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KURIER
RASZYŃSKI
Zmierzamy do celu.
W 2014 r. skanalizujemy
kolejne miejscowości

Janki ul. Wspólna
Słomin

Wypędy

Falenty ul. Magnolii

Sękocin Nowy

CENTRUM MEDYCZNE RASZYN

Porządek z chaosu
Remont i rozbudowa Centrum Medycznego w Raszynie była jedną z najważ�
niejszych inwestycji minionych lat. Od momentu, gdy w 2010 roku Gmina
Raszyn uzyskała prawa do gruntu i budynku, w przychodni zaszło wiele zmian.
Czy wystarczających? To właśnie postanowiliśmy sprawdzić.
Rozsypujący się budynek przychodni
przy ul. Szkolnej w Raszynie do niedawna straszył wszystkich przyjeżdżających w te okolice. Zrujnowane tynki, nieszczelne okna, kulejące instalacje i ogólna
ciasnota to tylko początek problemów,
z którymi zmagali się pacjenci i pracownicy. Zmiana tego stanu rzeczy stała się
możliwa dopiero pod koniec 2010 roku,
kiedy dzięki staraniom władz Gminy
udało się uzyskać od Warszawy darowiznę gruntu i stojącego na nim budynku
przychodni. Operatorem jednostki nadal
był ZOZ Ochota. Od tamtego czasu
powstała nowa część ośrodka, ku końcowi zbliża się też przebudowa starej części budynku. Jesienią 2013 na dwa lata
przedłużona została umowa z obecnym
operatorem. Ta decyzja Gminy wynikała
z potrzeby zachowania ciągłości dostępu
do bezpłatnej, państwowej służby zdrowia
dla pacjentów.

Za czym kolejka ta stoi?
Ustawiające się o świcie pod starą przychodnią kolejki były symbolem złego
funkcjonowania Ośrodka. Jedną z pierwszych decyzji mgr. Jerzego Ochmana,
w 2013 r. pełniącego obowiązki koordynatora placówki, było skasowanie numerków na rzecz rejestracji telefonicznej oraz
zapisów na godziny. Liczono, że pozwoli
to zlikwidować problem, a tym samym
oszczędzić nerwów pacjentom i personelowi. – Niestety, wciąż często zdarza się,
że już o siódmej rano czeka kilkunastu
pacjentów – mówi jeden z pracowników
Centrum. Z czego to wynika? Personel
do głównych przyczyn zalicza wyrobione

przez lata przyzwyczajenie pacjentów oraz
chęć jak najszybszego spotkania z wybranym internistą. Nie bez znaczenia była
też częsta nieobecność zatrudnionych specjalistów, stopniowo rozwiązywana przez
zmiany personalne oraz zmianę zasad
pracy w zespole. Do nadmiernego wydłużania kolejek przyczyniają się też sami
pacjenci – Często zdarza się, że pacjent
nie przychodzi na umówioną wizytę.
Nie odwołując jej niepotrzebnie zajmuje
miejsce, z którego mógłby skorzystać
inny chory – zaznacza obecny kierownik
placówki, dr Andrzej Morliński, specjalizujący się w ginekologii i położnictwie.
Problemem okazuje się też nadmierna
liczba wizyt domowych, zamawianych
często bez realnej przyczyny. – W czasie
tej jednej wizyty lekarz mógłby obsłużyć
przynajmniej kilku pacjentów – zaznacza
dr Morliński.

Obolała Służba Zdrowia
Służba zdrowia w Polsce nie ma dobrej
renomy. Regularnie powtarzają się doniesienia o kosmicznych kolejkach, niebotycznie długim oczekiwaniu na wizytę
czy niedoborach specjalistów. Na tym
tle CMR wypada całkiem nieźle. Najdłużej, bo około trzech miesięcy, czeka
się na wizytę w poradni rehabilitacyjnej.
To termin zbliżony do tego proponowanego w Michałowicach oraz w większości punktów w Warszawie. Na spotkanie
z dentystą, poza nagłymi przypadkami,
czeka się do czterech tygodni, a z ginekologiem – do tygodnia. Według raportu
OECD i Komisji Europejskiej przygotowanym w 2012 r., Polska ma najniższą
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liczbę lekarzy w całej Unii Europejskiej
– to zaledwie 2,2 osoby na 1000 pacjentów. Na rynku usług lekarskich zieje
pustką. Braki kadrowe oraz ciągłe niedobory finansowe przekładają się bezpośrednio na jakość obsługi chorych. Póki
co nie wypracowano jeszcze rozwiązania
skutecznego w skali kraju.

Centrum Medyczne Raszyn
W Raszynie zmiany zachodzą powoli.
Budowa, modernizacja i wyposażenie placówki przez Gminę dały operatorowi duże
pole do popisu przy obsłudze chorych.
I faktycznie – stopniowo można zaobserwować polepszenie sytuacji, szczególnie w kontaktach na linii pacjent – przychodnia. Coraz częściej od podopiecznych
poszczególnych poradni można usłyszeć
pozytywne opinie o kolejnych lekarzach:
ginekologu, pediatrach, dentyście, a także
o pracujących położnych i pielęgniarkach. Bardzo pozytywnie ocenianie są
dr Agata Kuran-Kalata oraz dr Elżbieta
Lis-Zakrzewska, internistki od lat pracujące w raszyńskiej przychodni, obie znane
ze swojego oddania pracy i świetnych
umiejętności interpersonalnych. Sympatia przekłada się na rosnącą liczbę zarejestrowanych osób, zarówno z gminy jak
i spoza niej.
Praktyka pokazuje, że nie istnieje proste rozwiązanie wszystkich trawiących
placówkę problemów, z których zdecydowana większość wynika bezpośrednio
z kondycji służby zdrowia w kraju. Niewątpliwą jednak zaletą CMR jest stałe
umożliwianie pacjentom dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej, świadczonej przez doświadczonych specjalistów
w nowoczesnych i dobrze wyposażonych
salach i gabinetach zabiegowych.
Zofia Kaiper
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Rozmowa z Wójtem Andrzejem Zarębą
O kanalizacji i nie tylko…

Rozpoczął się czwarty rok, podczas którego Wójt Andrzej
Zaręba ze swoją ekipą prowadzą inwestycje na tere�
nie naszej gminy. W kolejnych trzech latach powstały:
boisko wielofunkcyjne WRONIK, Centrum Medyczne
Raszyn, Przedszkole przy Lotniczej w Raszynie, kilka�
dziesiąt ulic, trzy parkingi ogólnodostępne dla miesz�
kańców i wiele drobniejszych. Jednocześnie, ponad 30%
budżetu inwestycyjnego przeznaczono na budowę i pro�
jektowanie kanalizacji sanitarnej, chroniąc środowisko
naturalne, zwiększając znacząco komfort życia mieszkań�
ców i, co ma duże znaczenie, podnosząc atrakcyjność i wartość nieruchomości
w kolejnych wsiach. Tak jest i w tym roku. O planach budowy sieci kanalizacji
sanitarnej pytam gospodarza Gminy Raszyn Andrzeja Zarębę.
Małgorzata Kaiper: Do jakich miejscowości
w naszej gminie dotrze w bieżącym roku
sieć kanalizacji sanitarnej?
Wójta Andrzej Zaręba: Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na zadania, które stanowią rozszerzenie I Fazy,
a dotyczyć będą 3 zadań: pierwsze obejmuje Laszki i Sękocin Nowy, drugie Słomin, a trzecie ul. Wspólną w Jankach oraz
Wypędy. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, co powinno nastąpić
w pierwszej połowie marca. Te zadania
obejmują większość terenu w wymienionych miejscowościach. Szczegółowe informacje o ulicach wchodzących w zakres
zadań można uzyskać w Jednostce Realizującej Projekt.
W ubiegłym roku rozstrzygnęliśmy
przetarg na budowę sieci w ul. Magnolii
w Falentach. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym budowa tej inwestycji
trwa. W najbliższym czasie ekipy wejdą
na ul. Falencką na odcinku od Źródlanej
do Al. Krakowskiej. Ten odcinek pozwoli
podłączyć do oczyszczalni w Falentach
ul. Wspólną w Jankach i Wypędy. W tym
roku rozpoczniemy budowę kanalizacji
w Puchałach, w Ładach w ul. Lawendowej, w Podolszynie Nowym, a także w ul.
Promyka i ul. Baśniowej w Jaworowej,
Lilii Wodnych, Salomonowskiej i Śliskiej
w Dawidach Bankowych. Po rozstrzygnięciu przetargu, o którym mówiłem na wstępie – będziemy ogłaszać kolejne.
Prawie wszystkie te inwestycje są dofinansowywane z UE, na podstawie podpisanych umów lub rozszerzeń I Fazy, a w najbliższych dniach podpisujemy kolejną
umowę obejmującą zadania III Fazy. Wniosek o dofinansowanie kolejnej IV Fazy
jest po pozytywnej ocenie Ministerstwa
Ochrony Srodowiska. Przygotowujemy też
dokumentację dla kolejnej V Fazy. Mamy
przygotowane projekty dla terenów, przez
które biegnie S8, ale ich realizacja będzie
możliwa dopiero po wykonaniu sieci
w pasach zajętości przez GDDKiA. My się

z rozliczaniem inwestycji, a kolejne prowadzone są niemal na bieżąco.

M.K.: A te brakujące tereny? Kiedy do nich
dotrze kanalizacja?
A.Z.: W wymienionych obszarach zdarzają się ulice, do których teraz kanalizacja nie dotrze. Powodem tego był brak
możliwości włączania ich do projektów
w sytuacji, kiedy właściciele dróg nie
wyrażali na to zgody. Czasem były to problemy techniczne, ale jest też przyczyna
bardzo prozaiczna, otóż nasza gmina rozwija się bardzo szybko, powstają nowe
zabudowania, których nie było w momencie projektowania sieci. Oczywiście jest
szansa wybudowania kanalizacji i tam,
ale w późniejszym terminie. Obecnie nie
mogliśmy z tego powodu wstrzymywać
całej inwestycji.

M.K. Jaki procent kosztów inwestycji
pokrywa dofinansowanie z UE? Kiedy
dostajemy te środki?
AZ.: Zwrot z UE to od 52‑56% kosztów
całej inwestycji. Oznacza to, że 44‑48%
budowy sieci kanalizacyjnej musimy
pokryć z własnych środków. To bardzo
znaczące kwoty, na pokrycie których,
nie wystarcza bieżącego budżetu gminy.
Bierzemy kredyty, emitujemy obligacje, ale dzięki temu uzyskujemy duże
dotacje. Warto też wiedzieć, że zgodnie
z procedurą unijną inwestycje wykonujemy za własne środki, a dopiero po ich
zakończeniu i rozliczeniu – dostajemy
zwrot. Środki refundowane wkładamy
w kolejne inwestycje. Dopiero za kilka
lat, po zakończeniu całego procesu,
nie będziemy musieli wspomagać się pieniędzmi z zewnątrz. Wówczas znacząco
spadnie zadłużenie gminy. Traktuję je,
jako przejściowe wynikające z opisanej
wyżej procedury. Wskaźnik zadłużenia
jest na bardzo bezpiecznym poziomie,
znacznie niższym od tego jaki mają niektórzy nasi sąsiedzi. Moglibyśmy przyjąć
odmienny scenariusz, bez kredytów,
pożyczek czy obligacji, ale wówczas nasi
mieszkańcy czekaliby jeszcze wiele lat
na kanalizację, a my nie mielibyśmy żadnych szans na pokrycie ponad połowy
kosztów inwestycji przez UE.

M.K.: Dlaczego budowę kanalizacji uznał
Pan za tak ważne zadanie?
A.Z.: Staram się jak najlepiej wykorzystać sprzyjające okoliczności. W latach
2011-2014 na gospodarkę wodno-ściekową można było uzyskać największe
dofinansowanie z UE. Źle byłoby tego
nie wykorzystać, szczególnie, że w nowej
perspektywie unijnej najprawdopodobniej
będzie to znacznie trudniejsze. Stąd taki
nacisk na wykonywanie sieci już zaprojektowanych oraz jak najszybsze tworzenie
nowych projektów. Od 2011 r. wykonaliśmy bardzo wiele projektów, a mając projekty z zezwoleniami na budowę mogliśmy aplikować o kolejne środki. Poza tym
nabieraliśmy wprawy w przygotowywaniu
i rozliczaniu inwestycji. Początkowy etap
był bardzo trudny, ponieważ dotyczył
inwestycji wykonywanych jeszcze przed
podpisaniem umowy w 2010 r., kiedy
nie stosowano wielu reżimów koniecznych przy dotacjach europejskich. Obecnie w JRP pracuje bardzo dobry zespół,
który pokonał początkowe problemy

M.K. Jak Pan ocenia pozostałe inwestycje
w gminie?
A.Z.: Kanalizacja jest bardzo ważna, ale
oczywiście nie poprzestajemy na niej.
Kolejne inwestycje tzw. kubaturowe dotyczą kolejnych ważnych dla mieszkańców
sfer życia: ośrodek zdrowia, szkoła, przedszkole, dom kultury, czy ogólnodostępne
boisko. Budujemy ulice, szczególnie te,
które w ubiegłych latach zostały zniszczone przy budowie kanalizacji. Robimy
chodniki, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie poruszać się po gminie. Naprawiona
została kanalizacja burzowa, projekty jej
budowy w wielu innych rejonach gminy
są już gotowe lub na ukończeniu. Poza
tym wykonaliśmy wiele remontów w placówkach oświatowych. Na pewno jeszcze
dużo jest do zrobienia, ale obecnie mam
poczucie, że ostatnie trzy lata wykorzystaliśmy bardzo dobrze. Wiem też, że Gmina
Raszyn jest bardzo dobrze przygotowana
do prowadzenia kolejnych inwestycji.
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia.

będziemy do nich dowiązywać. W sumie,
do końca 2015 r. powinniśmy skanalizować gminę w 90-95%. To doskonały wynik.
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RADA GMINY RASZYN

XLVIII Sesja Rady Gminy Raszyn
Obrady rozpoczęło wystąpienie Dyrektor GOS Katarzy Klimaszewskiej, która
podziękowała �����������������������������������������������������������
samorządowi za pomoc w realizacji wszystkich zadań podejmo�
wanych przez kierowany przez nią ośrodek sportu. Do wyrazów uznania skła�
danych Wójtowi, urzędowi i radnym dołączyła podziękowania dla Rady Osiedla
Raszyn II za przeznaczenie funduszy sołeckich na urządzenie placu zabaw przy
basenie. Następnie zajmowano się rozmaitymi uchwałami.

jedynie możliwe okazało się umieszczenie
urządzeń odwadniających na tych dwóch
działkach, zważywszy że ich właściciele
wyrazili zgodę na wydzielenie ich z większych i sprzedanie gminie. Po przeprowadzeniu dyskusji radni przyjęli uchwałę 10
za 3 przeciw.

Stanowisko Samorządu
Gminy Raszyn

XLVIII Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Uchwała o dotacji dla przedszkoli
niepublicznych
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zmianie uległy zasady naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W ich efekcie dotacja, od początku
roku szkolnego, została podwyższona
z 738,53 zł na jedno dziecko z terenu
Gminy Raszyn do kwoty 840,06 zł.
Ustawa szczegółowo określa też zasady
rozliczania opłat.

Uchwały w sprawie przyjęcia
programu osłonowego
w zakresie dożywiania dzieci
i młodzieży w Gminie Raszyn
na 2014 rok
Kolejne trzy uchwały dotyczyły działań
podejmowanych przez GOPS. Pierwsza z nich nadawała Kierownikowi
GOPS‑u uprawnienia do przyznawania
dodatku energetycznego. Dwie kolejne
dotyczyły podwyższenia kr yterium
dochodowego uprawniającego do dożywiania dzieci i dorosłych. Mimo, że należy
to zadań własnych gminy podniesienie
kryterium do 150% gwarantuje finansowanie w 60% przez skarb państwa.
Dochód, bez podwyższenia kryterium,
uprawniający do uzyskania dożywiania to
456 zł na osobę w rodzinie i 532 na osobę
samotną. Uchwałą Rady Gminy podwyższono też kryterium od 150-200%,
z tym, że dożywianie w tym przypadku
jest w całości finansowane przez gminę.
Ponadto Rada Gminy ponownie dała
dyrektorom uprawnienia do prowadzenia programu osłonowego poprzez obejmowanie dożywieniem dzieci, które ich
zdaniem tego potrzebują, przy czym nie
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może ich być więcej niż 20 % dożywianych w oparciu o kryterium dochodowe.
Obecnie programem objętych jest 170
dzieci, a dzieci decyzją dyrektorów 34
dzieci. To ostatnie zadanie również jest
w 60% dofinansowane przez państwo.
Radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

Zakup dwóch działek
pod odwodnienie
w Dawidach Bankowych
Fragmenty działek, o któr ych mowa
w uchwałach są niezbędnym elementem
tworzenia systemu kanalizacji deszczowej
o d w a d n i a j ą c e j D a w i d y B a n ko w e
i Łady. Zagadnienie omówił wice Wójt
M. Chmielewski wyjaśniając, że na podstawie uchwały Rady Gminy z 2011 r.
rozpoczęto tworzenie, najpierw koncepcji, a na jej podstawie projektów budowlanych kanalizacji deszczowej. Po złożeniu projektów do starostwa w celu
uzyskania zezwolenia na budowę okazało się, że plany zagospodarowania
nie pozwalają na odprowadzanie wód
z odwodnień do Raszynki. Po ich zmianie we wrześniu 2013 r. możliwe było
przystąpienie do dalszych prac. Jak wyjaśnił Radny Tadeusz Pawlikowski, szukano różnych rozwiązań, ale ostatecznie

Po burzliwej dyskusji wobec dwóch wersji, decyzją Przewodniczącego Dariusza
Marcinkowskiego przez aklamację zostało
przyjęte stanowisko Rady Gminy w stosunku do decyzji Ministerstwa Rolnictwa
unieważniającej decyzję o przejęciu na
mocy dekretu o reformie rolnej gruntów
należących do Barbary Grocholskiej.

Sprawozdanie wójta
z bieżącej działalności
Jak wyjaśnił Radzie Gminy Wójt Andrzej
Zaręba, początek roku, to czas intensywnego przygotowywania postępowa�������
ń������
przetargowych, po to aby już od wczesnej wiosny możliwe było rozpoczęcie inwestycji.
Rozstrzygnięto przetargi na remonty dróg
o nawierzchni betonowej, bitumicznej
i gruntowej, wobec czego już wczesną wiosną możliwe będzie rozpoczęcie napraw
pozimowych i zaplanowanych remontów. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Granicznej w Jankach i Sękocinie
Starym oraz w Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym, sieci wodociągowej wzdłuż
al.Mszczonowskiej w Jankach – po stronie
wschodniej i zachodniej, które konieczne
są z uwagi na budowę S8. Rozstrzygnięto
przetarg na projektowanie ulic: Reymonta,
Żeromskiego i Krańcowej, a także przetarg na wyposażenie szkoły w Sękocinie.
Wójt opisał również podjetą przez Gminę
pomoc dla Nowych Grocholic w związku
z koniecznością składania protestów
do Ministerstwa Rolnictwa. Na zako�����
ń����
czenie wice Wójt Marzena Lechańska poinformowała o licznych nagrodach, jakie
uzyskali nasi seniorzy.
M. Kaiper

Radnemu Gminy Raszyn

Panu RAFAŁOWI SIERADZKIEMU

wyrazy współczucia z powodu śmierci taty Sławomira Sieradzkiego
składają
Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

KURIER RASZYŃSKI NR 36 LUTY 2014 | WWW.RASZYN.PL

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

TRASY SZYBKIEGO RUCHU

Dyskusja nad przebiegiem S7 od Lotniska do Zamienia
Jeszcze na początku 2013 r. budowa odcinka S7 od Węzła Lotnisko do obwod�
nicy Grójca była ujęta w programie budowy dróg krajowych na lata 2011- 2015.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej w grudniu 2011 r. GDDKiA rozpisała prze�
targ, a następnie zleciła wykonanie koncepcji drogi firmie Jacobs Polska So z o.o..
Prace koncepcyjne mają być zakończone w 2015 r. , ale mapy przygotowane
do końca lutego 2014 r.. Potrzebę budowy drogi, szczególnie w jej początko�
wym fragmencie – od Węzła Lotnisko do Lesznowoli, uzasadnia ogromny ruch
na Puławskiej, jako że odcinek z Warszawy do Piaseczna i z powrotem dziennie
przemierza ok. 100 tys. samochodów.

Zmiana planów
W międzyczasie zmieniły się plany dotyczące terminu rozpoczęcia budowy. We
wrześniu 2013 r. tuż przed referendum
w Warszawie, władze państwa podjęły
decyzję o odsunięciu w czasie, budowy
tego odcinka drogi w związku z koniecznością domknięcia Południowej Obwodnicy Warszawy, tłumacząc, że budowana
trasa S8 od Opaczy do Paszkowa przejmie ruch tranzytowy w kierunku Krakowa. Argumenty te nie przekonały władz
gmin Lesznowola i Piaseczno, które apelowały o włączenie w jak najszybciej
realizowane plany przynajmniej odcinka
do Węzła Lesznowola. Uzasadnieniem
było nie tylko odkorkowanie Puławskiej,
ale też poprzez budowę inwestycji wzdłuż
trasy – wygenerowanie przez powstające
tam firmy środków, które w ciągu 6-7 lat
choćby płacąc do Skarbu Państwa podatek VAT – dwukrotnie pokryją koszty jej
budowy.

Bardzo dobrze, ale…
Na dwa tygodnie przed terminem rejestracji map, przedstawiciele autora koncepcji
i GDDKiA rozpoczęli spotkania z mieszka�������������������������������������
ń������������������������������������
cami gmin i miast, przez które przechodzi S7. Z propozycją spotkania zwrócili się także do nas, czyli Urzędu Gminy
Raszyn. Ustaliliśmy jego termin 11 lutego,
a miejsce w szkole w Ładach. Zależało mi
na tym, żeby nasi mieszkańcy zapoznali
się z przebiegiem trasy, wjazdami, przejazdami oraz powiązaniami z drogami lokalnymi. Wcześniejsze uzgodnienia dawały
szansę na budowę trasy która połączy
interesy Warszawy, Piaseczna, Lesznowoli, czy dalej – południowej Polski bez
zbytniego ingerowania w komfort życia
naszych mieszkańców. Trasa wprawdzie
przebiega przez niewielki fragment gminy,
ale może mieć albo pozytywny, albo negatywny wpływ na życie naszych mieszkańców. Uważam, że nie należy powtarzać scenariusza z S8, w projekcie której
nie uwzględniono ważnych dla naszych
mieszkańców dróg serwisowych (Puchały
i Nowe Grocholice), czy też jak w przypadku POW – braku ekranów w kilku

miejscach i powiązania wiaduktów z drogami lokalnymi.
Na spotkanie przyszło wielu mieszkańców. Pozytywnie oceniali pomysł budowy
S7, widząc potrzebę jej powstania, ale
zgłaszali sporo zastrzeżeń. Przede wszystkim krytykowali brak ekranów akustycznych, odprowadzanie wód opadowych
do odkrytego rowu R-65, a także znaczne
wydłużenie dojazdu do Puławskiej. Uwagi
były zbieżne z oceną Wójta Andrzeja
Zaręby. Nasze spotkanie zainteresowało
Jolantę Errol, autorkę doskonałych reportaży z cyklu „Interwencje”, która wyemitowała go dwa dni później w TVP Warszawa. Dzięki temu mieliśmy szansę
przedstawić swoje stanowisko przed szerszą, bo telewizyjną, publicznością. Wójt
Andrzej Zaręba oglądając razem z dziennikarką tereny przyszłej trasy stwierdził,
że tereny wzdłuż trasy będą szybko zabudowywane i powinny być osłonięte od
hałasu na całym analizowanym fragmencie, a także zwrócił uwagę na fakt, że trasa
szybkiego ruchu wchodząc w istniejący
system dróg lokalnych nie powinna go
przerywać, a koncepcja, która pozostawia wiadukty w szczerym polu jest drogim nieporozumieniem. Naszym zdaniem
takie wiadukty, mimo poniesienia wysokich kosztów ich budowy, są nieefektywnym rozwiązaniem komunikacyjnym.
Uważamy, że GDDKiA powinna działać kompleksowo uwzględniając skutki
oddziaływania trasy w szerszym zakresie. W trakcie spotkania z mieszkańcami
uprzedzałem inwestora i projektantów,
że zarówno mieszkańcy indywidualnie,

jak też i gmina w ich imieniu będziemy
wskazywać brak ekranów akustycznych
i powiązań z istniejącą siecią dróg.
W czasie spotkania mieszkańcy
i przedstawiciele Spółki Wodnej Raszyn
zgłaszali też zastrzeżenia co do odwadniania drogi. Woda, która nie zmieści się
w rowach wzdłuż niej i w zbiornikach
retencyjnych, ma być odprowadzana
do naszego rowu R65.
Projektanci i inwestor – GDDKiA,
odpowiadając uważali, że ekrany są
zbędne, a odwodnienie jest zaplanowane
właściwie, wskazywali mieszkańcom
i Gminie sposoby zajmowania odmiennego stanowiska w sprawie poprzez możliwość składania protestów. Twierdzili też,
odpowiadając na zarzut, że pozostawiają
wiadukty „w szczerym polu”, że wykonują projekty w takim wyglądzie gdyż
do zadań GDDKiA należy tylko budowa
dróg lokalnych w minimalnym wymaganym zakresie.

Protesty Gminy
i mieszkańców
Na stronie internetowej Gminy Raszyn
umieściliśmy nasze stanowisko, stanowiące jednocześnie wzór protestu, który
mieszkańcy mogą wysyłać do GDDKiA.
Nauczeni doświadczeniem, ale też znający procedury tworzenia projektu, wiemy,
że na obecnym etapie jeszcze wiele można
poprawić, szczególnie, że inwestor, czyli
GDDKiA, chciał się z nami spotkać podczas tworzenia koncepcji, a nie, jak ma to
miejsce przy POW, dopiero po uruchomieniu trasy. Przed nami kilka etapów przygotowywania budowy trasy, podczas których
sporo jeszcze może się zmienić. Mamy
nadzieję, że celem spotkania było otwarcie na uwagi mieszkańców, a nie wykonanie kroku „pro forma”, bez żadnych
dalszych konsekwencji. Będziemy się
wszystkiemu bacznie przyglądać.
Wice Wójt Mirosław Chmielewski

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Ładach © M. Kaiper
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REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Nowe zasady przyjmowania do samorządowych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2014/2015
18 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa
z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz.7).
Nowelizacja przepisu stanowi realizację
wyroku Trybunału Konstytucyjnego stanowiącego, że kryteria rekrutacji powinny
wynikać z ustawy, a nie z rozporządzenia
ministra edukacji. W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia
2013 stwierdzono niezgodność art. 22
ust.1 pkt.1 u o. s. o. z Konstytucją RP,
a w konsekwencji niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów
do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych (Dz. U.
2004/26/232 z pózn. zm.).
W zmienionej ustawie wprowadzono
nowy rozdział: 2a Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół
i publicznych placówek. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców Gminy Raszyn. W przypadku
większej liczby kandydatów z Gminy niż
liczba wolnych miejsc, przeprowadzone
zostanie postępowanie rekrutacyjne. Na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria, z których każde ma
jednakową wartość:
• Wielodzietność rodziny kandydata,
• Niepełnosprawność kandydata,
• Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata,
• Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata,
• N iepełnosprawność rodzeństwa
kandydata,
• Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie,
• Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Jeżeli po zakończeniu tego etapu
publiczne przedszkola/szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący, czyli gminę.
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W postępowaniu rekrutacyjnym udział
biorą dzieci 3-4-5 letnie, urodzone
w latach 2009-2011, dzieci 6-letnie urodzone w II połowie 2008 r., zamieszkałe
na terenie Gminy Raszyn. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach podanych na stronie internetowej gminy i placówek oświatowych.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają
deklarację o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego dziecko
uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne
miejsca w publicznym przedszkolu/szkole
prowadzi się na złożony do dyrektora
placówki wniosek rodziców/opiekunów
prawnych dziecka. Może on być złożony
do nie więcej niż trzech placówek, przy
czym należy w nim określić kolejność
wybranych, w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych. Do wniosku
należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Składa się je pod r ygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wpisując klauzulę: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.(art. 20t ust.6
u o s.o). Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej
kopii albo w postaci urzędowo po������
świadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu
albo kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica/prawnego
opiekuna. Są to następujące dokumenty:
• oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata
• o rzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
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osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2011. Nr127,poz 721 z pózn. zm.)
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego
orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu rodzica oraz oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
• d okument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011 roku
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz 135, z pózn.
zm.)
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora placówki. Wyznaczony przez
niego przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów
dziecka dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola/
szkoły, jeżeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego został zakwalifikowany,
a rodzice złożyli wymagane dokumenty.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację
o wolnych miejscach. W terminie 7 dni
od podania listy do publicznej wiadomości rodzice/opiekunowie mogą wystąpić do komisji z wnioskiem o uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie sporządza się
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata. Rodzic/prawny opiekun może wnieść
do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
Na rozpatrzenie odwołania dyrektor ma
7 dni. Na jego rozstrzygnięcie przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.
Jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji
publiczne przedszkole/szkoła nadal dysponuje miejscami wolnymi dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
z-ca Wójta Marzena Lechańska

ZWROTY ZA KANALIZACJĘ

Opłaty za przyłączanie do kanalizacji
Bez wątpienia można uznać, że skanalizowanie gminy to bardzo ważne zadanie
bieżącej kadencji. Koszt inwestycji w tym zakresie wykonanych i planowanych
od 2011 do 2014 r. wynosi ponad 33 mln zł i stanowi około 30% wszystkich
wydatków inwestycyjnych.
W bieżącej kadencji zastosowano jednoznaczne zasady opłat za przyłączanie do sieci kanalizacji sanitarnej,
wynikające wprost z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie
z jej zapisami Gmina Raszyn finansuje
budowę sieci urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, czyli kolektor główny
i przyłącza – do granicy działki. Koszt
budowy odcinka od granicy działki
do studzienki na posesji i od studzienki
do nieruchomości – należy do właściciela. Odcinek od granicy posesji
do studzienki musi być wykonany przez
wyspecjalizowaną firmę na podstawie
projektu budowlanego, zaś przyłącze
prowadzące od studzienki do domu
– bez projektu i we własnym zakresie.
W przypadku inwestycji realizowanych w ostatnich trzech latach, mieszkańcy mieli możliwość skorzystania
z usług gminy jako inwestora zastępczego, wykonującego w ich imieniu
pierwszy fragment przyłącza. Takie rozwiązanie pozwoliło na znaczne obniżenie indywidualnych kosztów, ponieważ
wyłaniany w drodze przetargu wykonawca instalacji, wykonywał projekt
i przyłącze jednocześnie dla wielu nieruchomości. Koszt przyłącza do każdej
posesji wyliczany jest indywidualnie,
w zależności od odległości studzienki
od granicy działki i rodzaju podłoża. Podkreślić należy, że mieszkańcy
nie muszą skorzystać z tej oferty i kanalizację na terenie swojej nieruchomości mogą wykonać we własnym zakresie zgodnie z warunkami technicznymi
i sztuką budowlaną.

Trochę historii
Inne zasady finansowania budowy sieci
kanalizacji sanitarnej stosowano w Gminie Raszyn w okresie wcześniejszym.
Podobnie jak w innych gminach i u nas
mieszkańcy partycypowali w kosztach
budowy całej sieci. Pod koniec 1999 r.,
w czasie kadencji Janusza Rajkowskiego,
Zarząd Gminy Raszyn ustalił wysokość
opłat za udział w budowie kanalizacji
na terenie gminy na kwotę 4800 zł.
15 stycznia 2002 r. ówcześni członkowie
Zarządu Gminy Raszyn zadecydowali
o utrzymaniu opłaty w dotychczasowej

wysokości. W trakcie kadencji Wójta
Piotra Iwickiego w latach 2003-2006
opłatę zmniejszono do kwoty 3800 zł.
W kolejnej kadencji w latach 2007-2010
opłata została zmniejszona do 2400 zł.
Już z początkiem 2002 r. wiadome
było, że przyjęta procedura jest niewłaściwa. Obowiązująca od 1 stycznia 2002 r. ustawa z 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.
858 ze zm.), jednoznacznie orzekała,
że budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest zadaniem własnym gminy
i jako taka nie powinna być finansowana
przez mieszkańców. Definiując pojecie
sieci kanalizacyjnej orzekła, że obejmuje ona nie tylko kolektor główny,
ale też odcinek pomiędzy nim a granicą posesji prywatnych. Dopiero przyłącze pomiędzy granicą nieruchomości
a domem powinno być finansowane
przez właściciela.
Niektórzy mieszkańcy Gminy Raszyn
zaczęli starania o odzyskanie pieniędzy. W świetle przepisów prawa bezzasadne wydawało im się uprawnienie
gminy do pobierania zarówno kwoty
4800 zł, jak i kolejnych. Składane
przez nich wnioski o zwrot spotykały się
z odmową. Część osób na tym poprzestała, niektórzy wystąpili o rozstrzygnięcie do sądu.

Walka o zwrot
We wrześniu 2012 r. Sąd Rejonowy
w Pr uszkowie oddalił powództwo
właścicielki nieruchomości położonej
w Rybiu, zasądzając od niej zapłatę
na rzecz Gminy Raszyn kwoty 1200 zł
tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadnienie wyroku zawiera
opis nie tylko tej konkretnej sprawy,
ale odwołując się do kolejnych dokumentów uzasadnia, że Gmina Raszyn
nie ma podstaw do zwrotu powódce
kwoty 3800 zł, albowiem z dokumentów wynika, że umowy podpisywane
przez mieszkańców, miały charakter
dobrowolny, co potwierdza fakt, że
osoby, które umów nie podpisały i nie
partycypowały w kosztach budowy
kanalizacji również zostały przyłą�
czone do sieci. Dokonaną zapłatę

Sąd uznał za dobrowolny datek
dokonany przez członka wspólnoty
samorządowej.
Wyrok sądu okazał się być zgodny
ze stanowiskiem, jakie w lipcu 2006 r.
przyjął W�������������������������
ójt Piotr
���������������������
Iwicki odmawiając tejże mieszkance zwrotu wpłaconych pieniędzy, w uzasadnieniu podając, że Gmina Raszyn jako inwestor,
wykonała przyłączenie nieruchomości
do kanalizacji, a zawarta umowa miała
charakter dobrowolny i została podpisana po wykonaniu inwestycji. W marcu
2010 r. Wójt Janusz Rajkowski odmówił
powódce zapłaty za bezumowne korzystanie przez Gminę Raszyn z instalacji
kanalizacji sanitarnej, ponieważ deklarowana w umowie zapłata dotyczyła
budowy całej sieci, a nie określonego
odcinka.

Co dalej?
W chwili obecnej nie ma uwarunkowań
prawnych, które pozwalałyby zwracać
mieszkańcom dokonane wpłaty. Orzeczenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie
oddaliło powództwo, innych wyroków
nie ma. Zwrot z gminnej kasy, bez jednoznacznej podstawy prawnej jest niemożliwy, naruszałoby to zapisy ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy
o dyscyplinie finansów publicznych.
A treść uchwał i umów, podpisywanych
po wykonaniu inwestycji, a także podłączanie mieszkańców, którzy umów nie
podpisali i opłaty nie wnieśli, pozwalają
na interpretację, że wpłaty mieszkańców były dobrowolnymi darowiznami
na rzecz gminy.
Nie ulega wątpliwości, że już
w 2002 r. Gmina Raszyn powinna
wprowadzić spójne zasady podłączania
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
zgodne z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie jak obowiązują
obecnie. Brnięcie dalej w nieprawidłowe działania, pozornie zmieniane
obniżaniem kwoty, podpisywanie umów
i pobieranie wpłat po wykonaniu instalacji, ale też nie pobieranie ich, jeśli właściciel nieruchomości zaprotestował, nie
tylko podzieliło mieszkańców, ale też
uniemożliwiło, jak na razie, zwrot wpłaconych pieniędzy. Warto jeszcze dodać,
że w związku z tym, że roszczeń cywilnych można dochodzić w ciągu 10-ciu
lat, część z nich już się przedawniła.
Małgorzata Kaiper
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WAŻNE SPRAWY

Państwu

Państwu

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
Heleny Żurawicz

wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
Heleny Żurawicz

składają

której 100 rocznicę urodzin obchodziliśmy wspólnie tak niedawno,

Elżbiecie i Antoniemu Żurawicz

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Elżbiecie i Antoniemu Żurawicz

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

składają przyjaciele z Puchał

Rodzina Żurawiczów dziękuje uczestnikom ostatniego pożegnania Ś.P. Heleny Żurawicz. Serdeczne podziękowania składamy parafii w Raszynie z księdzem
prałatem Zdzisławem Karasiem na czele, reprezentującemu urząd Gminy w Raszynie wójtowi Andrzejowi Zarębie, mieszkańcom wsi Puchały oraz
wszystkim obecnym na smutnej dla nas uroczystości pogrzebowej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Niezwykli ludzie! Bohaterscy żołnierze!
Wierni, nieugięci, niezłomni. Rok 1945.
Koniec II-ej wojny światowej. Polska
i naród polski, walczący o Wolną Ojczyznę na wszystkich frontach tej wojny,
jedyny, który w trakcie okupacji niemieckiej stworzył Państwo Podziemne i wielką
Armię Krajową, na skutek nowego
podziału świata, wpada w kolejną okupację - Związku Radzieckiego. Dla żołnierzy
polskich formacji niepodległościowych to
był dramat. Część żołnierzy nie zgodziła
się na nowe zniewolenie. Postanowili walczyć dalej, stawiając w walce podziemnej
opór sowietyzacji Polski. Przemawiało
przez nich umiłowanie Ojczyzny i wolności wyrażane hasłami „Bóg, honor,
Ojczyzna”, i „walka o wolność gdy się
raz zaczyna, dziedzictwem z ojca przechodzi na syna”. Wielu z nich spotkały
aresztowania i represje, a w końcu sfingowane procesy i wyroki śmierci, kiedy
ujawniali się namawiani przez ówczesne
władze. Część wywieziono na wschód,
wielu gniło w więzieniach. W sumie około

20 tysięcy niepodległościowych żołnierzy
zginęło lub zostało zamordowanych skrytobójczo w więzieniach NKWD lub UB.
Niektórzy nie złożyli broni, widząc,
jak major „�������������������������
Łupaszko�����������������
” – Zygmunt Szendzielarz, z kim mają do czynienia.
Postanowili walczyć, wierni do końca.
Wyklęci przez narzuconą władzę i zniewolone Państwo. Nigdy się nie poddali.
Życie oddali, tak jak Komendant Okręgu
„Orzeł”- Dowódca „Rój” – Mieczysław
Dziemieszkiewicz, wierny słowom złożonej przysięgi: „Walkę o Wielką Polskę
uważam za największy swój obowiązek.
Wpierw zginę, aniżeli zdradzę. Przysięgam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy
Świętej Jedynemu����������������������
, że wiernie będę walczył o niepodległą Polskę”.
Teraz już możemy czcić tych niezwykłych żołnierzy, został nawet ustanowiony
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W końcu historia przyznała im rację.
Cześć i chwała Bohaterom!
Krzysztof Będkowski

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH w 2014 r.
REJON I i II: Raszyn, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Nowe Grocholice
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

RODZAJ ODPADU

VI

VII

VIII

IX

X

XI

2
16
30

14
28

12
25

XII

Dzień miesiąca
co drugi wtorek począwszy od 1 kwietnia*

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

1
15
29

(worek niebieski Mieszkańca – trawa, lście, drobne gałęzie,
odbiór odpadów od godz. 6.00)

13
27

10
24

8
22

5
19

* Uwaga! Odbiór odpadów przypadający na dni świateczne odbędzie się w inny dzień niż wtorek – za 11 listopada w środę 12 listopad

REJON III, IV i V: Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Janki, Jaworowa, Laszczki, Łady, Podolszyn Nowy, Puchały,
Sekocin Las, Sekocin Nowy, Sekocin Stary, Słomin, Wypedy
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

RODZAJ ODPADU
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VII

VIII

IX

X

XI

9
23

7
21

4
18

Dzień miesiąca
co drugi wtorek począwszy od 8 kwietnia

ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH

(worek niebieski Mieszkańca – trawa, lście, drobne gałęzie,
odbiór odpadów od godz. 6.00)

VI

8
22

6
20

3
17

1
15
29

12
26

XII

RASZYŃSCY ARTYŚCI

Wielki sukces raszyńskich artystów
W Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” im. A. Kamińskiego w Pruszkowie odbył
się XV Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu” pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa.
W Przeglądzie wzięło udział ponad 300
wykonawców. Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie reprezentowały zespoły:
–	„Barwy Jesieni” pod kierownictwem
muzycznym Pawła Wiśniewskiego
–	„Rybianie” pod kierownictwem Swietłany Żarczyńskiej i Piotra Piskorza
–	«Seniorki» pod kierownictwem Piotra
Piskorza
–	oraz solistki: Izabela Makarska i Alicja
Siewiera z akompaniamentem fortepianowym Piotra Piskorza.
Decyzją jury w składzie: Anna Maria Adamiak, Danuta Kłudczyńska i Iwona Tober
nasi artyści zajęli następujące miejsca:
I MIEJSCE Izabela Makarska
w kategorii soliści
II MIEJSCE Alicja Siewiera
również w kategorii soliści
III MIEJSCE zespół «Rybianie»
w kategorii zespoły

Maria Izabela Makarska

Koncert laureatów
W dniu 25 stycznia br. odbył się Koncert
Laureatów, na którym wystąpiły nagrodzone zespoły i soliści. Licznie zgromadzona publiczność gromko oklaskiwała
występy laureatów. Na koncercie obecna
była pani Elżbieta Kuczara, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, która złożyła gratulacje nagrodzonym artystom. Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie jest znany w regionie z prężnej działalności bo żaden inny ośrodek
nie przysyła na przeglądy tylu artystów
co Raszyn.
Zespoły i solistki serdecznie dziękują
władzom samorządowym Gminy Raszyn
a szczególnie Panu Wójtowi Andrzejowi
Zarębie za troskę o sprawy kultury i przychylność dla działalności artystycznej
naszych zespołów. Pani Elżbiecie Kuczarze za zaangażowanie i uczestniczenie
wraz z nami w przeglądach i konkursach.
Pani Barbarze Wiśnik – szefowej Klubu

Alicja Siewiera

Seniora z Raszyna za poparcie naszej
działalności i sponsorowanie przez Klub
Seniora naszych wyjazdów na przeglądy
i konkursy oraz strojów dla zespołów.
Zespół «Rybianie» składa szczególne
podziękowanie Pani Ali Sondel – szefowej Klubu Seniora w Rybiu za jej pracę
na rzecz zespołu, za tworzone programy
i znakomite pomysły na repertuar, a także
za wielką dbałość o wyposażenie zespołu
w piękne stroje z różnych regionów Polski, co podnosi atrakcyjność zespołu
na scenie.
Zespoły i solistki składają również
podziękowania panu Piotrowi Piskorzowi,
Joannie Young i Pawłowi Wiśniewskiemu
oraz Swietłanie Żarczyńskiej, naszym
instruktorom muzycznym i akompaniatorom za ich ogromną pracę i przygotowanie zespołów do występów. Praca i zaangażowanie wszystkich wymienionych osób
przyczynia się do tego, że nasze zespoły
zdobywają nagrody i wyróżnienia na licznych przeglądach i konkursach, czym rozsławiają Gminę Raszyn.
Izabela Makarska – solistka-wokalistka
oraz Radna Gminy Raszyn

Rybianie i Swietłana Żarczyńska

Falentynki w rytmie piosenek Agnieszki Osieckiej
W sobotę 15 lutego w Filii GOK-u
w Falentach odbyły się już kolejne
FALENTYNKI. Tym razem okazjonalny
walentynkowy koncert odbywał się
pod hasłem „Ach, Panie, Panowie…”.

Z repertuarem wybranych piosenek z tekstami Agnieszki Osieckiej wystąpiła Swietłana Żarczyńska, kierownik Filii. Towarzyszył Jej z akompaniamentem Piotr
Piskorz. A mieszkańcy Falent: Weronika
Foryś i Edmund Kania prowadzili imprezę umiejętnie,
przybliżając widzom niepowtarzalny klimat twórczości
Osieckiej. Zdaniem uczestników było to wspaniałe spotkanie, które należy zaliczyć
do ważnych gminnych wydarzeń kulturalnych. Serdecznie gratulujemy Swietłanie,
która ma już w naszej gminie stałych wielbicieli swoFalenckie Falentynki © P. Iwicki
jego talentu. Koncertowi

towarzyszył wernisaż interesującej
wystawy malarstwa, rysunku, fotografii
i haftu pod tytułem „Portrety tak różne”.
Taka integracja sztuk plastycznych
i muzycznych zwykle towarzyszy wszystkim imprezom organizowanym w Filii.
Poziom artystycznego wykonania koncertu zagwarantował nowy sprzęt nagłaśniający fachowo zainstalowany przez
Piotra Iwickiego, ufundowany przez Radę
Osiedli Falent (Przewodniczący Kazimierz
Choromański) i Falent Nowych (Przewodniczący Sławomir Gajewski). Serdecznie dziękujemy za wsparcie działalności
Gminnego Ośrodka Kultury, a tym samym
za dbałość o rozwój kultury w Gminie
Raszyn.
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Działka pod rozbudowę SP w Ładach – kupiona
Na początku lutego 2014 r. zakończony został zakup działki, która dzięki położeniu obok obecnego terenu szkoły, pozwoli
na jej rozbudowę. W 2012 r. Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba podpisał umowę przedwstępną, w której ustalono
wszystkie warunki zakupu. Pozwoliła ona na rozpoczęcie projektowania placówki. Dr Wiesław Borsuk, dyrektor szkoły,
wraz z gronem pedagogicznym stworzyli wstępną koncepcję rozbudowy. Na jej podstawie ma powstać projekt architektoniczny. Zwycięzca pierwszego przetargu, rozstrzygniętego na początku 2013 r. wycofał się po wykonaniu początkowych
prac. Obecnie, od listopada 2013 r., nad projektem pracuje krakowskie biuro Karpla Konsulting Sp. z o.o.. Nauczyciele,
dzieci i ich rodzice bardzo liczą na to, że w budżecie na przyszły rok znajdą się środki na rozpoczęcie rozbudowy placówki.
Szkoła Podstawowa im. Ks Józefa Poniatowskiego w Ładach, to placówka, która obsługuje coraz gęściej zamieszkały teren gminy.
Z roku na rok powiększa się ilość uczących się w niej dzieci. Sprzyja
temu z pewnością bardzo dobra opinia szkoły i wysokie wyniki
nauczania osiągane przez dzieci. Nie jest przesadą stwierdzenie,
że już teraz „szkoła pęka w szwach”. Rozbudowa na przylegającej
działce to jedyne rozsądne rozwiązanie, za którym opowiadali się
nauczyciele i rodzice, a także władze Gminy Raszyn.
W nowej części znajdą się liczne klasy, pracownie specjalistyczne, świetlice, a także wydzielona część dla najmłodszych dzieci.
Znacznie powiększona zostanie również część sportowa poprzez
dobudowanie drugiej, większej sali gimnastycznej i niezbędnego
zaplecza. Nie zapomniano też o dużej stołówce i sali widowiskowej. Potrzeby są duże, miejmy nadzieję, że projektant sobie z tym
zadaniem poradzi.
Ta działka należy już do Gminy Raszyn © M. Kaiper

Kolejne projekty ulic w Raszynie
Pod koniec lutego wybrano wykonawcę, który ma za zadanie wykonanie projektów trzech ulic. Ulicę Reymonta na wschód od Godebskiego i Żeromskiego
na zachód od Godebskiego projektować będzie Biuro Prac Inżynierskich Sp.
z o.o. z Warszawy, która zobowiązuje się wykonać prace do 10 lutego 2015 r.
Projekt ulicy Krańcowej wykona firma EUROPROJEKT Roberta Grocho�
walskiego, również z Warszawy.

Kanalizacja w ul. Magnolii w Falentach
Mimo zimowej aury prace budowlane w ul. Magnolii w Falentach już rozpoczęto. Przetarg, rozstrzygnięty pod koniec ubiegłego roku, wygrała znana nam
z innych inwestycji firma MABAU POLSKA Sp. z o.o. z Baniochy, oferując
cenę 670 457 zł. Nowa sieć ma zastąpić na fragmentach starą i mało wydolną.
Po zakończeniu prac ulica, na całej szerokości, zostanie wyłożona kostką betonową. Zgodnie z umową prace mają zakończyć się do 30 maja 2014 r.

Kanalizacja w Magnolii © Z. Kaiper

Przebudowa ulic: Nauczycielskiej i Spółdzielczej w Raszynie
Nauczycielska i Spółdzielcza to ulice w najładniejszej części Raszyna, obudowane urokliwymi domami
ze skośnymi dachami i uroczymi ogródkami. Dawno, a może nigdy, nie remontowane ulice nie przydają domom urody. Sytuacja ta zmieni się już w najbliższym czasie.
W związku z tym, że w ciągu poprzedniego roku dla obydwu ulic
zrobiono projekty budowlane i uzyskano zezwolenie na budowę, ich
wykonanie umieszczono w budżecie na 2014 r. Na wykonanie ulic
przeznaczono 2 mln złotych. Na początku roku ogłoszono przetarg,
którego rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższych dniach.
W ramach modernizacji nie tylko zostanie wymieniona
nawierzchnia i chodniki, ale też przebudowana sieć wodociągowa
razem z przyłączami oraz kanalizacja burzowa. Nawierzchnia będzie
asfaltowa, a chodniki, parkingi i zjazdy – z kostki betonowej. Dzięki
tej inwestycji Raszyn uzyska kolejne 672 mb nowych ulic.
Tak obecnie wygląda ul. Spółdzielcza © M. Kaiper
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Meble, wyposażenie i sprzęt informatyczny dla szkoły w Sękocinie
W połowie lutego wybrano dostawcę wyposażenia dla przebudowanej i wyremontowanej Szkoły Podstawowej w Sękocinie. W jednym przetargu, ale w podziale na zadania, zawarto
całość, mimo, że część zostanie dostarczona do rozbudowanej części do 20
marca br., zaś pozostałe elementy, po zakończeniu remontu – do 30 lipca br.
Najkorzystniejszą ofertę na dostawę mebli i pozostałego wyposażenia
dała firma METALBIT Andrzeja Kończyka z Barwic, oferując je za cenę
235 069,76 zł, a na dostawę sprzętu informatycznego firma CEZAR Cezary
Machnio i Piotr Gębka s.j. z Radomia z ceną brutto za wykonanie zamówienia – 158 885,25 zł.
Pierwsza z firm METALBIT, producent mebli dla szkół i przedszkoli,
to firma, która projektuje wyposażenie dla szkół i przedszkoli w oparciu
o europejskie standardy i przepisy BHP. Projektanci dbają o dziecięce kręgosłupy, pilnując, aby uczniowie siedzieli prosto. Meble wykonują z wyselekcjonowanych materiałów, opierając się na rodzimych producentach płyt Już niedługo w sali biologicznej pojawią się ławki © M. Kaiper
i drewna. Dzięki temu meble są nie tylko estetyczne, ale też trwałe.
Już obecnie trwa przygotowywanie dzieci do przeprowadzki, choć jeszcze trochę muszą poczekać na dostawę
nowych mebli. Zaraz potem rozpocznie się remont starego budynku, najpierw piętra, w ostatniej kolejności parteru. A nowy rok szkolny dzieci i nauczyciele rozpoczną w nowym, pięknym, kolorowym budynku.

Projekty ulic w kolejnych miejscach gminy
Jeszcze w ubiegłym roku rozstrzygnięto przetargi na projekty budowlane ulic w różnych częściach gminy. W ramach inwestycji
projektanci mają uwzględnić przebieg ulic z chodnikami lub ciągów pieszo-jezdnych, wyposażonych w kanalizację deszczową
i oświetlenie. Projektantom przekazano materiały dotyczące następujących ulic:
• chodnika po północnej stronie w ciągu ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od Narożnej w Jaworowej do Stadionowej w Raszynie
• ul. Opackiego w zakresie budowy chodnika od ul. Grocholskiego do ul. Falenckiej wraz z oświetleniem
• budowy chodnika w ciągu ulicy Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej we wsi Falenty Nowe i Podolszyn
Nowy
• ul. Wierzbowej (z uwzględnieniem budowy chodnika od ul. Sarenki do szkoły podstawowej) i przebudowy ul. 6-sierpnia we
wsi Słomin
• ul. Topolowej we wsi Rybie
• budowy kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ul. Sienkiewicza, we wsi Rybie
Po wykonaniu projektów przyjdzie kolej na przebudowę i budowę wymienionych dróg.

Zaglądamy na plac budowy Raszyńskiego Centrum Kultury
Mimo, że jeszcze jest kalendarzowa zima, na placu budowy Raszyńskiego Centrum Kultury praca wre. Co chwile podjeżdżają kolejne samochody z potrzebnym towarem, w środku budowlańcy uwijają się na wszystkich kondygnacjach. Na
najwyższej powstaje zadaszenie. Belki stropowe są już ułożone, część dachu pokrywa wełna mineralna i folia paraizolacyjna. Niedawno zakończono bardzo skomplikowaną budowę ścian zewnętrznych, wyburzanie i dostawianie wewnętrznych, wyrobiono wszystkie otwory okienne. Już niedługo pojawią się w nich okna. W środku najbardziej zaawansowane
są prace w piwnicach, gdzie nie tylko położono instalacje, ale też wykonano tynki. Prace instalacyjne prowadzone są
też na pozostałych kondygnacjach, które łączą klatki schodowe umieszczone w dobudowanych fragmentach. Wkrótce
rozpoczną się prace wykończeniowe.
Budowa obiektu powinna zakończyć się jesienią tego roku. To będzie wielkie wydarzenie, ponieważ: po pierwsze powstanie Centrum Kultury godne raszyńskiego społeczeństwa, a po drugie w niepamięć odejdzie straszące gmaszysko, które
przez wiele lat było niechlubną wizytówką Raszyna. Tym samym spełni się hasło pod jakim rozpoczęła się w 2011 r.
batalia „Zasługujemy na Dom Kultury”.

Klatka schodowa na II pietrze © Z. Kaiper

Ściana szczytowa od ul. Krótkiej © Z. Kaiper

W piwnicach są już tynki © Z. Kaiper

Strony redaguje Małgorzata Kaiper
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Koncert z okazji Szlachetnej Paczki
Dnia 24.11.2013 w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu odbył się koncert z okazji przeprowadzania w naszej gminie akcji
Szlachetna Paczka. Wystąpiły zarówno
wschodzące jak i doświadczone, bardziej
znane gwiazdy. Imprezę rozpoczęło trzech
członków zespołu All Of Fluck (Katarzyna
Kędziora, Dariusz Sieradzki oraz Maciej
Pudłowski), którzy wykonali cover piosenki zespołu The Black Keys oraz własny utwór. Niesamowity głos wokalistki
przy akompaniamencie gitary elektrycznej i basowej rozgrzał wszystkich przed
dalszymi wykonawcami, którym był m.in.
Jakub Janiszewski. Sam o sobie mówi,
że jest amatorem tworzenia muzyki, ale
słuchając jego utworów, można zacząć
zastanawiać się, czy nie jest on specjalistą w tej dziedzinie. Po dawce elektronicznych dźwięków na scenę zawitał Tomasz
Winiarski-założyciel zespołu Meltrad, grającego irlandzką ludową muzykę w – jak
sam określił – nowocześniejszy sposób.
Artysta przy dźwiękach gitary rozmarzył publiczność i przygotował na występ
gwiazdy wieczoru – Piotra Iwickiego,
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znanego i cenionego muzyka w naszej
gminie, byłego wójta, radnego, a także
animatora kultury w Gminnym Ośrodku
Kultur y. Rozstawiony od początku
imprezy na scenie sprzęt składający się
z niezliczonej ilości kabli, statywów,
ekranu i kilku pięter klawiszów intrygował od pierwszego spojrzenia, a kiedy
głośniki rozbrzmiały muzyką wydobywającą się spod właściwych rąk, wszyscy byli
pełni podziwu. Występu muzyka dopełniła recytacja wiersza Juliana Tuwima
przez Katarzynę Krawczyk.
Wszyscy artyści zgodnie stwierdzili,
że frekwencja mieszkańców jest mocno
niezadowalająca. Jedni winili za to słabe
rozreklamowanie, inni samych obywateli,
a jeszcze inni stwierdzali z uśmiechem,
że powodem małego zainteresowania
mogła się okazać deszczowa pogoda.
Ślemy ogromne podziękowania dla
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób
włączyli się w akcję oraz dla Agnieszki
Zawadzkiej – głównej organizatorki listopadowego koncertu.
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Katarzyna Krawczyk

ŚWIETLIK

Raszyńskie Gimnazjum na grudniowej Scenie Dobrej Muzyki
W sobotni wieczór 14 grudnia Świetlicę
na Rybiu opanowali utalentowani uczniowie, absolwenci i nauczyciele z Gimnazjum nr 1. Wieczór rozpoczął niesamowity duet Kamila Sąpóra oraz Natalii
Bystrek, którzy wprowadzili publiczność
w spokojny nastrój zimowego zmroku.
Jednak za chwilę wszystkich swoim głosem oczarowała Katarzyna Kędziora
przy akompaniamencie pianina Iwony
Dłużniewskiej. Potem przyszedł czas
na kolędę grupy Perfect – Bóg Narodzi Się,
którą wykonał chórek w składzie: Natalia
Ryczywolska, Katarzyna Kędziora, Aleksandra Kozłowska, Leila Darras, Maja
Januszewska, Sarah Darras oraz Martyna
Bajek. Dźwięki gitary wydobywały się
spod rąk Krzysztofa Wolszczaka, a przy
pianinie ponownie zasiadła Iwona Dłużeniwska. Następnie na scenie pojawili się
Grzegorz Petryka, Sebastian Gałuszka,
Piotr Machała oraz Wojciech Sulich,
którzy przy dźwiękach gitary (Krzysztof Wolszczak) oraz bębnów (Katarzyna
Krawczyk) w bardziej humor ystycznym stylu wykonali utwór Stanisława
Soyki – Tolerancja. I ponownie wróciliśmy w nastrój spokojnego kolędowania:
przy pianinie zasiadł Dariusz Smoliński
a przy mikrofonach Aleksandra Kozłowska oraz Krzysztof Wolszczak. Po Kolędzie Dla Piotra przyszedł czas na utwór
zespołu Akurat – Lubię Mówić Z Tobą,
którą przedstawili Wojeciech Sulich,
Krzysztof Wolszczak, Maciej Pudłowski oraz Katarzyna Krawczyk. Przyszedł też czas na trwałe zespoły, które
– mimo, że młode – wykazują się ogromnym profesjonalizmem. Na scenie zagościł zespół Magenta w składzie: Kamila
Książek (wokal), Agnieszka Wojtkiewicz,
Piotr Bryła (gitary klasyczne), Damian
Dobrzyński (gitara basowa) oraz Dariusz
Sieradzki (perkusja). Wykonali autorski
utwór, którym skłonili do chwilowego
zatrzymania się i zastanowienia. Kolejna
grupa zaprezentowała napisany przez

Recital © J. Willman

siebie utwór w języku angielskim. Można
go było usłyszeć m.in. na koncercie z okazji Szlachetnej Paczki, ale tym razem pojawiły się nowe instrumenty. Głosu Katarzyny Kędziory dopełniły dźwięki gitary
klasycznej (Dariusz Sieradzki), gitary
basowej (Maciej Pudłowski) oraz perkusji (Aleksander Szczerkowski). Ostatni
przed gwiazdą wieczoru wystąpił Spellback w składzie: Dawid Kępa (wokal),
Mateusz Wesołowski (gitara klasyczna),
Mateusz Guz (gitara basowa) oraz Marcin Krawczyński (perkusja) z piosenką
zespołu Alice In Chains – Down In A Hole.
Kolejne dźwięki należały już do Marcina Skrzypczaka, który przywitał wszystkich kolędą otoczoną niesamowitym głosem i sprawiającym dreszcz na plecach
popisem ruchów strun swojej gitary. Sam
jednak przyznał, że nie jest zadowolony
ze swojego występu, ale podobała mu
się reakcja publiczności i kontakt z nią.
Opowiadał, że po każdym ze swoich
recitali chciałby coś poprawić i zagrać
wszystko idealnie. Swoje występy rozpoczął od festiwalu studenckiego w wieku
20 lat, odbywającego się w Złotym Kole
Młyńskim w Stargardzie Szczecińskim.
Stwierdził, że zwiedził 75% takich festiwali odbywających się na terenie Polski.
Przyznaje, że największy nacisk w swoich występach kładzie na słowa, a gitarę
traktuje jako dopełnienie i uwrażliwiacz. Bez wahania powiedział, że gdyby

nie muzyka, wybrałby wojsko. Z uśmiechem przyznał, że największym wyzwaniem, jakie kiedykolwiek przed nim postawiono są zbliżające się narodziny córki.
Nigdy nie spodziewał się, że jego kariera
posunie się tak daleko, ale mimo to ciągle twierdzi, że nigdy nie chciał uczynić
muzyki głównym źródłem utrzymania.
Można więc go spotkać w Raszyńskim
Gimnazjum, gdzie prowadzi lekcje
języka polskiego. Nie interesują go wielkie produkcje, ale odpowiada mu muzyka
niszowa, a swoją twórczość traktuje jako
ogromną pasję, którą pragnie dzielić się
z innymi. Jego marzenia o wystąpieniu
na jednej scenie z Mirosławem Czyżykiewiczem oraz ze Starym Dobrym Małżeństwem zdążyły się już spełnić i ciągle
czerpie z nich inspiracje. Oprócz muzyki
interesuje się także sportem, a w szczególności koszykówką. Jako utwór najbliższy
sercu stawia ,,ten, od którego wszystko się
zaczęło”, czyli Suplikacje Beaty Obertyńskiej.
Jego przepis na szczęście to życie w zgodzie ze sobą i ze światem.
Z wieczoru można było wynieść
– oprócz niesamowitych wspomnień
– dwa wnioski: nauczyciele okazują się
być zupełnie innymi osobami poza szkolnymi lekcjami a w Raszynie chyba czas
na otwarcie poważnej szkoły muzycznej,
bo młodych talentów tu nie brakuje.
Katarzyna Krawczyk

TRZY ATRAKCJE w ŚWIETLIKU
Świetlica Środowiskowa na Rybiu to centrum życia okolicznej społeczności. Mając to na uwadze przedstawiciele osiedli oraz stowarzyszenie „Nasze Rybie” przygotowali dla mieszkańców gminy trzy specjalne wydarzenia.
W niedzielę 9 marca, o godzinie 17.40 rozpocznie się spotkanie ze znaną dziennikarką śledczą i publicystką Gazety Polskiej,
Anitą Gargas. W trakcie prelekcji opowie ona o meandrach dziennikarstwa śledczego oraz dziennikarstwa niezależnego.
Następnie przed zebranymi wystąpi artysta estradowy, piosenkarz i kompozytor, znany satyryk Andrzej Rosiewicz. Jego spektakl rozpocznie się o 19.30.
Na 15 marca (godz. 18.00) zaplanowano spotkanie z mec. Magdaleną Krajnik-Partyką, specjalizującą się w prawie spadkowym i darowiznach. To świetna okazja do zaznajomienia się z meandrami prawa dotyczącymi tych tematów. W trakcie spotkania
zebrani będą mogli zadawać pytania. Mecenas udzielać będzie też porad prawnych.
Wstęp na wszystkie spotkania jest wolny, jednak ilość miejsc jest ograniczona!
Początek marca w Świetliku zapowiada się naprawdę aktywnie! 						
Zofia Kaiper
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PRZEDSZKOLNE SPRAWY

Przedszkole bawi, uczy i wychowuje
Dzieci w wielu przedszkolnym mają naturalną potrzebę badania, odkrywania
oraz rozumienia świata. Zadają tysiące pytań, tworzą swoje definicje i pragnąc
wiedzieć więcej, budują zaskakujące nas, dorosłych, teorie na temat świata.
„Bajkowe Przedszkole w Dawidach” to
miejsce, w którym tworzymy dzieciom
przestrzeń do samodzielnego poznawania i poszukiwania odpowiedzi na pytania powstające w procesie ich rozwoju.
To właśnie tutaj, w miłej, domowej
atmosferze uczą się one przede wszystkim samodzielności i zgodnego funkcjonowania w grupie. Aby odpowiednio
wykorzystać moment, w którym dzieci
są najbardziej twórcze i ciekawe świata,
na bieżąco śledzimy nowatorskie metody
pedagogiczne i wiele z nich wprowadzamy
do zabaw i pracy z naszymi podopiecznymi.. Wiedząc, że każde dziecko jest
inne, dobieramy takie formy aktywności, które są możliwie najbardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.
W rozwijaniu umiejętności matematycznych wykorzystujemy metodę „Dzie�
cięca matematyka” prof. E. Gruszczyk
Kolczyńskiej. Zajęcia wypełnione są
zabawami oraz ciekawymi grami, co czyni
je przyjaznymi i atrakcyjnymi dla każdego
przedszkolaka.
Przygotowując dzieci do nauki czytania i pisania korzystamy z elementów „Glottodydaktyki” – metody prof.
B. Rocławskiego. Glottodydaktyka, czyli
wychowanie językowe, nastawione jest
na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. Metoda ta
pozwala w pełni wykorzystać tendencję
dziecka do zabawy i poznawania znaków
graficznych.
Wiedząc jak ważne jest usprawnianie
czynności analizatorów, percepcji, uwagi
i pamięci wykorzystujemy elementy
metody Dobrego Startu M. Bogdano�
wicz. Szczególną uwagę zwracamy na rozwój motoryki i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, które umożliwiają
dzieciom pełną aktywność w podejmowanych działaniach.
Ruch to podstawowa aktywność, która
w sposób szczególny wpływa na każdą
sferę rozwoju dzieci. Chcąc zaspokoić tak
bardzo charakterystyczny dla przedszkolaków „głód ruchu”, organizujemy zabawy
ruchowe zgodnie z założeniami metody
„Ruchu Rozwijającego Weroniki Sher�
borne”. Wykonując wiele kreatywnych
ćwiczeń, nasze dzieci rozszerzają świadomość własnego ciała i przestrzeni
oraz uczą się bliższych kontaktów
z rówieśnikami.
Doskonałą odpowiedzią na naturalną potrzebę odkrywania i rozumienia
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świata jest podejście projektowe. Dlatego
też, w najstarszych grupach korzystamy
z metody projektu. Dzieci samodzielnie
planują, wykonują i oceniają realizację
zadań edukacyjnych, podczas gdy nauczyciel pełni funkcję wspomagającą, kierującą
i organizującą.
Priorytetem naszego przedszkola jest
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,
zarówno fizycznego jak i psychicznego.
Dlatego też opracowałyśmy program
„Bezpieczne Dziecko”, którego celem
jest wyposażenie maluchów w wiedzę
dotyczącą ochrony ich zdrowia i życia.
Uświadamiamy dzieciom, jakie mogą im

Nauka psich zwyczajów © arch. przedszkola

grozić niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zachowaniem się na ulicy,
miejscach publicznych, na placu zabaw,
w domu czy przedszkolu. W ramach tego
programu nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach z psami terapeutycz�
nymi. W obecności wykwalifikowanych
trenerek, dzieci uczą się prawidłowych
zachowań wobec czworonogów: bezpiecznej zabawy, wydawania poleceń, zasad
pielęgnacji i brania odpowiedzialności
za swojego czworonoga. Przy tym przełamują różne lęki, a także stymulują rozwój
umysłowy i emocjonalny.
Trzylatki rozpoczynające edukację
przedszkolną to dzieci, u których wciąż
intensywnie rozwija się mowa. U wielu
z nich obserwujemy nieprawidłowości
w tej dziedzinie. Bardzo ważne jest zatem
prowadzenie systematycznych i intensywnych działań z zakresu profilaktyki logopedycznej. Nasza nauczycielka – logopeda, opracowała w tym celu program
„Mam trzy lata, chcę mówić jak mama
i tata”. Jego główne założenia to stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy,
rozbudzanie zaciekawienia mową własną
i innych dzieci oraz stopniowe przygotowywanie do pracy nad wymową. Cele te
są realizowane w formie cotygodniowych
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logopedycznych zajęć gr upowych.
Zawarte w programie ćwiczenia mają charakter krótkich zabaw, podczas których
dzieci nabierają nowych umiejętności:
usprawniają aparat mowy, ćwiczą prawidłowe oddychanie i połykanie, rozwijają
sprawność słuchową i pobudzają aktywność słowną.
Z myślą o rozszerzeniu działalności artystycznej naszych wychowanków,
w najmłodszej grupie realizujemy autorski
program „Edukacja Teatralna”. Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju
przedszkolaków w zakresie kształtowania
osobowości oraz rozwijanie ich uzdolnień
artystycznych. W czasie zajęć dzieci zapoznają się z ze sztuką teatralną, poznają
środki wyrazu artystycznego stosowane
w teatrze. Wprowadzamy elementy gry

Teatr Wesoła Nutka © arch. przedszkola

aktorskiej w tworzonych przez grupę
przedstawieniach okolicznościowych.
Inscenizowanie ruchem bajek i wierszy,
zabawy z elementami dramy i pantomimy
doskonale przełamują w dzieciach lęki
oraz budują poczucie własnej wartości
. Rozwijają także wyobraźnię i intelekt,
uczą współpracy z rówieśnikami. Spektakle teatralne to doskonała zabawa, nie
tylko dla najmłodszych. Od ponad trzech
lat w naszym przedszkolu działa teatr
rodzicielski „Wesoła Nutka”. To już tradycja, że co roku, z okazji Dnia Dziecka,
przedszkolaki otrzymują wyjątkowy prezent – przedstawienie, w którym rodzice
wcielają się w postaci ich ulubionych
bohaterów bajkowych.
Wprowadzając i realizując wspomniane programy, zawsze mamy na uwadze jak najlepsze przegotowanie naszych
wychowanków do kolejnego etapu edukacji, jakim jest nauka szkolna. Z wielką
radością i dumą śledzimy późniejsze
losy naszych absolwentów i cieszymy
się, że tak dobrze radzą sobie w szkole
i że odnoszą liczne sukcesy.
Nauczycielki „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”
Justyna Bilińska, Ewelina Pawlikowska
Agnieszka Dzikołowska

PRZEDSZKOLNE SPRAWY

Zajęcia dodatkowe w gminnych przedszkolach
13 czerwca 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzając w przedszkolach, jako zasadę,
opłatę w wysokości 1 zł/za dziecko/za godzinę i przekazując gminom dotację
w wysokości 103,50 PLN miesięcznie na dziecko, wykluczyła możliwość opła�
cania przez rodziców zajęć dodatkowych w trakcie godzin pracy przedszkola.
Należy przy tym pamiętać, że pierwsze 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu
jest bezpłatne.
Zapisy ustawy wywołały kontrowersyjne opinie, szczególnie wobec dążenia rodziców do zapewnienia dzieciom
dodatkowych zajęć kształcących w czasie, kiedy przebywa ono w placówce. Od
lat w godzinach popołudniowych dzieci
uczyły się angielskiego, tańca, szermierki,
judo czy uczęszczały na gimnastykę
korekcyjną, a instruktorom je prowadzącym płacili rodzice. Zmiany, zwłaszcza,
że obowiązujące od początku roku, bez
możliwości wcześniejszego przygotowania ze strony placówek i gminy, a także
różnice interpretacyjne, nawet na stronie MEN-u, wprowadziły zamieszanie

i niepewność co do właściwego działania.
Poza tym, dotacja wpłacana z budżetu
państwa, wbrew zapewnieniom MEN-u,
nie pokrywała środków potrzebnych na
utrzymanie placówki, nie mówiąc o zajęciach dodatkowych.

Rozwiązanie przyjęte
przez Gminę Raszyn
Podczas obrad Komisji Oświaty Rady
Gminy Raszyn, Radni, Dyrektorzy gminnych placówek przedszkolnych oraz Wójt
Andrzej Zaręba i jego z-ca Wójta Marzena
Lechańska, wypracowali możliwy do

zrealizowania sposób zapewnienia dzieciom zajęć dodatkowych. Ustalono, że
Urząd Gminy rozpisze przetarg wyłaniający realizatorów zajęć, zdaniem Pań
Dyrektor, najpotrzebniejszych dzieciom.
Na mocy przetargu na Prowadzenie zajęć
tanecznych oraz współorganizowanie imprez
okolicznościowych promujących zdrowy tryb
życia w publicznych placówkach przedszkolnych Gminy Raszyn, który rozstrzygnięto
30 grudnia 2013 r. zajęcia dla przedszkolaków w 2014 r. będzie prowadziła
Niepubliczna Placówka Wychowania
Pozaszkolnego CE LINGUA z Krakowa
kwotę 42 217 PLN. Druga firma, która
zgłosiła się do przetargu, zaoferowała tę
sama usługę za kwotę 114 060 PLN, czyli
prawie trzykrotnie drożej. Warto dodać,
że wzorem lat ubiegłych w przedszkolach
odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe
finansowane z funduszy będących w dyspozycji Pełnomocnika Wójta ds. uzależnień. 			
Małgorzata Kaiper

Babciu i Dziadku! Żyjcie dwieście lat!
Świat na naszych oczach zmienia się
coraz szybciej. Różnice między pokoleniami zdają się wciąż bardziej pogłębiać.
Wspomnienia z dzieciństwa rodziców
i dziadków dzisiejszych przedszkolaków
różnią się diametralnie od tego, czego one
doświadczają w przedszkolu i poza nim.
Czy jednak wyklucza to porozumienie
między pokoleniami? Zdecydowanie nie,
co staramy się udowodnić poprzez inicjatywy, podejmowane w naszym przedszkolu „W Stumilowym Lesie”.
Styczeń sprzyja podobnym przedsięwzięciom, gdyż właśnie w tym miesiącu
przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Święta te pozwalają przypomnieć naszym
wychowankom o wartościach rodziny
wielopokoleniowej i o tym, że to właśnie babcie i dziadkowie są najbliższymi
im dorosłymi, zaraz po rodzicach. Stanowią również okazję, aby uświadomić
dzieciom, iż osoby starsze, to zazwyczaj
skarbnice wiedzy i życzliwości, a kontakt,
więź z nimi może bardzo wzbogacić życie,
czyniąc je piękniejszym.
To już tradycja, że pod koniec stycznia w naszej placówce organizowana jest
uroczystość dla babć i dziadków naszych
przedszkolaków. Tak też było w tym
roku. Dzieci przez wiele dni pracowały
z zapałem nad wykonanymi własnoręcznie pamiątkami dla swoich najbliższych,
a także nad równie ważnym prezentem
– programem artystycznym, mającym

uświetnić uroczystość na
ich cześć. Uroczystości te
w każdej grupie wypadły
wspaniale. Nasi goście często uśmiechali się ze szczęścia i ocierali łzy wzruszenia,
podziwiając swoje wnuki na
scenie i doceniając miłość,
starania włożone przez
dzieci w prace plastyczne,
które stały się upominkami.
Czerwone serduszko – piosenkę dedykowaną naszym miłym gościom
Po części oficjalnej przedwykonują dzieci z grupy Skrzaty © arch. przedszkola
stawiciele różnych pokoleń
bawili się wspólnie, biorąc udział w przy- skromnym podziękowaniem dla seniorów
gotowanych wcześniej grach i konkursach. za ich życzliwość. W zeszłym roku członCo chwila słychać było oklaski i salwy kowie chóru bardzo czynnie włączyli się
śmiechu. Trudno powiedzieć, kto bawił do Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
się lepiej – dziadkowie, czy wnukowie.
jesienią natomiast przygotowali spektakl
W Oddziałach Przedszkolnych przy dla przedszkolaków, złożony z wierszy
ulicy Spokojnej nie była to jedyna stycz- Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Bywaniowa inicjatywa, mająca na celu łącze- jąc na Spokojnej seniorzy zarażają zawsze
nie pokoleń. W ramach akcji Styczeń uśmiechem i pogodą ducha. Wierzymy, że
jest świetną porą, by powinszować senio- znajdzie się jeszcze mnóstwo okazji do
rom, nauczycielki wraz z dziećmi z grup wspólnej zabawy, wspólnej radości i wzaPszczółki i Skrzaty zaprosiły do wspólnej jemnych inspiracji.
zabawy seniorów, czynnie działających
Zaangażowanie w zabawę jest cenną
w „Świetliku”. Dzieci powtórzyły swój umiejętnością, którą niekoniecznie trzeba
program artystyczny, a bardzo utalento- zatracić, gdy dzieciństwo należy już do
wani muzycznie seniorzy (wszyscy zapro- przeszłości. Życzymy naszym przedszkoszeni goście są członkami chóru) z rado- lakom, by umiejętność ta była u nich rówścią włączyli się do wspólnego śpiewu. nie trwała, jak u przedstawicieli pokolenia
Po inscenizacji przedstawiciele różnych ich babć i dziadków.
pokoleń połączyli się we wspólnym tańcu.
Krystyna Tylkowska Nauczycielka Przedszkola nr 2
Opisana wyżej inicjatywa była naszym
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie
KURIER RASZYŃSKI NR 36 LUTY 2014 | WWW.RASZYN.PL
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

Ekosękoludki w trosce o dobro naszej planety
W nawiązaniu
do odbywającego
się w Polsce Światowego Szczytu Klimatycznego pięcioosobowa dr użyna
ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego
w Sękocinie w br. szkolnym przystąpiła
do konkursu edukacyjnego, „Aktywni
dla klimatu”. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki nie klimat”. Rozpowszechnia
on wiedzę na temat zmian klimatycznych
i metod przeciwdziałania tym zmianom.
W ramach zadań konkursu członkowie
drużyny zgłębiają wiedzę na temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu,
podejmują własne działania w tej dziedzinie. Poszerzają świadomość społeczności
lokalnej w dziedzinie ekologii. Ponadto
uczą się różnych form współpracy ze
społecznością szkolną i lokalną oraz
poznają zasady przeprowadzania akcji
społeczno-promocyjnej, zbiórki odpadów
w swoim regionie. Uświadamiają uczniom
i mieszkańcom zagrożenia klimatu, które
stwarzamy niewłaściwie postępując ze
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami.

Ekosękoludki w ekosękoludkowych koszulkach

KONKURS |||

Przestrzegają o nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wypuszczaniu
ścieków przemysłowych do rzek, stosowaniu zbyt dużej ilości środków ochrony
roślin i nawozów sztucznych, zużywania
nadmiernej ilości wody i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
By przekazywane przez drużynę wiadomości szybciej dotarły do grona odbiorców Ekosękoludki przygotowały plakaty,
ulotki, gazetki, gazetkę Ekosękoludków,
grę ekologiczną, przedstawienie pt. „Kongres Smogów”, happening dla rodziców.
Opracowały również ankietę dla uczniów,
rodziców i mieszkańców, w której badają
poziom wiedzy społeczności lokalnej
na temat zagrożeń dla klimatu i sposobów jego ochrony. Drużyna opracowała
zbiór zasad sprzyjających klimatowi i jego
ochronie w swojej szkole. Zasady zostały
opracowane dla dyrektora, uczniów,
nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi szkoły oraz rodziców.
Współpracując ze społecznością lokalną
drużyna odwiedziła Urząd Gminy Raszyn
i złożyła wizytę u Wójta, Pana Andrzeja
Zaręby oraz spotkała się z przedstawicielami Referatu Ochrony Środowiska.
Członkowie drużyny pytali o współpracę
Gminy z jej mieszkańcami w dziedzinie
wycinki drzew, gospodarki odpadami
komunalnymi, lokalizacji dzikich wysypisk i odnawialnych źródeł energii. Wśród
pytań pojawiły się też kwestie dotyczące
cech wyróżniających naszą Gminę na tle
regionu i gmin ościennych. Pytali o istniejącą infrastrukturę, charakter gminy oraz
zabytki i obiekty cenne przyrodniczo.
Ekosękoludki zachęcają do aktyw�
nego udziału w zbiórce zużytego
sprzętu elektryczno-elektronicznego
i zużytych baterii.
Magdalena Bednarczyk

Kongres Smogów © arch. szkoły

W gabinecie Wójta Andrzeja Zaręby © arch. szkoły

Spotkanie z władzami Gminy Raszyn © arch. szkoły

„Logo Gimnazjum w Raszynie”

||| KONKURS

Rada Rodziców i Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie zapraszają wszystkich mieszkańców Raszyna oraz firmy do udziału w konkursie „Logo Gimnazjum w Raszynie”. Konkurs:
• jest organizowany pod honorowym patronatem Wójta Gminy Raszyn
• jest skierowany do wszystkich, którzy zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie prześlą na adres organizatora prace
• ma na celu wyłonienie projektów, z których jeden zostanie oficjalnym logo Gimnazjum
Projekty mogą nawiązywać do: sylwetki Patrona szkoły, nowoczesnego nauczania lub idei różnorodności kulturowej. Mogą też być zainspirowane informacjami ze strony internetowej szkoły.
Nie są to jednak wymogi formalne – jesteśmy otwarci na inne pomysły.

Nagrodami dla zwycięzców będą:      I miejsce – tablet      |      II miejsce – aparat fotograficzny      |      III miejsce – czytnik e-booków
Projekty logo będą przyjmowane od 14 stycznia do 22 marca 2014 r. w sekretariacie szkoły. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo
w regulaminie konkursu „Logo Gimnazjum w Raszynie” na naszej stronie internetowej www.gimnazjum.raszyn.pl lub w sekretariacie szkoły (ul. Unii Europejskiej 1, tel. (22) 720 38 68)
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Wielka Polsko – Wietnamska Gala Noworoczna dla Dzieci
Już po raz drugi Szkoła Podstawowa
w Raszynie zorganizowała Wielką Galę
Noworoczną dla Dzieci pod patronatem Wójta Gminy Raszyn we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszynie oraz ze Stowarzyszeniem Wietnamczyków w Polsce – Oddziałem w Raszynie i innymi organizacjami wietnamskimi
działającymi w naszym kraju. W tym roku
Galę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele ambasady Wietnamu w Polsce.
Przybyłych gości i uczestników Gali
powitała pani Anna Bobynko, dyrek-

Luong Quong Chinh. Ze strony gości
wietnamskich padło wiele ciepłych słów
pod adresem władz gminy oraz mieszkańców za dobrze układającą się współpracę
w zakresie kultury i edukacji, co podkreślił także w swoim wystąpieniu Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, otwierając
Galę.
Imprezę poprowadzili: Elżbieta
Kuczara, Piotr Iwicki i Tua Hoa – Grabowska, Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Wietnamskich w Polsce. Uczestnicy mieli okazję podziwiać

a także taneczne w wykonaniu tancerzy
z Klubu Tańca Towarzyskiego „BRAWO”,
działającego przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Raszynie. Szczególnie ciepło
przyjęty był występ wietnamskiej grupy
wokalno‑tanecznej „Biały LOTOS” oraz
popisy najmłodszych tancerzy, podopiecznych instruktorki Moniki Zawadzkiej.
Po występach artystycznych dzieci wspaniale bawiły się przy muzyce pod kierunkiem zawodowych animatorów, aktorów
z Teatru Urwis z Krakowa. A po zabawie był dla wszystkich uczestników Gali

Goście i gospodarze © A. Pluta

tor Szkoły Podstawowej w Raszynie,
ze strony wietnamskiej gośćmi honorowymi byli: ambasador Wietnamu
w Polsce Pan Pham Kien Thiet z żoną,
konsul ambasady Wietnamu w Polsce
Pan Nguyen Manh Cuong z małżonką
i pierwszy sekretarz Ambasady Pan

W oczekiwaniu na występy © A. Pluta

występy artystyczne młodych wykonawców polskich i wietnamskich. Galę rozpoczął brawurowy pokaz wietnamskiego
„tańca lwów” przy efektownym wtórze
bębnów. Były także śpiewy indywidualne i zespołowe oraz pokazy sportowe
kung-fu w wykonaniu Wietnamczyków,

poczęstunek – degustacja wietnamskich
noworocznych (i nie tylko) specjałów.
Galę zakończył efektowny pokaz sztucznych ogni, przygotowany przez raszyńskich strażaków, którym za tę atrakcję
serdecznie dziękujemy.
Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara

Raszyński Marzec
1 marca, godz. 17.00 Sala restauracyjna

Wieczór z Elvis’em Presley’em w Pałacu Staszica
w Warszawie. Organizator: Polskie Towarzystwo Archiwalne w Warszawie, współudział Gminnego Ośrodka
Kultury w przygotowaniu programu artystycznego.

4 marca, godz. 17.00

Wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Plastycznej
„Kobieta” (VII edycja zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie pod hasłem: Kobieta, jak kwiat
barwny…). Malarstwo, fotografia, instalacja, grafika,
rysunek, kolaż, rzeźba. W programie spotkania koncert
niespodzianka. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20.

6 marca

Eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka – XXXVII edycja. Sala widowiskowa
GOK-u w Urzędzie Gminy. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, współpraca: gminne placówki
edukacyjne.

9 marca

Spotkanie integracyjne zorganizowane przez
Sołtysa Jaworowej I Kazimierza Ostrowskiego

dla mieszkańców Jaworowej. W programie koncert
niespodzianka przygotowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Raszynie.

12 marca, godz.17.00

„Ach, Panie, Panowie” – koncert w wykonaniu:
Swietłana Żarczyńska, Piotr Piskorz, Weronika Foryś
i Edmund Kania. Świetlica Środowiskowa na Rybiu,
ul. Spokojna 23. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie oraz Klub Seniora Rybie.

16 marca, godz. 13.00

Teatrzyk dla Dzieci w wykonaniu Teatru URWIS z Krakowa – Świetlica Środowiskowa na Rybiu, ul. Spokojna 23. Wstęp wolny.

17 marca

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (etap gminny)
pod hasłem „Żyję zdrowo – na sportowo” zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji MEN: „Ćwiczyć każdy może”, w związku z realizacją projektu
Szkoła w Ruchu. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie i gminne placówki przedszkolne oraz
klasy zerowe szkół podstawowych.

Zapraszamy

23 marca, godz. 12.30

Teatrzyk dla Dzieci w wykonaniu Teatru URWIS z Krakowa – Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, ul. Warszawska 95. Wstęp wolny.

25 marca

Eliminacje Gminne Konkursu Głośnego Czytania
w ramach akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”, pod
patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej. Organizator Gminna Biblioteka
Publiczna w Raszynie, współpraca GOK w Raszynie.

29 marca, godz.17.00
„Wiosna, ach to Ty…” – cykliczna impreza. Występ
artystyczny zespołów: Klubu Literackiego, dzieci
uczęszczających na zajęcia GOK-u w Falentach oraz
gościnnie wystąpi zespół Mrokowianie z GOK-u
w Lesznowoli. Organizator: Filia GOK-u w Falentach,
współpraca Klub Seniora „Brzoza”. Al. Hrabska 2
(budynek OSP).
30 marca, godz. 13.00

Teatrzyk dla Dzieci w wykonaniu Teatru URWIS z Krakowa – Filia GOK-u w Falentach, Al. Hrabska 2 (budynek OSP). Wstęp wolny.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

po spotkaniu ankiety oraz liczne pytania
do gościa. Uczniom szczególnie przypadła do gustu formuła zajęć, czyli aktywna
praca w grupach, luźna atmosfera oraz
sposób autoprezentacji i poczucie humoru
młodego profesjonalisty.
Łukasz Żywulski

Styczniowe lekcje
biblioteczne
nie tylko o książkach
Link do przyszłości
14 stycznia 2014 r. odbyło się w bibliotece spotkanie w ramach projektu „LINK
DO PRZYSZŁOŚCI. Młodzi. Internet.
Kariera”. Link do przyszłości to ogólnopolski projekt zainicjowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zakładający ponad 300 spotkań
w całej Polsce. W 2012 roku między
innymi w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie wystartował pilotaż tego
projektu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem bibliotekarzy, nauczycieli
i pracowników instytucji kultury z całej
Polski. Uczniowie III klasy z Gimnazjum
Nr 1 w Raszynie mogli porozmawiać
z młodym, inspirującym profesjonalistą,
poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się, jaką rolę w jego pracy odgrywają
nowe technologie. Poznali także zawody,
na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości i wzięli udział
w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji i trendach na
rynku pracy. Gościem spotkania był Jan
Wiesław Caban – współwłaściciel agencji marketingu niestandardowego „Oxymoron”, copywriter, grafik i operator filmowy. Spotkanie z Janem Wiesławem
Cabanem spodobało się raszyńskim gimnazjalistom, o czym świadczą wypełnione

Mimo niesprzyjającej zimowej aury trzy
styczniowe przedpołudnia upłynęły nam
miło na spotkaniach z przedszkolakami
i uczniami z Raszyna. Dzieci z Bajkowego
Przedszkola wzięły udział w lekcji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie i naukom
ścisłym, takim jak fizyka i chemia.
Uczestnicy lekcji dowiedzieli się kim jest
odkrywca i jakie zastosowanie ma nauka
w życiu codziennym. W trakcie zajęć
dzieci mogły zobaczyć specjalne naczynie
na medykamenty, probówkę i środki opatrunkowe pochodzące z przedwojennego

E-książki. Nowe zbiory
w bibliotece
Już od ponad roku GBP w Raszynie
jest członkiem Konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych. Wspólnie z partnerami wykupiliśmy dostęp
do 475 publikacji, głównie naukowych
i popularnonaukowych (w tym podręczniki akademickie, poradniki, opracowania naukowe dla nauczycieli) na portalu
ibuk.pl, prowadzonym przez wydawnictwo PWN. Dodatkowo uzyskaliśmy bezpłatny dostęp do kolejnych 106 tytułów.
Tak więc prawie 600 e-książek czeka na
naszych Czytelników! Zainteresowani
mogą skorzystać z tego zasobu na miejscu, w bibliotece, na jednym z naszych
komputerów. Ale można to równie wygodnie robić w domu, na uczelni, w parku,
w kawiarni... w zasadzie wszędzie,
o ile posiadamy komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
Wystarczy założyć sobie na libra.ibuk.pl
specjalne konto MyIBUK (lub zalogować
się za pomocą konta na Facebooku lub
Google) i dodać bibliotekę naszego Konsorcjum, wpisując specjalny kod PIN,
który otrzymamy od bibliotekarza. Prosta instrukcja oraz pełen wykaz e-publikacji znajdują się na naszej stronie www.
bibliotekaraszyn.pl w górnej zakładce
E-BOOKI, a także w katalogu online
w bazie E-BOOKI. Zachęcam do skorzystania, naprawdę warto!
Dagna Kruszewska-Mach

Twórcza praca w grupach © M. Kłos

składu aptecznego. Grupa 6 z Przedszkola
pod Topolą wzięła udział w lekcji pt.
„Zakładka dla babci i dziadka”, podczas
której dzieci przygotowały zakładki do
książek, które następnie mogły podarować
babciom i dziadkom w dniu ich święta.
Była też okazja do obejrzenia albumu
starych zdjęć i kilku wyjątkowych przedmiotów, którymi w odległych czasach
posługiwali się nasi przodkowie. Uczniowie klasy II d z raszyńskiej SP, w kilkuosobowych grupach, z pomocą opiekunów podyskutowali o cechach wspólnych
i różnicach między biblioteką publiczną
a szkolną. Można też było zwiedzić budynek biblioteki oraz poznać zasady wypożyczania książek i multimediów. Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!

Jan Wiesław Caban w trakcie prezentacji © Ł. Żywulski

Łukasz Żywulski

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Kaiper | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 7000 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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Juniorki V edycja
13 lutego 2014 roku odbyła się V już edycja Juniorków. Są to zawody pływackie
dla uczestników nauk oraz doskonalenia
pływania organizowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie. Wzięła
w nich udział grupa blisko stu dzieci,
które rywalizowały w dwóch wyścigach
– najpierw stylem dowolnym, a następnie grzbietowym. Dzieci urodzone w 2003
roku oraz młodsze ścigały się na dystansie 25 metrów, zaś starsze na odcinku
50 metrów. Na zwycięzców czekały
medale w kolorach: złotym, srebrnym
oraz brązowym. Dla tych, którzy znaleźli
się „za pudłem” czekały medale uczestnictwa. Zgodnie bowiem z zasadą olimpijską – nieważny jest wynik, ważny jest
sam udział oraz rywalizacja w duchu fair-play. Dekoracji zwycięzców dokonała

sama dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu w Raszynie – Pani Katarzyna
Klimaszewska.
Spośród wszystkich zgłoszonych dzieci
biorących udział w Juniorkach wylosowaliśmy jedną, która otrzymała nagrodę
– urządzenie wielofunkcyjne (drukarka,
kopiarka, skaner) znanej i wiodącej w świecie marki. Szczęśliwy los wyciągnęła najmłodsza uczestniczka zawodów, niespełna
6-letnia Blanka Rajchman. Nieco krótszy
aniżeli pozostałe dzieci dystans pokonała
przy pomocy deski pływackiej. Spisała się
dzielnie, za co otrzymała gromkie i serdeczne brawa od licznie zgromadzonej
na widowni publiczności. Blanka rozpoczęła naukę we wrześniu ubiegłego roku
i jak donosi jej instruktorka Pani Hania
Piotrowska czyni systematyczne postępy.

Po sportowych zmaganiach i solidnym
wysiłku na wszystkich czekały słodkie
batoniki. Każdy bez wyjątków opuszczając budynek pływalni pytał się, kiedy
odbędą się kolejne zawody. Już teraz
możemy wszystkich poinformować,
że VI edycja Juniorków odbędzie się niedługo przed zakończeniem obecnego roku
szkolnego.
Sukces tego przedsięwzięcia nie byłby
możliwy bez instruktorów, którzy rzetelnie, z wielkim zaangażowaniem szkolą
swoich podopiecznych na lekcjach pływania. Gratulacje należą się w tym miejscu Hannie Piotrowskiej, Michałowi Gólczowi, Piotrowi Koprowi, Waldemarowi
Wietesce oraz Damianowi Wysockiemu.
Rafał Ulewicz, Mariusz Lenart

Najmłodsi uczestnicy zawodów © M. Lenart

Zawodnicy © M. Lenart

V Ogólnopolski Bieg Raszyński
Bieg Raszyński to ogólnopolska impreza, która na stałe zagościła w kalendarzu gminnych imprez. V Ogólnopolski Bieg
Raszyński odbędzie się 6 kwietnia pod honorowym patronatem Wójta i Rady Gminy Raszyn.
Start na 10 km trasie rozpocznie się o godzinie 11. Trasa jest atestowana, z elektronicznym zapisem pomiaru czasu. Organizatorzy – Klub Sportowy Raszyn i Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie przewidują też dla wszystkich uczestników medale pamiątkowe, koszulki techniczne, napoje izotoniczne i posiłek regeneracyjny.
Po raz kolejny, również na dystansie 10 km, wystartują zawodnicy Nordic Walking, ale tylko z gminy Raszyn. Oczekując na zorganizowany i jak w poprzednich latach gorący aplauz ze strony mieszkańców zagrzewających zawodników do rywalizacji, organizatorzy przeprowadzą konkurs z wysokimi nagrodami za najlepszy doping.
Zapisy zaczęły się od 20 lutego na stronie www.biegraszynski.pl, na której można znaleźć też wszystkie informacje o biegu.

DYSTANS 10 km
6 KWIETNIA 2014 r.
www.biegraszynski.pl
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!
W styczniu, gdy zima okryła świat białym, puszystym śniegiem
zachęcałem do tworzenia prac właśnie o zimowej tematyce.
Prezentuję Wam jedną taką pracę wykonaną przez Kasię
z Przedszkola NR 2 „W Stumilowym Lesie”. Dwie pozostałe
prace z tego przedszkola prezentują inne tematy chętnie
obrazowane w lutym: Olimpiadę Zimową w Soczi i Walentynki.
Poniżej zamieszczam fotografie z Wielkiej Gali Noworocznej dla
Dzieci, która odbyła się 1 lutego w dużej sali gimnastycznej SP
w Raszynie. Była to udana zabawa karnawałowa pełna wrażeń,
których dostarczyli młodzi wykonawcy polscy i wietnamscy.
W marcu – konkurs plastyczny o tematyce sportowej, konkurs
recytatorski „Warszawska Syrenka” oraz eliminacje gminne
Konkursu Głośnego Czytania w ramach akcji: „Cały Powiat
Czyta Dzieciom”.
Serdecznie Pozdrawiam Raszyniaczek

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

Krzysztof Prywoznik,
grupa Puchatki

Jakub Drożdż,
grupa: Maleństwa

Katarzyna Popiołek,
grupa: Króliki

Fotorelacja z II Wielkiej Gali
Noworocznej dla Dzieci

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

