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IMPULS INWESTYCYJNY

CHCEMY WŁĄCZYĆ SIĘ W GRĘ
O POZYSKIWANIE INWESTORÓW!
mówi Wójt Andrzej Zaręba

LIDER AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Impuls inwestycyjny

chcemy włączyć się w grę o pozyskiwanie inwestorów!

Wjazd z Al. Krakowskiej

Lotnisko im. F. Chopina

Sąsiedztwo Warszawy, bliskość jednego z największych lotnisk oraz najnowocześniejszych szlaków
komunikacyjnych w Polsce, a także świadomość niemal całkowitego zagospodarowania ościennych
dzielnic Warszawy: Włoch i Ursynowa, sprawiły, że nasza Gmina stała się terenem niezwykle atrakcyjnym dla potencjalnych inwestorów.
Pozytywnie ocenione zostały, podjęte w obecnej kadencji działania na rzecz rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej i podwyższającej standard codziennego życia mieszkańców. Zainteresowanie wśród inwestorów zewnętrznych zaowocowało przyznaniem Gminie Raszyn podczas Poznańskich Targów Budownictwa
i Architektury „Budma 2014” certyfikatu Lidera Aktywności Inwestycyjnej. – To miłe, a zarazem prestiżowe wyróżnienie. Jest dowodem na to, że pieniądze jakie przeznaczamy na inwestycje są lokowane w dobry
sposób – przyznał po odebraniu certyfikatu Andrzej Zaręba.
Odbywające się w Poznaniu targi przyciągają tysiące przedsiębiorców, zastanawiających się nad ulokowaniem
swoich inwestycji. Stanowią idealną okazję do zaprezentowania naszej Gminy jako miejsca, w którym warto
zainwestować. Wizyta w Poznaniu zaowocowała zaproszeniem Wójta na Konferencję „Tereny Inwestycyjne
w Polsce”, na której obecni będą przedstawiciele polskich samorządów oraz biznesu.
W najbliższym czasie planujemy powołać przy Wójcie Gminy Raszyn Forum Gospodarcze. Jednostkę doradczą, której celem będzie wypracowanie lepszych mechanizmów współpracy
i wspierania przedsiębiorców.
Michał Kucharski

Certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej przyznany Gminie Raszyn
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Budowa kanlizacji

ROZWÓJ GMINY RASZYN

Kierunki rozwoju Gminy Raszyn
w planach zagospodarowania przestrzennego
Kierunki rozwoju Gminy Raszyn określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Nowe studium jest obecnie na końcowym etapie procedowania.
W chwili obecnej na terenie gminy obowiązuje 37 mpzp, które obejmują ponad
63% jej obszaru. W trakcie sporządzania jest 15 mpzp, obejmujących 28,6%
powierzchni gminy. Po zakończeniu procedur planistycznych mpzp pokryją 92%
powierzchni gminy, pokazując jednoznacznie, że nasza gmina jest doskonałym
miejscem inwestowania dla prywatnych inwestorów, developerów oraz firm, które
w dogodnych miejscach mogą umieszczać siedziby firm, magazyny i inne obiekty
handlowo-usługowe.

Tereny pod usługi
i drobny przemysł
W obowiązujących obecnie planach
na usługi i drobny przemysł przeznaczono ok. 12 % powierzchni. Liczba ta
nie obejmuje rozległych terenów położonych wzdłuż Al. Krakowskiej i Al. Mszczonowskiej, które nie mając mpzp, są
gęsto zabudowane halami usługowymi,
biurowcami, sklepami i drobnymi warsztatami produkcyjnymi. Dalsze inwestycje
na tych terenach są możliwe w oparciu
o warunki zabudowy i zagospodarowania.
W ostatnim czasie Rada Gminy uchwaliła mpzp dla Centrum Handlowego Janki
umożliwiający rozbudowę i modernizację obiektu. Przygotowywany jest plan
dla terenów położonych po zachodniej
stronie Al. Krakowskiej, przeznaczony
pod obiekty handlowe wielkopowierzchniowe. Analiza projektowanego studium
potwierdza, że w niedalekiej przyszłości
tereny oznaczane UP1, UP2 i U2 zajmować będą znaczne tereny wokół tras szybkiego ruchu i dróg krajowych.

zmianę przyniesie oddanie do użytkowania w 2015 r. odcinka drogi szybkiego
ruchu S8 biegnącego wzdłuż jej zachodniej granicy, a w nieco dalszej perspektywie drogi S7 prowadzącej od węzła Lotnisko do obwodnicy Grójca, która nie tylko
odblokuje ul. Puławską, ale i odciąży
al. Krakowską. Na terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
wyodrębniono duże obszary, w których
połączona funkcja mieszkaniowa z nieuciążliwymi usługami, pozwala na stworzenie sieci niewielkich punktów usługowych zaspokajających potrzeby pobliskich
mieszkańców.

Inwestycje dla wszystkich
Kierunki rozwoju wskazują też inwestycje, tzw. „gabarytowe”, które ulokowane
w centralnej części gminy służą wszystkim: ogólnodostępne i wielofunkcyjne
boisko, Raszyńskie Centrum Medyczne,
w którym już niedługo pojawią się kolejne
poradnie specjalistyczne, nowe przedszkole, czy Raszyńskie Centrum Kultury.

Inwestycje poza centrum
Specyfiką ostatnich czasów jest wychodzenie z inwestycjami poza centralny
teren gminy i lokowanie ich na dalszych
terenach: wkrótce skończy się rozbudowa
szkoły w Sękocinie, na zakupionej działce
rozbudowana zostanie szkoła w Ładach,
dzięki czemu nasze dzieci kształcić się
będą w nowoczesnych placówkach.
Dopiero od 2011 r. zaczęto te tereny
kanalizować, rozpoczynając od wsi położonych na północno-wschodnich terenach gminy. W tym roku sieć kanalizacji sanitarnej wkracza do Wypęd, Puchał,
Sękocina Nowego, Słomina, części Janek,
Laszczek i Podolszyna Nowego, a w kolejnych latach na pozostałe tereny. W fazie
końcowej są projekty kanalizacji burzowej, najskuteczniejszej formy odwodnienia terenów zabudowy mieszkaniowej
i usługowej. Dopiero potem przyjdzie
czas na poprawę stanu dróg. Wykonywanie prac w innej kolejności byłoby marnotrawstwem samorządowych pieniędzy.
Można też liczyć, że pojawią się inne
inwestycje, np. świetlica środowiskowa
służąca mieszkańcom południowej części
gminy, o którą tak zabiega radna z tego
terenu Pani Teresa Nowak. Doświadczenia z Raszyna, Rybia, Jaworowej czy
Falent pokazują, że wszędzie tam, gdzie
są ku temu warunki lokalowe, pojawia się
aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców. A to najlepszy sposób na tworzenie prawdziwej, zintegrowanej, społeczności lokalnej.
  Małgorzata Kaiper

Tereny zabudowy mieszkaniowej
Gmina Raszyn to również doskonałe miejsce do zamieszkania zarówno dla osób,
które szukają odpoczynku po wielkomiejskim zgiełku, jak też dla tych, którzy cenią sobie klimat małego miasteczka
czy wsi położonej wśród Sękocińskich  
lasów z krystalicznie czystym powietrzem.
Świetna komunikacja ze stolicą, w tym
dobry dojazd do warszawskiego Metra,
jak również wygodne połączenie z resztą
kraju, czynią ten rejon niezwykle atrakcyjnym. Istotne znaczenie dla komfortu
codziennego życia ma dziejąca się obecnie
zmiana układu komunikacyjnego, który
na granice gminy przenosi ruch tranzytowy, do dyspozycji mieszkańców pozostawiając drogi lokalne. Uruchomienie
w 2013 r. Południowej Obwodnicy Warszawy, znacząco zmniejszyło ruch w północno-wschodniej części gminy. Kolejną

Jest wiele miejsca na takie inwestycje © Z. Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XLIX Sesja Rady Gminy Raszyn
Odbyła się w pierwszych dniach marca. Na początku omawiano zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, wynikające ze zwiększenia dochodów
i wydatków w związku z wprowadzeniem do realizacji III Fazy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raszyn”, wobec
otrzymania potwierdzenia o przyznaniu kolejnego dofinansowania ze środków
Funduszu Spójności. Zwiększono też środki na budowę sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w Jankach i Sękocinie Starym.

XLIX Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Nadanie Statutu Ognisku
Wychowawczemu w Jaworowej
Dokument ten, zastępujący podobny
z 2 0 0 7 r. u c h w a l o n o w z w i ą z ku
z koniecznością dostosowania zapisów
do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

Zawarcie umowy użytkowania
budynku i ogródka Przedszkola
w Falentach
W związku z tym, że umowa użytkowania obiektu, zawarta w 2004 r., wygasa
w czerwcu 2014, konieczne było jej przedłużenie. Zgodnie z ustaleniami stron
kolejna została zawarta na rok.

Plany zagospodarowania
przestrzennego
Podczas sesji uchwalono dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy z nich dotyczył terenów położonych
w Raszynie, po zachodniej stronie al.
Krakowskiej, w rejonie ul. Jasnej, drugi
rejonu ulicy Słowikowskiego i Prostej. Za
pierwszym zgodnie zagłosowali wszyscy
radni, drugi dotyczący zmiany przebiegu
drogi, wzbudził więcej emocji, ale został
przegłosowany.

Likwidacja uszkodzonych drzew
w Al. Hrabskiej
W związku ze znaczącym uszkodzeniem 7 jesionów, potwierdzonym ekspertyzą dendrologa, Rada Gminy podjęła
uchwałę o ich wycince. Drzewa, rosnące
przy chodniku są tak zniszczone przez
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choroby, że nie rokują przeżycia. Ponadto
stanowią realne zagrożenie z powodu rozległych ubytków. Na ich miejsce zostaną
posadzone nowe.

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W związku ze zmianami w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada Gminy Raszyn podjęła
uchwałę, na mocy której możliwe stało
się składanie deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy
Raszyn. Wysłana deklaracja musi być
opatrzona  kwalifikowanym certyfikatem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wszystkie złożone
wcześniej deklaracje zachowują ważność.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z działalności za 2013 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Rafał Sieradzki złożył Radzie
Gminy sprawozdanie z rocznej pracy
Komisji Rewizyjnej. Komisja spotkała się
12 razy w ciągu roku, analizując wykonanie zadań przez Wójta i Urząd Gminy
oraz rozpatrując składane skargi. Kolejną
uchwałą zatwierdzony został plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Dotacja dla policji
Radni podjęli uchwałę o przekazaniu kwoty 45 000 zł z przeznaczeniem
na sfinansowanie ponadnormatywnych służb dla policjantów Komisariatu Policji w Raszynie oraz 5 000 zł
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na zakup i naprawy sprzętu biurowo
– kancelaryjnego.

Przyjęcie do realizacji kolejnych
zadań budowy kanalizacji
Rozpoczęcie starań o dofinansowanie
unijne musi poprzedzać uchwała Rady
Gminy. Tym razem przyjęto do realizacji
przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Raszyn – Faza V. Na postawie uchwały
powstanie studium wykonalności stanowiące podstawę do rozpoczęcia procedury
ubiegania się o środki unijne.

Stanowisko Rady Gminy Raszyn
wobec skargi Klubu Radnych
„Jedność Gminy”
na Radę Gminy Raszyn
W związku z tym, że na stronie BIP
nie zostało ujawnione zeznanie majątkowe Pani Anity Jaskólskiej, kierownika
Świetlicy Środowiskowej w okresie od
1.10.2011 do 4.02.2012, Radni z Klubu
„Jedność Gminy”, złożyli do Wojewody
Mazowieckiego wniosek o działania nadzorcze wobec Wójta. W odpowiedzi Wojewoda Mazowiecki stwierdził, że interwencja wykracza poza zakres kompetencji
wojewody i przekazał ją do rozpatrzenia Radzie Gminy Raszyn. Ponieważ
Rada Gminy nie zajęła się sprawą radni
z Klubu złożyli ponownie skargę do Wojewody Mazowieckiego, tym razem na Radę
Gminy Raszyn. W odpowiedzi Wojewoda
zwrócił się do Rady z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów. Rada Gminy
Raszyn jednogłośnie stwierdziła, że nie
jest władna przyjąć stanowiska, ponieważ
dokumentacja dostarczona przez Radnych
Klubu „Jedność Gminy” jest niekompletna, a także, że złożone skargi przekaże do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Skarga Radnej Agaty Kuran
na Redaktora Kuriera Raszyńskiego
Radna Agata Kuran Kalata   stwierdziła,
że w art. „Debata nad raszyńską służbą
zdrowia” opublikowanym w Kurierze
Raszy�������������������������������
ń������������������������������
skim nr 31 podana została nieprawdziwa informacja, że została ona
zwolniona z pracy przez Dyrektora
SZPZLO Ochota Krzysztofa Zakrzewskiego, co naraziło na szwank jej dobre
imię. Jako autor artykułu wyjaśniłam,
że w tekście nie podawałam własnych
opinii, a przytaczałam, nagrane telefonem podczas spotkania, słowa Dyrektora
K. Zakrzewskiego.
Małgorzata Kaiper

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

L sesja Rady Gminy Raszyn
13 marca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, zwołana na wniosek opozycyjnego klubu Jedność Gminy. W trakcie posiedzenia Radni rozpatrzyć mieli
dwie uchwały: na temat skargi na bezczynność Wójta Gminy Raszyn oraz przyjęcia regulaminu wydawniczego dla Kuriera Raszyńskiego. Oba wnioski przepadły
w głosowaniu.

w dniu 31.10.11 r. powinna była zdać
swoje obowiązki, szczególnie, że pracowała na tym stanowisku kilkanaście lat.
Większość Radnych (6 za, 8 przeciw)
odrzuciła wniosek uznając, że zaistniałe
okoliczności nie są podstawą do zarzucenia Wójtowi bezczynności, a także
zawiadomienia prokuratury w Pruszkowie o popełnieniu przestępstwa.

Regulamin dla KR

W sesji uczestniczyli wszyscy radni i duża grupa sołtysów © Z. Kaiper

Stara sprawa, świeży finał
Najważniejszym punktem sesji była
debata nad uchwałą uznającą bezczynność Wójta Gminy Raszyn oraz obligującą
Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza
Marcinkowskiego do złożenia donosu prokuratorskiego. Według Radnych z klubu
Jedności Gminy Wójt Andrzej Zaręba złamał ustawę o samorządzie terytorialnym
oraz przekroczył uprawnienia funkcjonariusza publicznego poprzez niedopełnienie obowiązków służbowych. Sprawa,
której tak poważnego finału domagała się
część Radnych, dotyczyła braku oświadczenia majątkowego Pani Anity Jaskólskiej, pełniącej obowiązki Kierownika
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu przez
cztery miesiące, od 1.10.11 do 4.02.12 r.

Jak stwierdziła referująca sprawę Radna
Celina Szarek Wójt zobowiązany był
do niewypłacenia pensji oraz natychmiastowego zwolnienia Pani Jaskólskiej
z pracy. Brak tych czynności był jednoznaczny ze złamaniem przepisów.
Zdaniem Wójta cała sprawa opiera się
na niewłaściwej interpretacji przepisów:
– Decydujący w tej sprawie był czas, kiedy
powziąłem informacje na temat niezłożenia
przez kierownik oświadczenia. A dowiedziałem się o tym w momencie, kiedy Pani Jaskólska już nie pracowała w świetlicy. Nie mogłem
więc jej zwolnić ani zastosować innych sankcji – stwierdził w trakcie sesji. Zaznaczył również, że w tym czasie sprawami
oświadczeń majątkowych zajmować się
powinna ówczesna Sekretarz Gminy
Teresa Berdyga, która kończąc pracę

Sprawa uchwalenia regulaminu dla Kuriera
Raszyńskiego również nie jest nowym
pomysłem. W tej kadencji pierwsze tego
typu propozycje pojawiły się już dwa lata
temu, do tej pory sprawa leżała jednak
odłogiem. Proponowany przez klub Jedność Gminy regulamin znalazł się w załączniku do uchwały. Mimo kontrowersyjnej
treści nie podjęto dyskusji nad jego merytoryczną wartością. – Proszę państwa, czas
na dyskusję nad regulaminem Kuriera był
dwa lata temu – zaznaczył Przewodniczący Dariusz Marcinkowski, pomysłodawca wtedy zaproponowanych zmian
w czasopiśmie. Po naradzie zgodzono
się, by do końca kadencji tego tematu nie
podejmować. W tym wypadku głosowanie
przebiegło podobnie jak pierwsze – 6 głosów za i 8 przeciw.
W ocenie części Radnych działania klubu  Jedności Gminy miały charakter czysto przedwyborczy i polityczny.
Żadna z poruszonych spraw nie była na
tyle nagląca, by wymagała zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
Zofia Kaiper

List mieszkańców Gminy Raszyn
Wkrótce po rozniesieniu do naszych skrzynek pocztowych Biuletynu Radnych z Klubu Jedność Gminy Raszyn, do Urzędu
Gminy, a potem redakcji Kuriera Raszyńskiego przyszły dwie
mieszkanki, przynosząc list, podpisany przez nie i ich znajomych, który poniżej publikujemy.
Wyrażamy swoje oburzenie w związku z opublikowaniem w Biuletynie
Klubu Radnych „Jedność Gminy” z miesiąca stycznia 2014 r. artykułu
zatytułowanego „List do szafy”. Podpisanie powyższego listu przez zespół
radnych wzbudza naszą konsternację i zażenowanie. Zastanawiamy się
komu i czemu miała służyć ta publikacja? List nie zawiera żadnych
merytorycznych uwag ani wskazówek do rozwiązania konkretnych problemów, a jedynie przekaz szkalowania Wójta naszej Gminy. Bo… jeżeli

nasz odbiór jest błędny, to czemu naprawdę miało służyć zamieszczenie
tej pozycji w numerze?
Opozycja jest elementem demokracji. Należy jej się szacunek i akceptacja. Każdy ma prawo do wyrażania swojego zdania. Jeśli coś dzieli, siadajmy naprzeciw siebie i dyskutujmy o problemach szukając rozwiązań.
Zamieszczenie notki „podobieństwa do osób żyjących są niezamierzone”
zakrawa na tchórzostwo.
Szanowni Radni – naprawdę wszelkie podobieństwa były niezamierzone?? Skoro tak, to po co ten kabaret?? W tytule wskazano miejsce
– dno. Zastanowić się tylko należy czy aby na pewno wyłącznie tyczy
publikacji?
Nazwiska osób podpisanych do widomości w redakcji

SPROSTOWANIE

WYJAŚNIENIE

Niniejszym informuję, że w artykule „Opłaty za przyłączanie do kanalizacji”
umieszczonym w 36 numerze Kuriera Raszyńskiego, podałam
nieprawidłowe daty kadencji Wójta Piotra Iwickiego i Wójta Janusza
Rajkowskiego. Pierwszy z nich piastował urząd w latach 2002-2006, drugi
w latach 2006-2010. Przepraszam czytelników za wprowadzenie w błąd.

Zgodnie z życzeniem p. dr. Agaty Kuran Kalata informuję czytelników, że rezygnacja z pełnienia funkcji kierownika Ośrodka Zdrowia
w Raszynie była jej decyzją, a nie decyzją jej przełożonego. Wobec tego faktu informacje zawarte w Kurierze Raszyńskim nr 31
z września 2013 r, w artykule „Debata w sprawie raszyńskiej służby zdrowia” mogą być odczytane niewłaściwie. W tekście zawarłam
streszczenie słów wypowiedzianych w trakcie spotkania przez Dyrektora ZPZLO Ochota Pana Krzysztofa Zakrzewskiego i oświadczam,
że nie było moją intencją naruszenie dobrego imienia Pani dr Agaty Kuran Kalaty, którą za zaistniałą sytuację przepraszam.

Małgorzata Kaiper

Małgorzata Kaiper
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WYBORY 2014 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja
2014 r. Do 31 marca zainteresowani wyborcy mogą składać
wójtowi propozycję zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Wójt propozycje te umieszcza w BIP (art.13 § 4 Kodeksu
Wyborczego). Do 10 kwietnia Rada Gminy dokonuje zmian
w podziale gminy na stałe obwody głosowania, jeśli zachodzą
przesłanki określone w art. 13 § 1 Kodeksu Wyborczego. Najpóźniej do 25 kwietnia wójt zamieszcza w BIP informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborców,
lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Po upływie tego terminu
wyborca niepełnosprawny ma prawo po podaniu imienia i nazwiska oraz adresu stałego zameldowania, uzyskać z urzędu gminy
najważniejsze informacje dotyczące wyborów.
Do 2 maja pełnomocnicy wyborczy komitetów, które zarejestrowały kandydatów w danym okręgu wyborczym, mogą zgłaszać do wójta kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych (art. 182 § 5 Kodeksu Wyborczego). Wójt powołuje obwodowe komisje wyborcze najpóźniej w 21 dni przed
wyborami (5 maja). Komis���������������������������������
je wyborcze powoływane są w składzie 6-8 osób w obwodach stałych. Poza tym do komisji tych
wchodzi jedna osoba wskazana przez wójta spośród pracowników
samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych
(art. 182 §1,2 i 3 Kodeksu Wyborczego). Nie później niż w 5 dni
po powołaniu obwodowych komisji wyborczych (9 maja) wójt
zwołuje pierwsze posiedzenia tych komisji.
Również do 21 dnia przed dniem wyborów (5 maja) wójt
sporządza spis wyborców (art. 26 §11 Kodeksu Wyborczego).
Między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów osoby wskazane
w art. 30 § 1 Kodeksu Wyborczego dopisywane są, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla
miejscowości, w której odbywają służbę. Na podstawie art. 36
§ 1 Kodeksu Wyborczego, między 21 a 8 dniem przed dniem
wyborów spis udostępniany jest do wglądu w urzędzie gminy.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony wójtowi najpóźniej w 21 dni
przed wyborami (5maja)(art. 61 § 1
Kodeksu Wyborczego). W 14 dni
przed dniem wyborów, tj. 12 maja,
wyborca niepełnosprawny ma prawo
złożyć do urzędu gminy pisemny
wniosek, na podstawie którego jest
dopisywany do spisu wyborców
w wybranym przez siebie obwodzie
głosowania spośród obwodów głosowania, w których znajdują się lokale
przystosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. (art. 27
§ 1 Kodeksu Wyborczego). Również
12 maja upływa termin zgłaszania przez uprawnionych wyborców
zamiaru głosowania przy użyciu
nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a (art. 40a
§ 2 Ko d e k s u Wy b o r c z e g o ) .
W 10 dniu przed wyborami upływa
termin składania do wójta wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do głosowania (art. 56 § 2 Kodeksu
Wyborczego) przez uprawnione do
tego osoby. Na 7 dni przed dniem
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wyborów, tj. 19 maja, wyborcy niepełnosprawnemu, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, doręczany jest pakiet
wyborczy (art. 61 § 1 Kodeksu Wyborczego).
Do 5 dnia przed dniem wyborów wyborca przebywający czasowo na terenie gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, który złoży w terminie pisemny wniosek, dopisywany jest
do spisu wyborców. Najpóźniej w 2 dni przed wyborami wójtowi składane mogą być oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania. W przeddzień głosowania wójt przekazuje
przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej egzemplarz
spisu wyborczego oraz pozostałe materiały wyborcze. Komisja
ustala miejsce i sposób przechowywania tych materiałów do dnia
wyborów.
GŁOSOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LUB TYCH, KTÓRE UKOŃCZYŁY 75 LAT
Osoby o umiarkowanym lub znaczącym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
–
–
–
–
–

c ałkowitej niezdolności do pracy,
niezdolności do samodzielnej egzystencji
orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny i osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą
75 lat, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika, jeśli
złożą taki wniosek do wójta najpóźniej w 10 dni przed dniem
wyborów, tj. do  dnia 15 maja 2014 r. Głosowanie przez pełnomocnika wyklucza głosowanie korespondencyjne.
Osoby o umiarkowanych lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
–   całkowitej niezdolności do pracy
–   n iezdolności do samodzielnej
egzystencji
–   orzeczenie o zaliczeniu do I grupy
inwalidów
–   o r z e c z e n i e o z a l i c z e n i u
do II grupy inwalidów,
–   a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
mają prawo do głosowania  korespondencyjnego, jeśli zgłoszą taki
zamiar do 21 dnia przed dniem
wyborów, tj. do 5 maja 2014 r.,
do wójta. Głosowanie korespondencyjne wyklucza głosowanie
przez pełnomocnika. Głosowanie korespondencyjne nie dotyczy wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat.
wice Wójt Marzena Lechańska,
Urzędnik Wyborczy

DROGI W GMINIE

Implementacja rozwiązań europejskich w warunkach III RP
Droga, nie droga!
Znacie Państwo ten widok: samochód
jedzie z prędkością 20 km na godzinę,
po dołach, rowach i kamieniach, mijając
po drodze urwane kołpaki, fragmenty rur
wydechowych i kierowców stojących przy
samochodach zawieszonych miskami olejowymi na większych garbach. Nie zważając na przeciwności samochód wolniutko posuwa się naprzód, ponieważ
przed oczyma kierowcy widoczny jest już
piękny wiadukt nad Południową Obwodnicą Warszawy. Równa nawierzchnia,
chodnik, ścieżka rowerowa, ba, nawet
latarnie, są widokiem z innego świata.
Paradoksem jest znak ograniczenia prędkości do 50 km/godz. Bajka kończy się
po chwili, gdy zjeżdżając z wiaduktu trafiają znów w znaną wcześniej rzeczywistość. Bezsens sytuacji poraża.

Złote Łany i Kinetyczna
Dla mieszkańców Gminy Raszyn, szczególnie jej północno-wschodniej części,
dojazd do Warszawy, gdzie wiele osób pracuje i uczy się, prowadzi Puławską, choć
bliski, jest trudny. Rano i po południu
ulica jest zakorkowana do granic możliwości. Trudno się dziwić kierowcom, że szukają każdego luźniejszego przejazdu.
Takim wydawał by się przejazd ul. Złote
Łany do Kinetycznej i dalej Wirażową
na Służewiec, Ochotę i Mokotów. Niestety, budowa POW objęła tylko pas
drogowy z niewielkimi przyległościami,
pozostawiając na dodatek rozjeżdżone
drogi gruntowe, któr ymi na budowę
dostawały się samochody wykonawcy.
Mimo tragicznego stanu Złotych Łanów
i Kinietycznej kierowcy starają się je
pokonać. W miarę pogłębiania dziur jest
ich co prawda coraz mniej, ale też właśnie wówczas zwiększają się narzekania

na stan dróg i bezsens sytuacji. Nie bez
powodu pytają? – czy naprawdę nie da się
z tym nic zrobić?
Z pytaniem o tę sprawę zwróciłam się
do wice Wójta Gminy Raszyn Mirosława
Chmielewskiego. – Budowa ulicy Złote Łany
była w budżecie na 2011 r. Niestety gmina
jest właścicielem pasa o szerokości 4 m, aby
powstała droga, potrzebne jest 10 m: 6 na jezdnię i 4 na chodnik i ścieżkę rowerową. Właściciele nie chcieli się zgodzić na wykup, a jeżeli
już, żądali kwoty, jaką dawała im za grunt
pod trasę Generalna Dyrekcja. Nie brali pod
uwagę, że POW nie podwyższyła wartości ich
gruntów, przyniosła im raczej straty niż zysk,
podczas, gdy porządna droga od Warszawskiej
do wiaduktu i dalej do Wirażowej – podniesie
znacznie cenę, za jaką mogą sprzedać pozostałe
działki wzdłuż Złotych Łanów. Musieliśmy
zdjąć inwestycję z budżetu. – mówi.
Zapytany o sprawę Wójt Andrzej
Zaręba stwierdził – Na razie zrobimy drogę
w ramach bieżącego utrzymania. Zostanie
wyrównana i zalana destruktem, który zdjęliśmy z Nauczycielskiej i Spółdzielczej w Raszynie. To na pewno ułatwi przejazd, choć oczywiście nie będzie to właściwa droga.
Radny z tego terenu Tadeusz Pawlikowski, który w bieżącej kadencji namówił
niejednego����������������������������
właściciel�����������������
a do oddania gminie drogi za darmo, wkłada wiele wysiłku
w pertraktacje między Urzędem Gminy
a właścicielami. Ostatnio jest coraz lepszej
myśli.
O poprawę stanu ulicy zabiega też sołtys z Dawid Pani Katarzyna Iwanicka,
zwłaszcza, że w jej wsi, po drugiej stronie
wiaduktu mieszka osoba, do której z dializami codziennie musi dojechać karetka
pogotowia.

Kinetyczna trochę lepsza
Starania o naprawę i budowę Kinetycznej
od lat prowadzi poprzedni sołtys Dawid

p. Mieczysław Bury. Od lat konsekwentnie przesyła pisma do różnych instytucji
warszawskich, ponieważ Kinetyczna jest
we władaniu stolicy. Od czasu, kiedy pisałam o tym w Kurierze Raszyńskim, trochę
się zmieniło. W marcu br., na skutek kolejnej interwencji, tym razem do Prezydent
Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz,
udało się zmusić Zarząd Dróg Miejskich
do poprawienia nieco stanu nawierzchni
poprzez załatanie dziur destruktem.
Z pisma z 14.01.14 r. wynika ponadto, że
zgodnie z Porozumieniem z dnia 3 stycznia br. zawartym między ZDM a Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg,
nawierzchnia Kinetycznej powinna być
naprawiana do 300m w jednym miejscu
oraz dodatkowo raz na 3 miesiące wyrównywana, a ubytki wypełniane. Choć nie
jest to obietnica wykonania drogi z prawdziwego zdarzenia, która na wiele lat
zamknęła by kwestię, szansa na w miarę
równą nawierzchnię też cieszy.

Co dalej?
Przysłowiowe łatanie dziur, choć pozwala
przez jakiś czas korzystać z drogi, nie
rozwiązuje problemu. Nie ulega wątpliwości, że muszą powstać drogi nawiązujące standardem do wiaduktu nad trasą
szybkiego ruchu. Bez tego problem będzie
co chwilę wracał, zwiększając frustrację
kierowców w miarę pogarszania się stanu
nawierzchni.
Sprawa wydaje się być absurdalna.
Wybudowanie wiaduktu, który w zasadzie nie ma dalszego ciągu, podważa
sens wydanych pieniędzy. Trudno się dziwić opiniom kierowców, którzy nie interesują się w czyim władaniu jest droga.
Natomiast coraz częściej zastanawiają się
kogo mogą obciążyć kosztem naprawy
samochodu. Wszak, jeśli na drodze
pojawi się dziura i z jej powodu nastąpi
uszkodzenie pojazdu – odpowiedzialny
za szkodę jest właściciel drogi. A tutaj
kto?
Małgorzata Kaiper

UWAGA MIESZKAŃCY
14.04.14 r. Wojewoda Mazowiecki i GDDKiA
zapraszają na rozprawę administracyjną
w sprawie wydania decyzji na budowę S8.
Miejsce spotkania: Szkoła Postawowa
w Raszynie
g. 13.00 – od Węzła Opacz do Nadarzyna
P. Mieczysław Bury na poprawionej Kinetycznej © M. Kaiper

Złote Łany – wyrównywanie nawierzchni © M. Kaiper

g. 16.00 – od Węzła Janki Małe do dw 721
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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

Harmonogram Odbioru Odpadów Segregowanych 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

IX

X

XI

XII

2
16
30

14
28

12
25

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)

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

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

5

5

2

7

4

2

1 środa miesiąca
2

5

5

2

7

4

2

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

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

REALIZACJA USTAWY ŚMIECIOWEJ

Zachęcamy do segregowania
Informacje z umieszczonego poniżej artykułu pozwalają optymistycznie patrzeć
na realizację ustawy śmieciowej w Gminie Raszyn. Mimo oprotestowania przetargu przez konkurenta MZO Pruszków,  gmina wywiązała się ze zobowiązań
nałożonych przez ustawę: w pierwszych
dniach lipca mieszkańcy zostali zaopatrzeni w pojemniki oraz poinformowani,
że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia
przetargu mogą umawiać się na odbiór
z dowolną firmą, a za wystawione faktury płaci gmina. Przetarg został rozstrzygnięty w połowie sierpnia i od 16.08.13 r.
wyłoniony wykonawca rozpoczął pracę.
Jak się okazuje, po półrocznym obowiązywaniu ustawy, odpadów jest mniej niż
było przewidywane. Niepokoi jednak to,
że co trzeci mieszkaniec nie segreguje

śmieci, ponieważ rodzi obawy, czy gmina
wywiąże się z poziomu recyklingu, który
nakłada na nią ustawa oparta na dyrektywach unijnych.

Segregowanie to nic trudnego
Wiedzą o tym mieszkańcy, którzy robią
to przynajmniej od roku. Produkowane
odpady dzielimy na trzy frakcje:
• p
 lastik, metal, papier
– wrzucamy do żółtego worka
• szkło białe i kolorowe
– wrzucamy do białego worka
• resztę odpadów bytowych
– do pojemnika
• w okresie od kwietnia do listopada
odbierane są też bioodpady

Segregowanie wg. IKEA © M. Kaiper

Najważniejszą sprawą jest przygotowanie
na terenie mieszkania i posesji miejsca
do przechowywania worków odbieranych
raz na dwa tygodnie. Ciekawą ofertę prezentuje IKEA, oferując kubły na odpady
podzielone na kilka części. Każde rozwi��
ązanie jest dobre, byle prowadziło do ostatecznego rozwiązania – segregowania
śmieci.
Małgorzata Kaiper

Nowy system gminnej gospodarki odpadami komunalnymi
Podczas XLIX Sesji Rady Gminy Raszyn
Pan Szymon Salach, Kierownik Zespołu
ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi złożył sprawozdanie z wyników
wdrażania nowego systemu gospodarki
odpadami w gminie. Podał bardzo wiele
informacji, spośród których przytoczymy
najistotniejsze:
• D
 o dnia 4 marca 2014 r. złożono
deklaracje dla 5269 nieruchomości,
a ponieważ w niektórych jest więcej
niż jeden właściciel – powstało 5680
kont.
• Z godnie z danymi w deklaracjach
w zgłoszonych nieruchomościach
mieszka 20 352 mieszkańców.
• Selektywną zbiórkę śmieci prowadzi
13 691 osób – 67%.
• Nie segreguje odpadów – 6661 osób
– 33%.
Bardzo interesujące jest zestawienie
powyższych danych z danymi, które
zostały uznane przez urząd gminy za najbardziej prawdopodobne w chwili przygotowywania przetargu (rok temu).
• Z
 ałożono, że całkowita ilość mieszkańców Gminy Raszyn wynosiła wówczas
24 147 osób, w tym
– 2 0 408 osób zameldowanych na
pobyt stały
– 1569 osób zameldowanych na pobyt
czasowy
– założona ilość mieszkańców niezameldowanych – 2197

– ilość

nieruchomości zamieszkałych
jednorodzinnych – 6050
Do nieruchomości MZO Pruszków
dostarczyło 4533 pojemniki, a Urząd
Gminy rozdysponował 1287 pojemników,
co razem daje 5820 sztuk, czyli o 140
więcej niż zgłoszonych nieruchomości.
W chwili obecnej podliczono wpłaty
do gminnej kasy, które wpłynęły
w  2013 r. Kształtowały się następująco:
• 1
 252 060,00 zł – to kwota, która
wynika z deklaracji złożonych przez
mieszkańców do końca 2013 r.
• 1 201 245,60 zł – mieszkańcy zapłacili
• 5 0 814,10 zł – zaległości z 2013 r.
Łatwo obliczyć, że stanowi to 4,05%
oczekiwanych wpływów
Choć doskonale byłoby, gdyby zapłacili
wszyscy, uzyskany wynik też napawa
optymizmem. Świadczy o tym, że mieszkańcy naszej gminy bardzo dobrze spełnili
swoje zobowiązania.
W 2014 r. przewidywane jest następujące
rozliczenie kosztów:

kosztów obsługi systemu przez gminnych
urzędników, jak też utworzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych, na który w tegorocznym budżecie
przeznaczono 250 tys. zł.
Pracownicy wydziału dokonali porównania listy złożonych deklaracji z bazą
adresów Punkty Adresowe i na tej podstawie stwierdzili, że nie złożono ok.
1400 deklaracji. W związku z tym rozpoczęli roznoszenie ulotek przypominających o konieczności złożenia deklaracji. W trakcie roznoszenia stwierdzili, że
30% adresów to tzw. puste działki, 30%
dotyczy nieruchomości, w których prowadzone są firmy, nie objęte ustawą, 10%
stanowią posesje niezamieszkałe. Tylko
30%, czyli 420 właścicieli nie złożyło
deklaracji. Po dostarczeniu upomnień,
deklaracje zaczęły spływać do urzędu.
Miejmy nadzieję, że nie będzie konieczności stosowania poważniejszych restrykcji.
Małgorzata Kaiper

• 2
 532 705,00 zł to kwota, jaką zgodnie z deklaracjami powinni zapłacić
mieszkańcy
• 2 448 216,00 zł wynoszą przewidywane wydatki na odbiór wynikające
z umowy zawartej z MZO Pruszków
Nie oznacza to, że gmina na tym zarobi,
ponieważ rozliczenie nie uwzględnia
KURIER RASZYŃSKI NR 37 MARZEC 2014 | WWW.RASZYN.PL
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Szkoła w Sękocinie

W nowej części jest winda © M. Kaiper

Rozbudowana część placówki jest już prawie
skończona. Przed wykonawcą jeszcze są odbiory
a p. Dyrektor Magdalena Karpiniak zarządza
wyposażeniem placówki. Część mebli jest na miejscu – w klasach rozstawiono ławki, zaraz staną
krzesła. W holu wejściowym pojawią się kanapy
i obrazy. Łazienki czeka ostatni szlif. Sala gimnastyczna jest odmalowana. Jeśli wszystko pójdzie
dobrze w kwietniu dzieci przeniosą się do nowej
części. W starej natomiast rozpocznie się remont
piętra, a dopiero po jego zakończeniu, parteru.
Teraz wykonywane jest ocieplenie i elewacja.
Na nowym placu zabaw dzieci już urzędują. Szkoła
prezentuje się wspaniale.

Łazienka dla niepełnosprawnych
© M. Kaiper

W klasach są już ławki © M. Kaiper

Remont dróg gruntowych oraz jezdni, placów i zjazdów betonowych
W marcu podpisano umowę z firmą KRUSZYWOSORT z Radomia, która
zajmować się będzie bieżącymi naprawami naszych dróg. W 2014 roku za te
działania gmina zapłaci 334 234 zł. Tam, gdzie nie ma jeszcze zmodernizowanych czy wybudowanych dróg, naprawy w ramach bieżącego utrzymania
są bardzo ważne. Często, to dzięki nim możemy dojechać do naszych domów.

Budowa ulic na Osiedlu Betherówka
Inwestycja rozpoczęta w ubiegłym roku kontynuowana jest obecnie. Część
dróg jest już wykończona, reszta w trakcie realizacji. Warto dodać, że mogło to
Część ulic jest już gotowa © Z. Kaiper
się stać, dzięki temu, że HRS Dawidy, poprzedni właściciel dróg, przekazał je
w 2011 r. nieodpłatnie na rzecz Gminy Raszyn.
Prace wykonuje FAL-BRUK, za kwotę 1 296 808 zł. Ma czas do 30 maja i wszystko wskazuje na to,
że bez problemu zdąży. Dzięki tej inwestycji powstanie w gminie kolejny dobrze zagospodarowany
obszar.

Modernizacja Ośrodka Zdrowia
We wnętrzu starego Ośrodka Zdrowia praca wre. Jest całkowicie
przebudowany, stworzono nowe pomieszczenia dostosowane do programu użytkowego. Zgodnie z koncepcją ZPZLO Ochota, operatora
placówki, powstanie szereg specjalistycznych gabinetów: laryngologa, okulisty i kardiologa.
Chodzą słuchy o przeznaczeniu jednej z sal na miejsce,
Jedna z sala na parterze jest prawie gotowa © M. Kaiper
w którym odbywać się będą
mogły spotkania promujące zdrowy tryb życia. Będzie też miejsce na gabinety, które nie wymagają specjalistycznego wyposażenia. Budowa powinna zakończyć się w połowie maja, a potem, po
odbiorach budowlanych i przyjęciu do użytkowania nastąpi połączenie obydwu części. Raszyńskie Centrum Medyczne będzie
kompletne.
Trwają prace wykończeniowe klatki schodowej © M. Kaiper
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Budowa kanalizacji w Falenckiej od Źródlanej do Al. Krakowskiej
To zadanie, dla którego przetarg rozstrzygnięto pod koniec ubiegłego roku.
Z uwagi na warunki pogodowe inwestycję, zwycięska firma FRANK POL‑BIS
Franciszek Paskudzki, rozpoczęła w tym roku na początku marca.  Prace
posuwają się w błyskawicznym tempie, a szczególne uznanie budzi fakt,
że kolektor kładziony jest w chodniku, w związku z czym jezdnia pozostaje
w stanie nienaruszonym. Ekipa już pracuje w pobliżu al. Krakowskiej. Za tę
inwestycję gmina zapłaci 762 108,00 zł. Warto zauważyć, że termin wykonania zapisany w umowie to 2 września 2014 r.

Budowa kanlizacji na Falenckiej © M. Kaiper

Budowa kanalizacji w ul. Magnolii

Wykańczanie nawierzchni w Magnoli © M. Kaiper

Już niedługo ulica Magnolii w Falentach będzie równie ładna jak jej nazwa.
Kolektor kanalizacji sanitarnej jest już położony, obecnie firma Mabau Polska Sp. z o.o.,  z Szymanowa rozpoczęła wykonywanie nawierzchni. Już
są krawężniki, podkład, rozpoczęto układanie kostki brukowej. Inwestycja
będzie kosztowała 670 457 zł,  a prace z pewnością zakończą się wcześniej
niż w planowanym terminie 30 maja br.

Przebudowa Spółdzielczej i Nauczycielskiej
Na początku marca rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy Spółdzielczej i Nauczycielskiej w Raszynie. Najtańsza okazała się oferta firmy FAL-BRUK Sp. z o.o. z Warszawy, która wykonała w naszej gminie niejedną
inwestycję. Oferując cenę 1 708 000 zł z terminem realizacji do 29 sierpnia
2014 r., wygrała z 5 innymi firmami. Z uwagi na to, że firma już rozpoczęła prace można mieć nadzieję, że ulice będą gotowe przed terminem.
Na Spółdzielczej już pracują © M. Kaiper

Kanalizacja przy S8
Starania gminy o to, aby w pasie drogowym S8 uwzględnione zostały fragmenty
sieci pozwalające na podłączenie w przyszłości do kanalizacji sanitarnej i wodociągu nieruchomości w Jankach i Sękocinie
Starym zostały uwieńczone sukcesem. Na
początku marca została podpisana umowa
z wyłonioną w przetargu firmą Strabag Sp
z o.o., która, zaprojektuje i wykonana, do
15 maja br., projekt i sieć wodociągową
w ul. Mszczonowskiej oraz kanalizację
sanitarną w rejonie ul. Granicznej w Jankach i Sękocinie Starym. Pierwsze zadanie będzie kosztować  86 461 zł, a drugie 1 607 949 zł. Obydwie inwestycje są
konieczne właśnie w tym czasie, ponieważ
po zakończeniu budowy S8, przez wiele
lat, z uwagi na gwarancje na wykonanie
drogi, nie będzie można niczego wykonywać w pasie drogowym. Do zrobionych
teraz gmina podłączy w niedalekiej przyszłości sieć kanalizacji w pozostałych ulicach na tym terenie.

Prace nad Raszyńskim Centrum Kultury
Tu również ekipa uwija się szybko. Budynek został ocieplony, a na części położono specjalną zaprawę. Powoli wyłania się zarys budowli.
Jednocześnie trwają prace wykończeniowe w środku. Kładzione są
instalacje, tynki, w najbliższym czasie rozpocznie się montaż okien.
Podczas spotkania w urzędzie Gminy wykonawcy zaproponowali rozmaite materiały wykończeniowe. To już pora
na podejmowanie takich
decyzji.

Dom Kultury © M. Kaiper

Strony redaguje
Małgorzata Kaiper
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Walczył, walczył i … wywalczył
nowy przystanek w ulicy Na Skraju

Ulica Na Skaju znajduje się na granicy warszawskich Włoch i Raszyna. Do Warszawy należy cały pas drogowy z chodnikami i rów odwadniający. Ulica, jako
skrót do Jaworowej, na Ursynów i do Piaseczna jest mocno obciążona ruchem
samochodowym. Z jeżdżącego nią autobusu linii 124 korzysta wielu mieszkańców Raszyna i Rybia. Na odcinku o długości 1,8 km przez wiele lat znajdowały
się cztery przystanki: przy Al. Krakowskiej, Olszowej, Rybnej i Przelotowej, przy
czym dwa ostatnie dzieli prawie kilometr wąskiej ścieżki gruntowej. Postawienie
kolejnego postoju, przy Okrężnej, wydawało się oczywiste.

Przystanek w stronę
al. Krakowskiej
Ryszard Kowalczyk tak opowiada o perypetiach z przystankami: – „W 2002 r.
razem z Andrzejem Zarębą, ówczesnym radnym z tego rejonu, zwróciliśmy się, w imieniu
mieszkańców, do ZTM-u, z prośbą o postawienie przystanków w obie strony w ul. Na Skraju
przy Okrężnej. Dołączyliśmy projekt i niestety dostaliśmy odpowiedź, że w tym miejscu,
z uwagi na zakręty, nie mogą powstać przystanki. Uznaliśmy wtedy, że spróbujemy powalczyć o przystanek w kierunku al. Krakowskiej,
żeby przynajmniej ułatwić mieszkańcom drogę
do pracy. Wielokrotnie chodziliśmy do ZTM-u,
wtedy jeszcze na Anielewicza, kilka razy radny,
kilka razy ja. Nic nie mogliśmy wskórać. Wówczas Andrzej Zaręba zaproponował, żebyśmy
poszli razem. Pani, która prowadziła sprawę

ugięła się i powiedziała: „Macie ten przystanek
i więcej się nie pokazujcie”. W ten sposób odnieśliśmy, choć połowiczne, to jednak zwycięstwo”.

Ostatnia prosta
Do sprawy przystanku po drugiej stronie Ryszard Kowalczyk, wspierany przez
Wójta Andrzeja Zarębę powrócił w bieżącej kadencji. Wędrówki do ZTM-u rozpoczęły się od początku. Nową przeszkodą
okazały się rów i przejście dla pieszych.
I tym razem cierpliwość Pana Ryszarda
została nagrodzona – ZTM wyraziło
zgodę. Powstał nowy projekt, a wykonanie
przystanku zostało sfinansowane przez
mieszkańców z  funduszy sołeckich., którzy przeznaczyli na ten cel 9 100 zł. Tuż
przed świętami, 20 grudnia 2013 r. przystanek został uruchomiony.

Ryszard Kowalczyk przy nowym przystanku © M. Kaiper

– „Chciałbym bardzo podziękować Wójtowi Andrzejowi Zarębie za pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych. Bez tego mogłoby
przystanku nie być. Dziękuję również Pani
Elwirze Marchewce, która też bardzo pomogła w naszych staraniach „– mówi Ryszard
Kowalczyk. A mieszkańcy, wysiadając
na Okrężnej, z pewnością są zadowoleni, że mając przystanek blisko domów,
nie muszą chodzić po błocie ruchliwą
i niebezpieczną ul. Na Skraju.
Małgorzata Kaiper

ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI • ZAPRASZAM DO CZŁONKOWSTWA W FILII KLUBU
HDK PCK „STRAŻAK” PRZY OSP FALENTY • Informacja i zapisy tel. 601 213 055
Jacek Gromek

Z policyjnej kroniki
Nowy dzielnicowy w rejonie 3.
Komendant Posterunku Policji w Raszynie Dariusz Kruziewicz informuje mieszkańców, że w rejonie nr 3, obejmującym teren Raszyna i Nowych Grocholic
w obrębie ulic: Gałczyńskiego, Godebskiego (nr nieparzyste) oraz miejscowości: Puchały, Wypędy, Janki (od Mszczonowskiej w stronę zachodnią), obowiązki
dzielnicowego pełni obecnie sierżant
MICHAŁ KUDRYCZ, z którym można
kontaktować się pod numerem telefonu
505 199 625.

Seniorzy – uważajcie
na fałszywych „wnuczków”
To często stosowany sposób wyłudzania
pieniędzy od starszych osób. Złodzieje
dzwonią do upatrzonej wcześniej starszej

12

osoby i, podając się za wnuczka w potrzebie (np. został aresztowany, grozi mu niebezpieczeństwo, jest za granicą i nie ma
jak wrócić do domu itp.), proszą o szybkie
przesłanie pieniędzy na konto bankowe,
albo przekazanie ich osobie, która po nie
przyjdzie. Po czym znikają bez śladu.
W ostatnim czasie w naszej gminie znów pojawiły się takie przypadki.
Komendant Dariusz Kruziewicz prosi
o zachowanie szczególnej ostrożności. W wypadku podobnego telefonu
konieczne jest sprawdzenie poprzez kontakt z wnukami lub innymi krewnymi
prawdziwości zasłyszanej historii. Zwracając się do starszych osób o zachowanie czujności komendant proponuje, aby
w rodzinach ustalać sposoby reagowania na takie telefony. Czasem wystarczy
porozmawianie o tym, żeby osoby starsze
nie padły ofiarą oszustów.
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UWAGA! Plaga kradzieży pokryw
studzienek kanalizacyjnych
Urząd Gminy Raszyn zwraca się do mieszkańców o pomoc w schwytaniu złodziei,
którzy od kilku tygodni na terenie całej
gminy kradną pokrywy do studzienek
kanalizacyjnych i wodociągowych. To bardzo niebezpieczna sytuacja, która grozi
zarówno ludziom jak i pojazdom. Straty
z tego powodu wynoszą już ok. 10 000
zł. Złodzieje przemieszczają się samochodami, stąd trudno ich złapać nielicznym
patrolom policyjnym.
Jeśli ktoś z Państwa zauważy podejrzanie zachowujących się ludzi, prosimy
dzwonić na telefon Komisariatu w Raszynie: tel. 22 720 01 07, 22 604 64 11
lub do Urzędu Gminy Raszyn: tel.
22 701 77 77.
Małgorzata Kaiper

OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej
Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, w Domu Rolnika, działa na terenie Gminy
Raszyn od 1998 r., czyli, jak łatwo policzyć, prawie od 17 lat. Od początku istnienia placówki kierownikiem jest Pan Wojciech Kucewicz, który poza dyplomem studiów wyższych z zakresu resocjalizacji ma kwalifikacje do zarządzania
placówkami oświatowymi, organizowania pomocy społecznej, z zakresu której
ukończył studia podyplomowe oraz pomocy psychologicznej. Przed podjęciem
pracy w Ognisku piętnaście lat pracował w domach dziecka, ośrodku szkolno-wychowawczym oraz w�����������������������������������������������������
ośrodk����������������������������������������������
u diagnostycznym dla dzieci przy Dolnej w Warszawie. O Ognisku, jego głównych działaniach, wychowankach i kadrze z Panem
Wojciechem Kucewiczem rozmawia Małgorzata Kaiper.
Małgorzata Kaiper: Czym jest Ognisko Wychowawcze w Jaworowej?
Wojciech Kucewicz: Ognisko jest placówką
wsparcia dziennego, pomagając��������
ą�������
rodzinom w pokonywaniu problemów wynikających z przedłużającego się czasu pracy
rodziców i dysfunkcji rodziny. Powodem
powołania placówki było zapotrzebowanie na takie działania, zgłaszane głównie
przez pedagogów szkolnych, widzących
potrzebę niesienia pomocy dzieciom
w ich najbliższym środowisku. Różne
są formy zapisywania wychowanków na
listę. Często jest to skierowanie od pedagoga szkolnego, czasem wynika to z decyzji rodziców i dziecka, że właśnie u nas
ma spędzać czas po szkole, część dzieci
kieruje sąd rodzinny.
M.K.: Co placówka daje dzieciom?
W.K.: Wszystko co może. Początkowo
głównie zajmowaliśmy się wyrównywaniem szans edukacyjnych, od 20002001 r. koncentrowaliśmy się na wspom a g a n i u ro z w o j u e m o c j o n a l n e g o
dziecka, jego kompetencjach komunikacyjnych, kwestiach wychowawczych. Obecnie obydwa kierunki traktowane są równorzędnie: pomagamy
w nauce i wychowujemy, kładąc nacisk
na umiejętn��������������������������
o�������������������������
ści komunika�������������
cyjne, radzenie ze stresem i emocjami. Od pewnego

czasu prowadzimy wstępną terapię dzieci
z deficytami. Wymusza to coraz częstsze występowanie u naszych wychowanków takich zaburzeń jak autyzm, zespół
Aspergera, czy ADHD. Podejmujemy
te wyzwania wiedząc, że powodzenie
dziecka w życiu dorosłym w dużym stopniu zależy od naszej pomocy.
M.K.: Tak szeroki i specjalistyczny zakres prac
wymaga wykwalifikowanej kadry. Kto obecnie
pracuje w Ognisku?
W.K.: Nasi pracownicy mają wysokie kwalifikacje. Obecnie z dziećmi i młodzieżą
pracuje dwóch psychologów i pedagog
ze specjalizacją opiekuńczo wychowawczą. Niestety rotację������������������
wśród kadry �����
powodują obciążające warunki pracy. Łatwo
się w niej „wypalić”, młode kobiety, które
założyły rodziny nie mogą pracować
w godzinach popołudniowych. Ale tęsknią za nami, przychodzą w odwiedziny.
M.K.: Jaka jest organizacja pracy placówki?
W.K.: Działamy przez cały rok, również w wakacje, ferie, w powszednie
dni od 13 do 19, czasem w soboty. Od
13 do 15 pomagamy dzieciom w odrabianiu lekcji, a po podwieczorku prowadzimy różnorodne zajęcia: plastyczne,
muzyczne, kulinarne, komputerowe,
logopedyczne, a także tak specyficzne jak

Pan Wojciech Kucewicz © M. Kaiper

dogoterapia czy bajkoterapia. Są zajęcia
sportowe, na basenie czy boisku, ale też
na stawie obok placówki, gdzie na dwóch
optymistach i pontonie z silnikiem
nasi wychowankowie zdobywają pierwsze żeglarskie szlify. Uczęszcza do nas
30 dzieci.
M.K.: Jakie są efekty Waszej pracy?
W.K.: Jeśli dziecko dobrze się u nas czuje,
jeżeli widzimy pozytywne zmiany w jego
rozwoju i stosunku do świata, to jesteśmy
bardzo zadowoleni. Pobyt w Ognisku,
poza dziećmi podsądnymi, jest dobrowolny. Od naszego zaangażowania zależy,
czy dzieci będą tu przychodzić. Staramy się pokazać wychowankom, często
doświadczonym przez dorosłych, że świat
może też być dobry, że są ludzie, którym
na nich zależy. Wiemy, że teraz podjęte
działania zaprocentują w ich dorosłym
życiu.
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów.

Sala komputerowa © M. Kaiper
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PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

International Kindergarden w Przedszkolu „Pociecha”
W okresie od 10 do 14 lutego w przedszkolu Pociecha w Raszynie realizowany
był projekt International Kindergarden.
Jest to innowacyjny projekt edukacyjny
organizacji AIESEC Warszawa SGH,
który wspiera rozwój oraz kształcenie
dzieci. Głównym jego zadaniem jest
bezpośrednie zapoznanie przedszkolaków z różnorodnością kulturową oraz

uczenie tolerancji w stosunku do innych
ras i narodowości już od najmłodszych
lat. Przedszkole Pociecha gościło dwoje
studentów: Aiperii z Kirgistanu i Juliana
z Kolumbii. Goście posługiwali się językiem angielskim, co stanowiło doskonałą okazję dla dzieci i pań do ćwiczenia umiejętności językowych. Z drugiej
strony dzieci mogły również nauczyć

Goście i przedszkolaki © arch. przedszkola

wolontariuszy polskich słówek, piosenek
i tańców. Podczas pobytu studenci zapoznawali dzieci ze swoją kulturą w trakcie
wspólnych gier i zabaw. Równocześnie
dużo dowiadywali się o Polsce, jej
kulturze, zwyczajach oraz codziennie
mieli okazję do degustacji pysznej kuchni
polskiej. Zagraniczni studenci razem
z przedszkolakami przygotowali tradycyjne dla swego regionu dania: colombian
arepas i kirgiskie pilaw, które okazały się
bardzo smaczne. Wszyscy mieli niepowtarzalną okazję do poszerzenia swojej
wizji świata i poznania kraju odmiennej
kultury i zwyczajów. Aiperii i Julian zdobyli serca dzieci, jak i pracowników przedszkola swoją serdecznością, uśmiechem
i poczuciem humoru. Pod koniec projektu
wszystkim żal było się rozstawać. W dniu
pożegnania Aiperii i Julian wzięli udział
w zabawach walentynkowych. W tym
dniu dzieci wręczyły gościom samodzielnie wyklejone flagi Kirgistanu i Kolumbii i podziękowały za wspólnie spędzony
czas. Wszyscy liczymy na to, że jeszcze się
spotkamy.          Iwona Wojciechowska – nauczyciel

Elektroodpady zbierasz – klimat wspierasz!
To przewodnie hasło drugiego etapu
ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego,
„Aktywni dla klimatu – zmieniaj nawyki
nie klimat”, w którym uczestniczy drużyna Ekosękoludków ze Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego
w Sękocinie.
Elektroodpady to jeden z poważniejszych problemów naszego codziennego

życia. Zalegają one w naszych domach,
garażach i na naszych posesjach. Często
możemy je spotkać na dzikich wysypiskach. By temu zapobiec nasza drużyna
przygotowała kampanię medialną dla społeczności lokalnej na temat szkodliwego
wpływu elektroodpadów na klimat, środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt. Przewodnim działaniem naszej kampanii

jest zapoznanie uczestników ze szkodliwym działaniem substancji zawartych
w elektroodpadach i zużytych bateriach.
Poprzez przygotowane przez drużynę plakaty, gazetkę i ulotki przybliżamy naszym
odbiorcom w jaki sposób należy właściwie
postępować z elektroodpadami.
Magdalena Bednarczyk

Zbiórka elektroodpadów
i zużytych baterii będzie miała miejsce

11 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00 – 17.00
na parkingu przed Szkołą Podstawową
w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
Wszystkich zachęcamy do włączenia się w zbiórkę.
ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM Z EKOSĘKOLUDKAMI!

Drużyna Ekosękoludków © arch. szkoły
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

„Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny…”
Koncert ANDRZEJA ROSIEWICZA
Już od lat siedemdziesiątych ubiegłego
stulecia Andrzej Rosiewicz w popularnej
piosence przekonuje słuchaczy, że „najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny...”
I oczywiście tej piosenki nie zabrakło
także podczas wieczornego koncertu
z okazji Dnia Kobiet w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu w dniu 9 marca 2014.
Wypełniona tłumnie sala, publiczność
ekspresyjnie i interaktywnie reagująca na

piosenki oraz zabawne i pełne humoru
komentarze i dykteryjki artysty – to najkrótsza rekomendacja tego sympatycznego spotkania. Piosenkarz tańcząc pytał
rozbawione występem panie: „Czy czuje
pani cza-czę?”. Był także „Zakochany bałwan” i „Żaba story”. A na finał – oczywiście „Chłopcy radarowcy”.
Andrzej Rosiewicz występem w Rybiu
dowiódł, że jest w doskonałej formie

i ciągle ma swoich gorących fanów. Aplauz
publiczności był tego wyrazem.
Koncert Andrzeja Rosiewicza zorganizowany został przez Stowarzyszenie
Nasze Rybie i Samorząd Rybia we współpracy ze Świetlicą Środowiskową w Rybiu.
Inicjatorem i głównym organizatorem
tego udanego wieczoru był sołtys Andrzej
Górecki.
Elżbieta Kuczara

Irlandzkie rytmy na Scenie Dobrej Muzyki
Dnia 25 stycznia w Świetlicy Środowiskowe, na comiesięcznej Scenie Dobrej
Muzyki, zawitał duet o nazwie Tool,
w którego skład wchodzi Aleksander
Kabaciński oraz Tomasz Winiarski.
Muzyką zainteresowali się w pierwszej
klasie liceum a współpracują ze sobą od
20 lat. Wszystko zaczęło się od miasta
Wałcz na Pomorzu Zachodnim, w którym
obaj mieszkali i którego jeziora uważają
za najpiękniejsze w Polsce. Rozpoczynali

w nim od muzyki żeglarskiej, a teraz
bazują na ludowych pieśniach irlandzkich, do których dokładają własne teksty
lub tłumaczą pierwotne na język polski.
Ich utwory, jak sami określili, opowiadają
o rzeczach ludzkich. Ich planem na przyszłość jest jak najdłuższe granie i koncertowanie. Występują od wielu lat z muzykami sceny mrągowskiej i folkowej. Jako
utwór najbliższy sercom zdecydowanie
podali ,,Zimę”. Z uśmiechem przyznali,

A. Kabaciński i T. Winiarski © arch. świetlicy

że poza muzyką interesują się edukacją
muzyczną. Ich przepisem na szczęście jest
robienie tego, co się lubi.
Katarzyna Krawczyk

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych
Dla niektórych koniec drugiej wojny
światowej nastąpił w maju 1945 r., dla
innych dopiero, gdy ostatnie wojska okupacyjne opuściły Polskę w 1992 r., dla
rodzin Żołnierzy Wyklętych, dopiero,
gdy władze III RP zaczęły poszukiwać
grobów ich bliskich. W 2010 r. Prezydent
Lech Kaczyński wniósł projekt ustawy
o ustanowieniu Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych i uczynieniu go świ���������
ę��������
tem państwowym. Półtora roku później ustawę
zatwierdził Sejm i Senat.
Nazywano ich bandytami po niemiecku, rosyjsku i po polsku, odsądzano

Organizator Krzysztof Będkowski i słuchacze © M. Kaiper

od czci, a schwytanych mordowano
po bestialskich przesłuchaniach i grzebano gdzie popadnie. W czym zawinili,
że zarówno Niemcy, Rosjanie, jak i władze komunistycznej Polski tak się przeciwko nim sprzysięgli? Zaiste, hitlerowscy
Niemcy i komuniści w sprawie mordowania Polaków potrafili się zawsze porozumieć. Jest to klasyczny przykład” porozumienia ponad podziałami”.
3 marca 2014 r., w świetlicy środowiskowej w Rybiu, odbył się koncert poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Słowo wstępne wygłosił i całą imprezę
przygotował pan Krzysztof Będkowski,
który poprosił o prelekcję na temat życia
i śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego,
pracownika IPN pana Marcina Łaszczyńskiego. Oprócz porywającej gawędy
pan Łaszczyński przedstawił również
poruszający film pt. „Kwatera Ł”, Arkadiusza Gołębiewskiego przedstawiający
„najważniejszy wykop w kraju”, miejsce
na Cmentarzu Powązkowskim, w którym
nocami komunistyczni oprawcy chowali
bohaterów zamordowanych przez siebie
w więzieniu mokotowskim. „Ostatnie
ofiary chowano tu jeszcze w 1956 roku.

Potem „Łączka” została wyrównana, najpierw był tam kompostownik, ostatecznie śmietnik.” O randze tego miejsca dla
historii Polski świadczy Mur – pomnik,
na którym umieszczono 120 nazwisk tej
rangi, co: Gen. Emil Fieldorf – „Nil”, rotmistrz Witold Pilecki, major Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszka”, płk Hieronim
Dekutowski „Zapora”, ppłk Olechnowicz
ps. «Meteor». Niektórych spośród nich,
dla większego upodlenia chowano w znienawidzonym mundurze niemieckim.
Wstrząsający film o bohaterstwie, podłości i tęsknocie. Na finiszu tego niezwykłego wieczoru, w którym uczestniczyło
wielu mieszkańców gminy, słuchaliśmy
piosenek Jacka Kaczmarskiego w doskonałym wykonaniu Pana Marcina Skrzypczaka. Całości dopełniały rozstawione
po sali zdjęcia żołnierzy, wypożyczone
z kolekcji Pana Adama Borowskiego.
Na zakończenie warto dodać, że były
to pierwsze obchody Dnia Żołnierzy
Wyklętych w naszej gminie, a odbyły się
dzięki Panu Krzysztofowi Będkowskiemu,
wspieranemu przez pracowników Urzędu
Gminy Raszyn.
Jacek Kaiper
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GMINNY OŚRODEK KULTURY

Recital Jana Sebastiana Lewandowskiego w Pałacu Staszica
19 lutego b.r. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, przy współudziale
Zakładu Działalności Pomocniczej PANu, świętowało 541. urodziny Mikołaja
Kopernika. Po złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem wielkiego astronoma
i sympozjum, podczas którego debatowano nad istotą sporu o narodowość
astronoma oraz tajemnicą jego grobu,
odbył się program artystyczny przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie. Z tego względu szczególnymi gośćmi uroczystości byli: Andrzej
Zaręba, Wójt Gminy Raszyn, Izabela
Makarska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Rady Gminy Raszyn.
Z recitalem wystąpił młody, utalentowany
mieszkaniec Gminy Raszyn Jan Sebastian
Lewandowski, uczeń Gimnazjum Nr 1 im.
Prymasa Tysiąclecia w Raszynie. Gry na
pianinie uczy się od piątego roku życia
pod kierunkiem taty i dwu starszych sióstr
(wszyscy są absolwentami Warszawskiej
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina). W ubiegłym roku na zaproszenie

Przy fortepianie Jan Sebastian Lewandowski © A. Pluta

Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie
Janek wziął udział w koncertach promujących raszyńskie talenty, a podczas Gali
Noworocznej otrzymał tytuł „Raszyński Talent Roku”. Z wielką przyjemnością zapowiedziałam, wraz z Piotrem
Iwickim, występ młodego artysty, który
zaprezentował publiczności 8 utworów
fortepianowych następujących kompozytorów: Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka
Chopina, Joplina Scotta, Andrzeja Jagodzińskiego. Podziw widzów wzbudziło

wykonanie etiudy c-moll „rewolucyjnej”
op. 10 nr 12 Fryderyka Chopina i wykonany na bis przepiękny walc cis- moll op.
64 tego kompozytora. W kuluarowych
rozmowach, przy degustacji toruńskich
pierników, bardzo chwalono umiejętności wykonawcze Janka, a ujmując krótko
można powiedzieć: zrobił furorę! Serdecznie gratulujemy naszemu artyście wspaniałego koncertu. A Gminny Ośrodek Kultury planuje już następne.  
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

Kobieta jak kwiat barwny…

Ogólnopolska Wystawa Plastyczna pod hasłem KOBIETA
4 marca w holu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Raszynie odbył się kolejny
wernisaż ogólnopolskiej wystawy plastycznej pod hasłem „KOBIETA”, zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie. Przed siedmioma laty zainicjowały to kulturalne wydarzenie panie:
Jolanta Sobolewska i Swietłana Żarczyńska, same utalentowane i z pasją tworzące
piękne kompozycje malarskie. Zainspirowały tematyką kobiecą do twórczej aktywności artystów zarówno zawodowo parających się sztuką, jak i amatorów. W tym
roku osiemdziesiąt osiem prac, wykonanych w różnorodnych technikach: malarstwo olejne, akwarela, tempera, gwasz,
akryl, rysunek, witraż, collage, wystawiło

45 twórców. Eksponowane obrazy charakteryzują się bogatą kolorystyką, do
poszukiwania której zapewne zachęcało
motto: „ Kobieta, jak kwiat barwny”. Niektóre kompozycje utrzymane są w wąskiej
gamie barw, inne - przykuwają uwagę silnym ich nasyceniem i kontrastami.
W kuluarowych rozmowach podczas
wernisażu doszukiwano się sensu wielu
prezentowanych obrazów. Jednakże
ze względu na nawiązania do różnorodnych konwencji artystycznych proponuję
spojrzeć na prace bardziej emocjonalnie
i wrażeniowo, zgodnie z refleksją Pabla
Picasso ujętą w słowach: Wszyscy chcą zrozumieć malarstwo, dlaczego nie chcą zrozumieć
śpiewu ptaków. Mnóstwo wrażeń i emocji

Program kabaretowy © M. Kaiper
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dostarczył także okolicznościowy koncert,
dedykowany wszystkim Paniom z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet. W pełnym
humoru, brawurowo wykonanym programie, prowadzonym przez Piotra Iwickiego
wystąpili: Bogumiła Kędziora „SZABEL”,
Tomasz Lewandowski, Jerzy Łysik,
Wojciech Sulich oraz Paweł Wiśniewski
(akompaniament). Szczególnymi gośćmi
spotkania byli: wicewójt Marzena
Lechańska oraz wójt Andrzej Zaręba
(honorowy patron wystawy). Wszyscy
uczestnicy wystawy tradycyjnie otrzymali certyfikaty i katalogi, które graficznie
opracowała Anna Pluta. Wystawę oglądać
można do 10 kwietnia b.r. Serdecznie
zapraszam.        Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK

Kobiety – artystki © M. Kaiper

Wystawa budziła duże emocje © M. Kaiper

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Spotkanie integracyjne w Jaworowej
9 marca w związku z Dniem Kobiet pan Kazimierz Ostrowski sołtys Jaworowej zorganizował integracyjne spotkanie seniorów w Ognisku Wychowawczym.
Szczególnymi gośćmi byli: Wójt Andrzej Zaręba, radny Gminy Raszyn Kazimierz
Wieczorek oraz sołtys Janina Furmańska, osoba szczególnie znana i ceniona za
społeczną działalność w środowisku kobiecym i nie tylko.
Okolicznościowy program przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie. „Kobiety, jak te kwiaty...” – to znany
utwór Piotra Bukartyka, stanowiący
motto koncertu, pięknie zaśpiewał Wojciech Sulich. Popularnymi piosenkami
zabawiali publiczność także: Jerzy Łysik
oraz Ewa Korporowicz, prowadząca Studio Piosenki, do którego obaj panowie
należą. Rewelacyjna w utworach kabaretu
Hrabi była Bogumiła Kędziora „Szabel”,
członkini Klubu Literackiego GOK-u.

Pani Bogumiła nie tylko sama pisze teksty poetyckie, ale pokazała, że wspaniale
potrafi interpretować teksty innych. Jej
niezwykły temperament sceniczny, poczucie humoru oraz dystans do siebie samej
owocują na scenie popisem aktorskim,
godnym profesjonalisty. W prezentacji
różnych typów mężczyzn pomagali jej
z równie dobrym skutkiem: Jerzy Łysik,
Tomasz Lewandowski (z zespołu „Barwy
Jesieni” Klubu Seniora Raszyn) oraz
Wojciech Sulich. Akompaniował Paweł

Raszyński Kwiecień

9 kwietnia, godz. 9.00

Gala gminna konkursu "Cały Powiat Czyta Dzieciom"
z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego, rozdanie
nagród laureatom, wspólne czytanie wierszy J. Brzechwy. Organizator: Starostwo Powiatowe, partnerzy:
GBP i GOK. Miejsce: GBP, ul. Poniatowskiego 20.

9 kwietnia, godz. 13.00 (środa)

Prezentacja programu Papieskiego przez zespół
„Rybianie” (Klub Seniora Rybie) – Dom Kultury „Włochy”.

10 kwietnia, godz. 18.00

23 kwietnia, godz. 17.00

13 kwietnia

25 kwietnia, godz. 12.00

Droga Krzyżowa ulicami Falent – Klub Seniora Brzoza.
Organizator: Klub Seniora „Brzoza” w Falentach i Filia
GOK-u w Falentach, Al. Hrabska 2.
Konkurs pod hasłem „Palmy Raszyńskie” – Niedziela
Palmowa.
Organizator: GOK Raszyn, współpraca: gminne placówki edukacyjne, Parafia Raszyn – kościół w Raszynie.
Patronat: Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz
Proboszcz Parafii Raszyn.

19 kwietnia, godz. 12.00

12 kwietnia, godz. 10.00

21 kwietnia, godz. 19.00

12 kwietnia, godz. 12.00

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar
Wójta Gminy Raszyn. Organizator: GOK współpraca:
SP Raszyn, Klub Tańca Towarzyskiego BRAWO – hala
sportowa w Szkole Podstawowej Raszynie.
Patronat: Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

Elżbieta Kuczara, pomysłodawczyni koncertu

12 kwietnia

Rocznice Katyńskie – okolicznościowy program
słowno-muzyczny w wykonaniu Klubu Seniora Rybie
– Kościół św. Bartłomieja w Rybiu. Organizator: GOK
Raszyn, Klub Seniora Rybie, Parafia Rybie.
Rajd Pieszy „Szlakiem Naszej Historii” z udziałem
dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn. Organizator: GOK
Raszyn, Szkoła Podstawowa w Raszynie Współpraca
z Kołem Kombatantów; Patronat: Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba.

Wiśniewski. Każde wejście zabawnym
i adekwatnym komentarzem poprzedzał
prowadzący ze mną koncert Piotr Iwicki.
Całość wyreżyserowała Ewa Korporowicz.
Na zakończenie były także piękne życzenia od wszystkich panów, złożone Paniom
przez wójta. I oczywiście kwiaty, elegancko wręczone przez sołtysa. Być może
to popołudnie zaowocuje powstaniem
Klubu Seniora w Jaworowej lub reaktywacją Koła Gospodyń Wiejskich (przed
laty prężnie działającego pod przewodnictwem pani Teresy Her). Sformalizowałoby
to wieloletnią, wspaniałą aktywność społeczną mieszkańców, o czym także była
rozmowa podczas tego sympatycznego
i jakże potrzebnego spotkania.

Złożenie kwiatów w miejscach upamiętniających
Bitwę pod Raszynem – Władze Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, placówki gminne.
(po wieczornej Mszy św.) – 205. Rocznica Bitwy pod
Raszynem.
„Raszyński Koncert Wielkanocny” w wykonaniu Chóru
i Orkiestry Warsaw Camerata pod dyrekcją Pawła
Kosa-Nowickiego – Georg Friedrich Händel „Oratorium
Mesjasz” – wybrane fragmenty Czytania Pisma Świętego przez Władze Gminy i Radnych Gminy Raszyn.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
i Parafia św. Szczepana w Raszynie.
Patronat: Starosta Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta
Smolińska i Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.
Kościół św. Szczepana w Raszynie.

Msza św. w intencji Klubu Seniora Rybie. Program
z okazji kanonizacji Jana Pawła II, przygotowany przez
Klub Seniora Rybie – Kościół św. Bartłomieja w Rybiu.
Uroczyste zakończenie konkursu „Palmy Raszyńskie”
Wernisaż wystawy fotografii Anny Pluta pod hasłem
„Mój Raszyn”. Współpraca z Urzędem Gminy i Radą
Gminy Raszyn z placówkami edukacyjnymi i Muzeum
Etnograficznym w Warszawie. Organizator: GOK
Raszyn, współpraca: Gminna Biblioteka Publiczna
w Raszynie.

25 kwietnia, godz. 17.30

Trzecie spotkanie z cyklu „Powiedz, co wiesz o Raszynie” – rozpoznawanie osób i miejsc ze zdjęć Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej. GBP ul. Poniatowskiego 20.

26 kwietnia, godz. 19.00

W przededniu kanonizacji Papieża Jana Pawła II – program słowno-muzyczny „Tryptyk rzymski” w wykonaniu zespołu „RYBIANIE” oraz mieszkańców gminy.
Wystawa fotografii z Ojcem Świętym – Filia GOK‑u
w Falentach, Al. Hrabska 2.

28 kwietnia, godz. 9.30

Udział zespołów GOK-u w przeglądzie polskiej pieśni
„Kocham Cię Ojczyzno” – Dom Kultury „MIŚ” w Ursusie.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI

W tym roku Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub Arka oraz Pełnomocnik
ds. Profilaktyki Uzależnień, organizuje, pod patronatem Wójta Gminy Raszyn, drugi otwarty Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.
Organizuje nie dla siebie, nie dla swoich członków gdyż oni z problemem alkoholizmu spróbowali sobie poradzić, dość skutecznie. Dzień
otwarty organizujemy dla wszystkich mieszkańców gminy, których problem uzależnienia, pijaństwa czy choroby alkoholowej dotyczy i rujnuje
ich życie. Zapraszamy was wszystkich, niech nie krępuje was wstyd i obawa przed przyznaniem się do problemu. Granicę wstydu przekroczyliście
wiele razy, a ta próba skorzystania z fachowej pomocy i doświadczenia innych może być waszym pierwszym krokiem w lepsze życie.
Zapraszamy uzależnionych, osoby współuzależnione – członków rodzin. To jest Dzień poświęcony WAM, waszemu problemowi, Waszemu
cierpieniu.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka po angielsku
O tym, że język angielski stał się współczesnym lingua franca, międzynarodowym językiem biznesu, nauki i kultury,
nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. A efektywną naukę języka gwarantują nie tylko zajęcia z native speakerami
na zorganizowanych kursach, ale przede
wszystkim nauka samodzielna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
Czytelników, zakupiliśmy do biblioteki
głównej pierwszą partię 33 anglojęzycznych książek mówionych (audiobooków),
wydanych przez BBC i nagranych w formie słuchowisk, co gwarantuje zarówno
wysoki poziom nagrań, jak i znakomitą
rozrywkę w brytyjskim stylu. Są to głównie kryminały Agathy Christie oraz bajki
dla dzieci. Najprawdopodobniej będzie je
można wypożyczać już w kwietniu. Szukajcie ich na naszym regale z multimediami - będą specjalnie oznaczone. Stale
rozrasta się nasza kolekcja tradycyjnych
książek anglojęzycznych dla dorosłych
i dla dzieci. Zbiór zawiera już kilkaset
pozycji, wśród których znajdziecie nie
tylko klasykę autorstwa Jane Austen, Williama Shakespeare’a, czy Arthura Conan

Doyle’a, ale także bestseller y ostatnich lat, jak: saga fantasy “Gra o tron”
G.R.R. Martina, seria o Harrym Potterze J.K. Rowling, czy erotyczna trylogia
o Greyu E.L. James. Dzięki naszej współpracy z FunMedia zainteresowani nauką
języka angielskiego mają również możliwość uczestnictwa w dwóch multimedialnych kursach internetowych w bibliotece.
Kurs angielski123.pl jest przeznaczony
dla młodzieży i osób dorosłych, które
dopiero zaczynają uczyć się angielskiego
lub znają jego podstawy. Składa się z lekcji wypełnionych interaktywnymi ćwiczeniami, takimi jak dialogi, czy gry. System sprawdza poprawność ich wykonania
i pozwala na bieżąco obserwować postępy
w nauce. Osoba korzystająca z kursu ma
także możliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wypowiadanych
słów – każdy z naszych bibliotecznych
komputerów wyposażony jest w mikrofon i słuchawki. Uczestnik kursu uczy się
we własnym rytmie, w dowolnym czasie.
Lekcje są pomyślane w ten sposób, że najwięcej skorzystają z nauki osoby, które
będą przychodzić dwa razy w tygodniu

przez rok. Kurs FunEnglish.pl jest z kolei
adresowany do dzieci w wieku od 6 do
12 lat. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, fotolekcji
i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów.
Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają
przygody wraz z bohaterami gier i filmów
i uczą się bezpośrednio od native speakerów. Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku.
FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą
w języku angielskim. Dzięki temu postępy
w nauce są znacznie szybsze, niż w tradycyjnych metodach nauczania. Kursy
realizujemy także w Filii w Jaworowej.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauką angielskiego do skorzystania
z bibliotecznej oferty.
Dagna Kruszewska-Mach

Spotkania, publikacja, wystawa - czyli wszystko o CATL na gorąco
W najbliższych miesiącach planujemy
dwa wydarzenia związane z archiwistyką
społeczną. Już 25 kwietnia o godz. 17:30
spotkamy się po raz trzeci w ramach cyklu
„Powiedz, co wiesz o Raszynie”. Na styczniowym spotkaniu, mimo niesprzyjającej
aury, gościliśmy kilkunastu pasjonatów
lokalnej historii, którzy czynnie wzięli
udział w rozpoznawaniu osób i miejsc
na wyświetlanych slajdach. Ku naszemu
zadowoleniu pojawiły się nowe osoby
posiadające w swoich zbiorach interesujące zdjęcia, co pozwoliło nam nawiązać
z nimi kontakt i miło spędzić czas przy
kawie i herbacie.

którzy pomagają nam rozszyfrowywać
stare zdjęcia z warszawskich ulic pochodzące ze zbiorów CATL.
Wystawa fotografii
W podziękowaniu za dotychczasową
współpracę w ramach projektu CATL
przygotowujemy wystawę fotografii
pod tytułem „Codzienność”. Aranżacją wystawy zajmuje się kustosz Łukasz

Publikacja-przewodnik
Na ostatnim spotkaniu zapowiadaliśmy
długo oczekiwany, przygotowywany przez
Ośrodek Karta przewodnik po Cyfrowych
Archiwach Tradycji Lokalnej. Z ogromną
przyjemnością możemy poinformować, że
książka jest już dostępna w naszych zbiorach. Kilka stron zostało poświęconych
gminie Raszyn. Dzięki udostępnionym
przez Was, Drodzy Darczyńcy, rodzinnym pamiątkom, publikacja opatrzona
została licznymi fotografiami, które tym
samym mogły dotrzeć do szerszego grona
odbiorców. Ostatnio nawiązaliśmy także
kontakt z twórcami bloga Warszawska
Identyfikacja (warsawid.blogspot.com),
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Żywulski. Zamysłem jest przedstawienie mieszkańców sfotografowanych
w trakcie codziennej pracy, zabawy lub
odpoczynku. Otwarcie wystawy odbędzie się w holu biblioteki 9 maja 2014 r.
o godzinie 18:00. Serdecznie zapraszamy
i liczymy na dalszą współpracę przy projekcie. Wystawa potrwa do końca lipca
2014 r.
Magdalena Golec

SPORT

Mini Mistrzostwa Świata Raszyn 2014
Już za niespełna 2 miesiące wielkie sportowe święto. Zanim na boiska wybiegną
32 reprezentacje biorące udział w mundialu na brazylijskich stadionach, 25 maja
na obiekcie Wronik zmierzą się piłkarze
z rocznika 2004. Rywalizacja będzie się
toczyć pomiędzy 16 drużynami, które na
czas mistrzostw będą bronić barw jednej
z wylosowanych reprezentacji. Podobnie,
jak przy okazji Mini Euro 2 lata temu,
czy podczas Mini Ligi Mistrzów Raszyn
w 2013 roku, piłkarze będą rozgrywać

mecze w ramach 4 grup, z których dwie
najlepsze awansują do strefy pucharowej. Dotychczasowi uczestnicy są bardzo
zadowoleni z poziomu sportowego i organizacyjnego turnieju, czego dowodem jest
chęć wzięcia udziału w Mini Mistrzostwach Świata. Organizacja turnieju nie
byłaby możliwa bez zaangażowania klubów, trenerów drużyn, a także sponsorów.
Pan Andrzej Molak (trener UKS 141
Warszawa): Turnieje piłkarskie w Raszynie to
świetna zabawa dla piłkarzy, którzy są dziećmi
i swoje treningi traktują nie jako zawód, ale
rozrywkę i sposób na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Kiedy otrzymałem telefon z zapytaniem, czy weźmiemy udział w Mini Mistrzostwach Świata Raszyn 2014, odpowiedziałem
że z największą przyjemnością.
Gminę Raszyn reprezentują dwa
lokalne kluby: KS Raszyn i UKS Łady.
Prezes pierwszego z nich, Pan Piotr Pikiel:
Format rozgrywek jest atrakcyjny dla zawodników oraz oglądających widowisko kibiców.
Mecze prowadzone równolegle, dzięki czemu
zawody są dynamiczne i toczone w szybkim
tempie. Ponadto jest to wielkie święto dla młodych piłkarzy z gminnych klubów i możliwość
zmierzenia się z drużynami stołecznymi, które
uchodzą za jedne z lepszych w kraju.
Utrzymanie placu gry – obiektu Wronik w odpowiednim stanie technicznym
jest możliwe za sprawą maszyn firmy
Aries Power Equipment, oficjalnego dystrybutora maszyn Honda do pielęgnacji boisk, a także sponsora turniejów

piłkarskich organizowanych przez
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie.
Przedstawiciel firmy, Pan Paweł Cudny:
Cieszę się z możliwości wspierania młodych piłkarzy. Pomoc dla zawodników w postaci zakupu
koszulek uważam za przyjemny obowiązek,
który zachęci młodych sportowców do dalszego
uprawiania ich ulubionej dyscypliny sportu.
W obecnym czasie przygotowania logistyczne, organizacyjne oraz marketingowe
weszły w decydującą fazę i wszyscy pracownicy GOS zaangażowani w projekt
czynią starania, aby impreza przebiegła pomyślnie, a uczestnicy oraz kibice
opuszczali obiekt „Wronika” w radosnym
nastroju. Po raz kolejny obsługę konferansjerską poprowadzi DJ Ucho, który
zaskarbił sobie sympatię widzów podczas ubiegłorocznej Mini Ligi Mistrzów
Raszyn 2013. Jedyne na co nie mamy
wpływu to pogoda, która mamy nadzieję
nie zakłóci przebiegu rozgrywek.
Zapraszamy serdecznie do kibicowania
piłkarzom z rocznika 2004, aby niesieni
Waszym dopingiem stworzyli pasjonujące
widowiska i zachęceni do treningów podnosili swoje umiejętności. A w przyszłości, kto wie, może zastąpią w roli gwiazd
polskiej piłki takich zawodników, jak
Błaszczykowski, Szczęsny, czy Lewandowski? Do zobaczenia 25 maja 2014
roku! Od godziny 1000, na „Wroniku” przy
Szkole Podstawowej w Raszynie.
Rafał Ulewicz

DYSTANS 10 km
6 KWIETNIA 2014 r.
www.biegraszynski.pl

Dzień Kobiet
Dzień kobiet to dobry moment by dzieciaki poznały kobiety, które stoją na czele
różnych instytucji w naszej gminie. By
zrealizować tę ideę przedszkolaki z grupy
żółtej postanowiły porozmawiać z przedstawicielkami płci pięknej, które osiągnęły
sukces.
W środę 5.03.2014 wyruszyliśmy na
spotkanie z dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu p. Katarzyną Klimaszewską. Pani
dyrektor przyjęła nas w swoim gabinecie

i opowiedziała o swojej drodze do miejsca,
w którym dziś jest. Dzieci z zaciekawieniem słuchały pani Kasi. Kiedy zobaczyły
pracę magisterską pani dyrektor, Witek
zapytał: Te wszystkie litery napisała pani
sama? Dzieci dowiedziały się jak długą
drogę trzeba pokonać by osiągnąć zamierzony cel. Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły pani dyrektor eskadrę
samolotów wykonanych techniką origami
z następującą dedykacją:

Eskadra myśliwców wprost spod Topoli,
każdemu spełnić marzenia pozwoli.
Więc Dyrektor Kasiu przed siebie leć
wysoko bardzo – jak tylko chcesz.
grupa żółta z przedszkola „pod Topolą”

Pani dyrektor zapewniła nas, że jej
drzwi są dla nas zawsze otwarte i zawsze
chętnie się z nami spotka.
Nina Polakowska Wychowawca Gr. Żółtej
z Przedszkola „Pod Topolą.
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RASZYNIACZEK
Fotorelacja z akcji „Zima z GOK-iem”

Dzień Dobry!
Z przyjemnością przedstawiam Wam interesujące prace
plastyczne wykonane przez dzieci z Przedszkola „Pociecha”
techniką kolażu, którą do sztuki wprowadził w XX wieku
wielki malarz hiszpański Pablo Picasso.
Najpierw posypywał swoje obrazy piaskiem, później zaczął
kompozycje wzbogacać m.in. wycinkami z gazet.
Współcześnie jest to ulubiona technika stosowana przez
dzieci, zwłaszcza przedszkolaki. Niebawem – więcej tego
typu prac z konkursów.
A obok fotorelacja z akcji „Zima z GOK-iem”.
Furorę robił materiał plastyczny (Playmais, Pleduu – masa
lepiąca), z którego dzieci „wyczarowywały” wspaniałe
postacie i budowle, wykazując się niezwykłą wprost
wyobraźnią. Zachęcam także do posługiwania się tą
techniką, która jak się okazało wspaniale rozwija aktywność
twórczą. Czekam na Wasze prace plastyczne o różnej tematyce.
Pozdrawiam Raszyniaczek.

Pobyt w Parku Rozrywki Digiloo w Warszawie

Spacer w parku raszyńskim i zabawa na placu zabaw koło basenu

Zajęcia sportowe w Gravitan Health
and Sport Clubs w Jankach

Uczestnicy akcji i ich kolorowe kompozycje przestrzenne

Zakończenie akcji „Zima z GOK-iem”.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki

Miłe spotkanie z raszyńskimi policjantami

Prace plastyczne z Przedszkola „Pociecha”

Maja Jasińska, lat 4

Dominik Danilewicz,
lat 4,5

Alek Sobania, lat 6

Malina
Lewandowska, lat 6

Mateusz Figurski,
lat 6

Łucja Fedorowicz,
lat 4

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

