwestycji było dla nas oczywiste, że całość wód z tej arterii znajdzie
się docelowo w „naszych” rowach i w Raszynce. Skutki „dodatkowej wody” z utwardzonych dróg nie są zaskoczeniem dla niko-go, kto pamięta czasy ulew i podtopień z lat 20092010. Uważaliśmy, że konieczna jest też budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach.
GDDKiA zaakceptowała naszą koncepcję, ponieważ proponowała realne rozwiązanie problemu, zwłaszcza, wobec wymagań jakie stawiane są przy inwestycjach dofinansowywanych
z funduszy unijnych. W maju 2012 roku udało się podpisać z GDDKiA porozumienie,
na mocy którego miały być wykonane:
1.	Kompleksowa modernizacja kanału Opaczewskiego od ulicy Muszkieterów w Warszawie
do Raszynki (w Gminie Michałowice, Raszynie i Grocholicach)
2.	Kompleksowa modernizacja rowu R-46 od POW w Dawidach do Raszynki w Jaworowej
Rów R46 w Jaworowej © D. Osiadacz
3.	Kompleksowa modernizacja rowu O-2 w Opaczy do kanału Opaczewskiego w Raszynie
4.	Modernizacja Raszynki od wylotu rowu R-46 do rzeki Utrata w Michałowicach
5.	Budowa zbiornika retencyjnego w Michałowicach na rzece Raszynce
6.	Budowa nowego przebiegu Kanału Załuskiego tzw. Kanał Ulgi dla Kanału Załuskiego od ulicy 19 Kwietnia w Rybiu do rzeki
Raszynki w Jaworowej na przedłużeniu ulicy Promyka. Kanał Ulgi to tak zwany by-pass dla istniejącego przebiegu kanału
Załuski, który przebiegając przez bardzo zaludnione Rybie nie może już przyjąć dodatkowych wód, co pokazały poprzednie lata. Zgodnie z projektem będzie on w całości biegł rurociągiem o średnicy 100 cm, stanowiąc jednocześnie zbiornik
retencyjny.
W porozumieniu zapisano, że poszczególne samorządy: Raszyn, Michałowice i Marszałek Województwa Mazowieckiego,
wykonają projekty inwestycji, a GDDKiA inwestycje. Gminy podjęły się wykonania projektów, ponieważ uznały, że przygotowanie dokumentacji przekracza możliwości spółek wodnych.
W tym roku GDDKiA, po otrzymaniu projektów z gmin, wykonała i w listopadzie przekazała do użytkowania zaintere-sowanym stronom zmodernizowane: Kanał Opaczewski, Rów R-46, rów O-2 oraz zbiornik retencyjny w Michałowicach.
Koszt tych inwestycji to około 4 mln zł.
W 2014 roku do wykonania pozostały: Kanał Ulgi oraz modernizacja Raszynki. Dokumentację dotyczącą realizacji tych
zadań przekazano GDDKiA pod koniec 2013 roku. Planowany termin wykonania zadań to listopad 2014 roku. Liczymy,
że wszystko przebiegnie również zgodnie z planem i dzięki temu zostaniemy dodatkowo zabezpieczeni przed negatywnymi
skutkami opadów.
Mirosław Chmielewski, z-ca Wójta Gminy Raszyn

Ośrodek Zdrowia II etap

Ośrodek Zdrowia II etap © M. Kaiper

Nie ma wątpliwości, że odkąd na placu budowy pojawił się Zakład Remontowo-Budowlany JANSAN z Warszawy, prace idą do przodu w szybkim tempie. W połowie grudnia zakończono robienie elewacji, parkanu wzdłuż ulicy
Szkolnej i Poniatowskiego, a teren wokół budynku wyłożono kostką betonową. Równolegle trwają prace w środku, ponieważ wnętrze jest nie tylko
modernizowane, ale też gruntownie przebudowywane. Są duże szanse, że
prace budowlane zakończone zostaną wczesną wiosną. Podczas spotkania
z SZPZLO Ochota, czyli operatorem, który na mocy kontraktów z NFZ
leczy naszych mieszkańców, dowiedzieliśmy się, że będą starali się uzyskać
kontrakty na leczenie specjalistyczne, które prowadzone będzie w remontowanej obecnie części obiektu.

Parking przy Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych
W pierwszej połowie grudnia Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
„MARGOT” z Warszawy rozpoczął budowę I etapu parkingu dla samochodów osobowych
przy ul. Miklaszewskiego. Zaproponowana przez nich cena, najniższa z oferowanych to
178 700 zł., a termin zakończenia – 16.12.2013 r. Firma wykonała prace sprawnie, wywiązała się z ustalonego w umowie terminu. Warto pamiętać, że ponad połowa tej kwoty wydatkowana jest z funduszy sołeckich Dawid, Dawid Bankowych, Ład i Podolszyna.
Parking przy Miklaszewskiego © Z. Kaiper
10
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Przebudowa ulic osiedla Betherówka
w Dawidach Bankowych

Ulica Osiedla Betherówka © Z. Kaiper

Trwają już prace budowlane w ulicach Osiedla Betherówka. Dwa lata temu
poprzedni właściciel – HRS Dawidy przekazał grunt na własność Gminie Raszyn.
Na terenie osiedla od prawie 30 lat stoją domy, do których dojazd stanowiły
drogi gruntowe. W ubiegłym roku wybudowano tam kanalizację i wodociąg,
teraz przyszedł czas na nawierzchnię. Zakres prac jest na tyle duży, że inwestycja będzie kontynuowana

w przyszłym roku.
Inwestycja obejmuje budowę 542 mb ulic z kostki cementowej
z chodnikami i kanalizacją deszczową, a wykona ją FAL-BRUK
SP. z o.o. z Warszawy za 1 296 808 PLN. Wartość szacunkowa
zamówienia wynosiła 1 680 375 PLN, a najwyższa oferta opiewała
na kwotę ponad 2 mln zł.

Gruntowna przebudowa ul. Grocholickiej
Idą ku końcowi prace przy budowie odwodnienia w ul. Grocholickiej w Raszynie. W pierwszym etapie wykonano kanalizację deszczową z odprowadzeniem
Grocholicka © Z. Kaiper
do Rowu Opaczewskiego. W ramach prac należało przebudować w niektórych
miejscach sieć uzbrojeń, tak, aby nie było między nimi kolizji. Kolejnym etapem, który obecnie jest już prawie zrobiony było położenie nowej nawierzchni. Prace były bardzo utrudnione, ponieważ ulica jest tak wąska, że z trudem
mijają się na niej dwa samochody osobowe. Dzięki tej inwestycji zakończą się problemy z zalewaniem posesji, które
od dawna zgłaszali mieszkańcy ulicy, ponadto, dzięki nowej nawierzchni, zyskała zdecydowanie lepszy wygląd.

Raszyńskie Centrum Kultury
Rośnie wszerz i wzwyż. Choć przysłonięto je płachtami, widać, że prace posuwają się do przodu. Sprzyja temu temperatura, która nie spada poniżej 5 stopni
na minusie. Poza pracami przy budynku wykonywany jest parking w rogu między
Al. Krakowską a ul. Krótką, który zapewni miejsca postojowe mieszkańcom przyjeżdżającym do placówki. Cała inwestycja powinna być zakończona jesienią 2014 r.
Nie ulega wątpliwości, że znacząco zmieni obraz raszyńskiej kultury. A jeszcze
wcześniej, zamiast straszakiem przy głównej arterii Raszyna, stanie się miejscem
reprezentacyjnym, którego nie będziemy się wstydzić.
Budowa RCKiD © Z. Kaiper

Na placu budowy szkoły w Sękocinie
Również na tym placu budowy widoczne są zmiany. W ciągu ostatnich trzech tygodni powstał plac zabaw, z którego będą mogły korzystać zarówno młodsze jak i starsze dzieci. Ponadto wykonano elewację nowego budynku,
położono dach. Trwają też prace we wnętrzu placówki, ponieważ wykańczane są kolejne pomieszczenia.

Nowy budynek © Z. Kaiper

Nowy plac zabaw © Z. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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Plac rekreacyjny
w Puchałach

Fundacja Zdrowia i Kultury
„Kochaj Życie”

W ramach funduszu sołeckiego w 2013
roku, z pomocą gminnych władz zakupiono i zamontowano zjeżdżalnie dla
dzieci na terenie rekreacyjnym. Dołączyła ona do dotychczasowych urządzeń
zabaw (karuzeli, huśtawek) zakupionych
w poprzednich latach. Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji tego zadania. Jesteśmy wdzięczni panu Wójtowi
Andrzejowi Zarębie, pani Liliannie Kłos,
panu Jarosławowi Kozłowskiemu i pani
Bożenie Leczkowskiej. Pomimo trudności postarali się o sfinalizowanie tego
przedsięwzięcia. Nasz fundusz sołecki jest
zbyt niski by samodzielnie, bez pomocy
władz dokończyć zagospodarowanie
tego terenu. W planach na 2014 rok

Maria Izabela Makarska odbiera nagrodę © M. Kaiper

Makarską w kategorii Piosenka Soliści‑Wokaliści i Duety wokalne oraz Zespół
Małe Formy Sceniczne w kategorii Kabaretów. To wyrazy uznania tym bardziej
znaczne, że do konkursu startowało tak
wiele osób i zespołów, a w składzie jury
zasiadali: Katarzyna Sokołowska profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie, Wydział Edukacji Muzycznej , Pani Karolina Muszalak-Buława aktorka filmowa i teatralna
i Waldemar Wielgosz instruktor i międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego.
Gratulujemy!!!
Małgorzata Kaiper

Plac zabaw w Puchałach

przewidujemy zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych, o których dofinansowanie również będziemy się ubiegać.
Uważamy, że dobrze wyposażony teren
będzie służył wspólnemu dobru i integracji, tym bardziej, że nie posiadamy
innego placu zabaw bądź świetlicy jak
inne miejscowości.
Sołtys i mieszkańcy Puchał

TERAZ MY

XI Ogólnopolski Przegląd
Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Seniorów
16 i 17 listopada po raz jedenasty
w Okęckiej Sali Widowiskowej w Warszawie Seniorzy amatorzy zaprezentowali się w Przeglądzie Teraz My W tym
roku wystąpiły1354 osoby z całej Polski w 144 prezentacjach. Wśród artystów nie zabrakło oczywiście raszyńskich
Seniorów, którzy zbierają laury wszędzie
tam, gdzie się zaprezentują. I tym razem
ich umiejętności zostały nagrodzone.
Znana wielu mieszkańcom raszyńska
Hanka Bielicka czyli Alina Wolska, uzyskała II miejsce w kategorii Recytacje, zaś
wyróżnieniami nagrodzono Marię Izabelę
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Wiara człowieka XXI wieku
w pieśni i poezji religijnej
24 listopada w Kościele św. Bartłomieja
w Rybiu, w trakcie odprawianej przez Proboszcza ks. Bartłomieja Kapałkę Mszę św.
w Niedzielę Chrystusa Króla, która kończyła Rok Wiary, Zespół Rybianie oraz
członkowie Klubu Seniora Rybie wraz
z rodzinami przygotowali uroczystość
Wiara człowieka XXI wieku w pieśni i poezji
religijnej. Autorem scenariusza była Alina
Sondel, Przewodnicząca Klubu Seniora
Rybie, a pieśni przygotowali Swiełana
Żarczyńska i Piotr Piskorz, instruktorzy
GOK‑u. Kolejno: dzieci, młodzież, rodzina
z dziećmi i seniorzy prezentowali religijne i patriotyczne utwory, a członkowie
Zespołu Rybianie włączyli się w obrządek
Mszy św. śpiewając pieśni. Była to bardzo
uroczysta i niezwykła Msza św., a jej organizatorami byli Parafia św. Bartłomieja
w Rybiu i Gminny Ośrodek Kultury.
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Rybianie © M. Kaiper

powołana została do życia 23 lutego 2007
roku, a 11 maja 2007 wpisana została
do rejestru pod nr. KRS 0000280475.
Założyli ją Ewa Jakubowska, Małgorzata
Nowotnik i Władysław Podsiad. Z lotniska
im. F. Chopina w Warszawie, w 2010 przenieśliśmy się na teren Gminy Raszyn, gdzie
działamy do dziś. Początki jak zawsze były
trudne, ale nie poddawaliśmy się. Staraliśmy się nieść pomoc ludziom chorym
i potrzebującym. Wspieraliśmy zarówno
Dom Samotnej Matki jak i Interwencyjną
Placówkę Opiekuńczą w Otwocku. Organizowaliśmy akcje na rzecz zwierząt oraz
Eko-Pikniki, których celem było przybliżenie zagadnień związanych z ekologią. Nowopowstającą salę pooperacyjną
Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala
Bródnowskiego wyposażyliśmy w profesjonalne łóżka ortopedyczne. Czyniliśmy
to wszystko nie mając statusu organizacji
pożytku publicznego. Znajdowaliśmy jednak sponsorów, którzy nas wspierali, organizowaliśmy bale charytatywne, dzięki
czemu przetrwaliśmy do 31 października
2012 roku, kiedy to otrzymaliśmy status
OPP i od tego dnia można już było na
naszą fundację wpłacać 1% podatku. 2013
rok rozpoczęliśmy z nadzieją, że teraz
nasza działalność będzie mieć mocniejsze
akcenty. Wiemy, że jesteśmy mali, ale wielkie dzieła rozpoczynają się od najmniejszych kroków. Postanowiliśmy więc wybudować Klinikę dla Dzieci z Porażeniem
Narządów Ruchu.
W Polsce brakuje takiego obiektu,
a dzieci, których rodziców stać na drogą
rehabilitację wysyłane są do Niemiec. Planujemy też w przyszłości zatroszczyć się
o seniorów lotników, aby potrzebującym
zapewnić godziwą starość w Domu Pilota
Seniora. Naszym oczkiem, które wspieramy jest też mały półtoraroczny Staś,
który urodził się bez rączek. Wierzymy,
że wokół nas jest wiele ludzi, którzy mimo
trudnych warunków życia codziennego
chcą pomóc potrzebującym. Każda darowizna to wielki dar, który pozwoli zrealizować nasze zamierzenia, aby pomóc cierpiącym. Wspólnymi siłami można stworzyć
niejedno wielkie dzieło. Cóż jest piękniejszego jak uśmiech cierpiącego dziecka,
czy słowo wdzięczności od starszego człowieka? Bezgranicznie ufam, że nasze przesłanie i apel do wszystkich ludzi dobrej
woli o wspieranie naszej fundacji przyniesie pozytywne rezultaty. Liczymy na Państwa dobre i wrażliwe serca. Nasze konto
na które mogą przekazać Państwo darowiznę to: 89 1090 1694 0000 0001 1854
4491. Zapraszamy na naszą stronę:
www.kochaj-zycie.waw.pl
Małgorzata Nowotnik Prezes Fundacji

Z GMINY I POWIATU

Widziane z powiatu
Budżet przetrwania
Prawie 123 miliony złotych dochodu
oraz blisko 118 milionów wydatków, to
kluczowe liczby planowanego budżetu
Powiatu pruszkowskiego na rok 2014.
Nieco ponad 24 mln zł powiat musi odprowadzić jako „podatek Janosikowy” stanowiący daninę na rzecz mniej zamożnych
obszarów. Na Bezpieczeństwo publiczne
i ochronę przeciwpożarową zaplanowano
blisko 6 mln, w tym na Strać Pożarną
– ponad 5,5 mln. Oświata pochłonie
ponad 23 mln, transport i łączność ponad
12 mln, z czego 2,3 mln na remonty dróg
powiatowych, a ich utrzymanie 1,26 mln.
Wydatki inwestycyjne w zakresie transportu i łączności obejmą roboty na kwotę
ponad 8,5 mln, ale w gminie Raszyn planowane są wyłącznie prace remontowe
w obrębie bieżącego utrzymania. Administracja publiczna pochłonie 19,88 mln.
z czego Rada Powiatu to koszt 0,5 mln.
Na pomoc społeczną powiat wyda blisko
15 mln., edukacyjną opiekę wychowawczą – prawie 6 mln, kulturę i ochronę dziedzictwa ponad 0,5 mln, z czego najwięcej
– 332 265 na muzeum Dulag 121. Zadłużenie powiatu pruszkowskiego planowane
jest na koniec 2014 roku to 2,97 mln,
przy obecnym na poziomie 2,66 mln.

Powiatowy opłatek strażaków
6 grudnia, tym razem w OSP w Raszynie
odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
naszego powiatu. Gospodarzem był druh
Jacek Gromek – prezes zarządu powiatowego OSP, Starosta Powiatu – Elżbieta
Smolińska oraz wójt Andrzej Zaręba.
Wśród zaproszonych gości byli wójtowie
i burmistrzowie sąsiednich samorządów,
do Zastępca Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej st. brygadier Andrzej Ratyński oraz komendant
powiatowy PSP Pruszków st. bryg. mgr
inż. Dariusz Drzewiecki, księża i kapelani
pożarników, strażacy z jednostek z terenu
naszego powiatu. Jak zwykle nie zabrakło
życzeń zdrowych powrotów z akcji i jak
najmniejszej liczby interwencji. Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem naszej
raszyńskiej strażnicy.

Wesołych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom życzą Radni Powiatowi
z terenu Gminy Raszyn – Joanna Włodarska, Grażyna Słowikowska – Żaboklicka,
Piotr Iwicki i Edward Walczak.
Piotr Iwicki – radny powiatowy

Pomoc
dla bezrobotnych
Od stycznia rusza Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego skierowana
do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo między 15 a 64 rokiem
życia. W ramach projektu uczestnicy będą
mogli skorzystać min. z kursów zawodowych, doradztwa pracy, wsparcia indywidualnego, warsztatów asertywności oraz
wielu innych propozycji. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zapisy i informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy, ul. Czereśniowa 35, tel. 22 863-98-37, wew. 116
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3,
tel. 22 378 14 81

Scena dobrej muzyki
w Świetliku
„Pamiętajcie o piosenkach” – tak zatytułowany koncert listopadowej Sceny Dobrej
Muzyki zagrali w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” Agata Gałach oraz Tomasz
Krzymiński. Występ przyciągnął głównie
starsze pokolenie, lecz support w wykonaniu Piotra Bryły zgromadził także
grupkę młodzieży. W miłej atmosferze
i przy znacznym zaangażowaniu publiczności, kilka godzin koncertu upłynęło na
rozkoszowaniu się wspomnieniami dawnych przebojów, jak i autorskich piosenek występujących. Duet występował
po raz pierwszy na raszyńskiej scenie
i był szczerze zadowolony ze spotkania
z publicznością.
Kilka słów o gwiazdach wieczoru:
Agata Gałach – wokalistka, aktorka, kompozytorka oraz tekściarka, która przygodę ze śpiewem zaczęła w wieku 8 lat,
kiedy to została wytypowana do wykonania utworu ,,Stokrotka Polna”. Jest
nauczycielką muzyki, ukończyła szkołę
muzyczną w klasie pianina. Tomasz Krzymiński – wokalista, gitarzysta, kompozytor, tekściarz, muzyką zafascynował się
w wieku 6 lat, kiedy dostał pocztówkę
z melodią zespołu The Beatles: na 8 urodziny otrzymał pierwszą gitarę. Przyznał, że jego życie ciągle związane jest
z muzyką i mimo prób nie łączenia się
z nią, ciągle koncertuje. Duet gra razem

od stycznia 2012 roku. Wspólnie ustalili, że choć sukces nie oznacza dla nich
wielkiej kariery, lecz zagranie udanego
koncertu, marzą o wystąpieniu na jednej scenie z m.in. Edytą Geppert, Mirosławem Szcześniakiem czy Grzegorzem
Turnauem.
Katarzyna Krawczyk

Życzenia od OSP
Już za kilka dni usiądziemy z naszymi najbliższymi przy wspólnym wigilijnym stole.
Okres świąt Bożego Narodzenia to dobry
czas dla chwili zadumy, podsumowań
i wspomnień. Mobilizuje nas do podejmowania nowych planów i deklaracji.
W imieniu własnym i Jednostek OSP
Raszyn, OSP Dawidy, OSP Falenty życzę
w���������������������������������������
szystkim rodzinnych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech
ciepło ogniska domowego ubogaca nas
w wzajemnej życzliwości, przywracając wiarę w moc dobra. Życzę niech ten
wyjątkowy świąteczny nastrój towarzyszy
nam jak najdłużej.
Na nadchodzący 2014 r. życzę dużo
zdrowia oraz realizacji wszystkich planów
i zamierzeń. Życzę samych bezpiecznych
dni bez żadnych zewnętrznych zagrożeń.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego
Roku.
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
OSP RP w Raszynie dh. Jacek Gromek

Życzenia
od Komendanta Policji
W imieniu kierownictwa, policjantów
i pracowników cywilnych pruszkowskiej
komendy proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń zdrowia, radości i wzajemnej życzliwości.
Życzę Państwu, aby przy świątecznym
zasiedli wszyscy najbliżsi, a rok 2014
mijał spokojnie i bezpiecznie.
Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie
nadkom. Hubert Kowalczewski
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ROK KS. J. PONIATOWSKIEGO

OBCHODY ROKU KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
W ciągu całego 2013 roku odbywały
się obchody Roku Ks. Józefa Poniatowskiego z okazji jego 200 rocznicy urodzin
i 150 rocznicy śmierci, objęte patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Starosty Powiatu
Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej. Program obchodów w Gminie Raszyn opracowali: Gminny Ośrodek Kultury i Urząd
Gminy Raszyn, wspomagane przez
Archiwum PAN w Warszawie. Zainaugurowała je uroczysta Sesja Rady Gminy
w Pałacu w Falentach, podczas której
historycy przybliżyli osobę Ks. Józefa
Poniatowskiego, a młodzi mieszkańcy
zaprezentowali swoje talenty. Ponadto
została wydana karta pocztowa z wizerunkiem Księcia Józefa Poniatowskiego
i pamiątkowy medal, obydwa zaprojektowane przez Dyrektor GOK Elżbietę
Kuczarę. Wśród uczniów gminnych szkół
GOK przeprowadził konkurs plastyczny
i literacki.

Rozpoczęcie Obchodów © A. Pluta

19 kwietnia, w dniu 204 rocznicy Bitwy pod Raszynem, przedstawiciele raszyńskiego samorządu wzięli
udział w uroczystej Mszy św. w Kościele
św. Szczepana w Raszynie uświetnionej
pocztami sztandarowymi straży pożarnych, szkół i kombatantów. Wysłuchali
prelekcji: pani Honoraty Kaszuby o roli
raszyńskiego kościoła podczas Bitwy pod
Raszynem i dr Hanny Krajewskiej, Dyrektor Archiwum PAN w Warszawie, prezentującej sylwetkę księcia. Po Mszy odbył
się recital światowej sławy tenora Leszka
Świdzińskiego.
W 200 rocznicę urodzin Ks. Józefa,
7 maja, pod jego pomnikiem przed Pałacem Prezydenckim kwiaty złożyli pracownicy Archiwum PAN w Warszawie,
członkowie Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, władze samorządowe Gminy
Raszyn oraz dzieci i młodzież ze szkół
noszących imię Księcia Józefa Poniatowskiego, w tym delegacja ze SP w Ładach.
Szczególne uznanie uzyskał chór szkolny

14

pod kierownictwem pani Elżbiety Borsuk,
który doskonale wywiązał się z zadania
reprezentowania szkoły śpiewając mimo
braku instrumentu do akompaniamentu.
W szkole zaś odbył się koncert „Urodziny Księcia”, zaprezentowany również
19 maja podczas Festynu Rodzinnego.
W czasie festynu wręczono nagrody
laureatom konkursów: plastycznego
i literackiego pod hasłem „Książę Józef
Poniatowski”.
19 września delegacja z Raszyna z Wójtem Andrzejem Zarębą, który wszedł
w skład Komitetu Honorowego uroczystości, uczestniczyła w międzynarodowej Konferencji w Jabłonnie, poświęconej
Księciu Józefowi Poniatowskiemu. Tego
samego dnia w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Pałacu w Falentach
odbyło się spotkanie kończące Gminne
Obchody Roku Ks. Józefa, w którym,
poza przedstawicielami raszyńskiego
samorządu i ITP wzięli udział goście

Chór ze SP w Ładach w Pałacu Staszica © A. Pluta

ze Szwajcarii, Słowacji, Czech, Węgier,
Litwy, Łotwy, Holandii. Po zakończeniu
prelekcji i koncercie młodych talentów
goście zwiedzali Pałac oprowadzani przez
Dyrektora ITP prof. Edmunda Kacę.
16 października delegacja przedstawicieli Gminy Raszyn, Gminnego
Ośrodka Kultury, nauczycieli i uczniów
SP w Ładach uczestniczyła, zaproszona
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Jego Małżonkę, w odbywającym się w Pałacu Prezydenckim koncercie upamiętniającym 200. rocznicę śmierci
Księcia Józefa Poniatowskiego. 3 dni później, również na zaproszenie prezydenta
RP Wójt Andrzej Zaręba, przedstawiciele
GOK- u i SP w Ładach, złożyli kwiaty pod
pomnikiem Ks. Józefa Poniatowskiego
w Warszawie.
19, 20 i 21 października przedstawiciele Gminy Raszyn brali udział w obchodach 200. rocznicy Bitwy Narodów i 200.
rocznicy śmierci Ks. Józefa Poniatowskiego w Lipsku, składając kwiaty pod
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pomnikiem Ks. Józefa, zwiedzając dioramy i pola Bitwy Narodów, a także spotykając się z rekonstruktorami bitwy.
6 listopada, w Pałacu Staszica w Warszawie uczniowie Gimnazjum z Raszyna,
pod kierunkiem instruktora GOK Ewy
Korporowicz oraz nauczycielki Edyty
Pengryn zaprezentowali, z dużym powodzeniem, inscenizację fragmentów sztuki
Romana Brandstaettera „Suknia głupstwa”, której motywem przewodnim jest
dialog Stanisława Staszica oraz Ks. Józefa
Poniatowskiego. Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie zapewnił oprawę plastyczną oraz muzyczną przedstawienia.
Pracownicy PAN-u oraz zaproszeni goście
wyrażali słowa podziękowania i uznania
dla twórczej aktywności całej społeczności
raszyńskiej. Dziękowali uczniom, nauczycielom i dyrekcji szkoły, pracownikom
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie,
a na ręce Radnej p. Izabeli Makarskiej złożyli szczególne podziękowanie dla Rady

Reprezentacja SP w Ładach z Prezydentem RP © arch. szkoły

Zakończenie Obchodów © A. Pluta

Gminy Raszyn, a zwłaszcza Przewodniczącego Pana Dariusza Marcinkowskiego
za osobiste zaangażowane w obchody
Roku Księcia Józefa Poniatowskiego.
Na zakończenie obchodów w dniu
8 listopada pani Honorata Kaszuba złożyła w Instytucie Historii PAN-u relację
z obchodów Roku Księcia Józefa Poniatowskiego w Gminie Raszyn.
Na podstawie opracowania P. Honoraty Kaszuby,
Małgorzata Kaiper

PRZEDSZKOLNE WYDARZENIA

MIŚ, MIŚ MA SWOJE ŚWIĘTO DZIŚ

II Międzyprzedszkolny Przegląd Wierszy o Tematyce Misiowej „Pod Topolą”
Już po raz drugi w Przedszkolu „Pod
Topolą” odbył się Międzyprzedszkolny
Przegląd Wierszy o Tematyce Misiowej.
We wtorek 26 listopada do Przedszkola
przy ul. Pruszkowskiej przybyły dzieci,
wybrane drogą eliminacji, do zaprezentowania swoich recytatorskich umiejętności. W tym roku gościliśmy dzieci oraz
dyrektorów z Przedszkola nr 2 w Raszynie, z Przedszkola w Dawidach, Sękocinie i Falentach i oczywiście gospodarzy
z „Pod Topoli”. Misiowe wiersze były
bardzo różnorodne, nie zabrakło również
autorskich pomysłów, co warte zauważenia, recytowane także przez dzieci najmłodsze z grup 3-latków. Przedszkolaki
były doskonale przygotowane, nie widać
też było po nich tremy.
W tym, tak jak w poprzednim roku,
nagrodzone zostały prace plastyczne
o tematyce Misiowej. Pomysłowość,
technika i sposób wykonania nie miały
granic. Dzieci w większości przygotowywały prace wraz ze swoimi rodzicami
i nauczycielami. I tak, Miś był namalowany na kartce, na szkle, wyklejony plasteliną, produktami spożywczymi, zrobiony z włóczki, styropianu, w postaci

Młodzi artyści © A. Pluta

ręcznie uszytej i ozdobionej maskotki.
Każda praca zasługiwała na wyróżnienie, bo była jedyna w swoim rodzaju.
Zarówno dzieci występujące na scenie, jak
i te, które przygotowały prace plastyczne
zostały nagrodzone dyplomem i oczywiście pluszowym misiem. Po części oficjalnej przyszedł czas na odpoczynek przy
słodkim poczęstunku.
Cieszy nas fakt, że udało się po raz
kolejny zorganizować tego typu spotkanie. Daje bowiem ono dzieciom

możliwość oswajania się ze sceną, bycia
aktorem i widzem jednocześnie, odkrywania nowych talentów, zainteresowania literaturą, a nauczycielom daje szanse wychowywania podopiecznych przez sztukę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym,
którzy wsparli nas w realizacji tego przedsięwzięcia i gościom, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością. Liczymy również
na Państwa obecność i zainteresowanie
w przyszłym roku.
Paulina Sępek, logopeda w Przedszkolu „Pod Topolą”

Nowy plac zabaw w „Bajkowym Przedszkolu w Dawidach”
Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny
dla rozwoju dziecka jest ruch i aktywność fizyczna na świeżym powietrzu,
wyrażamy wielką radość z nowego, bezpiecznego placu zabaw, jaki powstał
w „Bajkowym Przedszkolu w Dawidach”. Dzięki tej inwestycji dzieci mają
możliwość kreatywnie spędzać swój czas,
a my, dorośli z satysfakcją patrzeć, jak
nasze przedszkole pięknieje i z powodzeniem poszerza swoją ofertę edukacyjno-rekreacyjną. We wrześniu, po powrocie

z wakacji, przedszkolaki przywitał całkiem pusty plac zabaw. Zdemontowano
dotychczasowy sprzęt, zabrakło piaskownicy. To była zapowiedz ważnych zmian,
o czym maluchy jeszcze nie wiedziały.
Wrzesień i połowę października przedszkolaki spędziły na codziennych spacerach i wycieczkach po najbliższej okolicy.
Pogoda sprzyjała wędrówkom, a dzieci
wracały z kieszeniami pełnymi kasztanów i z kolorowymi liśćmi w rękach.
Tymczasem od połowy października

plac zabaw z dnia na dzień zaczął się
zmieniać i pięknieć. Pojawiły się dwa
duże zestawy zabawowe: z równoważniami, zjeżdżalniami i przeplotniami,
sprężynowce, huśtawki, duża piaskownica i lokomotywa z wagonem. Nowy
sprzęt rekreacyjny wykonano z elementów drewnianych, w estetycznych kolorach, a rozmieszczony został wśród drzew
na piaskowym, miękkim i bezpiecznym
podłożu. W rogu ogrodu znalazło się
jeszcze miejsce na niewielką górkę, która
czeka na zimowe saneczkowe szaleństwa.
Dzieci z „Bajkowego Przedszkola”
z radością korzystają z nowych sprzętów, a ich rodzice są zadowoleni przede
wszystkim z poprawy bezpieczeństwa.
Nauczyciele podkreślają, jak ważna jest
codzienna aktywność ruchowa w rozwoju
dziecka. Dzięki niej przedszkolaki doskonalą równowagę, koordynację ruchową
i ogólną sprawność całego ciała. Wyćwiczone czynności będą stanowić bazę
do prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego na dalsze lata rozwoju i nauki.

To ich nowy plac zabaw © arch. przedszkola

Justyna Bilińska – nauczyciel Bajkowego Przedszkola

KURIER RASZYŃSKI NR 34 GRUDZIEŃ 2013 | WWW.RASZYN.PL

15

UROCZYSTOŚĆ W SP W SĘKOCINIE

Złoty Medal dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie

A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie.
Jan Kochanowski Pieśń XII

10 listopada, w trakcie uroczystej Mszy Świętej sztandar Szkoły Podstawowej
w Sękocinie, decyzją Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa został odznaczony złotym medalem za opiekę nad miejscami o szczególnym znaczeniu historycznym. Uzyskanie tak ważnego odznaczenia to świetna okazja, by przypomnieć
sobie historię szkoły, a przede wszystkim tych, którzy ją tworzyli.

Trochę historii
Szkoła w Sękocinie to najstarsza z gminnych placówek. Z dokumentów archiwalnych wynika, że została ufundowana
już w połowie XIX w. przez Przeździeckich, właścicieli dóbr falenckich. Aż
do 1944 r. mieściła się w dwuizbowym
budynku w Sękocinie, w którym obecnie znajduje się przedszkole. Następnie
została przeniesiona do nowego, w Słominie, stopniowo rozbudowywanego
wraz z odgruzowywaniem Warszawy.
W okresie okupacji dyrektorką szkoły
była Jadwiga Ułasiewicz, po której funkcję
przejął Bolesław Badaczewski, kierujący
placówką przez trzydzieści cztery lata,
aż do śmierci. Po nim kierowania szkołą
podjęli się kolejno Mirosława Lenarska,
Ryszard Pajda oraz Magdalena Karpiniak.
W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat
w szkole uczyło też wielu znakomitych
pedagogów, spośród których wspomnieć
należy Barbarę Buchalczyk, Barbarę Wilkowską, Alicję Suwałę, Ewę Piłat czy
Małgorzatę Grudzińską, które przez lata
wychowały pokolenia mieszkańców Sękocina, Słomina i Magdalenki. 25 kwietnia
2009 roku szkole nadano imię Włodzimierza Potockiego, jednego z bohaterów
Bitwy pod Raszynem.

Regularnie też odbywają się wycieczki
do muzeów oraz ważnych miejsc historycznych, w tym Muzeum Narodowego,
Archeologicznego, Wojska Polskiego,
Powstania Warszawskiego czy do Zamku
Królewskiego w Warszawie.
Od 2002 roku odbywają się też regularne rajdy Szlakiem naszej historii, organizowane przy współpracy ze Światowym
Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.
Przy okazji tego wydarzenia uczniowie mają możliwość odwiedzenia miejsc
pamięci w najbliższej okolicy. Te i inne
starania od lat podejmowane przez szkołę,
mają jeden cel – pokazanie prawdy historycznej i budzenie w uczniach miłości
do małej i dużej ojczyzny.

Odznaczenie
Złoty medal przyznawany przez Radę
Ochrony Pamięci to bardzo prestiżowe
odznaczenie, przyznawane za szczególne
zasługi na polu ochrony oraz upamiętniania miejsc pamięci narodowej. Order przyznano w trakcie uroczystej Mszy Świętej
w intencji całej społeczności szkolnej
w obecności Koła Kombatantów w Raszynie, przedstawicieli Urzędu Gminy, Rady
Gminy, okolicznych sołectw oraz Straży
Pożarnej z Falent. Była to również okazja do podziękowania odchodzącemu na
emeryturę ks. kanonikowi Zbigniewowi
Grochalowi za wieloletnią posługę i pracę
w parafii. Po jej zakończeniu nauczyciele
wraz z pocztem sztandarowym, władze
samorządowe i mieszkańcy złożyli kwiaty
i znicze na grobie dyrektora Bolesława
Badaczewskiego, dla którego tak ważne
było patriotyczne wychowywanie kolejnych pokoleń uczniów.
Zofia Kaiper

Żywe motto
Jednym z głównych celów, jaki stawiają
sobie szkolni wychowawcy jest wzmacnianie postaw patriotycznych wśród uczniów,
pamięć o bohaterach i ważnych wydarzeniach historycznych. Święto Niepodległości, rocznica Bitwy pod Raszynem, 3 maja
– to jedne z najważniejszych punktów
w kalendarzu szkolnych imprez. Wychowawcy, nauczyciele i uczniowie – wszyscy starają się, by hasło Bóg, honor, ojczyzna
było tu żywe i namacalne.
Od 2000 roku, w rocznicę odzyskania
niepodległości, organizowany jest Festiwal
Pieśni o Ojczyźnie, w którym udział biorą
uczniowie wszystkich klas. Przygotowania
oraz występy to zawsze świetna okazja
do tego, by wyjaśnić dzieciom znaczenie
święta oraz zarazić je miłością do Polski.
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Odznaczanie sztandaru szkoły © arch. szkoły

Uczniowie przy grobie dyrektora B. Badaczewskiego © arch. szkoły

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Drugie spotkanie „Powiedz co wiesz o Raszynie”
Pierwsze spotkanie, które odbyło się w bibliotece w listopadzie,
zaciekawiło prawie dwudziestu miłośników historii Raszyna.
Swoją obecnością zaszczycili nas dotychczasowi darczyńcy zbiorów, rodowici i wieloletni mieszkańcy gminy, przedstawiciele
starszego i młodszego pokolenia. Wyświetlone na dużym ekranie
fotografie wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników, odnowiły
wspomnienia i odkryły pokłady poczucia humoru Gości. Na 25
wyświetlonych zdjęć, pochodzących ze zbioru Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej z lat od 20-tych do 60-tych minionego stulecia, dzięki współpracy uczestników spotkania, udało się rozpoznać nazwiska 18 bezimiennych dotychczas bohaterów zdjęć oraz
ustalić miejsca, na których widnieją postacie związane z gminą
Raszyn. Ogromną satysfakcję sprawiła nam możliwość poznania
nowych osób, z którymi dotychczas nie mieliśmy okazji rozmawiać, a które mogą wnieść dużo do projektu CATL. Dziękujemy!
Tylko z Państwa życzliwą pomocą bibliotekarze będą mogli w pełni
realizować program utrwalania lokalnej historii.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników historii
naszej gminy na kolejne wspólne spotkanie przy kawie, które
odbędzie się 10 stycznia 2014 r. o godz. 17:30 w czytelni
biblioteki przy ul. Poniatowskiego 20.
Łukasz Żywulski – opiekun projektu

Wspaniali uczestnicy spotkania © Ł. Żywulski

Zdobywamy środki zewnętrzne
Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Raszynie na polu starań o pozyskiwanie środków
zewnętrznych. Nasz wniosek złożony do programu dotacyjnego
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013” został rozpatrzony
pozytywnie. Dofinansowanie otrzymały 132 biblioteki, wśród
wybranych znalazła się także raszyńska, która w grudniu 2013
otrzymała dotację w wysokości 12.000 złotych. Przyznane dofinansowanie ze środków Instytutu Książki zostało wykorzystane
na zakup czterech komputerów stacjonarnych z przeznaczeniem
głównie dla opracowujących zbiory bibliotekarzy. Przyspieszy to
prace nad zmianą używanego obecnie systemu bibliotecznego, a co
za tym idzie – w przyszłości ułatwi czytelnikom zdalny dostęp
do księgozbioru i własnych kont. Dzięki nowym komputerom
pracowniczym uda nam się także wygospodarować nieco większą
ilość stanowisk z wolnym dostępem do Internetu dla czytelników.
Program dotacyjny Instytutu Książki skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce – dużych placówek wojewódzkich, jak i jednostek gmin wiejskich. Jego celem m.in. jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie
w potrzebny sprzęt komputerowy dobrej jakości, niezbędny dziś
do pracy w nowoczesnych systemach bibliotecznych. Uzyskana
kwota stanowi czwartą dotację zewnętrzną dla biblioteki w roku
budżetowym 2013. Wysokość środków pozyskanych dzięki aplikowaniu do różnego typu programów, o które wystarała się instytucja na tegoroczne projekty wyniosła ogółem 25.100 złotych.
Magdalena Golec
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Kolejne sportowe wyróżnienie dla Gminnego Ośrodka
Sportu i Gminy Raszyn!
Po raz kolejny Polski Klub Infrastruktury Sportowej docenił Gminny Ośrodek Sportu przyznając boisku Orlik przy
ul. Pruszkowskiej w Raszynie, wyróżnienie Boisko na medal 2013. W ubiegłym
roku podobne wyróżnienie otrzymał kompleks boisk „Wronik” przy Szkole Podstawowej w Raszynie. Obydwa obiekty są
administrowane przez GOS.

w kategorii dziewcząt i chłopców. Oprócz
nas udział wzięły szkoły z Sękocina
i Ład. Tym razem szczęście dopisało
chłopcom w składzie: Jakub Baran, Krystian Zaniewski i Bartosz Stawczyk. Po
zaciętej walce o każdego seta Raszyn
zajął I miejsce. Reprezentacja Sękocina
wywalczyła II miejsce, a III zajęły Łady.
W kategorii dziewcząt klasyfikacja Sękocin zajął I miejsce, II miejsce wywalczyły
Łady, a III nasza szkoła. W turnieju grały
Klara Cwyl i Wiktoria Kozicka. Wszystkim zawodnikom życzymy dalszych sukcesów w tej dyscyplinie.
mgr Agnieszka Zgiep, nauczyciel SP w Raszynie

Legenda karate w Raszynie

Boisko na medal 2013 © arch. GOS

Tytuł „Boisko na medal 2013” przyznano za aktywną działalność oraz efektywne, profesjonalne wykorzystanie, pielęgnację i eksploatację kompleksu boisk
Orlik przez Gminny Ośrodek Sportu.
Takie sportowe wyróżnienie podnosi
prestiż oraz stanowi wyraz uznania dla
zarządcy obiektu, który aktywnie promuje
sport i rekreację, organizując różnorodne
imprezy, zawody oraz turnieje, a jednocześnie łączy to z budową oraz modernizacją
bazy sportowej wraz z aktywnym wykorzystaniem obiektów, którymi zarządza.
Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor GOS

Szkoła Podstawowa im.
C. Godebskiego w Raszynie
Mistrzem Gminy w Turnieju
Tenisa Stołowego w kategorii chłopców
W dniu 2 grudnia 2013 roku w Szkole
Podstawowej w Raszynie zorganizowany
został Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Mistrzowie tenisa stołowego © arch. szkoły
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W dniach 25-27.10. 2013 w Raszynie
odbyło się jedno z największych seminariów karate w Polsce. W stażu uczestniczyło blisko 350 osób z kraju i zza granicy
m.in. z Włoch, Białorusi, USA, Ukrainy,
Indii i Hiszpanii. Prowadził je legendarny
mistrz karate Soke Takayuki Kubota 10
dan. Przyleciał z Los Angeles wraz ze
swoimi amerykańskimi uczniami: Shihanem Ted Bratakos oraz Senseiem Kenneth
Fisher na zaproszenie Krzysztofa i Jacka
Chałupka.
Soke Takayuki Kubota jest twórcą
stylu GOSOKU-RYU, uważanego przez
wielu za najskuteczniejszy styl karate
na świecie. Jego umiejętności wykorzystuje Hollywood (zagrał w ponad 300
filmach), FBI oraz policja amerykańska.
Opracował nowe bronie (m.in. kubotan
oraz kubotai). Jego amerykańscy uczniowie nazywają go „Żywą Legendą Karate”.
Od ponad 25 lat posiada 10 dan karate,
oraz tytuł „Soke”, który jest uznany przez
Japońskie Ministerstwo Karate.
W piątek Soke Kubota przeprowadził
szkolenie dla instruktorów International
Karate Association z zakresu zaawansowanych technik typowych dla stylu gosoku-ryu. W sobotę grupa młodsza trenowała
podstawy stylu Kuboty, natomiast grupa
zaawansowana podczas zajęć porannych
poznawała jedno z najdłuższych kata
gosoku-ryu o nazwie Ju hachi no tachi
kata. Trening popołudniowy to kontynuacja technik kumite. W niedzielę kolorowe pasy poznawały dwa kata: Kime ni
no kata oraz Kime no kata, natomiast
czarne i brązowe doskonaliły kata osiemnastu pozycji oraz techniki kubotanem,
czyli krótką pałeczka przy kluczach.
Podsumowaniem 10 godzin treningów
z Soke Kubotą, były egzaminy na stopnie mistrzowskie do których przystąpiło
13 osób z Raszyna. Uczniowie Senseia
Krzyśka i Jacka zaliczyli test perfekcyjnie
i stali się posiadaczami czarnych pasów
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Uczestnicy seminarium

w karate. Wizyta mistrza Soke Takayuki Kubota w Polsce okazała się wielkim
sukcesem i zwieńczeniem dziesięcioletniej pracy trenerskiej senseia Krzysztofa
i Jacka Chałupki (obaj posiadają 4 dan )
w Raszynie, którzy stworzyli jeden z największych ośrodków karate w kraju.
Klub Karate w Raszynie powstał
w lutym 2003r. przy Gminnym Ośrodku
Sportu. Pierwsze zajęcia odbywały się
w jednej grupie dwa razy w tygodniu. Jednakże rosnące lawinowo zainteresowanie
spowodowało rozszerzenie działalności
i włączenie klubu do elitarnej organizacji
International Karate Association w Los
Angeles. Obecnie w klubie można trenować styl Gosoku –ryu w różnych grupach
zaawansowania. Bracia kilka razy w roku
mają zaszczyt trenować z mistrzem Soke
Takayuki Kubota jeżdżąc za nim po świecie i odwiedzając Soke w jego klubie
w Los Angeles. Przekłada się to na świetne
wyniki w pracy trenerskiej i w propagowaniu stylu Gosoku –ryu w Polsce.
Serdeczne podziękowania dla Eko-Raszyn i Gminnego Ośrodka Sportu
w Raszynie za pomoc w przygotowaniu
wizyty Soke Kuboty w Polsce.
Krzysztof Chałupka

Turniej UNIHOKEJA
w Raszynie
Szkoła Podstawowa w Raszynie w dniach
27 i 28 listopada 2013 roku była gospodarzem Powiatowego Turnieju Unihokeja.
W tych dniach nauczyciele wychowania
fizycznego zorganizowali rozgrywki turniejowe w kategoriach dziewcząt i chłopców. W dniu 27 listopada w zawodach
uczestniczyły ekipy dziewcząt ze szkół
podstawowych w Brwinowie, w Piastowie i w Michałowicach. Gminę Raszyn
reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego z Raszyna,
które po zaciętej walce zajęły III miejsce,
w składzie: Weronika Arciechowska, Klara
Cwyl, Natalia Szajko, Diana Narayanan,
Oliwia Perendyk, Paulina Niewiadomska, Natalia Wyrębska, Natalia Zielińska
i Wiktoria Czarnocka.

SPORT I ŚWIĘTA

Drużyna Unihokeja dziewcząt © arch. szkoły

Drużyna Unihokeja chłopców © arch. szkoły

W dniu 28 listopada chłopcy zagrali na
bardzo wysokim poziomie i zajęli I miejsce w Powiatowym Turnieju Unihokeja, pokonując 3 drużyny z: Piastowa,
Brwinowa i Michałowic. Tu także Gminę
Raszyn reprezentowała drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. C. Godebskiego w składzie: Bartosz Stawczyk, Jakub Pietrzak,
Jakub Ziółkowski, Jakub Ruszczyk, Xuan
Trung, Kacper Jagnicki, Mai Van Binh,
Szymon Marciniszyn, Krzysztof Trzaska,
Kevin Nguyen i Marcin Zgiep. Wygrywając zapewnili sobie udział w Międzypowiatowym Turnieju Unihokeja, który
odbędzie się w Grodzisku Mazowieckim.
Gratulujemy obu drużynom, a chłopcom
życzymy połamania kija i zajęcia jak najwyższej lokaty.
mgr Agnieszka Zgiep
nauczyciel SP w Raszynie

Remont dachu pływalnii
w Raszynie ZAKOŃCZONY
Pod koniec września br., po wyłonieniu
wykonawcy w drodze przetargu, rozpoczęliśmy planowany na rok 2013 częściowy
remont dachu krytej pływalni w Raszynie. Konieczność remontu wynikała
ze zużycia stalowej konstrukcji wsporczej wysłony elewacyjnej oraz płyt OSB,
nieszczelności ściany zewnętrznej niecki
basenowej na styku z blachą trapezową
stropodachu oraz braku wentylowania
przestrzeni wewnątrz wysłony elewacyjnej. W trakcie remontu, zdemontowano
koryto, panele blaszane, płyty OSB, konstrukcję wsporczą i rynny, a następnie
zamontowano nowe elementy o wyższej
jakości i dłuższej trwałości. Dodatkowo
zamontowano kominki wentylacyjne,

które odprowadzają wilgoć gromadzącą
się pod papą, zmniejszając możliwość
występowania pęcherzy i przedłużając
znacznie żywotność pokr ycia dachowego. Remont oraz modernizacja tych
części dachu pozwoli aby strop nie był
narażony na destrukcyjne działanie wilgoci oraz oparów środków chemicznych
unoszących się znad niecek basenowych.
Nowe pokrycie części dachu przyczyni się
także do oszczędności energii zimą.
Od początku do końca nad pracami
remontowymi czuwał mgr inż. Janusz
Żuchowicz, któr y prowadził nadzór
inwestorski robót w całym procesie prac
remontowych.
Częściowy remont dachu był największą inwestycją wykonaną w 2013 roku
i zamyka szereg innych działań wykonanych w obiektach GOS-u. Wcześniej,
o czym pisaliśmy w 30 numerze Kuriera
Raszyńskiego, zmodernizowaliśmy pływalnię, kontynuując ubiegłoroczne prace,
siłownię oraz boiska. Wszystkie wykonane
prace remontowe i modernizacyjne służą
nie tylko konserwacji obiektów, ale też
zwiększaniu ich walorów użytkowych.

Dach po remoncie © arch. GOS

Dziękuję wszystkim pracownikom
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie za zaangażowanie w pracę wspólnie
wykonaną w 2013 roku. Podziękowania
za pomoc, wsparcie oraz akceptację wykonywanych zadań przez GOS składam Wójtowi Gminy Raszyn – Andrzejowi Zarębie,
Władzom Gminy Raszyn, Przewodniczącemu Rady Gminy Raszyn – Dariuszowi Marcinkowskiemu oraz całej Radzie
Gminy Raszyn, Komisji Sportu, a także
wszystkim firmom i instytucjom współpracującym w tym roku z Gminnym Ośrodkiem Sportu.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
mgr Katarzyna Klimaszewska

Mokre Mikołajki
Mokre Mikołajki organizowane po raz
kolejny na pływalni w Raszynie przyciągnęły rekordową liczbę osób (165).
Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji. Największą z nich była kula wodna
do zorbingu, ale popularnością cieszył się
także zjazd na czas rurą basenową oraz
wyścigi na dmuchanych delfinach, krokodylach, czy wielorybach. Po wodnych
szaleństwach na Gości czekał poczęstunek złożony ze smacznych ciastek i gorącej czekolady. Wszyscy opuszczali basen
w dobrych nastrojach mimo niesprzyjającej aury na zewnątrz i pierwszych oznak
zimy. Mokre Mikołajki na dobre zagościły
w corocznym kalendarium imprez organizowanych przez GOS. Mamy nadzieję, że
w kolejnym 2014 roku pobijemy rekord
frekwencji.
Rafał Ulewicz

W Święta radośniej!
W sobotę 14 grudnia Urząd Gminy
odwiedził gość specjalny – Święty Mikołaj. W ramach finału dorocznej zbiórki
darów Radośniej w Święta przekazał
dzieciom oraz ich rodzinom przygotowane paczki. Dzieci miały okazję jeszcze przed Świętami osobiście poinformować Mikołaja o wymarzonych prezentach
bożonarodzeniowych.
Radośniej w Święta to jedna z najstarszych tego typu cyklicznych akcji w naszej
Gminie. Liczy już ponad 20 lat! Choć jej
koordynacją zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, włączają się w nią

Radośniej w Święta © Z. Kaiper

wszystkie jednostki organizacyjne, przede
wszystkim Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień Beata Adamiak placówki oświatowe, a także prywatni sponsorzy. To doskonała okazja dla tworzenia
partnerstwa oraz lepszej integracji mieszkańców. Jak zaznacza jedna z organizatorek tegorocznej edycji – Każda rodzina
może się kiedyś znaleźć w trudnej sytuacji. Już choćby dlatego warto pomagać.
Dzięki aktywności mieszkańców
w tym roku udało się przekazać najbardziej potrzebującym ponad 200 paczek,
a tegoroczna akcja okazała się sukcesem!
Zofia Kaiper
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!

Prace plastyczne
dzieci
z Niepublicznego
Przedszkola
„Pociecha”

Wszystkim moim sympatykom i wspaniałym współpracownikom radości i miłości oraz mądrych refleksji w nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia oraz wielu niezapomnianych wrażeń z rodzinnych i towarzyskich spotkań, wzbogaconych prezentami
od Świętego Mikołaja oraz wielu niezwykłych pomysłów na aktywność twórczą
w Nowym 2014 roku życzy Raszyniaczek.

Michał Jasiński; 5 lat

Ewa Henczel, 4 lata

Julia Michalak; 5 lat

Jaś Siebers, 3 lata

Mateusz Figurski; 5 lat

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

Maja Wołosiak; grupa „Tygryski”

Patryk Sałaj; grupa „Puchatki”

Patrycja Płońska; grupa „Puchatki”

Julia Sosnowska; gr. „Mądre Sowy”

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

