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Będzie autobus do Pruszkowa!

CENTRUM KULTURY RASZYN

Tam gdzie zamieszka KULTURA

Duża sala widowiskowa © Z. Kaiper

Boje o Dom Kultury w Raszynie trwały od
dziesięcioleci. Idea stworzenia kulturalnego
centrum Gminy zrodziła się w latach 50-tych
XX w., jednak jej realizacja, wciąż odkładana,
wydawać się zaczęła niewykonalną. Światełko w tunelu zabłysło, gdy w połowie
lat 80-tych ruszyła budowa połączonego
budynku Cechu oraz drugiej części, mającej
mieścić w sobie Dom Kultury. Szybko jednak
zgasło i tak obiekt w stanie surowym straszył przez ponad dwadzieścia lat wszystkich
przejeżdżających Aleją Krakowską. Trudności związane z budową wciąż rosły, a próby
zmiany stanu rzeczy spalały na panewce.
W końcu, w poprzedniej kadencji władze
Gminy, przy sprzeciwie zaledwie kilku radnych, próbowały sprzedać budynek. Projekt
istnienia Domu Kultury zawisł na włosku.
Już się wydawało, że nie powstanie, a cały
potencjał ludzki zostanie zmarnowany.

Sytuacja zmieniła się dopiero w tej kadencji.
W ciągu ostatnich czterech lat, dzięki staraniom Wójta Andrzeja Zaręby oraz wielu osób
zaangażowanych w rozwój kultury, sprawa
nabrała kształtu. Udało się zrobić projekt,
uzyskać pozwolenie na budowę i przystąpić do pracy. Na łamach Kuriera od miesięcy
prezentujemy postępy w budowie.

Mała sala widowiskowa © Z. Kaiper

Obecnie budynek jest praktycznie ukończony. Wykonawcom pozostały prace czysto wykończeniowe – zamontowanie reszty
oświetlenia, dokończenie podłóg oraz wstawienie części okien i szyb. Wygląda na to,
że budynek gotowy będzie już na początku
września.
Jak mówi sam Wójt Andrzej Zaręba, realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby
nie jego determinacja i ofiarny upór miłośników kultury z naszej Gminy.
Zofia Kaiper

Na najwyższym piętrze © Z. Kaiper

Sala do zajęć © Z. Kaiper
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Wchodzimy na pierwsze piętro © Z. Kaiper

Sala wielofunkcyjna © Z. Kaiper

AUTOBUS RASZYN – PRUSZKÓW

Z okazji 70-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy, duchowni oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego oddali hołd poległym powstańcom. Po wieczornej Mszy Świętej celebrowanej w kościele
w Raszynie przez Proboszcza Zdzisława Karasia i dwóch wikariuszy, wszyscy zebrani udali się na raszyński cmentarz, by na grobach powstańców złożyć kwiaty i zapalić znicze. Cześć oddano też węgierskim żołnierzom pod
dowództwem sierżanta Jozefa Vonyika, którzy zatrzymali się w Raszynie jadąc na pomoc walczącej Warszawie.
Nigdy do niej nie dotarli; wytropieni i zamordowani przez Niemców, zostali pochowani właśnie tu, w Raszynie.
Na uwagę i podziw zasługują też Kibice Legii z Raszyna, którzy po raz pierwszy, ale jak zapewniają nie ostatni,
postanowi uczcić bohaterskich powstańców. Odnowili 2 groby powstańców i wywiesili na kładce nad Al. Krakowską baner, który wita wszystkich przejeżdżających przez Raszyn.
Cześć i chwała bohaterom!

L-23: linia Raszyn – Pruszków
Jest szansa, że niebawem zakończą się problemy niezmotoryzowanych związane
z przejazdem z Raszyna do Pruszkowa. A spraw do załatwienia w mieście powiatowym mieszkańcy Gminy Raszyn mają niemało, ponieważ mieszczą się tam:
siedziba Starostwa Powiatowego, Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Pracy, szpitale,
dla dorosłych miejsca pracy, dla uczniów szkoły. O trudach obecnego dojazdu
przekonał się niejeden mieszkaniec gminy.

Uchwały Rady Gminy Raszyn
Z tego względu do uchwały budżetowej na 2014 r., z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn Dariusza
Marcinkowskiego, wprowadzona została
pozycja – komunikacja ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie. Przez kilka miesięcy
trwały prace nad projektem połączenia – ustalano trasy, ilość kursów, sposób organizacji. Zastanawiano się czy
robić to własnymi siłami, czy rozszerzać
umowę z ZTM. Przeważył drugi wariant.
Jeszcze trwają ostatnie ustalenia, ale
od września autobus powinien wyjechać

na trasę. Okres czterech kolejnych miesięcy pokaże, czy zamysł jest trafiony.

Ceny biletów i uprawnienia
do zniżek
Posiadający długookresowy bilety ZTM będą
mogli z nich korzystać bez dodatkowych opłat
– powiedział wice Wójt Mirosław Chmielewski. Bilety jednorazowe oraz miesięczne będą przychodem przewoźnika.
Rada Gminy uchwaliła, że bilet jednorazowy normalny będzie kosztował 4 zł,
ulgowy 2 zł, miesięczny normalny – 80 zł,
zaś ulgowy – 40 zł. Bilety jednorazowe

i miesięczne będzie można nabyć u kierowcy pojazdu.
Uprawnienia do 50% ulgi mają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum,
dziennych zawodowych, średnich i policealnych do 21 roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej; studenci
do 26 r. życia; dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna stwierdzającego wiek dziecka; emeryci i renciści na
podstawie dokumentu potwierdzającego
prawo do emerytury lub renty.
Zwolnione z opłaty za przejazd są
osoby uznane za niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS, uznane za niepełnosprawne na podstawie orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność,
opiekunowie wyżej wymienionych, osoby
ociemniałe wraz z przewodnikiem na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, dzieci do 4 r. życia oraz osoby,
które ukończyły 65 r. życia, na podstawie
dowodu osobistego lub paszportu.
Jeżeli pomysł się przyjmie, od przyszłego
roku będziemy starali się przedłużyć trasę tak,
żeby autobus obejmował większy zakres gminy,
ułatwiając starszym komunikację również
wewnątrz gminy – powiedział trakcie Sesji
Dariusz Marcinkowski - Od przyszłego roku
może dołączą się do tej akcji również Michałowice. Starostwo niestety odesłało nas z kwitkiem, uznając, że jest to sprawa gminy.
Wydaje się, że uruchomienie linii jest
słuszne, jednak dopiero najbliższy czas
pokaże czy jest na nią faktyczne zapotrzebowanie. Pierwszy krok został zrobiony,
reszta przed nami.
Małgorzata Kaiper
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CENTRUM MEDYCZNE RASZYN

Wywiad z dr Andrzejem Morlińskim
Kierownikiem Centrum Medycznego Raszyn

O kilku tygodni mieszkańcy Gminy Raszyn korzystają z obydwu części Centrum
Medycznego Raszyn. Modernizacja starego budynku jest zakończona. Tylko miejsce łączy go z poprzednim obiektem. Gmina Raszyn wykonała swoje zadanie,
reszta zależy od operatora - ZPZLO Ochota oraz dyrekcji placówki. O planach
na przyszłość oraz o tym, jak obecnie pracuje Centrum rozmawiam z Kierownikiem placówki dr Andrzejem Morlińskim.
Małgorzata Kaiper: Modernizacja drugiej części CMR jest już zakończona. Czy wiadomo już
co się będzie w niej mieścić?
Dr Andrzej Morliński: Tak, remont tego
obiektu już się zakończył. Budynek, który
jeszcze niedawno był w stanie opłakanym,
obecnie ma wymiar cywilizowany, zgodny
ze standardami budowanych obecnie
obiektów służących działalności zdrowotnej, które architektonicznie i pod względem wyposażenia są tak dopracowane, że
porównywałbym je z placówkami w USA.
Natomiast o modernizacji w pełnym
tego słowa znaczeniu, szerszej od działań
architektonicznych, można będzie mówić,
jeżeli nastąpi poszerzenie oferty medycznej. Chcielibyśmy, żeby w CMR powstały
pracownie: kardiologiczna, okulistyczna,
laryngologiczna, pracownia USG w szerokim znaczeniu, łącznie z badaniem
ultrasonograficznym serca. Powodzenie naszych planów zależy od możliwości znalezienia i zatrudnienia lekarzy,
a następnie zakontraktowania ich usług

w NFZ. Powinno się to wyjaśnić w najbliższym czasie, ponieważ okres kontraktacji zaczyna się jesienią tego roku. Dyrekcji ZPZLO Ochota bardzo na tym zależy.
M.K.: Ilu lekarzy obecnie pracuje w CMR?
A.M.: Obecnie, w ramach POZ zatrudnionych jest 3 internistów na pełen etat
i 4 osoby w niepełnym wymiarze godzin,
1 pediatra na pełnym etacie i 2 w niepełnym wymiarze. Poza tym – ginekolog,
czyli ja, na niepełnym etacie oraz stomatolog. Wykonujemy wszystkie badania
elektrokardiologiczne, a także szeroką
diagnostykę, a na potrzeby stomatologii
– doraźne zdjęcia rentgenowskie. Mamy
tez poradnię Rehabilitacyjną, która jeśli
chodzi o wyposażenie spełnia oczekiwania mieszkańców, natomiast problemem
jest dosyć długie oczekiwanie na zabiegi.
I nie zmieni tego, moim zdaniem rozszerzenie ilości godzin pracy rehabilitantów z 5 do 8 godzin, ponieważ po zmianie rehabilitant będzie w stanie obsłużyć

Obydwie części są już połączone © M. Kaiper

Rejestracja pacjentów © M. Kaiper

jedną placówkę, do której przejdą, zwiększając kolejkę, pacjenci z placówek
bez obsady. Uważam to posuniecie
za nieprzemyślane.
M.K.: Jak ocenia Pan organizację pracy placówki? Czy udało się ją uprawnić?
A.M.: Uważam, że obecnie placówka pracuje sprawnie, bez większych zakłóceń.
Zwiększyliśmy ilość miejsc doraźnych,
co zmniejszyło kolejki, które wynikają
raczej z przyzwyczajeń i stereotypów
niż faktycznej potrzeby. Problemy pojawiają się w sytuacji absencji chorobowej lekarzy, ponieważ na zastępstwa
z ZOZ-u nie możemy liczyć. Ponadto
trzeba pamiętać, że lekarze mają ograniczoną możliwość przyjmowania pacjentów, nie każdy może się do wybranego
lekarza w danym momencie dostać.
M.K.: Jakie są największe sukcesy, a jakie największe bolączki CMR?
A.M.: Bolączki to trudności z pozyskaniem personelu medycznego. W 2000 r.
założyłem w Izbie Lekarskiej Biuro
Pośrednictwa Pracy, którym do dziś społecznie zarządzam. Są w nim dwie oferty
z CMR – lekarza internisty i pediatry.
Czasem ktoś dzwoni, ale zwykle lekarzom nie odpowiada albo odległość, albo
finanse. My mamy takie stawki jakie
obowiązują w ZOZ Ochota i niczego
w tej kwestii nie możemy zmienić. A to
często lekarzom nie odpowiada, ponieważ, co oczywiste, chcą poprawić sobie
warunki pracy. Mam pomysły na zmianę
tego, ale są trudne do zrealizowania. Niewątpliwym natomiast sukcesem jest to,
że placówka nie pracuje w tak siermiężnych warunkach jak wcześniej.
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

CZEKAMY NA DECYZJĘ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W maju br. SZPZLO Ochota, operator Centrum Medycznego Raszyn, wystąpiło do Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia o uwzględnienie w planie zakupu na 2015 r. świadczeń opieki zdrowotnej rozszerzonej o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
dla Centrum Medycznego w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18. Obiekt, rozbudowany i nowocześnie wyposażony przez lokalne władze samorządowe,
będzie posiadał nowoczesny sprzęt medyczny tj. bieżnię do prób wysiłkowych, aparat EKG, aparat USG, audiometr, unit laryngologiczny. Jak pisze Dyrektor
ZPZLO Ochota Krzysztof Zakrzewski, poczynania władz Gminy Raszyn powodują, że dla SZPZLO Ochota bezwzględnym obowiązkiem staje się zapewnienie
mieszkańcom dostępu na miejscu, w Raszynie, do poradni specjalistycznych, w tym głównie kardiologicznej, okulistycznej i otolaryngologicznej. ZSPZLO
Ochota posiada już deklaracje lekarzy specjalistów gotowych podjąć pracę w tej placówce. To ważny krok w realizacji obietnic, które przedstawiciele
operatora prezentowali samorządowcom i mieszkańcom Gminy Raszyn podczas kilku spotkań. Reszta zależy od NFZ.
Małgorzata Kaiper
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W GMINIE I W POWIECIE

LVI Sesja Rady Gminy Raszyn
Odbyła się 26 czerwca br. Znaczący czas
obrad zdominowało sprawozdanie Wójta
Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby �������
z wykonania budżetu w 2013 r. Podczas dyskusji podkreślano, że pod wieloma względami był to najlepiej, od lat, wykonany
budżet, tak z uwagi na realizację dochodów, jak i wykonanie inwestycji. Wójt
Andrzej Zaręba podziękował wszystkim,
którzy pracowali przy realizacji budżetu,
szczególnie Skarbnik gminy Pani Liliannie Kłos, która z niezwykłą perfekcją planowała budżet i nadzorowała finansowe
ramy jego wykonania. Poinformował
również zebranych o odzyskaniu przez
gminę 2,7 mln zł z nadpłaty podatku
VAT za 2008 r. oraz staraniach o zwroty
z kolejnych lat. To niebagatelne kwoty,
które zasilając budżet są wykorzystywane na finansowanie licznych inwestycji
i trudno zrozumieć dlaczego nie występowano o nie na bieżąco. Radni Klubu Jedność Gminy krytykowali działania wójta,
pozostali wyrażali swoje uznanie dla jego
ciężkiej i skutecznej pracy oraz wysokiej
kultury osobistej.

Uchwały w sprawie działek
w Nowych Grocholicach
Radni, udzielając 90% bonifikaty, pozytywnie rozpatrzyli wnioski czterech

użytkowników wieczystych działek
w Nowych Grocholicach, którzy wystąpili
o przejęcie ich na własność w drodze bezprzetargowej. To jedne z ostatnich gruntów o takim statusie na terenie Nowych
Grocholic.

Program usuwania azbestu
Rada Gminy przyjęła „Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Raszyn na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2032”. Celem programu jest likwidacja azbestu, materiału
powszechnie używanego przed laty, szczególnie w budownictwie, który szkodliwie
działa na człowieka i środowisko. Materiały zawierające azbest (m.in. tzw. eternit) znajdują się na 130 514 m2 dachów
we wszystkich wsiach gminy. Bezpieczne
użytkowanie wyrobów z azbestem dopuszczalne jest jedynie wówczas, jeżeli nie ma
widocznych uszkodzeń powodujących
emisję azbestu do środowiska. W kolejnych latach konieczne są okresowe kontrole materiału i ich stopniowa likwidacja
do 2032 r.. W pierwszej kolejności należy
usuwać wyroby azbestowe z obiektów
użyteczności publicznej, a bezwzględny
nakaz ich natychmiastowego usunięcia
dotyczy obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego. Finansowanie programu

A. Zaręba, D. Marcinkowski, A. Matracka. L. Kłos © M. Kaiper

ma być realizowane ze środków własnych właścicieli nieruchomości, środków
gminy, a także dotacji������������������
i pożycz���������
ek z funduszy ochrony środowiska. Prace z azbestem mogą wykonywać specjalistyczne
firmy posiadające wszystkie wymagane
zezwolenia.

Sprzedaż działek
Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż dwóch działek o łącznej powierzchni
1427 m2 położonych w Raszynie przy ul.
Słonecznej. Zgodnie z planem zagospodarowania nieruchomość jest przeznaczona
pod zabudowę wielorodzinną. Środki
ze sprzedaży wykorzystane zostaną do
finansowania inwestycji w gminie.
Małgorzata Kaiper

Święto Policji w Pruszkowie
W dniu 16 lipca br. w Pruszkowie, przed gmachem Komendy Powiatowej odbyły
się uroczyste obchody związane ze zbliżającą się 95 rocznicą powołania Policji
Państwowej. Podczas uroczystości, rozkazami personalnymi Komendanta Stołecznego Policji 106 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie,
a Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska, za szczególny wkład w działania
na rzecz bezpieczeństwa, wyróżniła 10 funkcjonariuszy nagrodą pieniężną.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł
na Sejm Pani Barbara Czaplicka, Starosta Pruszkowski Pani Elżbieta Smolińska,
przedstawiciele samorządów, Prokuratury,
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Pruszkowie oraz służb współpracujących na co
dzień z pruszkowską jednostką. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji

nadkom. Huberta Kowalczewskiego gości
powitał i pełnił rolę gospodarza jego
I Zastępca mł. insp. Karol Siedlak. Na
zakończenie uroczystości wszyscy jej
uczestnicy złożyli wieńce pod pomnikiem funkcjonariuszy Policji Państwowej
pomordowanych przez NKWD w Twerze
w 1940 roku.
Małgorzata Kaiper

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie © M. Kaiper

Poczet sztandarowy © M. Kaiper
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EKOLOGIA

Co nowego w Spółce Wodnej Raszyn?
W ostatnim czasie nastąpiła zmiana zarządu Gminnej Spółki Wodnej Raszyn,
która odpowiada za konserwację i utrzymanie urządzeń wodnych na terenie
gminy. Zmiana została spowodowana nieudzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za 2013 rok poprzedniemu zarządowi, któremu przewodniczył Pan
Jacek Wiśniewski.

Grzechy poprzedniego zarządu
Jednym z powodów podjęcia takiej decyzji
przez walne zgromadzenie delegatów była
nierozliczona gminna dotacja w kwocie
około 38 tys. złotych, ale to nie jedyny,
jak się okazało, grzech poprzedniego
przewodniczącego. Po uzyskaniu dostępu
do dokumentacji nowy zarząd stwierdził,
że spółka zatrudnia dwóch pracowników,
którzy pracując w jednym biurze nigdy
się, jak wynikało z oświadczenia jednego
z nich, nie widzieli, mimo iż zatrudnieni
byli w pełnym wymiarze czasu pracy.
Ponadto po zapoznaniu się z listą operacji wynikających z wyciągu bankowego
okazało się, że istnieją transakcje o nieokreślonym charakterze, a próba ich wyjaśnienia z poprzednim Przewodniczącym
nie dała żadnych rezultatów. Wierzyciel
spółki, Związek Spółek Wodnych w Piasecznie, uzyskał w czerwcu br. nakaz
zapłaty faktury nieuregulowanej przez
Pana Jacka Wiśniewskiego. W odpowiedzi
Gminna Spółka Wodna Raszyn złożyła
sprzeciw wobec tego nakazu, składając
jednocześnie wniosek do odpowiednich
organów w celu jak najszybszego wyjaśnienia wątpliwości. Złożony wniosek
był konsekwencją utrudniania udzielenia
informacji przez poprzedniego przewodniczącego. Poza tym, okazało się, że długi
Spółki wodnej były znacznie większe: nie
uregulowane faktury za wynajęcie lokalu
(2500 zł), prowadzenie księgowości
(1400 zł), materiały biurowe (ok. 800 zł),
zaległe wynagrodzenia dla pracowników,
zaliczki na podatek pit‑4R (ta sprawa
zakończyła się egzekucją komorniczą
kwota 660zł), nie zapłacone składki ZUS,

rachunki telefoniczne (480 zł), opłaty
za ubezpieczenie w PZU (1416 zł) i dwie
faktury (10 tys. zł) za prace melioracyjne wykonane przez zewnętrzną firmę
p. Janusza Kępińskiego. Tylko te należności opiewały na kwotę prawie 60 000 zł.

Opłaty regulowane ze składek
członkowskich i dotacji gminy
W tym miejscu warto zaznaczyć,
że spółka nie osiągała żadnych dochodów, więc rozbuchane opłaty administracyjne regulowane były ze składek
członkowskich i dotacji, mimo że zgodnie z ideą istnienia takiego podmiotu
jak spółka wodna, składki członkowskie
powinny być przeznaczone na prace związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń
wodnych.

Nowe zasady w spółce wodnej
Podjęte przez nas działania naprawcze
poszły w dwóch zasadniczych kierunkach: w celu obniżenia kosztów pracy
biura zrezygnowaliśmy z pracowników,
uznając, że spółki na nich zwyczajnie
nie stać i sami przejęliśmy ich funkcje.
Delegaci przyznali nam (dwóm osobom)
diety po 500 zł/mc, kwotę nieporównanie niższą niż koszt wcześniej zatrudnionych pracowników. Poza tym zdobyliśmy
środki na bieżącą konserwację urządzeń
melioracyjnych ze składek członkowskich
oraz zapłat od firm, które na mocy zezwoleń wodnoprawnych korzystają z naszych
urządzeń wodnych. Z uwagi na trudną
sytuację finansową nie zatrudnialiśmy,
tak jak nasi poprzednicy, kosztownych

firm, ale kilka osób na umowy zlecenia.
Kupiliśmy kosy elektryczne i zorganizowaliśmy prace tak, że w krótkim czasie
wykoszonych zostało kilka rowów. Z uzyskanej kwoty ponad 30 tys. zł, zapłaciliśmy zarówno za prace konserwacyjne jak
i uregulowaliśmy wiele zaległości. Z większością pozostałych wierzycieli udało nam
się zawrzeć porozumienia w sprawie rozłożenia płatności na raty. Warto dodać,
że za czasów poprzedniego zarządu pieniądze z zezwoleń wodno prawnych wpływały na konto Związku Spółek Wodnych
w Piasecznie. Obecnie Zarząd na bieżąco
reguluje swoje zobowiązania. Podjęliśmy
też decyzję o zmianie firmy wykonującej
usługi księgowe. W chwili obecnej jest to
Biuro Rachunkowe Delta p. Katarzyny
Drążkowiak. Zmieniliśmy również siedzibę spółki, która obecnie znajduje się
w Dawidach w biurowcu HRS Dawidy
na parterze lok.1.

Plany na najbliższy czas
Najbliższy czas poświęcimy na starania o zawieranie kolejnych umów partycypacyjnych z firmami korzystającymi z naszych urządzeń wodnych oraz
podejmiemy kwestię kanału załuskiego,
który wymaga szybkiego udrożnienia.
Nie wszyscy bowiem wiedzą, że poprzedni
zarząd, chociaż miał zarezerwowane
środki w wysokości kilkuset tysięcy złotych na jego modernizację, nie zrobił nic
w tym kierunku. Priorytetem również
będzie formułowanie planów budżetowych na przyszły rok, który powinien
ugruntować pozycję spółki i spowodować, że będzie traktowana przez członków
i stronę samorządową jak partner do szeroko rozumianej współpracy.
Paweł Iwanicki,
Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej Raszyn

Nowa Agencja Pocztowa w Raszynie
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poczty Polskiej
w Agencji Pocztowej w Raszynie, przy ul. Godebskiego 58
Agencja Pocztowa czynna jest w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. 9:00-19:00
sobota – nieczynne
niedziela, święta – nieczynne
Masz pytania? Zadzwoń: tel. 535-775-886
lub wyślij mail: raszyn.agencja.pocztowa@gmail.com
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W Agencji Pocztowej realizowane są usługi Poczty Polskiej takie
jak:
- przyjmowanie przesyłek – listów i paczek
- przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe
- przyjmowanie przekazów pocztowych
- sprzedaż znaczków, kopert, opakowań
- wydawanie przesyłek i wypłata przekazów
awizowanych
- ubezpieczenia samochodu, domu, życia
(PZU)
Blisko, wygodnie, bez kolejki....

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Prezentacja Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+
W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
opracowano projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+
za pośrednictwem formularza dostępnego na www.omw.um.warszawa.pl
oraz podczas spotkań w gminach.
W sierpniu spotkanie odbędzie się:
06.08.2014 r. – Warszawa, hotel Mercure, ul. Złota 48/54, godz. 15.00-18.00

Zachęcamy do włączenia się w tworzenie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego

40-lecie Cukierni Państwa Bożeny i Kazimierza Bała
W tym roku, w sierpniu, mija 40 lat od chwili otwarcia jednej z najbardziej znanych i lubianych
raszyńskich cukierni. Trzy poni����������������������������������������������������������������������
ż���������������������������������������������������������������������
sze wypowiedzi wspaniale oddają charakter jej właścicieli i ich słodkich, pysznych wyrobów.
Nasi słodcy rodzice, Bożena i Kazimierz Bała w tym roku
– 21 sierpnia obchodzą 40. rocznicę pracy zawodowej w Raszynie.
Tak, tak to już 40 lat! - a rozpoczęło się w Wołominie, w cukierni pana
Gajewskiego. To tam doskonalili się w fachu cukierników. W 1974 r.
osiedlili się w Raszynie, gdzie w wynajmowanym lokalu przy Al. Krakowskiej 39 (obecnie budynek «NAC», a kiedyś budynek pana Porębskiego) otworzyli własną cukiernię. To tutaj wypiekali pierwsze, pyszne
pączki, produkowali prawdziwe śmietankowe lody. W tamtym czasie
produkty takie jak, mąka, cukier, mleko w proszku były artykułami ekskluzywnymi, aby je zdobyć trzeba było nieźle się natrudzić. Pamiętamy
wyprawy Syrenką 105 po jajka do Białobrzegów, Łomży, zgrzewki
słoików z dżemem, aby lody były jeszcze smaczniejsze. Słodkości
Bożeny i Kazimierza trafiały na stoły nie tylko mieszkańców Raszyna,
Rybia, Grocholic, Janek ale również Warszawy. Kolejki ciągnęły się do
ulicy Wąskiej. Rok 1980 to okres rozwoju, zakupu ziemi pod budowę
własnego budynku, przy al. Krakowskiej 41, gdzie do dnia dzisiejszego
produkowane są przepyszne słodkości. Te wszystkie lata to okres bardzo
ciężkiej, ale i owocnej pracy, która dawała i nadal daje wiele satysfakcji.
Lata płyną, a nasi Rodzice nadal trwają i doskonalą się w swoim fachu,
dbając o jakość swoich produktów i zadowolenie klientów.
Kochani Rodzice życzymy Wam dużo zdrowia, jeszcze wielu słodkich
sukcesów. Jesteśmy z Was BARDZO dumne!
Córki: Dorotka, Asia, Martynka
Czterdzieści lat istnienia Cukierni Państwa Bożeny i Kazimierza
Bała przywołuje wspomnienia. Wtedy to, w 1974 roku wraz z żoną
zamieszkaliśmy w Raszynie, aby być blisko naszego miejsca pracy, czyli
lotniska. Nie pamiętamy dokładnie daty, kiedy pierwszy raz zakosztowaliśmy cukierniczych wyrobów Państwa Bała, ale wiemy, że od
razu staliśmy się gorącymi zwolennikami smaku i jakości Ich produktów. Żadna nasza rodzinna uroczystość nie mogła obejść się bez słodyczy z cukierni Kazimierza Bała, a nasi goście wielokrotnie podziwiali
ich wykwintny smak i wygląd. Z perspektywy 40 lat wspominamy
nie tylko wysoką jakość galanterii cukierniczej Państwa Bała, ale

także ich przyjazny stosunek do klienta, który w naszym przypadku
po latach przekształcił się w trwającą po dzień dzisiejszy przyjaźń.
Bożenko i Kaziu, gratulujemy Wam minionych 40 lat. Życzymy, aby
przyszłe lata były dla Was pasmem samych sukcesów i satysfakcji
zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.
Małgorzata i Marian Nowotnikowie
Jestem jedną z nowych klientek cukierni Bożeny i Kazimierza Bała.
Muszę przyznać, że można znaleźć w niej wiele pyszności. Razem z dzieciakami zaglądamy tu często na przepyszne pączki i ciacha. Wiele rodzinnych uroczystości świętujemy przy wyśmienitych tortach w dowolnie
wymarzonych kształtach. Przekonaliśmy się, że znajdziemy tu naturalne
produkty i świetną jakość. Polecam wszystkim mieszkańcom Raszyna
i okolic - przede wszystkim tym nowym, jak ja, bo innych z pewnością
nie trzeba zachęcać:)
Nowa klientka: Kamila Szewczyk
Z okazji jubileuszu W dniu 21 sierpnia 2014 roku na każdego
klienta cukierni czeka słodka niespodzianka.

Bożena i Kazimierz Bała © arch. rodzinne
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Programy zdrowotne realizowane w Gminie Raszyn
Gmina Raszyn realizuje programy zdrowotne, których celem jest szeroko rozumiana profilaktyka zdrowia mieszkańców z różnych grup wiekowych. Większość
programów skierowana jest do najmłodszych mieszkańców, choć nie zapomniano
w nich również o seniorach.
W lipcu br. rozstrzygnięte zostały konkursy na następujące zadania:
Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego HPV na lata
2011-2015, w tym wykonanie szczepień
profilaktycznych przeciwko wirusowi
brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,
11, 16, 18) wśród populacji dziewcząt
z rocznika 2002, mieszkanek Gminy
Raszyn”, będzie wykonywała firma
Falck Medycyna Sp. z o.o. z Warszawy
za kwotę 75 900 zł brutto, w terminie
do 31.05.2015 r.
Program profilaktyki wad postawy dla
uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych terenu Gminy Raszyn (łącznie 667
dzieci)” zrealizuje Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Lecznica Specjalistyczna im. Dr Słowikowskiego z Raszyna
za kwotę 10 638,65 zł brutto w terminie
do dnia 12 grudnia 2014 r.

Przesiewowe badania słuchu u dzieci z
klas I i VI szkół podstawowych z terenu
Gminy Raszyn oraz klas III Gimnazjum
nr 1 w Raszynie (łącznie 653 uczniów)
wykona Instytut Fizjologii  i Patologii
Słuchu z Warszawy za kwotę 10 448 zł
brutto do dnia 12 grudnia 2014 r.
Profilaktykę próchnicy zębów u dzieci
uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Raszyn (łącznie 697 dzieci)”
wykona Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Lecznica Specjalistyczna im.

Dr Słowikowskiego z Raszyna za kwotę:
7 667,00 zł brutto w terminie do dnia 12
grudnia 2014 r.
Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku
życia) z terenu Gminy Raszyn wykona
SZPZLO Warszawa Ochota za kwotę
15 000 zł brutto do 12 grudnia 2014 r.
Informacje o realizacji programów obejmujących dzieci i młodzież przekazywane
będą w placówkach szkolnych, przedszkolnych, zaś dorosłych – w Centrum
Zdrowia Raszyn przy ul. Poniatowskiego
w Raszynie.
Małgorzata Kaiper

DOJRZAŁE DECYZ JE

MOGĄ UCHRONIĆ MŁODE ŻYCIE

PRZED RAKIEM SZYJKI MACICY

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN

System powiadamiania SMS
Gmina Raszyn uruchomiła system bezpłatnego powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe,
który pozwoli informować o zagrożeniach dla życia czy mienia, ale też o wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy komunikatach
urzędowych.
Każdy zainteresowany otrzymywaniem informacji wysyła SMS na numer 5664 079 272
w treści wpisując numer grupy odpowiadający miejscu zamieszkania.

`

Urząd Gminy Raszyn

5
5
5

5
5

sołectwo Dawidy – 01
sołectwo Dawidy Bankowe – 02
sołectwo Falenty Duże – 03
sołectwo Falenty Nowe – 04
5
sołectwo Falenty Osiedle – 05
sołectwo Janki – 06
5
sołectwo Jaworowa I – 07
sołectwo Jaworowa II – 08
sołectwo Laszczki – 09

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

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

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

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

8

KURIER RASZYŃSKI NR 41 LIPIEC 2014 | WWW.RASZYN.PL

GMINNY ORODEK KULTURY

„Raszyn talentami słynie”
Promujemy raszyńskie talenty
Całe zawodowe życie jako
nauczyciel sztuki zajmowałam się rozwojem i promocją raszyńskich talentów. Dwadzieścia trzy lata
temu w „Kurierze Raszyńskim” założyłam autorską
rubrykę o nazwie „Raszyniaczek”, w której mogłam promować aktywność twórczą
plastyczną i literacką dzieci
z terenu naszej gminy. W sferze literackiej wspierała mnie
koleżanka, znakomita nauczycielka języka polskiego pani
Elżbieta Zatyka oraz inni
wspaniali nauczyciele z różnych placówek oświatowych,
którzy inspirowali przez lata
dzieci i młodzież do aktywności twórczej. Graficznie,
z dużym zaangażowaniem
opracowywał rubr ykę pan
Henryk Michałowski. Obecnie wspierają mnie już moi
wychowankowie: plastycy,
graficy. Redakcją graficzną
Raszyniaczka zajmuje się teraz
pani Anna Pluta, utalentowany grafik komputerowy
Gminnego Ośrodka Kultur y w Raszynie. Pracując
od 2011 roku w tej instytucji
mam możliwość kontynuacji
swojej pedagogicznej misji,
co jest przedmiotem mojej
ogromnej satysfakcji. Dbałość
o rozwój i promocję talentów
traktuję w GOK-u priorytetowo i kiedy tylko jest okazja
staram się pokazywać efekty
twórczej pracy z dziećmi
i młodzieżą. Każdego roku
podczas tradycyjnego Koncertu Noworocznego pracownicy GOK-u nadają utalentowanym naszym młodym
mieszkańcom tytuł: Raszyński talent Roku. Staramy się
później odkr yte przez nas
talenty pokazywać szerokiej
publiczności. W tym względzie współpracujemy z placówkami edukacyjnymi, organizując lub współorganizując
różne konkursy i przeglądy.
Bez wątpienia taki przegląd
stanowią występy sceniczne
naszych milusińskich z okazji
Dnia Dziecka oraz przeglądy

artystyczne GOK-u, związane
z zakończeniem zajęć edukacji artystycznej w danym
roku szkolnym. W raszyńską tradycję włącza się
także koncert z okazji Dnia
Matki – „Naszym Mamom”,
któr y po raz drugi odbył
się w raszyńskim kościele,
dzięki życzliwości księdza
proboszcza Zdzisława Karasia, księży wikariuszy i sióstr
zakonnych. Podczas tego koncertu, zgodnie z przyjętą formułą, prezentujemy talenty
już odkryte, by mieć możliwość obserwowania ich rozwoju, ale także nowe. I tak
było właśnie 25 maja. W programie wystąpili uczestnicy
zajęć w GOK-u tzw. Dziecięcej Mini Estrady. Ta dziecięca
formacja powstała z mojej
inspiracji w ubiegłym roku
szkolnym, prowadzona jest
przez znakomitą instruktorkę
panią Ewę Korporowicz, przy
muzycznym wsparciu pana
Pawła Wiśniewskiego (akompaniament). Dzieci wykonały
dwa utwory. Solo przepięknie
zaśpiewały: Amelka Tkacz
(lat 10) i Marta Iwicka (lat 9)
(przy akompaniamencie taty,
Piotra Iwickiego). Sugestywną
recytacją zauroczył Krzyś
Michalak (lat 8), dwukrotny
laureat etapu gminnego konkursu recytatorskiego Warszawska Syrenka. Następnie
wystąpili instrumentaliści uczniowie warszawskich szkół
muzycznych, których łączy
fakt, że odkrywcą ich talentów był Piotr Piskorz, wieloletni instruktor, nauczyciel gr y na instrumentach
w GOK-u. Oto nasi wspaniali
wykonawcy: Mateusz Książek (skrzypce), Zuzia Bilska
(fortepian; Raszyński Talent
Roku 2012), Kinga Wieteska
(flet), Kasia Wieteska (fortepian), Natalia Rup (fortepian;
Raszyński Talent Roku 2014).
Bardzo wzruszyła publiczność Kasia Kędziora (ucz. kl.
III raszyńskiego gimnazjum),
śpiewając słynną piosenkę
z repertuaru Wioletty Villas

pt. List od Matki. Na zakończenie publiczność zachwycił Janek Lewandowski (ucz.
kl. I raszyńskiego gimnazjum),
tegoroczny laureat I miejsca
Konkursu Pianistycznego im.
Muzio Clementiego, brawurowym wykonaniem Etiudy
Re w o l u c y j n e j Fr y d e r y k a
Chopina. Oboje gimnazjaliści
– to podopieczni z ramienia
GOK-u artysty muzyka Piotra Iwickiego. Warto podkreślić, że dzięki hojności raszyńskich rzemieślników z Cechu
Rzemieślników i Przedsiębiorców dzieci miały możliwość
zagrania na wspaniałym, koncertowym fortepianie, który
wypożyczyliśmy z Filharmonii Narodowej.
W podobnym składzie
jak w kościele młodzi mieszkańcy gminy Raszyn mieli

zaszczyt zaprezentować się
7 czerwca w Pałacu Staszica
w Warszawie w Sali Lustrzanej
z okazji Międzynarodowego
Dnia Archiwów. Prezentacja
raszyńskich talentów została
owacyjnie przyjęta przez
publiczność. Pani Hanna Krajewska, dyrektor PAN Archiwum w Warszawie w podziękowaniu zachwalała wysoki
poziom wykonań naszych
młodych artystów. Docenili
także występ młodych raszyniaków goście uroczystości,
dzieląc się wrażeniami podczas słodkiego poczęstunku.
Jedna pani spuentowała:
„No to Raszyn talentami słynie”. I to była najlepsza rekomendacja naszych działań
promocyjnych.
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u
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Chodnik w ul. Długiej w Dawidach i Dawidach Bankowych
Mieszkańcy Dawid i Dawid Bankowych już niedługo będą mogli korzystać z bezpiecznego przejścia
pomiędzy tymi miejscowościami prowadzącego wzdłuż ul. Długiej. To niewątpliwy sukces radnego z tego
terenu Tadeusza Pawlikowskiego, który od kilku lat usilnie zabiegał o inwestycję, wiedząc jak uciążliwy dla mieszkańców  jest brak
chodnika w tym miejscu. Jego wybudowanie zapewni bezpieczną
komunikację pieszą i rowerową pomiędzy Dawidami a Dawidami
Bankowymi, Ładami i Podolszynem Nowym, a w przyszłości również z Falentami i Falentami Nowymi, obecnie bardzo niebezpieczną
z uwagi na sznur samochodów. To kolejny etap udrażniania sieci
traktów pieszych w gminie.

Obecnie, przejście Długą jest bardzo niebezpieczne © M. Kaiper

Wyposażenie dla Centrum
Medycznego Raszyn
Do 11 sierpnia w nowym skrzydle Centrum
Medycznego Raszyn pojawią się meble i pozostałe wyposażenie niezbędne do funkcjonowania placówki. Obecnie przygotowywanie są
przez firmę Panamed Sp. z o.o. z Marek, która
działając od 2006 r., specjalizuje się kompleksowym wyposażaniu placówek medycznych w
sprzęt medyczny oraz meble. W naszej placówce zamontuje: meble i pozostałe wyposażenie wraz ze sprzętem elektrycznym za 304
684,37 zł oraz sprzęt medyczny za kwotę 702
565,96 zł. Jak widać jesteśmy coraz bliżej pełnego uruchomienia tej części placówki.
Już teraz pacjenci mogą korzystać z rejestracji, którą przeniesiono do zmodernizowanego  
budynku oraz powiększonego parkingu.

Zaproszenie
do Szkoły Podstawowej w Sękocinie
Nic nie wskazuje, że budynek
Szkoły Podstawowej w Sękocinie
powstał wiele lat temu. Placówka,
która nie tak dawno sprawiała
Klatka schodowa i korytarz w starej części © M. Kaiper
wrażenie małej, wiejskiej szkółki,
jest szkołą na miarę XXI wieku. Duża, przestronna, kolorowa, z wygodnymi
klatkami schodowymi, licznymi klasami, pracowniami, toaletami, ogromną
salą gimnastyczną i stołówką z zapleczem kuchennym. Dzięki windzie i podjazdowi przy wejściu szkoła jest przystosowana do nauki dzieci niepełnosprawnych. Przed szkołą wybudowano plac zabaw dla dzieci i spory parking
dla samochodów. Razem z boiskiem „Orlik” stanowi wspaniały kompleks
dydaktyczno-wychowawczy.
1 WRZEŚNIA NASTĄPI UROCZYSTE OTWARCIE SZKOŁY, ZAŚ 14 WRZEŚNIA
W TRAKCIE PIKNIKU RODZINNEGO ORGANIZOWANEGO TRADYCYJNIE
PRZEZ SOŁECTWO SŁOMIN SZKOŁĘ BĘDĄ MOGLI ODWIEDZIĆ WSZYSCY
MIESZKAŃCY GMINY RASZYN. ZAPRASZAMY!

Budowa kanalizacji
w ul. Za Olszyną!

Po wakacjach – szkoła
jak nowa
Przez cały okres wakacji trwają prace
w Szkole Podstawowej w Raszynie.
W tym roku wykonywany jest remont
instalacji oświetleniowych i roboty
malarskie na I i II piętrze „starej
szkoły”, remontowane są również
schody. Za kwotę 167 028 zł wykona
Przedsiębiorstwo Usługowe „BE-ES”
Barbara Sadownik z Jastrzębia.

Szkoła Podstawowa w Raszynie © M. Kaiper
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Odowodnienie w ul. Przesmyk © M. Kaiper

Kanalizacja
deszczowa
w ul. Przesmyk
Trwają prace w ul. Przesmyk w Rybiu.
W ulicy robiona jest kanalizacja deszczowa, a po jej zakończeniu położona
zostanie nowa nawierzchnia z kostki
betonowej. Dzięki tym pracom przejazd tą wąską uliczką będzie z pewnością łatwiejszy, a jej wygląd znacznie
lepszy.
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W lipcu ekipy budowlane wkroczyły na teren budowy kanalizacji
w ul. Za Olszyną w Ładach. Ta urocza uliczka położona wzdłuż Raszynki
będzie wkrótce podłączona do sieci.
Po długich staraniach udało się rozwiązać wszystkie problemy techniczne
i własnościowe. Jesienią mieszkańcy
będą mogli zrezygnować z szamb.

Łady. Za Olszyną © M. Kaiper

INWESTYCJE

Gdzie nie spojrzeć – tam kanalizacja!

Janki, ul. Wspólna © M. Kaiper

W wielu miejscach gminy trwa budowa
sieci kanalizacji sanitar nej. Prace
z zakresu rozszerzenia I Fazy prowadzone
są w Wypędach i Jankach przy Wspólnej, Laszczkach w ul. Leśnej i fragmencie  
Leszczynowej oraz w Słominie w ul. 6-go
Sierpnia. Część prac wykonano wcześniej.
W przeciwieństwie do poprzednich wykonawców, PRIMO, firma, która wygrała
przetarg, pracuje w wielu miejscach, ale
na niewielkich odcinkach. Ogranicza to
znacznie niewygody dla mieszkańców,
ponieważ po wykonaniu fragmentu kanału
i po jego zakopaniu, możne po drodze
jeździć. Co prawda nawierzchnia będzie
odtwarzana kompleksowo, na koniec inwestycji, ale czas utrudnionego dojazdu do
domów jest dzięki temu możliwie krótki.

Sięgacz od Leśnej© M. Kaiper

Słomin, 6-go Sierpnia © M. Kaiper

Laszczki. Kubusia Puchatka © M. Kaiper

W Majowej kanał juz zakopano © M. Kaiper

Laszczki. Leszczynowa © M. Kaiper

Wypędy ul. Kwietniowa © M. Kaiper

Słomin. Janczewicka © M. Kaiper

Kanalizacja w Puchałach dofinansowana z Unii
Europejskiej
Rozpoczęto już prace nad budową kanalizacji w Puchałach. Firma MELIOREX  Sp. z o.o. z Raczek, która zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę
3 362 820 zł do 30 października 2014 r.
jest już na placu budowy. To kolejna
inwestycja kanalizacyjna, która uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zadanie jest zawarte w III Fazie
projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn”.

Budowa kanalizacji w Puchałach © M. Kaiper

Kolejne inwestycje kanalizacyjne z dofinansowaniem UE
Jeszcze w tym roku zostaną wybudowane w Gminie Raszyn kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej, finansowanej przy wsparciu środków z europejskiego Funduszu Spójności. 20 sierpnia nastąpi otwarcie ofert na
zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza IV oraz Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn,
z podziałem na zadania”. Dwa zadania dotyczą terenu ul. Wspólnej w Jankach: sięgacza wzdłuż Al. Krakowskiej oraz podłączenia Centrum Janki i Ikei, zaś kolejne przyłączenia do sieci ul. Śliskiej w Dawidach
i Relaksu w Rybiu. Inwestycje powinny zakończyć się jesienią br.

Strony redaguje
Małgorzata Kaiper
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Zielona szkoła w Gongolinie
ZAKĄTEK GONGOLINA to  miejsce położone wśród pachnących łąk, zagajników,
traw oraz kwiatów. W centralnej części
jest duży, zarybiony staw z małą bezludną wysepką. Na brzegu mamy oczywiście plażę. Rosną tu stare wierzby, topole,
brzozy oraz dziesiątki czerwonych, różowych, żółtych i herbacianych róż, a dalszą
część terenu porasta sosnowo-świerkowy
zagajnik. To siedlisko wielu gatunków
ptaków, co bardzo uprzyjemnia pobyt,
a ich trele słychać od 4 rano do wieczora.
No i te piękne chaty, a w pokojach drewniane podłogi. Dużym atutem wiejskiego
klimatu są zwierzęta: kozy, kury, perliczki,
kaczki, przepiórki, króliki i kuce. Zakątek Gongolina to mazowiecka oaza ciszy
i spokoju.
W dniach 16-18 czerwca przebywali
tu uczniowie klasy drugiej ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie. Najpierw zwiedzili całe gospodarstwo i pobawili się na
placu zabaw. Hamaki i trampolina przeżywały prawdziwe oblężenie. Dalsze zajęcia poprowadziły dwie animatorki. Była
to gra w piłkę, pokonywanie toru przeszkód, przeciąganie liny, wtaczanie koła
(wykonano je z kilku opon samochodowych) na górkę. A potem gra terenowa
«Poszukiwacze skarbów» – tu dzieci
musiały pogłówkować przy rozwiązywaniu zagadek oraz wykazać się sprytem
i zręcznością, aby odnaleźć prawdziwy
skarb ukryty na wyspie. Zadania zostały
wykonane, a w nagrodę każdy uczestnik
otrzymał srebrną bransoletę. Wszystkie
zabawy wywołały mnóstwo pozytywnych
emocji – śmiech i okrzyki radości, pełne  
zaangażowanie.
Kolejny dzień zaczął się od porannej
gimnastyki w piżamach na łące. Po śniadaniu uczniowie wzięli wiaderka z wodą,
kosze z karmą lub warzywami i udali się
do wiejskiej zagrody. Tym razem mieli niepowtarzalną okazję karmienia i pojenia
zwierząt. Pani Dorota mówiła skąd pochodzą, co jedzą, jakie mają zwyczaje, dlaczego je hodujemy. Kochiny olbrzymie to
jedna z największych ras kur na świecie,
są łagodne i nigdy się nie spieszą. Natomiast silki to kury jedwabiste, wyglądają jak pluszaki. Wszyscy zachwycali się
parą przepiórek. Podziwiali i porównywali
jaja kurze, kacze, przepiórcze i strusie.
Dzieci z ciekawością słuchały też życiowych historii, np.: porzucone kacze jaja
wygrzała kura i trzy kaczuszki to właśnie
ją uważają za mamę, tylko kto nauczy je
pływać?; kuce – Frania i Franio były przeznaczone na rzeź. Dojenie kóz (nie takie
proste – jak uznali chłopcy) odbyło się
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następnego dnia, bo ... koźlątko zdążyło
już wypić mleczko.   
Prawdziwą frajdą okazało się zgłębianie tajemnic łucznictwa pod czujnym okiem naszej mistrzyni olimpijskiej
z Atlanty, pani Katarzyny Klaty (Atlanta
1996 – brązowy medal), która mieszka
w pobliskim Teresinie i obecnie prowadzi
sekcję łuczniczą. Łucznictwo to trudny
sport. Pani Kasia przebywała na treningach 270 dni, więc wychowywaniem córki
zajmował się mąż i babcia. Każde dziecko
poznało budowę łuku, zasady trzymania
strzały i naciągania cięciwy oraz zachowania odpowiedniej postawy ciała. Dopiero
wówczas strzelało z łuku do tarczy oddalonej o 5 metrów (podczas olimpiady tarcza znajduje się 70 metrów od zawodniczki). Najlepszym łucznikiem okazał się
Patryk.
WARSZTATY KULINARNE to nauka przygotowywania posiłków poprzez doświadczanie. Najpierw pani Kamila pokazała
dzieciom źdźbła różnych zbóż, ziarna,
a potem zmielone ziarna z łuskami, płatki
oraz mąkę. Klarownie wytłumaczyła proces produkcji mąki. Teraz tylko dokładne
mycie rąk, nałożenie czepków, fartuszków
i mali kucharze są gotowi do pracy. Zadanie główne: zrób włoską pizzę na cienkim cieście. Wałkowanie ciasta poszło
całkiem dobrze. Placki włożono na kilka
minut do pieca, zaś  podpieczone spody
wróciły  do dzieci. I zaczęło się dobieranie składników. Jedni uwielbiają pieczarki,
inni oliwki, ser, paprykę – co, kto lubi. Po
wypieczeniu każde dziecko zjadło swoją
pizzę. Pycha!
Była też prelekcja i pokaz oraz degustacja napojów owocowych i mlecznych koktaili opartych na naturalnych składnikach.
Nawyki zdrowego odżywiania należy
wyrabiać już u najmłodszych dzieci,
zawsze trzeba zwracać uwagę na składniki
potraw. To nasze zdrowie, więc warto się
o nie zatroszczyć.
Uczniowie wzięli też udział w WARSZTATACH PLASTYCZNYCH, które ujawniły
ich talenty i kreatywność. Najpierw zbierali do kubeczków kwiaty, zioła, trawy,
a potem układali te materiały przyrodnicze na specjalnych tabliczkach. W krótkim czasie powstały piękne i niepowtarzalne kompozycje. To prezent dla mamy.   
Gongolina to uroczy zakątek. Tylko
tutaj spełniają się marzenia o odpoczynku
na łonie natury. Uczniowie wrócili do
szkoły z całym bagażem nowych doświadczeń. Są wypoczęci i pełni wrażeń.
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Regina Suwała
nauczycielka SP w Sękocinie

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Szkoła Podstawowa
w Ładach – jedna
z najlepszych w Polsce!
Od lat Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa
Poniatowskiego w Ładach osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania. Uczniowie z kolejnych roczników sięgają po
nagrody i wyróżnienia zarówno w skali
powiatu, jak i kraju. Ukoronowaniem
nauki w szkole są sprawdziany szóstoklasisty, znormalizowane testy, które obowiązując wszystkich uczniów kończących
ten etap kształcenia, pokazują ich wyniki
w porównaniu do wyników uczniów
i szkół w całym kraju.
W bieżącym roku Szkoła Podstawowa
w Ładach znalazła się w bardzo wąskim
gronie szkół z najlepszym wynikiem
w Polsce. Uzyskując , na sprawdzianie
szóstoklasisty wynik 31,97 pkt. uplasowała się w gronie 3,7% szkół w kraju,
które znalazły się w 9, najwyższym, staninie. Skala staninowa to obiektywny
wskaźnik, który pozwala oceniać osiągnięcia szkoły na tle wszystkich szkół
z danego poziomu nauczania.  Wynik
szkoły w Ładach jednoznacznie świadczy o wspaniałej pracy dzieci, nauczycieli
i rodziców.
Warto dodać, że tegoroczny wynik
stanowi potwierdzenie uzyskiwanych
we wcześniejszych latach. W ciągu ostatnich 10 lat szkoła dwukrotnie znajdowała się w 9 staninie, najwyższym, zaś
ośmiokrotnie w staninie 8 – bardzo wysokim, co świadczy jednoznacznie o tym,
że nasza gminna placówka znajduje
się w gronie najlepszych szkół w kraju.
Gratulujemy!

Rodzice – dzieciom
z Pociechy !!!
W czer wcu z okazji Dnia Dziecka
w Przedszkolu Niepublicznym Pociecha

w Raszynie miało miejsce niecodzienne
wydarzenie. Na scenie przedszkola
rodzice wystawili dla dzieci przedstawienie teatralne pt „Król Bul”. Ku zdziwieniu dzieci – aktorami byli rodzice, którzy wykazali się nie tylko zdolnościami
aktorskimi, ale też ogromnym poczuciem humoru. Bajka muzyczna pt. „Król
Bul” to pełna humoru opowieść o pewnym królu i jego królestwie, gdzie spokój zostaje zmącony przez ból zęba króla.
Wszakże „kiedy króla boli ząb, to nic go
już nie cieszy…”, a cierpi z nim całe królestwo. W momencie gdy większość poddanych wylądowała w więzieniu, a prawdopodobieństwo wojny było ogromne, dzięki
podstępowi króla teścia i królewskiej córki
udało się wyleczyć królewski ząb. Wszyscy odetchnęli z ulgą: królewska żona,
która miała „wszystko na głowie”, ochmistrzyni, która się na wszystkim znała
i damy dworu, które wprawdzie niewiele
wiedziały, ale za to atrakcyjnie wyglądały.
Podczas spektaklu atmosfera na widowni,
jak i na scenie była gorąca. Całe przedstawienie przygotowano bardzo profesjonalnie. Kostiumy, scenografia a zwłaszcza
gra aktorska wzbudziły wśród najmłodszej publiczności duży podziw. Przedszkolaki były bardzo dumne ze swoich rodziców-aktorów, którzy świetnie odgrywali
swoje role. Dzieci z zapartym tchem
i niecierpliwością oczekiwały kolejnych
postaci, które pojawiały się na scenie.
Każda z postaci zagrana została wyjątkowo i oryginalnie. Doskonałą grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane
stroje i rekwizyty. Bajkową scenografię
przygotowała nauczycielka Marta Grzegorczyk a reżyserował je zawodowy aktor
Zbigniew Kozłowski, który prowadzi
w przedszkolu zajęcia teatralne dla dzieci
Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i zaproszeni do wspólnych
zdjęć ze swoimi pociechami. Rodzice biorący udział w przedstawieniu byli bardzo
wzruszeni miłym przyjęciem i wyrazami
uznania ze strony widzów. Spektakl sprawił naszym przedszkolakom ogromną
frajdę i radość. Po przedstawieniu

Rodzice podzielili się ogólnymi wrażeniami z przygotowań i występu. Dzięki
wspólnym próbom mieli szansę lepiej się
poznać i zintegrować. Wszyscy jednogłośnie uznali, że pan Piotr Fedorowicz,
odtwarzający główną rolę Króla Bula,  za
swój występ powinien dostać Oskara.
Wysiłek rodziców biorących udział
w przedstawieniu został zrekompensowany uśmiechami dzieci i fantastyczną
atmosferą. Wszakże zawsze to dzieci
chcą, by ich rodzice byli z nich dumni.
Tym razem dorośli zapragnęli zrobić coś,
by zaimponować swoim pociechom. Ten
dzień w naszym przedszkolu okazał się
wielkim sukcesem rodziców i dzieci. Gratulujemy talentu i dziękujemy za wspaniałe teatralne przeżycia!
Iwona Wojciechowska – nauczycielka gr. starszej

I turnus wyjechał
na kolonie
Od wielu lat dzieci i młodzież z naszej
gminy wyjeżdżają na kolonie letnie
organizowane przez Urząd Gminy.
W bieżącym roku podczas dwóch dwutygodniowych turnusów, w Dąbkach
w zachodniopomorskim. Pierwszy turnus wyjechał rankiem 14 lipca. Powrót
planowany jest 27 lipca, po czym w dniu
następnym, 28 lipca wyjeżdża kolejna
grupa uczniów. Wszystkim życzymy udanego wypoczynku.
Małgorzata Kaiper

Zbiórka przed wyjazdem © M. Kaiper

Sprostowanie

Rodzice dzieciom © arch. przedszkola

W 40 numerze Kuriera Raszyńskiego,
w artykule „Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego” błędnie podałam niektóre wyniki Gimnazjum nr 1
w Raszynie. W teście z części matematycznej i przyrodniczej szkoła znalazła się
w 7 staninie, a nie jak podałam w 6 staninie. Uczniów i nauczycieli za pomyłkę
przepraszam.
Małgorzata Kaiper
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RAJDY I WYCIECZKI

Mieszkańcy Puchał na wycieczkach
W ramach Funduszu Sołeckiego na 2014
rok mieszkańcy Puchał uczestniczyli
w dwóch jednodniowych wycieczkach
integracyjnych: do Kazimierza Dolnego
dnia 31 maja i do Torunia 5 lipca.
Podczas wycieczki do Kazimierza Dolnego udało nam się zwiedzić muzeum
Jana Kochanowskiego – przypomnieliśmy
sobie fraszki, treny i inne dzieła największego poety Renesansu. Spacerowaliśmy
również po parku wokół muzeum w Czarnolesie. Odwiedziliśmy w Wąwolnicy
Sanktuarium Matki Bożej, gdzie wierni
doświadczają szczególnych łask, następnie udaliśmy się do Nałęczowa, gdzie
chodziliśmy po Parku Zdrojowym. Potem
pojechaliśmy zwiedzać Kazimierz Dolny,
w tym Gorę Trzech Krzyży, ruiny zamku
Kazimierza Wielkiego, rynek. Udało nam
się przejechać meleksami poprzez wąwozy
lessowe w lokalnym parku krajobrazowym
do Męćmierza – wsi skansenu oraz w drodze powrotnej do wąwozu korzennego.

Każdy z uczestników zakupił sobie symboliczny chleb w kształcie koguta.
W lipcu udaliśmy się na wycieczkę do
Torunia, po którym oprowadzała nas pani
przewodnik, realizując program wycieczki.
W Toruniu zobaczyliśmy: ratusz staromiejski, Dwór Artusa, katedrę śś.
Janów, kościół św. Ducha, kamienicę pod
gwiazdą, kościół Mariacki, Dom Kopernika, krzywą wieżę, ruiny zamku krzyżackiego. Byliśmy również na seansie ośmiu
planet w Planetarium, zwiedziliśmy Fort
IV, zakupiliśmy toruńskie pierniki i udaliśmy się w drogę powrotną, podczas której
z autokaru zobaczyliśmy siedzibę Radia
Maryja. Wieczorem wróciliśmy bezpiecznie do naszej miejscowości.
Oprócz wycieczek, byliśmy również
w teatrze na dwóch sztukach: 15 marca
widzieliśmy „Cud medyczny w Wilkowyjach”, zaś 26 kwietnia „Edith i Marlene”. O grze aktorskiej i samych sztukach
uczestnicy wypowiadali się w samych

superlatywach i cieszyli się, że w ten sposób mogli spędzić wieczór.
Podsumowując, wszyscy uczestnicy
wyżej wymienionych atrakcji są zadowoleni, że mogli w nich uczestniczyć.
Uważają, iż takie wyjścia i wyjazdy są
potrzebne, gdyż dzięki nim zwiększamy
wiedzę o kulturze i historii naszej ojczyzny. Istotnym atutem wspólnych wycieczek jest integracja mieszkańców naszej
miejscowości.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wyjazdów.
Uczestnicy Sołectwa Puchały
i Sołtys Gabriela Kaczorowska

IKONA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W PARAFIACH GMINY RASZYN
Wkrótce rozpoczyna się peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po parafiach gminy. W dniach 31.08 i 1.09 cudowny obraz
zawita do Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie, 1 i 2 września do Parafii Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych,
2 i 3 września do parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu, a 3 i 4 września do parafii św. Szczepana w Raszynie.
To już drugi raz, gdy Ikona Nawiedzenia trafi do Raszyna. Pierwszy raz miało to miejsce w 1957 r., pierwszym roku peregrynacji
zainicjowanej przez kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zofia Kaiper

Rajdowe zmagania nagrodzone
10 czerwca w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Raszynie odbyło się uroczyste podsumowanie XXIX Rajdu „Szlakiem Naszej Historii” im. por. hm. Jana
Cierlińskiego. Rajd został przed 29 laty zainicjowany przez Światowy Związek
Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Nr 6 „Helenów”. W naszej gminie każdego roku
organizację tej wielkiej imprezy historyczno-turystycznej wspierają miejscowi
kombatanci (prezes Koła pan Leszek Rusiak).
W tegorocznej gminnej edycji Rajdu, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury w Raszynie oraz SKTT Szkoły
Podstawowej w Raszynie pod kierunkiem

Elżbiety Rędziak (przygotowanie merytoryczne) wzięło udział 304 uczestników. Nieocenioną obsługę merytoryczną
stanowili: Krzysztof Bąkała, Katarzyna

Młodzi uczestnicy Rajdu © A. Pluta

Organizatorzy © A. Pluta
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Bilska, Marcin Cichosz, Mariola Kaczorowska, Małgorzata  Kasprzak, Honorata
Kaszuba, Iwona Pastuszka, Jolanta Rola,
Paweł Taras, Mariola Wiewiór.
Podsumowując Rajd jego patroni:
Mirosław Bortniczuk- Prezes Koła Kombatantów Nr 6 „Helenów” oraz Andrzej
Zaręba Wójt Gminy Raszyn podkreślili
walory edukacyjne tego przedsięwzięcia,
zwłaszcza w wychowaniu patriotycznym
młodego pokolenia. Wskazywali  także
na integrację pokoleniową. Pani Honorata Kaszuba, wspierająca organizację
Rajdu w Gminie Raszyn od jego początku,
zwróciła także uwagę na aspekty dbałości
o miejsca pamięci narodowej. Opiekunów
patroli uhonorowano dyplomami, szkoły
i obsługę rajdu – pucharami, a wszystkich uczestników – upominkami. Za rok
– XXX jubileuszowy Rajd „ Szlakiem
Naszej Historii”. Zapraszamy już dziś.
Dyrektor GOK Elżbieta Kuczara

PIKNIKI RODZINNE

Dotychczasowe atrakcje dla dzieci i dorosłych sołectwa Janki
w ramach wykorzystania Funduszu sołeckiego 2014 r.
W ramach funduszu sołeckiego przydzielonego naszemu sołectwu na cele kulturalne, dotychczas zrealizowaliśmy kilka
zaplanowanych działań.
Pierwszą imprezą był wyjazd, 10 maja
br. 23 dzieci do „Krainy Westernu” pod
Ciechanowem w miejscowości Sarnowa
Góra. Przez cztery godziny dzieci, w otoczeniu Indian, kowboi i przeróżnych zwierząt poznawały uroki Dzikiego Zachodu.
Podróżowały bryczką, jadły pieczone
w ognisku kiełbaski, strzelały z łuku,
wiatrówki, szalały w miasteczku zabaw
i nabierały ochoty do dalszych podróży.
Zachęceni tak wspaniałym odbiorem
imprezy szykujemy dla kolejnej grupy
– 48 dzieci z opiekunami, w dniu 2 sierpnia br. (sobota) – wyjazd do Farmy Iluzji w Trojanowie k/ Garwolina. Mam
nadzieję, że dzieci, zwłaszcza te, które nie
wyjechały na wakacje, będą miały później
co wspominać.
Kolejne imprezy zorganizowaliśmy dla
dorosłych. Pierwszą z nich był 25 maja
br. wyjazd 26 miłośników dobrej muzyki
na występ duetu Wójcicki – Brodziński
do Matecznika Mazowsze w Otrębusach.
W kolejnej atrakcji – wycieczce do Torunia i zamku w Golubiu – Dobrzyniu,
w dniu 10 czerwca br. uczestniczyły 43
osoby. Poznaliśmy sporo historii i podziwialiśmy piękno miasta Kopernika.
W dniu 29 czerwca br. zorganizowaliśmy V Piknik Rodzinny pod hasłem

„Janki witają lato”, który dzięki dobrej
pogodzie pozwolił wielu dzieciom i dorosłym z naszego i sąsiednich sołectw
przeżyć bardzo miłe chwile. Dla dorosłych swoje programy przedstawiły nasze
artystki: Izabela Makarska i Alina Wolska, zaś „Grupa Teatralna Warszawiaki”
przybliżyła nam piosenki przedwojenne
i powstańcze. Było to kilka godzin dobrej
rozrywki.
Dzieci mile spędziły czas na dmuchawcach, jeżdżąc bryczką i na kucykach
oraz pędząc elektrycznymi samochodzikami. Brały udział w wielu konkursach,
miały malowane buźki i poznawały wnętrze wozu bojowego strażaków z Falent.
W przerwach między atrakcjami zarówno
oni, jak i dorośli mogli posilić się smakowitymi ciastami, owocami, chlebem
ze smalcem i ogóreczkiem oraz oczywiście kiełbasą z rożna.
Wszystkie nasze imprezy były bardzo udane. Po raz kolejny stwierdzam,
że pojawiające się głosy o niewłaściwym
wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego uderzają w nasze wysiłki podejmowane w celu
zapewnienia miejscowej społeczności
w miarę różnorodnej rozrywki oraz integracji mieszkańców. My nie mamy placu
zabaw i świetlicy środowiskowej, dlatego
nasze działania, takie jak opisałem wyżej,
są bardzo potrzebne i w kolejnych latach
będziemy je kontynuować.
Sołtys Adam Kazubek

III Parafialny Piknik Rodzinny
21 czerwca już po raz trzeci przy parafii św. Szczepana w Raszynie odbył się Piknik Rodzinny. Tegoroczna zabawa była podziękowaniem dla wszystkich zaangażowanych w życie tutejszej wspólnoty. Każdy włączył się po trochu – w organizacji pikniku brali udział zarówno duchowni, członkowie wspólnot oraz zwykli
parafianie. Głównym koordynatorem był wikariusz, ks. Paweł Nawłoka.
Parafialny Piknik Rodzinny to impreza
wpisująca się w ogólny charakter tego
typu wydarzeń w Gminie. Głównym

celem organizatorów było umożliwienie
rodzinom wspólne spędzenie czasu. Prowadzeni przez zawodowego wodzireja

Zabawa była wspaniała © arch. parafii

Bawiły się całe rodziny © arch. parafii

uczestnicy mogli bawić się w rytm muzyki
oraz skosztować znakomitego poczęstunku. Na najmłodszych czekało też
malowanie twarzy i plecenie balonów.
Wśród gości znaleźli się również księża
pallotyni z Centrum Misyjnego w Ząbkach. Odbywający się na terenie plebanii
Piknik był imprezą bezalkoholową – właśnie ten aspekt świadczył o jego wyjątkowości. - Kościół chce pokazać, szczególnie młodzieży, że to nie alkohol ma wyzwalać
w ludziach radość, ale możliwa jest zabawa
bez takiego dodatku. Temu też służyła obecność
wodzireja – mówi ks. proboszcz Zdzisław
Karaś. Widać, że cel osiągnięto, a goście
dopisali – w Pikniku udział wzięło około
300 osób! Dzięki takiej frekwencji organizatorzy już teraz mogą zacząć planować
następny piknik.
Zofia Kaiper
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt Razem Raźniej uroczyście zakończony
Od września ubr. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Raszynie realizował projekt systemowy „Razem Raźniej”, który sfinansowany był ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII „Integracja
Społeczna”. Wniosek o przyznanie funduszy na jego realizację przygotowany
został przez pracowników Ośrodka, którzy znając potrzeby i oczekiwania klientów pomocy społecznej, postawili sobie
ambitny cel aby wesprzeć swoich podopiecznych, korzystając z zewnętrznych
funduszy i programów adresowanych
do tego typu odbiorców.
Jak podkreśla Kierownik GOPS
p. Elwira Rogowska – „Projektując wniosek o dofinansowanie chcieliśmy pomóc
naszym klientom w zdobyciu wykształcenia, które w naszej opinii mogło przyczynić się do zwiększenia ich szansy
na rynku pracy i przezwyciężenia pojawiających się  trudności życiowych. Myśleliśmy tutaj szczególnie o osobach, które
swoją dotychczasową edukację zakończyły na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym i które z uwagi
na swoją sytuację osobistą (np. opieka
nad małym dzieckiem, długa przerwa
w nauce), nie miałyby szansy na powrót
do szkoły”.
Wsparcie jakiego udzielono uczestnikom w ramach projektu obejmowało
w szczególności organizację blisko 150
godzin korepetycji z przedmiotów takich
jak matematyka, język angielski oraz logopedia. A ponadto na czas nauki w szkole,
zajęć dodatkowych jak i korepetycji zorganizowano opiekę dla dzieci uczestników
projektu. W korepetycjach oraz w opiece
nad dziećmi pomagali doświadczeni
pedagodzy i nauczyciele powyższych
przedmiotów.
Zdając sobie jednocześnie sprawę
z tego, że ponowne pójście do szkoły
po przerwie w nauce to spory wysiłek

Razem Raźniej – uczestnicy programu © M. Kaiper

Od lewej: E. Rogowska, B. Sulima-Markowska, M.Lechańska © M. Kaiper

i wyzwanie – uczestnikom zapewniono
wsparcie psychologiczne, które obejmowało indywidualne konsultacje pomagające zbudować motywację i chęć
do zmiany jak i grupowe treningi umiejętności społecznych, przygotowujące
do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
emocjami i stresem towarzyszącym nauce
i przebywaniu w nowym środowisku.
W trakcie projektu uczestnicy mogli
również skorzystać z porady doradcy
zawodowego oraz przede   wszystkim  
z pomocy i opieki pracowników socjalnych ośrodka,  którzy nie szczędzili pracy
i wysiłków w motywowanie i wspieranie
swoich podopiecznych.
Wsparcie uczestników projektu było
przewidziane przez cały kończący się właśnie rok szkolny. W dniu 7.07 br. w siedzibie urzędu Gminy Raszyn odbyło się
spotkanie kończące realizację powyższego projektu, w którym udział wzięli

Podziekowania i gratulacje © M. Kaiper
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uczestnicy projektu oraz Pani Wójt
Marzena Lechańska, Pani Kierownik
GOPS Elwira Rogowska wraz z Kierownikiem Projektu Panią Beatą Sulima-Markowską, pracownikami socjalnymi
ośrodka i współpracownikami realizującym określone zadania w projekcie.
Kierownik GOPS p. Elwira Rogowska, dziękując wszystkim uczestnikom
za udział w projekcie zaś swoim współpracownikom za pracę przy jego realizacji, podkreśliła duże znaczenie tego
typu projektów i inicjatyw w długofalowym i efektywnym wspieraniu klientów
pomocy społecznej. Na zakończenie spotkania Pani Kierownik GOPS zapewniła,
że ma „głowę pełną pomysłów” na nowe
projekty i podejmie szereg starań i wysiłków aby w przyszłości pozyskać środki
na ich realizację.
Beata Sulima-Markowska – Kierownik Projektu Systemowego „Razem Raźniej”, GOPS Raszyn

Na zakończenie – tort © M. Kaiper

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Edukacja w bibliotece
W roku szkolnym 2013/2014 prowadziliśmy w bibliotece intensywną edukację
mającą na celu wprowadzenie najmłodszych czytelników w świat książek i multimediów oraz ugruntowanie zdobytej już przez ich starszych kolegów wiedzy.
Naszymi gośćmi w zdecydowanej większości były dzieci w wieku przedszkolnym.
Przychodząc po raz pierwszy do biblioteki, dzieci poznawały tajniki naszej pracy,
próbowały własnych sił na stanowisku dyżurującego bibliotekarza, mogły posłuchać ulubionej książki i audiobooka, pomyszkować między regałami oraz otrzymać
specjalne odznaczenie „Małego Czytelnika”. Spotykaliśmy się w bibliotece także
z uczniami szkół podstawowych i gimnazjum, którym zaproponowaliśmy dyskusję
o różnicach między biblioteką szkolną i publiczną oraz tradycyjną i cyfrową, prezentując przy tym największą polską bibliotekę cyfrową POLONA (www.polona.
pl). Prowadzone już od kilku lat regularne spotkania z młodymi mieszkańcami
gminy Raszyn przynoszą efekty. Nasi czytelnicy od najmłodszych lat są doskonale zorientowani, że na Poniatowskiego 20 znajduje się dostępna dla wszystkich
kraina wiedzy, informacji, kultury, nauki i zabawy. Już od września zapraszamy na
kolejny cykl lekcji bibliotecznych, zgłoszenia grup i tematów pod nr tel. 22 720
03 81 przyjmuje kustosz Łukasz Żywulski. Do zobaczenia!
(Fot. Ł. Żywulski, M. Kłos.), Zespół GBP w Raszynie

Nowości ze środków zewnętrznych
Informujemy, że wzorem lat ubiegłych,
nasza biblioteka stara się o pozyskanie
środków zewnętrznych w ogólnopolskim
Programie Biblioteki Narodowej „Zakup

nowości wydawniczych do bibliotek
2014”. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło na jego
realizację w tym roku 20 milionów zł.

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej
jest wzmocnienie bibliotek publicznych
poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego aktualizowania zasobów, a w konsekwencji
zwiększenie oferty dla użytkowników
i ogólny wzrost czytelnictwa. Program jest
elementem polityki bibliotecznej resortu
kultury („Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2014-2020”) w zakresie
kształtowania księgozbiorów bibliotek
oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości, a jednocześnie
zmotywowania ich do systematycznego
dbania o biblioteki, podnoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich
oferty zgodnie z potrzebami środowisk
lokalnych i standardów w tym zakresie.
Wnioski do programu można było składać do 11 lipca br. Raszyńska biblioteka
ubiega się o kwotę 9.450 zł (z czego
3.150 zł z przeznaczeniem na nowości
dla dzieci i młodzieży). Mamy nadzieję,
że nasz wniosek zostanie zweryfikowany
pozytywnie i już jesienią będziemy mogli
zaoferować czytelnikom solidną porcję
nowości.
Magdalena Golec
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Jestem Kibicem przez duże „K”
W niedzielę 13 lipca 2014 r. cały świat oglądał finał Mistrzostw Świata w piłce
nożnej.
MŚ nazywane Mundialem lub Pucharem Świata, w których udział biorą 32
reprezentacje narodowe federacji należących do FIFA to „majstersztyk światowego footbolu”.

XX Mistrzostwa Świata
w piłce nożnej
…rozegrane zostały w Brazylii. Mistrzem
Świata zostały Niemcy, które pokonały po
dogrywce Argentynę. Gospodarze zajęli 4
lokatę, przegrywając w meczu o 3 miejsce
z Holandią.
Mundial dobiegł końca… Historia zapisała się sama. Miało się nie udać, a mówi
się o najlepszym mundialu w dziejach
federacji FIFA! Jego historia zaskakiwała
codziennie. Trzy miesiące przez startem,
stadiony w Brazylii wciąż były niegotowe,
trzech z nich nie przetestowano, piłkarze mieli przyjechać zmęczeni sezonem,
a po Mundialu w RPA, gdzie z uporem
maniaka stawiano na defensywę, wydawało się, że trend zaszkodzi widowiskom.
Było zupełnie odwrotnie. Z niesamowitym finałem, z najmocniejszym mistrzem
od lat!

Finał Mistrzostw odbył się w Brazylii,
na słynnym stadionie Maracana w Rio
De Janerio.

zwycięstwa, ale również (co szczególnie
zaznacza się w przypadku piłki nożnej)
z konkurowaniem zwolenników poszczególnych drużyn.
W trakcie spotkania przyjęliśmy
zasadę „jestem Kibicem przez duże K”
…bo współczesny Kibic to osoba, która
czynnie interesuje się sportem, śledzi emitowane transmisje ulubionych dyscyplin
sportowych, a imprezy sportowe traktuje jako czas radości i zabawy. Zgodnie
z filozofią, rolą prawdziwego, wiernego
Kibica jest wspieranie faworyta w postaci
ulubionego zawodnika, drużyny bądź
klubu, przy zachowaniu znanej wszystkim w świecie sportu reguły „respect”.
Tak też było w przypadku organizowanej
przez GOS transmisji finału MŚ w piłce
nożnej. Były łzy i wielka radość. Emocje
w czasie meczu udzielały się wszystkim,
a najmłodszy Kibic – pięcioletni Adaś
dopingował najgłośniej swoim faworytom.

Taka wspólna sportowa integracja zbudowała fantastyczną atmosferę piłkarskiego
widowiska, kulturalnej zabawy i utrzymaniu relacji międzyludzkich pozbawionych
przemocy oraz poszanowania zasad fair
play. Uczestnicy imprezy wzięli udział
w losowaniu sportowych nagród Kibica,
tym samym Gminny Ośrodek Sportu
zadbał o to, by każdy uczestnik spotkania wyszedł w wylosowanym gadżetem.
Uczestnicy spotkania nie kryli zadowolenia ze spotkania. GOS dołoży wszelkich
starań, by Raszyniacy mogli w ten sposób
celebrować kolejne sportowe widowiska.
Ze sportowym pozdrowieniem,
mgr Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

Mundial – święto Kibiców
My, Raszynianie mieliśmy możliwość
wspólnego kibicowania w auli pływalni.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie zorganizował transmisję finału mundialu.
Taki finał to wielkie święto Kibiców! GOS
zafundował taką właśnie dawkę sportowych emocji! Warto było przyjść i wspólnie kibicować, by zobaczyć ogromną
radość i wzruszenie. Wśród gości na transmisji finału było bardzo dużo dzieci i młodzieży. To cieszy! Bo współzawodnictwo
sportowe niezmienne łączy się nie tylko
z rywalizacją w dążeniu do zdobycia lauru
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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Gimnazjum promuje sportowców
Raszyńskie Gimnazjum im Kardynała
Wyszyńskiego na swojej stronie internetowej rozpoczęło cykl pt. „Sylwetki
uczniów”. W artykułach opisywani są
uczniowie szkoły, którzy osiągają sukcesy
sportowe, promujące szkołę i gminę.
Trzech pierwszych uczniów, których
sylwetki zostały przedstawione to jednocześnie zawodnicy klubu pływackiego
UKS GOS Raszyn.
Klub ten powstał w 2013 roku. Od tego
czasu zrobiło się o nim bardzo głośno. Ten
dosyć niewielki klub z małej miejscowości ma wśród swoich zawodników trójkę
reprezentantów kadry narodowej Polski
młodzików, oraz kilkoro pływaków w ścisłej czołówce zawodników w Polsce.
Aż piątka pływaków z tej ścisłej
czołówki to uczniowie raszyńskiego
gimnazjum.
Na łamach Kuriera przedstawimy
sylwetki trzech uczniów: Kacpra Kępy,
Adriana Sadowskiego i Mateusza
Jędrzejewskiego.

Kacper KĘPA

Pływaniem zainteresowałem się w wieku 6
lat. Po prostu lubiłem wodę, a na poważnie
zacząłem uprawiać pływanie w 1 klasie Szkoły
Podstawowej im. C. Godebskiego (klasa sportowa o profilu pływackim) w Raszynie. Trening
pływacki zajmuje mi lwią część mojego czasu
wolnego a niekiedy i szkolnego... niestety. Trenuję minimum 8 razy w tygodniu prócz niedzieli, wcześnie rano i popołudniami co daje
12-15 godz. treningu i dystans około 30km
tygodniowo.
GŁÓWNE SUKCESY SPORTOWE:
• Trzykrotny uczestnik Mistrzostw Polski
(2013 zimowe – basen 25m, letnie basen
50m), (2014 zimowe – basen 25m w tym
awans do finału Mistrzostw Polski 400m
dowolny)

• Ogólnopolski Finał „Od Młodzika
do Olimpijczyka” basen 50m – 1 miejsce
grzbiet
• Grand Prix Legionowa - 1 miejsce grzbiet

Adrian SADOWSKI

Moja przygoda z pływaniem rozpoczęła się
8 lat temu i trochę wbrew mojej woli Moim
rodzicom bardzo spodobał się pomysł utworzenia w szkole podstawowej dwóch klas pierwszych
o profilu pływackim, więc mimo moich protestów zapisali mnie do jednej z nich. Po kilku
miesiącach okazało się jednak, że z tym moim
pływaniem nie jest najgorzej, z grupy zupełnie początkującej zostałem przeniesiony przez
trenera do grupy zaawansowanej, i tak to się
zaczęło.
GŁÓWNE SUKCESY SPORTOWE
W mojej kolekcji znajduje się 56 medali, więc
sukcesów było sporo J.Pierwsze sukcesy odnosiłem na poziomie szkolnym i gminnym. Po kilku
latach reprezentowałem szkołę w powiecie i na
szczeblu wojewódzkim. W tym samym czasie
rozpoczęły się sukcesy klubowe, pierwsze medale
jako licencjonowany zawodnik WMOZP. Treningi zaczęły zajmować dużą część mojego życia,
podobnie jak koledzy trenuję dwa razy dziennie.
Lata tej ciężkiej pracy nauczyły mnie samodyscypliny, odpowiedzialności i sumienności,
oraz przyczyniły się do mojego największego
sukcesu jaki odniosłem jako pływak, dwukrotnego awansu do finałów na Mistrzostwach
Polski. Moja koronna dyscyplina to 50 i 100
metrów stylem dowolnym. Jestem sprinterem
i najlepsze wyniki osiągam właśnie na krótkich
dystansach.

Mateusz JĘDRZEJEWSKI

Moją pasją jest pływanie. Pierwszy basen
przepłynąłem sześć lat temu na zajęciach
nauki pływania, prowadzonych przez Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie. Moim pierwszym

Marcinem Tarczyńskim-reprezentanem Polski na Igrzyska Olimpijskie w Londynie © arch. szkoły

instruktorem był znany wszystkim raszyńskim
pływakom – Pan Waldemar Wieteska. To On,
zgłosił mnie ku mojemu ogromnemu przerażeniu na pierwsze zawody pływackie, na warszawskim Ursynowie. Wróciłem z nich z moim
pierwszym dyplomem za zajęcie szóstego miejsca na 25m stylem dowolnym (!). Uwierzyłem,
że można wygrywać z samym sobą i od tego
momentu pływanie stało się moją pasją.
GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Do najważniejszych osiągnięć sportowych
zaliczyłbym:
• III miejsce na dystansie 400m stylem zmiennym w ogólnopolskim rankingu pływaków rocznika 2000, w sezonie
01.01.2012-31.12.2012 na długim basenie,
• złote medale na dystansie 200m
i 400m stylem zmiennym, na Międzynarodowych Otwartych Mistrzo s t w a c h Wa r s z a w y w p ł y w a n i u ,
30.11.2012-01.12.2012,
• V miejsce w roczniku 2000 na dystansie
200m stylem klasycznym, na zawodach International Swim Meeting w Berlinie (1082
zawodników z 27 krajów świata).
W tym roku startowałem po raz pierwszy na
Mistrzostwach Polski 14-latków w Olsztynie
oraz na Grand Prix Puchar Polski w Olsztynie.
Nasi zdolni pływacy nie mają jeszcze
wakacji. Przed nimi największe wyzwanie,
najważniejsze zawody w roku. Mistrzostwa Polski. Kacper i Adrian wystartują
w Gliwicach a Mateusz w Olsztynie.
Chłopaków wspierają ich trenerzy Szymon Rutkowski i Robert Daniszewski.
Trzymamy kciuki za starty na Mistrzostwach Polski.
Artykuły w całości przeczytać można
na stronie www.gimnazjumraszyn.pl,
w zakładce Sylwetki uczniów.
Marta Sadowska

Od lewej Kacper Kępa, Adrian Sadowski, Mateusz Jędrzejewski. © arch. szkoły
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!

W radosnych nastrojach dzieci zakończyły zajęcia
edukacyj kulturalnej w roku szkolnym 2013/2014
w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie. 16 czerwca
w Sali Widowiskowej GOK-u w Urzędzie Gminy,
a 17 czerwca w Filii w Falentach mali (wiekiem) artyści
prezentowali przed licznie zgromadzoną publicznością
(zwłaszcza rodzice, dziadkowie, nauczyciele) swoje
umiejętności gry na pianinie, skrzypcach (podopieczni
pana Piotra Piskorza), gitarze (instruktor Michał
Sawicki). W Przeglądzie wzięło udział 45 uczestników
zajęć na instrumentach, a także 24 dzieci z Mini
Studia Estrady Dziecięcej, prowadzonego przez panią
Ewę Koroprowicz i pana Pawła Wiśniewskiego oraz

Mateusz Książek i instruktor Piotr Piskorz

Wystawa prac plastycznych zajęć
pani Barbary Zarychty w Falentach

z pokazem gościnnym: Weronika Bójko, Kasia
Kędziora i Jan Lewandowski.
Repertuar bardzo bogaty: od popularnych pieśni
ludowych poprzez repertuar klasyczny do znanych
utworów współczesnej muzyki rozrywkowej. Było
miło i sympatycznie, bo publiczność życzliwa,
wdzięcznie reagująca i doceniająca umiejętności
młodych artystów, którym Wójt Gminy Raszyn
i Dyrektor GOK-u wręczyli podziękowania za
całoroczną twórczą pracę oraz upominki. Występom
tradycyjnie towarzyszyła wystawa pięknych prac
plastycznych wykonanych na zajęciach pod kierunkiem
pani Barbary Zarychty i pani Anny Sołtysiak.
Pozdrawiam słonecznie i czekam na prace z wakacji. Raszyniaczek

Mini Studio Estrady – grupa dzieci starszych i instruktor Paweł Wiśniewski

Publiczność, czyli dumni ze swoich pociech rodzice i bliscy

Prezentacja dzieci uczestniczących na zajęcia
muzyczne pana Piotra Piskorza w Falentach

Magdalena Pałka, 12 lat

od lewej: Dyrektor GOK-u Elżbieta Kuczara, instruktor
Ewa Korporowicz i dzieci z Mini Studia Estrady - grupa starsza

Paulina Wróblewska, 10 lat

Wójt Andrzej Zaręba rozdaje nagrody dla dzieci
z Klubu Tańca Towarzyskiego BRAWO
– instruktor Monika Zawadzka

Wicewójt Marzena Lechańska, Dyrektor GOK-u Elżbieta Kuczara
i instruktor Anna Sołtysiak

Helena Sokołowska, 11 lat

Kajetan Szymczyk, 10 lat

Zuzanna Jagodzińska,
14 lat

Marcelina Dzieciuch,
8 lat

Emilia Krajewska, 11 lat

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

