GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE
NR 46

GRUDZIEŃ 2014

│ WWW.RASZYN.PL │ KURIER@RASZYN.PL │ ISSN 1425-4506 │ INDEKS PR 49 10

KURIER
RASZYŃSKI

Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku 2015
życzą

Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Zdzisław Sipiera
Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Przy wigilijnym stole
Już niedługo, 24 grudnia, usiądziemy przy wigilijnym stole, obchodząc uroczyście
Dzień Bożego Narodzenia. Robimy tak co roku, przywołując zapisane w Piśmie
Świętym i Ewangeliach opisy wydarzeń towarzyszących pojawieniu się na świecie
długo oczekiwanego Zbawiciela. Święty Łukasz świadczy o tych wydarzeniach tak:
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich
miejsca w gospodzie. (Łk 2)
Nie znamy dokładnej daty narodzin
Jezusa Chrystusa, mimo, że debatowała nad tym niejedna mądra głowa.
Nie podają jej Ewangelie, ale wskazanie
na 25 grudnia znajdujemy w Księgach
Daniela autorstwa Hipolita Rzymskiego
oraz rzymskiego historyka Sykstusa
Juliusza Afrykańskiego. Przez ponad
3 wieki, mimo rozprzestrzeniania się
po świecie przekonania o narodzinach
Mesjasza, nie obchodzono uroczyście
dnia jego urodzin. Dopiero od około
połowy IV wieku zaczyna się publiczne
celebrowanie święta Bożego Narodzenia,
właśnie w dniu 25 grudnia. W każdym
razie ta właśnie data wymieniona jest
jako dzień upamiętniający narodziny
Chrystusa w Betlejem, w kalendarzu
liturgicznym (Deposito Martyrum)
z 335-336 roku, zredagowanym przez
Filokaliusza. Najpierw święto
������������
poja�����
wiło się w Rzymie i upowszechniło
na Zachodzie, aby dopiero ok. 380 r.
pojawić w Azji Mniejszej, na Cyprze,
w Antiochii czy wreszcie w Egipcie.
Niezależnie od tego, czy jest to prawdziwa, czy tylko przyjęta za właściwą
data narodzin Zbawiciela, 25 grudnia ma
znaczenie symboliczne, jako dzień przesilenia dnia z nocą, zwycięstwo światła nad
ciemnością i grzechem. Z tego zapewne
względu w średniowieczu święto Bożego

Narodzenia obchodzono hucznie, beztrosko, wesoło. Dzisiejsza wizja świąt,
w których do radości z pojawienia się
Chrystusa dochodzi zaduma, refleksja
na życiem i zbawieniem, pojawiła się
około XVII wieku.

Wigilia Świat Bożego Narodzenia
Tylko w niektórych kościołach chrześcijańskich, w tym w kościele polskim,
w dniu 24 grudnia obchodzona jest Wigilia, oznaczająca czuwanie i oczekiwanie
na bardzo ważne wydarzenie. Odbywająca się w formie uroczystej wieczerzy,
gromadzi przy suto, ale bezmięsnie zastawionym stole, całą najbliższą rodzinę.
Odbywa się według określonych zasad,
modyfikowanych jedynie zwyczajami
wypracowanymi w konkretnych rodzinach i często przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Przed wieczerzą jej
uczestnicy łamią się opłatkiem, który
stanowi symbol ciała Chrystusa, składając sobie wzajemnie życzenia dobrego
spędzenia świąt i kolejnego roku, wybaczając wszystkie urazy i jednocząc się.
Następnie wszyscy zasiadają do stołu
pokrytego świątecznym obrusem, pod
którym ułożone jest sianko na pamiątkę
żłobu, w którym Matka Boska położyła nowo narodzone dziecię. W Polsce

Adoracja Dzieciątka (Correggio)
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powszechnie stosowany jest zwyczaj
pozostawiania przy stole nakrytego miejsce dla niezapowiedzianego gościa, strudzonego wędrowca. Trudno powiedzieć,
kiedy się pojawił, ale sądzić można, że
symbolizuje niezwykłość tego święta,
podczas którego nikt nie powinien być
samotny i głodny. Wyraża pamięć o bliskich, którzy nie mogą tego dnia zasiąść
razem przy stole, a także przywodzi nam
pamięć zmarłych członków rodziny.

Wieczerza wigilijna
Do wieczerzy zasiadano wraz z pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki,
zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej zwiastującej narodziny Chrystusa
i prowadzącej Trzech Króli do stajenki.
Zwyczajowo, w trakcie wieczerzy podawane jest 12 potraw, wśród których nie
może zabraknąć ryb pod różnymi postaciami, postnych zup, warzywnych sałatek czy w końcu klusek z makiem lub
kutii, popijanych kompotem z suszonych owoców.
Warto też wspomnieć o choince,
bogato zdobionej świecącymi lampkami,
lśniącymi bombkami, cukierkami, piernikami, która poza uatrakcyjnieniem
święta jest też miejscem, w któr ym
Św. Mikołaj pozostawia prezenty, nieodłączny atrybut świąt. To też obyczaj
podkreślający dobre uczucia między biesiadnikami zasiadającymi przy Wigilijnym stole, którzy obdarowując się wzajemnie przekazują sobie dobre życzenia.
Zwyczaj ubierania choinki przybył
do Polski z Niemiec, ale już od dawna
traktowany jest jak nasz, rodzimy.

Kolędy i pasterka
Po zakończeniu sutego posiłku przystępujemy do śpiewania kolęd, zaczynając
zwykle od jednej z najstarszych – „Wśród
nocnej ciszy”, aby następnie wspólnie wyśpiewywać „Cicha Noc”, „Dzisiaj w Betlejem”, czy „Lulajże Jezuniu”.
Warto wiedzieć, że zwyczaj śpiewania
kolęd i budowania wigilijnych szopek
przynieśli do Polski franciszkanie.
Zakończeniem dnia jest udział
w Pasterce, Mszy Świętej, obchodzonej
o północy, na przełomie 24 i 25 grudnia.
To nasza najwa�����������������������
ż����������������������
niejsza tradycja Bożonarodzeniowa, rozpoczynająca właściwy
dzień Bożego Narodzenia. Drugi dzień
świąt obchodzony jest zaś na pamiątkę
św. Szczepana, pierwszego męczennika
za wiarę chrześcijańską.
Małgorzata Kaiper

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
(Iz 9,5)

Szanowni Państwo!
Ponad dwa tysiące lat temu w Betlejem doszło do cudu – narodziło się Dziecko, którego przyjście zmieniło
losy świata. Bóg wyszedł z jasności i ukazał się jako człowiek. Od kilkunastu wieków, co roku, obchodzimy
pamiątkę tego wydarzenia, wspólnie gromadząc się w miłości i modlitwie.
Drodzy Mieszkańcy,
niech nadchodzące święta będą dla Was czasem radości, spokoju ducha i odpoczynku, a nadchodzący
rok 2015 przyniesie przede wszystkim dobre wydarzenia. Mamy nadzieję, że dla Gminy Raszyn będzie
on czasem skutecznej i owocnej współpracy.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski wraz ze wszystkimi Radnymi,
Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedla,
Redakcja Kuriera Raszyńskiego: Małgorzata Kaiper i Zofia Zajdel.

Starosta Powiatu Pruszkowskiego z wizytą w Raszynie
11 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Raszyn odbyło się spotkanie
nowo wybranego Starosty Powiatu Pruszkowskiego Zdzisława Sipiery z Wójtem
Gminy Raszyn Andrzejem Zarębą, wice-wójtami, Radnymi Powiatowymi oraz
kierownikami referatów Urzędu. W trakcie spotkania starosta wstępnie zarysował program zmian, na których najbardziej zależy mu w rozpoczynającej się
kadencji.

Komunikacja
Większość swojego wystąpienia starosta
poświęcił kwestiom komunikacji. Zapowiedział wprowadzenie szeregu zmian,
mających na celu jak największe usprawnienie przepływu informacji pomiędzy
poszczególnymi referatami a Starostwem
Powiatowym. Wskazał na to, jak wiele
zależy od sprawności i spójności działań
podejmowanych przez oba podmioty.
Podkreślił, jak istotne dla mieszkańców
oraz inwestorów jest poprawienie tempa

Następnie życzenia owocnej współpracy złożył staroście wójt Andrzej
Zaręba. Stwierdził, że w trakcie ich
kilkunastoletniej znajomości starosta
dał się poznać jako człowiek dynamiczny
i skuteczny.

Biuro Obsługi Mieszkańca
Starosta Zdzisław Sipiera i Wójt Andrzej Zaręba © Z. Zajdel

prac administracyjnych, co w efekcie
przełoży się na lepszy i bardziej dynamiczny rozwój całego powiatu. Zaznaczył, że konieczne jest znajdowanie rozwiązań, zamiast piętrzenia problemów
i odwlekania spraw.
Bardzo pozytywnie ocenił zmianę,
która w ciągu ostatnich czterech lat
nastąpiła w Gminie Raszyn. Jak zauważył, brand naszej gminy zaczął zdecydowanie zyskiwać na wartości. Podkreślił
też, jak miło zaskoczyła go rozszerzona
forma spotkania.

Ważną zapowiedzią, przedstawioną
przez starostę było planowane stworzenie BOM-ów na wzór tych warszawskich,
działających na terenie całego powiatu.
Ich powstanie mogłoby w znaczącym
stopniu usprawnić komunikację między mieszkańcami a Urzędem i Starostwem. Sprawny obieg elektronicznych
dokumentów pomógłby w całkowitym
zniesieniu rejonizacji takich biur, umożliwiając załatwienie przynajmniej części spraw bez konieczności regularnych
wizyt w Pruszkowie. Miejmy nadzieję, że
propozycje starosty jak najszybciej wejdą
w życie.
Zofia Zajdel
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I SESJA RADY GMINY RASZYN

I SESJA Rady Gminy Raszyn

Rada Gminy Raszyn podczas I Sesji © M. Kaiper

1 grudnia 2014 r., nowo wybrani: Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz 21
Radnych Gminy Raszyn spotkali się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury
w Raszynie, na I Sesji Rady Gminy VII Kadencji. Towarzyszyli im Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli, a także członkowie rodzin, przyjaciele oraz licznie
przybyli mieszkańcy.

Złożenie ślubowania
przez Wójta i Radnych
Obrady rozpoczęła Maria Izabela Makarska, odczytując postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie Doroty
Tyrały, w sprawie zwołania pierwszej
sesji nowo wybranej Rady Gminy Raszyn
na kadencję 2014-2018, w celu złożenia
ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy
Raszyn. Po odebraniu zawiadomień
o zdobytych mandatach, które Wójtowi
i Radnym, wręczył, w imieniu Komisarza
Wyborczego, Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej Jarosław Mirończuk,
nastąpiło złożenie ślubowania. Najpierw
Radnych, potem Wójta.

Wójt Andrzej Zaręba podziękował
za uzyskany mandat mówiąc, że wybór
mieszkańców wynika z akceptacji rzetelnej, konsekwentnej i spokojnej pracy
prowadzonej przez minione cztery lata
dla rozwoju gminy Raszyn. Podziękował
za zaufanie, jakim go obdarzono, prosząc
jednocześnie o dalszą współpracę. Dodał,
że osiągnięcia poprzedniej kadencji nie
byłyby możliwe, gdyby nie pomoc wielu
wartościowych, wspaniałych ludzi, których napotkał na swojej drodze. Podziękował też swojej rodzinie, a zwłaszcza
żonie – Iwonie, za jej cierpliwość i wyrozumiałość dla jego pracy, która wielokrotnie odciągała go od domowego ogniska. Na zakończenie dodał, że wszyscy

zebrani na sali są jedną drużyną, która
dalej będzie pracować dla dobra naszej
gminy i jej mieszkańców.

Wybór Przewodniczącego
i wice Przewodniczących

W dalszej części obrad, Komisja Skrutacyjna, w skład której weszli: Przewodniczący – Tadeusz Pawlikowski oraz członkowie: Teresa Nowak i Marek Bańburski,
przeprowadziła głosowania w celu wyłonienia Przewodniczącego Rady Gminy
i jego zastępców oraz Komisji stałych.
W wyniku głosowania Rada, jednogłośnie, powierzyła Dariuszowi Marcinkowskiemu ponowne pełnienie funkcji
Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn.
Na jego wniosek zadecydowała o powołaniu dwóch wice Przewodniczących.
Te funkcje powierzono Annie Matrackiej
i Sławomirowi Ostrzyżkowi.

Utworzenie Komisji stałych
Rady Gminy Raszyn, liczby ich
członków i składu osobowego
W wyniku głosowania Rada powołała
ze swojego grona komisje, w składzie:

Komisja Rewizyjna: Przewodniczący:
Ryszard Kowalczyk, członkowie: Ewa
Surmacz, Maria Izabela Makarska, Tadeusz Pawlikowski, Janusz Hoffman.

Anna Matracka, Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek © M. Kaiper
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Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Przewodnicząca:
Maria Izabela Makarska; członkowie:
Teresa Nowak, Elżbieta Marzec-Szeląg,
Barbara Turek, Barbara Hejczyk.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

VII KADENCJI

Zaprzysiężenie Wójta Gminy Raszyn © M. Kaiper

Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia
Komunalnego: Przewodniczący: Tadeusz Pawlikowski, członkowie: Teresa
Nowak, Sławomir Ostrzyżek, Ireneusz
Koper, Agnieszka Boczkowska, Andrzej
Robakiewicz, Krystyna Górska, Andrzej
Górecki.
Komisja Planowania Przestrzennego
i Inwentaryzacji: Przewodniczący:
Janusz Hoffman, członkowie: Ireneusz
Koper, Anna Matracka, Tadeusz Pawlikowski, Marek Bańburski, Agnieszka
Boczkowska, Sławomir Ostrzyżek.

Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych
i Profilaktyki: Przewodnicząca: Teresa
Nowak, członkowie: Anna Wieteska,
Maria Izabela Makarska, Barbara Turek,

Agata Kuran-Kalata, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek.

Komisja Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa: Przewodniczący: Andrzej Górecki, członkowie: Ewa Surmacz, Elżbieta Marzec-Szeląg, Krystyna Górska, Ryszard Kowalczyk,
Henryk Góras, Andrzej Robakiewicz.

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi: Przewodniczący: Ireneusz Koper, członkowie: Janusz Hoffman,
Dariusz Marcinkowski, Henryk Góras,
Barbara Hejczyk, Anna Wieteska, Marek
Bańburski.
Po dokonaniu wyboru, Wójt Andrzej
Zaręba pogratulował Radnym

uzyskanych mandatów, zwracając uwagę
na to, że już w najbliższych dniach Rada
Gminy musi rozpocząć pracę nad procedowaniem budżetu na 2015 r. Powiedział, że realizacja budżetu w kolejnych
latach to proces ciągły i długotrwały,
dlatego w przyszłym roku powinny być
wykonywane inwestycje, które wcześniej
zostały rozpoczęte lub przygotowane
do realizacji. Szansę na szybszy rozwój
daje nam nowa perspektywa unijna
na lata 2014-2020.
Na zakończenie Sesji Przewodniczący
Dariusz Marcinkowski poprosił Radnych
o jak najszybsze zwoływanie Komisji
w celu zaopiniowania przez nie budżetu
na 2015 r., tak, aby w nowy rok Gmina
Raszyn weszła z uchwalonym budżetem.
Małgorzata Kaiper

Serdecznie dziękujemy naszym Wyborcom za okazane zaufanie i oddanie na nas
głosu podczas Wyborów Samorządowych 16 listopada 2014r.
Dzięki Państwu uzyskaliśmy mandaty w Samorządzie Gminy Raszyn VII Kadencji.
Dokonując takiego wyboru daliście nam Państwo szansę na realizację deklaracji
wyborczych.
Dołożymy wszelkich sił aby jak najlepiej wykorzystać tę szansę dla poprawy
warunków życia naszych mieszkańców.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Radni Gminy Raszyn VII Kadencji
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RADA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Pruszkowskiego
i Sejmiku Mazowieckiego
Do Rady Powiatu Pruszkowskiego głosowano w 84 obwodowych komisjach
wyborczych. Uprawnionych do głosowania było 123 100 osób, z czego
skorzystało 61 225 wyborców, co
oznacza frekwencję 51,51%. Głosujący oddali 5718 (9,49%) nieważnych
głosów����������������������������
. Warunkiem udziału kandydatów na listach w podziale mandatów do
Rady Powiatu Pruszkowskiego było uzyskanie przez komitet wyborczy co najmniej 5% głosów.
Warunek ten spełniły: KW Prawo
i Sprawiedliwość (18 803 głosy), KW
Platforma Obywatelska PR (12 867
głosów), KW Mazowiecka Wspólnota
Samorządowa (10 621 głosów), KWW
Dobro Wspólne Powiat Pruszkowski
(8 906 głosów). Mniejszą niż 5% ilość

głosów uzyskały: KKW SLD Lewica
Razem (2262), KW Polska Razem Jarosława Gowina (1862), KWW Reformatorzy.eu (133).

Wyniki głosowania
do Sejmiku Mazowieckiego
Spośród 123 430 uprawnionych do głosowania, udział wzięło 61 269 osób
(49,64%). Oddano 8186 (6,6%) nieważnych głosów. Największą liczbę głosów
uzyskał KW PiS – 15 725 (25,67%),
tuż za nim KW PO RP – 15 561
(25,40%). Trzeci był KW PSL – 8 552
(13,96%), za nim KW MWS – 3699
(6,04%), a następnie: KKW SLD Lewica
Razem – 2911 (4,75%), KW Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke – 2537

(4,14%), KW Ruch Narodowy – 1371
(2,24%), KW Twój Ruch – 660 (1,08%),
KWW Wspólnota Patriotyzm Solidarność – 583, KW Demokracja Bezpośrednia – 480, KWW Centrum Społecznej
Demokracji – 444 KW Narodowego
Odrodzenia Polski – 219, KW Związku
Słowiańskiego – 205.
Małgorzata Kaiper

Radni Powiatowi K. Klimaszewska, M. Chmielewski © A. Żuber

FELIETON RADNEGO POWIATOWEGO
Wybory do Rady Powiatu
Pruszkowskiego
Podczas ostatnich wyborów samorządowych wybieraliśmy nie tylko władze naszej gminy, ale również radnych
do Rady Powiatu Pruszkowskiego.
W wyniku głosowania wyłoniono
27 Radnych z: Pruszkowa, Nadarzyna,
Brwinowa, Michałowic, Piastowa oraz
Raszyna. Najwięcej, bo 10 mandatów,
uzyskał KW Prawa i Sprawiedliwości,
z czego aż 3 zdobyli mieszkańcy naszej
gminy. KW Platformy Obywatelskiej RP
uzyskał 8 mandatów, KW Mazowiecka
Wspólnota Samorządowa – 5, a KWW
Dobro Wspólne – 4 mandaty.

I Sesja Rady Powiatu
Pruszkowskiego
1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego
kadencji 2014-2018. Nowo wybranym
Radnym towarzyszyły rodziny, przyjaciele oraz współpracownicy. Uroczyste

Wybory © A. Żuber
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wręczenie zaświadczeń radnego oraz
zaprzysiężenie nowego składu Rady
nadało spotkaniu wyjątkowy i niepowtarzalny charakter.

Wybory Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego
Podczas Sesji Radni wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady Powiatu. Do
funkcji kandydowali: Elżbieta Smolińska z KW PO RP oraz Maksym Gołoś
z KW PiS. Funkcję Przewodniczącego
radni powierzyli Maksymowi Gołosiowi, który w tajnym głosowaniu uzyskał 14 głosów. Wiceprzewodniczącymi
w Radzie Powiatu będą: Maria Makowska (MWS) i Dariusz Nowak (PiS).
Rada Powiatu dokonała również
wyboru członków Zarządu Powiatu.
W wyniku głosowania Starostą Pruszkowskim w kadencji 2014-2018
wybrany został, uzyskując 14 głosów,
Zdzisław Sipiera (PiS). Jego kontrkandydat, Janusz Rajkowski (PO) otrzymał
11 głosów. Na Wicestarostę wybrano
Krzysztofa Rymuzę (MWS). Etatowym
członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego została Ewa Borodzicz (PiS),
a na funkcje dwóch nieetatowych członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
radni wybrali Magdalenę Beyer (PiS)
i Zdzisława Brzezińskiego (MWS). Jak
widać we władzach Starostwa Powiatowego w Pruszkowie zaszły duże zmiany.

KURIER RASZYŃSKI NR 46 GRUDZIEŃ 2014 | WWW.RASZYN.PL

Po 12 latach sprawowania władzy przez
ugrupowanie PO, nowa kadencja będzie
zarządzana przez PiS i MWS.

Plany na przyszłość
Przed Radą Powiatu Pruszkowskiego
ogrom pracy. Nowe oczekiwania mieszkańców poszczególnych gmin należących do powiatu oraz nastroje nowych
radnych pozwalają sądzić, że wiele się
zmieni na lepsze. Każdy radny ma swoje
priorytety i plany związane z działalnością Rady i efektami jej pracy. Mam
nadzieję, że uda się pogodzić interesy
i potrzeby wszystkich gmin, tak, aby
były równo traktowane.
W imieniu Radnych wybranych przez
mieszkańców Gminy Raszyn deklaruję,
że będziemy starać się, aby nasza gmina
była w powiecie równoprawnym partnerem, którego potrzeby nie są pomijane. Temu będzie służyć nasza aktywna
praca w strukturach Rady Powiatu
Pruszkowskiego.
Jej efekty będziecie Państwo mogli
sami ocenić, ponieważ relacje z naszej
działalności oraz tego, co się dzieje
w Starostwie Pruszkowskim, będę Państwu na bieżąco składać w kolejnych
numerach Kuriera Raszyńskiego. Zatem
zapraszam, co miesiąc, do czytania
„Felietonu Radnego Powiatowego”.
Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

ROZMOWA Z MARZENĄ LECHAŃSKĄ

Wywiad z wice Wójt Marzeną Lechańską

Obchody Dnia Edukacji Narodowej © M. Kaiper

Małgorzata Kaiper: Wśród wielu działań
wynikających z nadzoru pracy podległych referatów i jednostek organizacyjnych pełni Pani
odpowiedzialną funkcję urzędnika wyborczego. Jakie wrażenia po ostatnich wyborach
samorządowych?
Marzena Lechańska: W kadencji 20102014 kiedy to pełniłam również funkcję urzędnika wyborczego, odbyły się
wybory prezydenckie, do Parlamentu
Europejskiego i wybory samorządowe.
Nie ulega wątpliwości, że te ostatnie
wymagały z mojej strony największego
nakładu pracy i to pomimo, że, po raz
pierwszy w historii naszej gminy, nie
było drugiej tury wyborów. Taki wynik,
nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy
samorządu. Wypracowaliśmy kompromis, który pozwolił rozwiązywać rzeczywiste problemy, a nie prowadzić puste
dysputy.
M.K.: Kolejnym z Pani zadań jest nadzorowanie pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Jak
w naszej gminie przedstawia się realizacja
zadań pomocy społecznej?
M.L.: Zadaniem pomocy społecznej jest
umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie
są w stanie sami ich pokonać, pomoc
w usamodzielnianiu się i integrowaniu
ze środowiskiem. Temu celowi służył,
dofinansowywany ze środków zewnętrznych, projekt „Razem Raźniej”, wspierający młodych ludzi w zdobywaniu
wykształcenia i przeobrażaniu na lepsze
życia swojego i całej rodziny. Obecnie
przygotowujemy się do cyklicznej akcji
„Radośniej w Święta”. W GOPS pracują wspaniali ludzie, z pasją i oddani
sprawie.
M.K.: Czy organ prowadzący, czyli Gmina
Raszyn, ma wpływ na poziom procesu
nauczania?
M.L.: Gmina, ze swojego budżetu finansuje zajęcia pozaszkolne, o któr ych
rodzaj i ilość, z początkiem roku szkolnego występują szkoły. Są to bardzo

różnorodne zajęcia, skierowane zarówno
do uczniów z trudnościami w nauce
i dysfunkcjami, jak i szczególnie uzdolnionych. Przykładam dużą wagę do tych
zajęć, ponieważ uważam, że podnoszą
ogólny poziom nauczania poprzez,
z jednej strony, pomoc uczniom zagrożonym, z drugiej przez rozwijanie zainteresowań i zdolności.
M.K.: Jak wygląda pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszych placówkach
oświatowych?
M.L.: Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmowane są nie tylko dzieci,
które posiadają opinię lub orzeczenie
wydane przez publiczną poradnię, ale
również te, na które wskazują osoby
pracujące z nimi w szkole, na co dzień.
Pomoc udzielana jest także rodzicom
uczniów oraz nauczycielom w formie
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Dużym wsparciem dla pracy szkół
jest praca Pełnomocnika Wójta do spraw
Uzależnień pani Beaty Adamiak, osoby
wyjątkowo oddanej społeczności szkolnej, która w konsultacji z dyrektorami
szkół i zespołami nauczycieli czyni starania, aby wdrożyć nowe rozwiązania
ułatwiające pracę szkół w tym zakresie.
M.K.: Jak Pani ocenia wyniki sprawdzianów
uczniów kończących szkoły podstawowe i egzaminów gimnazjalnych?
M.L.: Bardzo dobre wyniki sprawdzianów uczniów kończących szkoły podstawowe oraz egzaminów gimnazjalnych,
to efekt pracy dobrych nauczycieli, ale
również wielu inicjatyw, które wychodzą poza tradycyjne ramy edukacji
szkolnej. Gmina finansuje wiele działań, wpływających na jakość i efektywność nauczania. Przykładem może być
organizowanie zajęć międzyszkolnych
przygotowujących uczniów do olimpiad i konkursów o zasięgu krajowym.
Na tym tle na szczególne wyróżnienie
zasługuje praca nauczycieli gimnazjum.

M.K.: Nadrzędnym priorytetem w edukacji jest szukanie sposobów poprawy jakości pracy szkół i zarządzania wiedzą.
Czy nasze szkoły są otwarte na zmiany?
Czy możemy mówić, że nasze szkoły wprowadzają innowacyjne rozwiązania?
M.L.: Wśród zmian zachodzących
w oświacie coraz istotniejszą rolę odgrywają innowacje, z powodzeniem stosowane w naszych placówkach. Innowacja
pedagogiczna, to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub
metodyczne mające na celu poprawę
jakości pracy szkoły. Umożliwiają one
nauczycielom świadczenie nowych usług
na rynku edukacyjnym. Obejmuje się
nimi zajęcia edukacyjne, oddziały lub
grupę, czasami całą szkołę. Otwartość
szkół na zmiany wiąże się z pokonywaniem licznych barier, jakie napotykają
w swej pracy. Gwarancją sukcesu pracy
szkoły jest stworzenie warunków kreatywnej pracy. Nasi nauczyciele chętnie
podejmują nowe rozwiązania, mając
ogromny potencjał poparty szkoleniami.
Nie tylko przekazują wiedzę uczniom,
ale i pokazują im, w jaki korzystny sposób mogą ją przyswoić.
M.K.: Jak wygląda przygotowanie placówek
oświatowych w naszej gminie do przyjęcia najmłodszych uczniów?
M.L.: Szkoły w Gminie Raszyn są dobrze
przygotowane do przyjęcia najmłodszych uczniów. Zadbaliśmy o infrastrukturę – wybudowaliśmy place zabaw,
nowe placówki oświatowe, urządziliśmy
sale dydaktyczne zgodnie z potrzebami
dzieci sześcioletnich. Wprowadziliśmy
rozwiązania organizacyjne przyjazne
najmłodszym uczniom. Społeczność
naszej gminy to dostrzegła i w moim
przekonaniu wprowadzone zmiany rozwiały obawy rodziców dotyczące bezpieczeństwa i właściwej opieki nad dziećmi.
M.K.: Czy raszyński samorząd jest, Pani zdaniem, postrzegany jako ten, który wspiera
pracę placówek oświatowych?
M.L.: Myślę, że dobrą odpowiedzią na to
pytanie były słowa podziękowań skierowane na koniec kadencji podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej do władz
samorządowych. Pracownicy oświaty
podziękowali Radzie Gminy Raszyn
i Wójtowi za otwartość, zrozumienie
ich problemów i podejmowane decyzje.
To dzięki owocnej współpracy nasze placówki oświatowe stają się coraz piękniejsze i coraz lepiej służą społeczności.
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę
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STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
21 października 2014 r., po przeszło czterech latach od wszczęcia procedury,
Rada Gminy Raszyn podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn.

Czym jest Studium?
Studium jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego Gminy dla
całego jej obszaru. Nie jest on aktem
prawa miejscowego, więc na jego podstawie nie są wydawane decyzje administracyjne (np. pozwolenia na budowę),
ale jego ustalenia są wiążące przy
sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawia ono w ogólny sposób przeznaczenie poszczególnych obszarów
Gminy, nie określając szczegółowych
parametrów zagospodarowania działek,
które określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie Studium otwiera szansę na zmianę
charakteru Gminy, zgodnie z wolą wielu
mieszkańców, którzy w trakcie procedowania składali swoje wnioski i uwagi.

Procedura uchwalania
Uchwalaniu procedury towarzyszyły
emocje, widoczne podczas dyskusji publicznych i spotkań z mieszkańcami, a także spotkań Komisji Planowania Rady Gminy, które trwały nawet
po kilka godzin. Z punktu widzenia
mieszkańca, czy właściciela było to
w pełni zrozumiałe, ponieważ sprawa
dotyczyła jego nieruchomości lub okolicy, w której mieszka. Do projektu Studium zostało złożonych ponad 1000
wniosków i uwag, w tym również uwag
do wstępnego wyłożenia (poza procedurą). To one pozwoliły nam i projektantom na głębsze zapoznanie się
z problematyką oraz wprowadzenie
możliwych korekt w opracowywanym
dokumencie. Możliwość wielokrotnego
wypowiedzenia się mieszkańców w sprawie zapisów Studium ograniczyło również liczbę uwag, wniesionych po wyłożeniu projektu studium do publicznego
wglądu.

do projektu obejmowały bardzo różnorodne zagadnienia. Bardzo wiele z nich
zostało uwzględnione, jednak znaczna
część, jako nie dotycząca przedmiotu
Studium i wykraczająca szczegółowością poza zakres jego ustaleń, nie została
wprowadzona do dokumentu. Dotyczyły one przede wszystkim szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych,
zapisów z zakresu infrastruktury technicznej, wskaźników i parametrów zabudowy oraz zagospodarowania działek.
Niektórych nie można było uwzględnić: nie da się przewidzieć terenów pod
zabudowę, nie projektując dróg, które
zapewniłyby ich prawidłową obsługę
komunikacyjną, nie można też, z urbanistycznego punktu widzenia sprostać
wszystkim oczekiwaniom i uwzględnić
sprzeczne i wzajemnie wykluczające
się uwagi zainteresowanych. Wnioski i uwagi dotyczące przeznaczenia
poszczególnych nieruchomości były
w miarę możliwości uwzględniane,
o ile nie było to sprzeczne z polityką
przestrzenną Gminy oraz przepisami
odrębnymi.

Cechy nowego studium
Zasadniczym celem nowego Studium
jest ułatwienie społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy oraz zrównoważony i dynamiczny rozwój znajdujących się na jej terenie miejscowości.
Priorytetem jest rozwój
zabudowy usługowej związanej
z magazynowa-

Wnioski do projektu
Ze względu na szeroki zakres ustaleń
Studium, wnioski i uwagi zgłaszane
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niem, produkcją i rzemiosłem w rejonach projektowanej Trasy Salomea
– Wolica (Janki, Puchały i Wypędy)
oraz Południowej Obwodnicy Warszawy
(Raszyn Zachodni, Dawidy i Jaworowa). Istotny jest również rozwój
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pod warunkiem zapewnienia sprawnego układu komunikacyjnego poprzez wskazanie
nowych oraz wykorzystanie
już istniejących dróg.

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RASZYN
Zgodnie z nowo uchwalonym Studium
blisko połowa terenów Gminy przewidziana jest pod zabudowę mieszkaniową, w tym: wielorodzinną
z usługami publicznymi (M1),
jednorodzinną z usługami,
w tym usługami publicznymi
(M2 i M3), jednorodzinną
z towarzyszącą jej funkcją usługową (M4),
jednorodzinną
na dział-

zabudowy usługowej - tereny zabudowy
wielofunkcyjnej – centrum Raszyna (C),
tereny usług publicznych (U1) oraz
tereny usług komercyjnych (U2). Pozostałe obszary to tereny zieleni z ograniczonym zainwestowaniem lub tereny
leśne, zieleni i wód powierzchniowych,
włączone z zabudowy.

jest czasochłonna i wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego też podejmowanie decyzji, jak i ich opracowywanie,
nie powinno odbywać się w pośpiechu.

Monika Łachniak, Kierownik Referatu Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn

Studium a miejscowe
plany zagospodarowania
przestrzennego
Podsumowując, studium określa jedynie główne założenia i kierunki rozwoju
Gminy, a dopiero miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego precyzyjnie i szczegółowo określą zagospodarowanie
konkretnych tere-

kach z gruntem leśnym
(M5) oraz tereny wielofunkcyjne (M,ZN).
Prawie 15% powierzchni Gminy stanowić będzie tereny aktywności gospodarczej, w tym: tereny usług, produkcji, składów i magazynów (UP1), tereny
usług, produkcji, składów i magazynów
z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej (UP2), tereny usług, produkcji, składów i magazynów z dopuszczeniem funkcji rozrywki (UP3) oraz tereny
obsługi komunikacji samochodowej (KS).
Kolejne 6% powierzchni Gminy przewidziane zostało jako tereny rozwoju

nów oraz przebieg dróg publicznych
czy wewnętrznych. Również tych dróg,
których przebieg nie został wskazany
na rysunku studium (jak np. ul. Róży).
Uchwalenie Studium otwiera drogę
do sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Powinny być one sporządzane sukcesywnie, z uwzględnieniem sytuacji na rynku
i oczekiwaniami lokalnej społeczności.
Ustalenia tworzonych planów powinny
być na tyle przemyślane, aby nie wywoływały w przyszłości konfliktów społecznych. Dlatego też ważny jest również
udział społeczeństwa przy jego tworzeniu. Musimy jednak pamiętać, że procedura związana z uchwalaniem planu
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2015 r.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków,
Punkt informacyjno-reklamacyjny MZO:
tel. 22 758 20 63 wew. 2, 22 758 66 08, www.mzo.pl,
segregowane.raszyn@mzo.pl, komunalne.raszyn@mzo.pl
Prosimy o wystawienie odpadów przed posesję w dniu wywozu przed godz. 6:00 lub w dniu poprzedzającym odbiór odpadów.
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo nieodebrania worków w przypadku nieprawidłowo
wyselekcjonowanych odpadów.
I i II Rejon: Raszyn, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Nowe Grocholice
MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Rodzaj odpadu

Dzień miesiąca

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

co drugi piątek począwszy od 9 stycznia 2015 r.

9
23

6
20

6
20

3
17
30

15
29

12
26

10
24

7
21

IX

X

XI

XII

4
18

2
16
30

13
27

11
24

co drugi wtorek począwszy od 14 kwietnia 2015 r.

Odpady zielone
WOREK NIEBIESKI (mieszkańca)

–

Odbiór zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowań po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych, farbach (w/w odpady będą odbierane, poza
oponami, w zawiązanych workach Mieszkańców, odbiór odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Raszyn)
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (odbiór
w wyznaczonym terminie odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie
Gminy)
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (odbiór w wyznaczonym terminie
odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)

–

–

14
28

12
26

9
23

7
21

4
18

1
15
29

13
27

10
24

–

19

16

21

18

16

19

16

21

18

16

19

16

21

18

16

3 środa miesiąca
21

18

18

15

20

17

15

3 środa miesiąca
21

18

18

15

20

17

15

3 środa miesiąca
21

18

18

15

20

17

15

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

Rodzaj odpadu

Dzień miesiąca

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

co drugi piątek począwszy od 9 stycznia 2015 r.

2
16
30
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27

13
27
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8
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3
17
31

14
28

IX

X

XI

XII

11
25

9
23

6
20

4
18

co drugi wtorek począwszy od 14 kwietnia 2015 r.

Odpady zielone
WOREK NIEBIESKI (mieszkańca)
Odbiór zużytych opon, odzieży i tekstyliów, chemikaliów, opakowań po środkach
ochrony roślin, środkach medycznych, farbach (w/w odpady będą odbierane, poza
oponami, w zawiązanych workach Mieszkańców, odbiór odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy Raszyn)
ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (odbiór
w wyznaczonym terminie odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie
Gminy)
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (odbiór w wyznaczonym terminie
odbędzie się po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy)

–

–

–

7
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5
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2
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28

11
25

8
22

6
20

3
17

–

19

16

21

18

16

5

2

7

4

2

5

2

7

4

2

3 środa miesiąca
21

18

18

15

20

17

15

1 środa miesiąca
7

4

4

1

6

3

1

1 środa miesiąca
7

4

4

1

6

3

1

Przeterminowane leki można oddawać do 7 punktów zlokalizowanych w aptekach na terenie Gminy Raszyn i Centrum Medycznym Raszyn.
Zużyte baterie można oddawać do 5 punktów zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz w budynku UG Raszyn.
TERMINY PŁATNOŚCI
Gmina Raszyn przypomina o terminach płatności: do końca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października, grudnia. Należy je
wykonywaćw kasie urzędu lub na indywidualne konto bankowe.
URZĄD GMINY RASZYN, ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn, tel. 22 701 79 09, 22 701 77 77, ikwiecien@raszyn.pl, dgoralczyk@raszyn.pl
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2015 r.
Harmonogram wywozu zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w 2015 r. – zabudowa jednorodzinna.
Prosimy o wystawianie pojemników przed posesję, w dniu wywozu, przed godziną 6.00 rano.
RASZYN – Bliska, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Dobra, Dworkowa, Gałczyńskiego, Godebskiego, Jasna, Jaworskiego, Jeziorna, Kościelna, Krótka, Lipowa,
Łączna, Matejki, Mierzwińskiego, Niska, Ogrodowa, Opaczewska, Parcelacyjna, Polna, Poprzeczna, Projektowana, Prosta, Prusa, Pruszkowska, Reymonta,
Różana, Sasanki, Słowikowskiego, Targowa, Wąska, Wiosenna, Wodna, Wolska, Wysoka, Zacisze, Żeromskiego.
LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

12,26

9,23

9,23

7,20

4,18

1,15,29

13,27

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

POJEMNIKI

STYCZEŃ

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

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

5,19

2,16

2,16,30

13,27

11,25

8,22

6,20

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

POJEMNIKI

STYCZEŃ

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

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

7,20

3,17

3,17,31

14,28

12,26

9,23

7,21

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

POJEMNIKI

STYCZEŃ

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

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

13,27

10,24

10,24

7,21

5,19

2,16,30

14,28

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

POJEMNIKI

STYCZEŃ

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

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

7,21

4,18

4,18

1,15,29

13,27

10,24

8,22

5,19

2,16,30

14,28

12,25

9,23

POJEMNIKI

STYCZEŃ

DAWIDY BANKOWE, PODOLSZYN NOWY
LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

8,22

5,19

5,19

2,16,30

14,28

11,25

9,23

6,20

3,17

1,15,29

12,26

10,24

POJEMNIKI

STYCZEŃ

JANKI (poza nieruchomościami wzdłuż Al. Krakowskiej), PUCHAŁY, WYPĘDY
LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

9,23

6,20

6,20

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,21

4,18

2,16,30

13,27

11,24

POJEMNIKI

STYCZEŃ

SŁOMIN, SĘKOCIN NOWY, SĘKOCIN LAS, SĘKOCIN STARY (poza nieruchomościami wzdłuż Al. Krakowskiej), LASZCZKI
LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

14,28

11,25

11,25

8,22

6,20

3,17

1,15,29

12,26

9,23

7,21

4,18

2,16,30

POJEMNIKI

STYCZEŃ

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

2,15,29

12,26

12,26

9,23

7,21

5,18

2,16,30

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

POJEMNIKI

DAWIDY, JAWOROWA, ŁADY

FALENTY NOWE, FALENTY, FALENTY DUŻE
LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

2,16,30

13,27

13,27

10,24

8,22

5,19

3,17,31

14,28

11,25

9,23

6,20

4,18
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POJEMNIKI

STYCZEŃ
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SENIORZY

TERAZ MY – Przegląd twórczości Seniorów
W dniach 21,22,23 listopada w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie odbył się XII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości
Artystycznej Seniorów – TERAZ MY.
Organizatorem przeglądu był Dom Kultury „Włochy” z siedzibą w Warszawie
przy ul. Bolesława Chrobrego 27. Patronat
medialny objęło Radio Nostalgia.
Celem przeglądu była aktywizacja
amatorskiego ruchu artystycznego seniorów, stworzenie im możliwości prezentacji osiągnięć artystycznych, a także
wymiana doświadczeń i konfrontacja
twórczych dokonań. Do przeglądu zgłosiło się ogółem 1471 osób i odbyły się
182 prezentacje. W przeglądzie udział
wzięły chóry, zespoły wokalne, soliści-wokaliści i duety. Wystąpiły też grupy
teatralne i kabaretowe, grupy taneczne,
zespoły folklorystyczne i obrzędowe,
instrumentaliści a także recytatorzy.
Gminny ośrodek Kultury w Raszynie
reprezentowany był przez: zespół folklorystyczny „Barwy Jesieni”, zespół folklorystyczny „Rybianie”, zespół wokalny
„Seniorki” solistki wokalistki, które
zaśpiewały również w duecie: Izabelę
Makarską i Alicję Siewiera oraz Alinę
Wolską-Gryba.
Występy raszyńskich artystów uzyskały powszechny aplauz widowni
i gromkie brawa. Jury w składzie: pani
Katarzyna Sokołowska – profesor
dyrygentury chóralnej, pani Małgorzata Czaczkowska – artystka Zespołu
„Mazowsze” i pani Milena Vajda
– aktorka, wysoko oceniło poziom artystyczny wszystkich prezentacji, podkreślając jak trudno było wybrać tych

Barwy Jesieni

Izabela Makarska

najlepszych, ponieważ wszyscy zasłużyli
na uznanie i podziw za włożoną pracę
i uzyskane efekty artystyczne.
Spośród raszyńskich artystów II miejsce w kategorii recytacja otrzymała Alina
Wolska-Gryba za brawurowo wykonany
monolog Hanki Bielickiej pt. „Miska”.
W kategorii zespołów folklorystycznych
wyróżnienie otrzymał zespół „Rybianie”, który wykonał utwór „Chodzieła
Kasia”. Panie Izabela Makarska i Alicja

Alicja Siewiera

Alina Wolska-Gryba

Siewiera otrzymały propozycję nawiązania współpracy i występów solowych
w cyklu koncertów pt. „90 lat POLSKIEJ PIOSENKI”. Program ten jest
prezentowany w Okęckiej Sali Widowiskowej, jak też w innych salach koncertowych w Warszawie.
Maria Izabela Makarska, wokalistka
oraz Radna Gminy Raszyn

Opłatek seniorów
11 grudnia w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Raszyn odbył się koncert kolęd, zorganizowany przez Klub
Seniora Raszyn przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultur y. W trakcie
ponad półgodzinnego występu zespół
„Barwy Jesieni” zaprezentował przegląd powszechnie znanych, tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych, połączonych z recytacją wierszy o tematyce
adwentowej i świątecznej. Po koncercie przedstawiciele zespołu złożyli najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe zebranym gościom oraz członkom

12

Klubu Seniora Raszyn. Życzenia złożyli
też wójt Andrzej Zaręba, przedstawiciele Rady Powiatu, Rady Gminy oraz
Urzędu, proboszcz raszyńskiej parafii ks.
Zdzisław Karaś oraz dyrektor GOK Elżbieta Kuczara. Jeszcze na sali członkowie zespołu rozdali wszystkim obecnym
poświęcone opłatki. Następnie goście
zaproszeni zostali na bogaty poczęstunek zorganizowany w sali na parterze
budynku. Tam też wszyscy zgromadzeni
mieli okazję podzielić się opłatkiem,
składając sobie wzajemnie najlepsze
życzenia dobrego Bożego Narodzenia.
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Barwy Jesieni © Z. Zajdel

Czego przy tej okazji i Państwu chcemy
życzyć!
Zofia Zajdel

WAŻNE WYDARZENIA

Uroczysty listopad „Pod Topolą”
W Przedszkolu przy ul. Pruszkowskiej listopad upłynął pod znakiem
dwóch bardzo ważnych uroczystości. Pierwsza z nich to Apel z okazji
Dnia Niepodległości. Aby przybliżyć
przedszkolakom historię tego ważnego
dnia, wzorem ubiegłego roku, dzieci,
nauczyciele, chętni rodzice wzięli udział
w Apelu z okazji 96 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uroczystość tę poprzedziło wspólne
z rodzicami wykonanie kotylionów.
Aby zaznaczyć rangę tego wydarzenia nastąpiło uroczyste wprowadzenie
przedszkolnego proporca oraz symboli
narodowych – godła i flagi. Wspólne
odśpiewanie hymnu, obejrzenie krótkiego filmu animowanego i utworzenie
flagi narodowej dało możliwość zasiania
w dzieciach ziarna patriotyzmu. Wychowanie patriotyczne to ważny punkt
w pracy naszego przedszkola.

Druga równie ważna dla nas uroczystość, mniej wzniosła, bardziej zabawowa to obchodzony w listopadzie
Dzień Pluszowego Misia. W przedszkolu „Pod Topolą” już po raz III
odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd
Wierszy o Tematyce Misiowej. Na scenie zagościły dzieci z Sękocina, Dawid,
Falent, Raszyna i Michałowic. Tak jak
w poprzednich edycjach, oprócz konkursu recytatorskiego, odbył się też
konkurs prac plastycznych o tematyce misiowej. Z roku na rok pomysłów na wykonanie Misia przybywa.
Tutaj ogromne gratulacje dla Rodziców za zaangażowanie swoje i swoich
pociech, pomysłowość i ogrom pracy
włożony w ten projekt, wykonanie
niektór ych prac z pewnością zajęło
kilka dniaJ. Konkurs recytatorski i plastyczny o tematyce Misiowej zadomowił się „Pod Topolą” ma dobre. Jest

Dzień Pluszowego Misia © A. Pluta

to kolejny duży projekt po „Muzycznej Wiośnie pod Topolą”. Działania te
są niezwykle istotne w życiu naszego
Przedszkola, dają możliwość i przyjemność z��������������������������������
włą����������������������������
czania okolicznej społeczności i rodziców do życia naszej Placówki.
Pozwalają rozwijać w dzieciach zainteresowanie sztuką, uczą zdrowej rywalizacji, działania w grupie i na rzecz grupy.
A tymczasem zbliża się grudzień... pracowity to czas dla Przedszkola.
Paulina Sępek, logopeda

XV Turniej Szachowy o puchar dyrektora GOS Mistrzowskie sukcesy
naszych bokserów

Młodzi zawodnicy © R. Ulewicz

W sobotę 6.12.14 w SP w Ładach
odbyła się XV już edycja turnieju szachowego o puchar dyrektora Gminnego
Ośrodka Sportu w Raszynie. Udział
wzięło 69 dzieci, które zmagały się
ze sobą w interesujących partiach. Zwycięzcą został Michał Zgorzelski, który
na co dzień reprezentuje barwy klubu
UKS Czternastka Warszawa. Michał
ma dopiero 7 lat, więc wspaniała kariera
zdecydowanie przed nim. Na kolejnym stopniu podium szachowe zmagania zakończył Jan Wojnowski z warszawskiego Bemowa. 3 miejsce zajął
Ignacy Andrzejczak z UKS Hetman
Puszcza Mariańska. Najwyższe lokaty
spośród mieszkańców Gminy Raszyn
zajęli Bartek Chojnowski (szósty) oraz
Przemysław Eggink (siódmy). Obydwaj
reprezentują UKS Łady. Wśród dziewcząt najlepiej spisała się Irena Karzel
z Warszawy.

Niezależnie od zajmowanych miejsc
wszystkich młodych szachistów łączyła
radość spowodowana możliwością spotkania, szlachetną rywalizacją, a także
atrakcyjnymi nagrodami, które czekały
dla uczestników. Puchary oraz medale
ufundował GOS w Raszynie, nagrody
rzeczowe natomiast Eko-Raszyn.
Miłą niespodzianką było otwarcie
turnieju przez Wójta Gminy Raszyn
– Pana Andrzeja Zarębę, który znalazł
chwilę, aby odwiedzić młodych szachistów. W ceremonii wzięli także udział
dyrektorzy – GOS – Pani Katarzyna
Klimaszewska i gospodarz Szkoły Podstawowej w Ładach – Pan Wiesław Borsuk. Nagrody rzeczowe najlepszym oraz
wszystkim uczestnikom wręczał sam
fundator – Pan Krzysztof Kowal. Jako,
że turniej odbył się 6 grudnia nie mogło
zabraknąć czekoladowych mikołajów.
Turniej z roku na rok cieszy się większym zainteresowaniem, a udział w nim
bierze coraz więcej lepszych szachistów.
W imieniu organizatorów już teraz
możemy zaprosić chętnych do udziału
w przyszłorocznych rozgrywkach. Duża
frekwencja na pewno ucieszy sędziego
zawodów Pana Macieja Nurkiewicza,
który niestrudzenie rozstrzygał wszelkie sporne kwestie pomiędzy zawodnikami oraz sprawnie i szybko publikował
wyniki poszczególnych rund.
Rafał Ulewicz

Podczas III Mistrzostw Polski Młodzików im. Pawła Szydły, które odbyły
się w Poznaniu w dniach od 28.11
– 30.11. br, zawodnicy KS. RASZYN
Sekcja BOKSU odnieśli ogromny sukces - zdobyli 4 medale: Mistrzem w kat.
50 kg i Najlepszym Zawodnikiem MP
został Kacper Niewidomski, Wicemistrzami: w kat 54 kg – Radosław
Rudiuk, a w kategorii 65 kg – Sławomir Felisiak, zaś brązowy medal w kategorii 76 kg zdobył Mateusz Król. Drużynowo KS Raszyn zdobył 2 pozycję
w Polsce, a trener sekcji – Krzysztof
Wójcik otrzymał tytuł Najlepszego Trenera Warszawy i Mazowsza. GRATULUJEMY WSZYSTKIM ZAWODNIKOM I TRENEROWI.
Małgorzata Kaiper

Zwycięska czwórka wraz z trenerem © arch. sekcji
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SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM

Mikołajkowe spotkania dla najmłodszych w Falentach

Tańce ze śnieżynką © M. Kaiper

Imieniny Mikołaja, przypadające
6 grudnia, od lat obchodzone są w niezwykły sposób. To nie Mikołajowi,
solenizantowi, wręcza się prezenty, ale
to on obdarza nimi innych, zwłaszcza
dzieci. W niejednym miejscu tego dnia
pojawia się srebrnowłosy Pan, z długą,
siwą brodą, obowiązkowo w czerwonym
płaszczu i z workiem prezentów na plecach. I obdarza nimi naszych milusińskich, sprawdzając wcześniej, czy były
grzeczne i na upominki zasłużyły.
Takie obyczaje panują również
u nas w gminie. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, imieniny Mikołaja obchodzono kilkakrotnie. Dwie z imprez odbyły się w Sali

Prezenty dla dzieci z Osiedla Falenty © M. Kaiper

Filii GOK-u w Falentach. Pierwsze,
4 grudnia, zorganizowane zostało tradycyjnie, dla dzieci rolników. Duża
gromadka maluchów z terenu całej
gminy, spotkała się z Mikołajem i jego
pomocnikiem – uroczym Elfem. Dzieci
wysłuchały mikołajowych historii,
pochwaliły się znajomością wierszyków,
piosenek, po czym zostały obdarowane
przez Mikołaja prezentami. Zgłodniali
i łakomczuszki mogli posilić się dobrymi
ciasteczkami, czekoladkami, mandarynkami i soczkami. To była dla nich wielka
frajda.
Kolejne mikołajkowe spotkanie
zostało zorganizowane 6 grudnia przez
Radę Osiedla Falenty we współpracy

z Filią GOK-u w Falentach. Tym razem
poza Mikołajem i Śnieżynką na scenie pojawił się prawdziwy didżej, który
poprowadził dla dzieci szaloną zabawę:
z konkursami, balonami i cukierkami. W sali obok dzieciaki stopniowo
zamieniały się w kotki, myszki, zajączki
i inne zwierzątka. W przerwie między
tańcami maluchy posilały się słodkościami i popijały soczki. Gdy wybiła
godzina 17.00, przyszła pora na najważniejszą część programu: Mikołaj wręczał dzieciom prezenty. A potem były
kolejne tańce. Rozemocjonowane buzie
dzieci stanowiły najlepszy dowód tego,
że zabawa była bardzo udana.

Mikołaj rozdaje prezenty © M. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba pomaga Mikołajowi © M. Kaiper

Małgorzata Kaiper

Mokre Mikołajki
W dniu 5 grudnia br. Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie przygotował
moc atrakcji dla dzieci i młodzieży.
Wszystko w ramach Mokrych Mikołajek, które wpisały się do corocznego
kalendarza imprez. Tegoroczne zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania. W ubiegłym roku gościliśmy
niewiele ponad 150 osób, w tym roku
ponad 230. Instruktorzy GOS zaproponowali wszystkim przybyłym ciekawe
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konkursy oraz animacje. Wielką popularnością cieszyła się kula do aqua-zorbing. Dzięki sporym rozmiarom w kuli
mogło przebywać jednocześnie nawet
troje dzieci. Po wodnych szaleństwach
na uczestników czekała gorąca czekolada, ciasteczka oraz wata cukrowa.
Dodajmy, ze wstęp był wolny a wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia
w przyszłym roku!
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Rafał Ulewicz

Kula wodna © R. Ulewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Wigilia św. Andrzeja
przypada na dzień 29 listopada, zwana
andrzejkami, andrzejówkami, jędrzejówkami. Od wieków w Polsce jest dniem
wróżb dziewczęcych dotyczących miłości i małżeństwa (pierwsza wzmianka
w kronice Marcina Bielskiego z XVI
wieku). W latach poprzednich andrzejki
w naszej gminie odbywały się w takiej
właśnie wróżbiarskiej konwencji. Dwa
lata temu cyganka raszyńska wywróżyła wójtowi, że wybuduje dom kultury.
I wróżba się spełniła.
W tym roku nie było wróżb, ale był
wspaniały koncert, z tematyką miłosną
w tle, dedykowany wszystkim obecnym
na sali Andrzejom. Wystąpili znamienici wykonawcy: Małgorzata Urbaniak
– sopran, Andrzej Wiśniewski – tenor.
Akompaniował Włodzimierz Trzeciak.
Artyści zaprezentowali operetkowe
hity, które zawsze trafiają do serc słuchaczy. Można było się o tym przekonać,
gdy tego wieczoru w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu rozbrzmiewały znane
i lubiane przeboje. Publiczność chętnie
włączała się do wspólnego śpiewania.
Brunetki, blondynki Roberta Stolza (kompozytora, któremu po śmierci wystawiano w Austrii pomniki i wydawano
znaczki pocztowe z jego wizerunkiem),
czy Przetańczyć całą noc ze słynnego musicalu My Fair Lady (który po premierze
wystawiono na nowojorskim Broadwayu
2717 razy) pokazują, że piękne melodie
są świetnie znane. To tutaj gwiazda wieczoru, sopranistka Małgorzata Urbaniak
porwała pana wójta Andrzeja Zarębę do

Życzenia dla solenizanta – Wójta Andrzeja Zaręby © M. Kaiper

tańca, za co wójt odwzajemnił się kwiatami w finale koncertu. Utwory zapowiadała Elżbieta Kuczara, natomiast
Piotr Iwicki, poprzedzał każde wykonanie ciekawym komentarzem, często
okraszonym anegdotą. Tak było choćby
w słynnej pieśni neapolitańskiej Feniculi,
Fenicula. Mało kto wie, że ten przebój
powstał dzięki dziennikarzowi Peppino
Turco i kompozytorowi Luigi Denzie
jako piosenka na otwarcie kolejki wahadłowej na Wezuwiusza koło Neapolu.
Taki rodzaj kolejki (jeden wagonik jedzie
w górę, drugi w dół, mijają się w połowie) znany nam choćby z Gubałówki,
nazywany jest fenikularnym. Jak na operetkowy koncert przystało nie zabrakło
przebojów z Wesołej wdówki i Księżniczki
czardasza. Znakomity tenor – Andrzej
Wiśniewski (solista Teatru Muzycznego
w Lublinie i Zespołu Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego) zachwycił kupletami
z Barona cygańskiego, a my dowiedzieliśmy się sporo o życiu w wiecznie roztańczonym Wiedniu, niepisanemu konkurowaniu Imre Kalmana z Franciszkiem
Leharem, o ich często mało znanych

Małgorzata Urbaniak i Andrzej Wiśniewski © M. Kaiper

epizodach z życia czy rozterkach w czasach, gdy Austria zaczynała być włączana w machinę hitlerowskiego terroru.
W niezapomniany wieczór nad wszystkim wisiał duch radosnych arii, polek
i walców z wiedeńskiego Grinzingu.
Przenieśliśmy się do czasów, o których pisał cytowany przez Piotra Iwickiego Bernard Grün: Operetka była również odbiciem epoki i jej społeczeństwa: całej
przedwojennej ery, pustego światka nocnych
lokali, lowelasów i szansonistek… Po koncercie otrzymaliśmy wiele ciepłych słów
za jego realizację. Bez wątpienia motywują nas do dalszej pracy w poszukiwaniu kreatywnych wyzwań. A pracownicy
GOK-u składają podziękowanie Przewodniczącej Klubu Seniora Rybie Alinie Sondel oraz Kierownikowi Świetlika
Mariuszowi Smolisze za życzliwą pomoc
w organizacji koncertu, a także naszym
niezawodnym sponsorom: Cukierni Państwa Tkaczyków, Cukierni Kazimierza
Bały oraz Cukierni Bracia Sośniccy
– cukiernictwo artystyczne.
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u

Wernisaż wystawy Korduli Grylak
14 listopada w Sali Widowiskowej Filii
GOK-u w Falentach odbył się wernisaż pierwszej monograficznej wystawy
Korduli Gryglak. Urodzona i wykształcona w Niemczech (dyplom magisterski
tłumacza języków: francuskiego i polskiego), od 1973 roku ma obywatelstwo polskie, a od 2002 roku mieszka
w Falentach. Pani Kordula od ponad
ośmiu lat umiejętnie łączy aktywność
zawodową z pasją malarską, którą rozwija zwłaszcza pod kierunkiem instruktorów GOK-u, jako uczestniczka zajęć
malarskich „PALETA DUSZY” w Filii
GOK-u w Falentach. W świat malarstwa wprowadziły ją przed laty panie:
Jolanta Żabczak i Aneta Nalborczyk
– Wierzbicka. Teraz jej przewodnikiem
po świecie sztuki jest Swietłana Żarczyńska. I, jak sama twierdzi, szczególną

wagę przywiązuje do procesu tworzenia, który nieustannie wzbogaca jej
osobowość. Obrazy pani Korduli wyrażają wielostronną kreację świata. Są to
kompozycje figuratywne o różnej treści i tematyce, od pejzażu po martwą
naturę i portret. Wystawa potwierdza
wielką wrażliwość autorki na kształty
i barwy, umiejętnie „włożone” w ramy
zrównoważonych i przemyślanych kompozycji. Z tych obrazów emanuje nie
tylko zachwyt nad światem, ale i miłość
do świata – co podkreśliłam w swojej
wypowiedzi podczas wernisażu. Spotkanie prowadziła – jak zwykle z elegancją
i humorem Swietłana Żarczyńska, która
zaśpiewała także z dedykacją dla pani
Korduli kilka niemieckich piosenek,
przy akompaniamencie Piotra Piskorza.
Wernisaż uświetnili także występem:

Wernisaż wystawy pani Korduli Gryglak © A. Pluta

Piotr Czaplicki (śpiew z towarzyszeniem gitary) i Piotr Iwicki (impresje na
pianinie). Wśród licznie zebranych gości
był także wójt Andrzej Zaręba, Zyta Stąpel – przewodnicząca Klubu Seniora „
BRZOZA” w Falentach, Aneta Nalborczyk – Wierzbicka, liczni przyjaciele,
znajomi, miłośnicy sztuki. A pani Korduli towarzyszył życzliwie i nieustannie
wspierający jej życiowe poczynania Jan
Gryglak, mąż i przyjaciel.
Elżbieta Kuczara, Dyrektor GOK-u
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ŚWIETLIK

Rybie Rock, 22.11.2014 r.
Świetlica Środowiskowa znów rozbrzmiała rockowymi r ytmami. Tym
razem gościliśmy na scenie 5 zespołów
– znakomicie przygotowanych, pełnych
energii, którą przekazali publiczności.
Podczas kilku utworów pojawiało się
nawet kameralne pogo, nie zabrakło
także bisów. Na scenie wystąpili: Indigo,
Flesher, Wild Riders, Prezez oraz Spellback. Wieczór poprowadzili: Kacper
Jarochiewicz oraz Katarzyna Krawczyk.

Podczas koncertu odbyła się także
akcja charytatywna fundacji Koty Spod
Mostu. Frekwencja publiczności dopisała, ale wciąż liczymy na więcej!
Ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację
oraz przybyli na Rybie Rock. Zapraszamy na kolejne rockowe wydarzenia,
najbliższe już w lutym przyszłego roku.
Katarzyna Krawczyk

Rock na Rybiu © arch. świetlicy

Rock na Rybiu © arch. świetlicy

Rock na Rybiu © arch. świetlicy

Rock na Rybiu © arch. świetlicy

Scena Dobrej Muzyki

Piotr Dąbrówka

Scena Dobrej Muzyki gościła tym razem
laureata I Nagrody 49-go Studenckiego
Festiwalu Piosenki w Krakowie i wielu
innych konkursów piosenki autorskiej.
Gitarzysta i wokalista Piotr Dąbrówka,
bo o nim mowa, zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności kilkanaście własnych kompozycji do wierszy Stanisława Grochowiaka, Jonasza
Kofty i wielu innych poetów. Koncert
został bardzo dobrze przyjęty przez
licznie przybyłą i wyrobioną muzycznie publiczność. Tym z Państwa, którzy
nie mieli jeszcze okazji gościć na tych
niewątpliwie artystycznych wydarzeniach, pragnę przypomnieć, że na Scenie Dobrej Muzyki, działającej w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, odbyło się
już kilkanaście koncertów, a najbliższy
w niedzielę 25 stycznia przyszłego roku.
Zapraszamy.
Mariusz Smolicha, Kierownik Świetlika

Kalendarium imprez, listopad/grudzień
22 grudnia, godz. 9.30-12.00

Warsztaty wielokulturowe dla umówionych grup
przedszkolnych w ramach partnerskiego projektu
„Migroteka 2”. Prowadzenie - Fundacja Polskie Forum
Migracyjne, czytelnia biblioteki.
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16 stycznia – 27 luty, piątki godz. 10.00-12.00 9 stycznia, godz. 17.30
Pilotaż kursu komputerowego dla osób 50+ „Aktywny
senior w sieci” (podstawy). Zapisane osoby. Prowadzenie
– Dariusz Wałachowski (Latarnik Polski Cyfrowej). Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.
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Piąte spotkanie „Powiedz, co wiesz o Raszynie” – rozpoznawanie archiwalnych fotografii z terenu gminy,
serwis kawowy. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Podróże z Jarosławem Kretem

Autor w trakcie spotkania © Ł. Żywulski

W listopadzie gościliśmy Jarosława
Kreta – znanego dziennikarza, prezentera telewizyjnego, fotoreportera,

autora wielu książek podróżniczych,
z wykształcenia egiptologa, filologa,
kulturoznawcę, archeologa. Spotkanie składało się z opowieści z różnych
zakątków świata, m.in. Indii, Egiptu,
Madagaskaru, Mauritiusu, Kazachstanu,
a także Polski. Autor z humorem i przymrużeniem oka opowiadał o początkach
swojej kariery fotoreporterskiej i przygody z National Geographic, zdradził
szczegóły współpracy z Telewizją Polską w charakterze prezentera pogody.
Jarosław Kret znany jest z barwnych
opowieści i wielogodzinnych spotkań ze swoimi czytelnikami i fanami.

Nie inaczej było w Raszynie. Spotkanie
zaczęło się o godzinie 18:00, a jeszcze
ponad trzy godziny później dziennikarz
podpisywał ostatnie egzemplarze swoich książek. Swoje wrażenia z wizyty
podsumował pamiątkowym wpisem
w kronice: „Cóż za przepiękna biblioteka…
ale gdyby nie bibliotekarki i bibliotekarze
byłaby kolejnym pięknym, acz pustym budynkiem. Bo to oni i książki budują owego genius
loci, który przyciąga do raszyńskiej biblioteki
jak magnes”.
Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli
być z nami tego wieczoru.
Łukasz Żywulski

Tablety w bibliotece
Na przełomie listopada i grudnia br.
nasza biblioteka brała udział w pilotażu „Tablety w bibliotece”, którego
celem było badanie potrzeb użytkowników dotyczących korzystania z nowych
technologii w zakresie edukacji, tworzenia nowych treści i udostępniania
ich w internecie. Na czas trwania pilotażu zostały nam wypożyczone trzy
nowe iPady Mini, na których zaczęliśmy pracę po intensywnym przeszkoleniu przez edukatora Apple. W ciągu
trzech tygodni odbyło się pięć spotkań
z dziećmi i młodzieżą w Jaworowej,
przy ul. Warszawskiej 95, podczas których wypróbowaliśmy wybrane aplikacje. Były to zarówno aplikacje edukacyjne, m.in. Google Earth (wirtualna
Ziemia), Duolingo (kurs języka angielskiego) oraz Słowotok (gra w układanie
słów), jak i umożliwiające szeroko pojętą
twórczość, m.in. Magisto (tworzenie filmów), Canva (projektowanie grafiki),
Pixlr (tworzenie kolaży zdjęć), Word

Podczas pilotażu © D. Mach

Cloud (tworzenie chmury słów), Comic
Maker (tworzenie komiksu). Uczyliśmy
się również kodowania z Angry Birds
na code.org, oraz ćwiczyliśmy zręczność
w łamigłówce Dots, a także bawiliśmy
się w malarzy z Fingerpaint. Młodsze
dzieci miały okazję pobawić się interaktywnymi książkami. Były to: „O stole,
który uciekł do lasu” / „Kolory - niezwykłe przygody” Stefana Themersona oraz
„Słoniątko” Ruyarda Kiplinga. Podczas
spotkań szczególną wagę przykładaliśmy
do zbierania opinii uczestników (grono
osób w przedziale wiekowym 8-14 lat)
– co im się podoba, a co nie, co uważają
za przydatne, a z czego lepiej zrezygnować, czy aplikacje, na których pracujemy
są ciekawe, a może znają inne, lepsze?
Te wypowiedzi przekażemy Organizatorom, planującym już niedługo ogłoszenie konkursu, w którym tablety będzie
można wygrać do biblioteki na stałe.
Pilotaż został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Odbywał się on równocześnie w siedmiu bibliotekach (oprócz nas
w Warszawie, Reszlu, Gliwicach, Jarocinie, Chmielniku i Gorlicach), których
pracownicy są członkami LABiB - liderskiego programu rozwoju dla aktywnych
bibliotekarzy. Dzięki uprzejmości kierownictwa i pracowników Ogniska Wychowawczego oraz Klubu Arka mogliśmy się
spotykać nie tylko w niedużej filii bibliotecznej, ale także w przestronniejszych
salach Domu Rolnika, za co dziękujemy.

Rekrutacją grup testerów zajęła się Krystyna Zawadzka, zajęcia poprowadziła
Dagna Mach.
Dagna Mach
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SPORT

KS RASZYN W IV LIDZE
Zakończyła się pierwsza, jesienna runda piłkarskiego sezonu 2014/2015,
którą KS Raszyn rozgrywał w IV Lidze. O podsumowaniu osiągnięć i ocenie
gry zawodników piłkarskiej drużyny pierwszego zespołu Klubu Sportowego
Raszyn z Jackiem Romańczukiem, trenerem drużyny, rozmawia Emil Sawicki.
Emil Sawicki: Piłkarska drużyna Klubu Sportowego Raszyn od kilku miesięcy gra w IV Lidze.
Na jakiej pozycji aktualnie się znajduje?
Jacek Romańczuk: Obecnie zakończyły
się rozgrywki rundy jesiennej sezonu
2014/2015, który był dla pierwszego
zespołu KS Raszyn debiutem na arenie
czwartoligowej. W chwili obecnej ten
debiut nie wygląda zbyt okazale, gdyż
po rozegraniu rundy jesiennej jesteśmy
na 15 miejscu na 18 grających zespołów, czyli w tabeli zajmujemy 4 pozycję od końca. Niestety zderzyliśmy się
z trudną rzeczywistością, która okazała
się dla nas dosyć bolesna. Mieliśmy
nadzieję, że inaczej to będzie wyglądało. Plany były zupełnie inne, mieliśmy
nadzieje, że zdobędziemy kilka punktów
więcej, co da nam możliwość zajęcia trochę wyższego miejsca w ligowej tabeli.
E. S.: Zespół wchodził do ligi jako drużyna,
która strzeliła ponad 100 bramek – najwięcej
w historii klubu. Czy wynik zostanie utrzymany,
czy przewiduje Pan pogorszenie tych statystyk?
J. R.: Poziom Ligi Okręgowej jest zupełnie inny. Zdecydowanie łatwiej grało
nam się przed awansem.
E. S.: Jak zmienia się skład drużyny, czy
w drużynie pojawili się nowi zawodnicy, jacyś
odeszli?
J. R.: Różnica w sposobie gry zespołu
i to ile bramek strzeliliśmy wiąże się
niestety z tym jakich osłabień doznaliśmy przed sezonem. Z drużyny odeszło 3 kluczowych zawodników, którzy
nadawali ton grze i odpowiadali za grę
ofensywną, czyli za strzelanie bramek.
Byli to: Marcin Korkuć, który był liderem w tak zwanej punktacji kanadyjskiej, czyli strzelonych bramek i asyst
(łącznie 24 bramki i 18 asyst), Michał
Pulkowski, zawodnik, który grał w ekstraklasie oraz równie doświadczony jak
poprzednia dwójka Krzysztof Krzywicki. W krótkim, letnim okresie przygotowawczym szukaliśmy uzupełnienia
składu, zawodników, którzy wzmocniliby drużynę. Klub jednak nie dysponuje dużym budżetem, a ściągniecie doświadczonych zawodników na
dobrym poziomie wiąże się z kosztami.
Uważam, że pomimo małych środków
jakimi dysponujemy i tak udało nam się
w letnim okresie transferowym pozyskać
kilku dobrych zawodników. Udało się
ściągnąć do naszej drużyny Wiktora
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Lacha, który grał w przeszłości w klubie, teraz powrócił po grze w II Lidze
w Pogoni Siedlce i III Lidze w Broni
Radom. Do naszego zespołu dołączyli
również Krzysiek Matuszak, który grał
w III‑logowej Centrze Ostów Wielkopolski, Jakub Cieślak ze spadkowicza
z III ligi Huragana Wołomin i kolejny
trzecioligowiec – Sebastian Żółkowski
z GKP Targówek. Oprócz wymienionych, przyszło do naszego klubu jeszcze 6 zawodników: Bartłomiej Derbin
z Błękitnych Raciąż, Daniel Rosiński
z Legii II Warszawa, Mariusz Wiśniewski w przeszłości zawodnik Okęcia Warszawa oraz trzech juniorów – Tomasz
Lorbiecki z Pogoni Szczecin i Marcin
Leszczyński i Karol Czarkowski z warszawskiej Olimpii. Po awansie z Ligi
Okręgowej do IV nastąpiła duża rotacja zawodników, którzy dołączyli w letnim okresie przygotowawczym, który
jak wspomniałem był bardzo krótki,
a wkomponowanie nowych zawodników
w zespól wymaga czasu. Według mnie
zdecydowanie lepiej nowi zawodnicy
będą prezentowali się na wiosnę.
E.S.: Jaki panuje nastrój w Pana zespole? Jest
mobilizacja i determinacja, czy raczej rozluźnienie związane z przerwą?
J.R.: Nastroje w zespole w końcówce
rundy nie są za dobre, ponieważ było
kilka meczów, w których nie mogliśmy zdobyć bramki. Przedostatni mecz
z rezerwami Znicz Pruszków przegraliśmy bardzo wysoko 0-7. To na pewno
bardzo bolało. Jest nam również bardzo
szkoda ostatniego spotkania z Ożarowianką Ożarów Mazowiecki, w którym do 95 minuty prowadziliśmy 2:1,
a w ostatniej minucie meczu strzał
z rzutu wolnego przez naszych przeciwników doprowadził do straty gola.
Zwycięstwo wymknęło nam się z rąk już
po doliczonym przez sędziego czasie gry.
Gdyby udałoby się wygrać to spotkanie
nastroje byłyby zapewne dużo lepsze.
E.S.: Przerwa pomiędzy rundą jesienna, a wiosenną to okres przygotowawczy? Jak planuje
Pan przygotować drużynę do meczy w rundzie
drugiej?
J.R.: Do 12 grudnia trenujemy u siebie, następnie będzie przerwa i do treningów wracamy 12 stycznia. Termin
rozpoczęcia rundy wiosennej nie jest
do końca znany, ale przewidujemy,
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Pierwsza historyczna bramka w IV lidze © arch. KS Raszyn

że rozpocznie się ona w połowie marca.
Do tego czasu planujemy m.in. wyjazd
integracyjny dla drużyny podczas, którego rozegramy 2-3 sparingi. Do marca
planujemy rozegrać również kilka gier
kontrolnych. Będziemy grali z trzecioligową Pilicą Białobrzegi, czwartoligową
Żyrardowianką, Olimpią Warszawa czy
Zniczem II Pruszków. Łącznie rozegramy 8 spotkań kontrolnych.
E.S.: Jakie są oczekiwania kibiców, klubu
i sympatyków w stosunku do pierwszego
zespołu?
J.R.: Oczekiwania wszystkich są takie,
żeby drużyna uzyskała wynik pozwalający jej pozostać w IV lidze na kolejny
sezon. Nadchodzący 2015 rok to
50-lecie Klubu i na pewno dobrym prezentem byłoby utrzymanie. Nie chciałbym aby była to tylko roczna przygoda zespołu z KS Raszyn w tej klasie
rozgrywkowej. Pragnę przypomnieć,
że po raz pierwszy w historii klubu
zespół wywalczył awans do czwartej ligi.
E.S.: Początek rundy wiosennej nie będzie
łatwy. Zespół rozpocznie zmagania drugiej
rundy od 3 ciężkich wyjazdowych spotkań. Jak
planuje Pan pokonać przeciwników?
J.R.: Na pewno nie będzie łatwo. Każda
drużyna walczy o utrzymanie w rozgrywkach czwartej ligi, ale zrobimy
wszystko aby nasz zespół nie spadł
– zapewnia trener Romańczuk. Każde
spotkanie musimy wygrać! – dodaje.
Pierwsze mecze zaczniemy na wyjeździe i zagramy z jednym z pretendentów do awansu do III ligi Energią Kozienice. To, że potrafimy grać z faworytami
rozgrywek pokazały jesienne mecze właśnie z Energią (1:1 u siebie) i K.S.-em
Konstancin (wygrana na wjeździe 5:4).
Początek rundy wiosennej nie będzie
należał do najłatwiejszych, ale musimy
walczyć o zwycięstwo. Inne wyniki
nie będą nas satysfakcjonowały.
E.S.: Dziękuję za rozmowę.

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Realizacja planu dochodów GOS w 2014 roku
Gminny Ośrodek Sportu to jednostka organizacyjna Gminy Raszyn, prowadzona w formie jednostki budżetowej. Jej podstawowym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki.
Formy oraz treści organizowanych zajęć uwzględniają zarówno potrzeby osób
z różnych grup wiekowych, jak też możliwość dostępu do nich bez względu
na sytuację materialną. GOS organizuje zajęcia bezpłatne dla mieszkańców
w ramach realizacji zadań własnych gminy, a także działania komercyjne,
dzięki którym do kasy gminy wpływają środki wspomagające działanie
instytucji.

Osiągnięty wynik przynosi ogromną
satysfakcję, wskazując jednocześnie
na słuszność podejmowanych decyzji,

Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

Dochody budżetowe i własne GOS
1 600 000 zł
1 400 000 zł
1 200 000 zł
1 000 000 zł

1 433 144 zł

1 500 000 zł

400 000 zł

1 283 467 zł

600 000 zł

1 271 314 zł

800 000 zł

980 582 zł

Oferta dla mieszkańców
i klientów komercyjnych

Na zakończenie…

893 256 zł

Podstawą gospodarki finansowej
GOS-u jest plan dochodów i wydatków zatwierdzany przez Radę Gminy
Raszyn. Dyrektor placówki co rok konstruuje prowizorium budżetowe, w którym określa wysokość dochodu, jaki
planuje wykonać w danym roku budżetowym. W 2014 roku była to kwota
1 431 482,00 zł. Dochód tej wysokości udało się nam uzyskać już 3 grudnia 2014 r., czyli prawie miesiąc przed
czasem. Na koniec roku nasz dochód
wyniesie około 1 500 000 zł. JEST
TO NAJLEPSZY WYNIK W HISTORII GOS-u. Jeśli dodam, że wykonane
wydatki są na poziomie 82,79%, nasze
wyniki finansowe można bez wątpienia uznać za duży sukces. Nigdy
w poprzednich latach GOS nie wypracował takiego wyniku. Wydatki zrealizowane na niższym od zakładanego
poziomie wynikają z powściągliwości
w kosztach stałych oraz oszczędniejszej,
niż zakładaliśmy, realizacji modernizacji
i remontów.

bezpłatnymi dla mieszkańców, przede
wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej,
seniorów i niepełnosprawnych.

838 212 zł

Najwyższe dochody
w historii GOS-u

w któr ych w parze szły: dyscyplina
finansowa oraz dążenie do rozwoju
bazy sportowej i uatrakcyjnianie oferty
zajęć. Skutkiem naszych działań jest
rozwój gminnego sportu i rekreacji
poprzez szeroki pakiet usług dostosowanych do potrzeb osób z różnych grup
wiekowych i o różnych zainteresowaniach oraz towarzyszący temu wysoki
poziom obsługi Klienta. Wynik cieszy
tym bardziej, że planowaniu towarzyszyły obawy, czy uda się przeskoczyć
tak wysoko postawioną poprzeczkę.
Stało się to dzięki dobrej, zgranej pracy
całego zespołu pracowników GOS
i dobrej atmosferze, która pomaga osiągać zamierzone efekty.
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200 000 zł
0 zł

Zakładając tak wysoki dochód wiedziałam doskonale, że konieczne będzie
urealnienie wszystkich źródeł wpływu,
szczególnie poprzez maksymalne wykorzystanie bazy sportowej w godzinach
popołudniowych na zajęcia komercyjne. Tak zrobiłam, dzięki czemu
mamy nowych odbiorców usług, którzy w ramach rocznych umów wynajmują usługi w naszych obiektach. Są to
klienci indywidualni, zewnętrzne szkoły
i przedszkola oraz uczestnicy wielu zajęć
komercyjnych.
Jednocześnie GOS, jako placówka
samorządowa, za cel nadrzędny stawia
sobie bezpłatną organizację i promocję zajęć sportowych i rekreacyjnych
dla mieszkańców gminy. Dlatego wykorzystanie czasu odpłatnego korzystania
z pływalni musi iść w parze z zajęciami
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RASZYNIACZEK
Wystawa Świąteczna GOK-u

Dzień Dobry!

Przedstawiamy wybrane prace
plastyczne o tematyce świątecznej

Tak oczekiwane przez Was Święta Bożego
Narodzenia już tuż, tuż... Życzę, by były
dla Was radosne i szczęśliwe. A do życzeń
dołączam fotografie pięknych prac plastycznych, wykonane przez raszyńskie dzieci
na „Wystawę Świąteczną”, zorganizowaną
przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę
Raszyńską w budynku biblioteki.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

Antonina Sawicka

Pola i Lena Gromek

Przedszkole „Pociecha”

Świątecznie pozdrawiam, Raszyniaczek

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Magda Karpiuk Czarnecka,
Bartek Rytel, Borys Kowal

Dominika Walczak, Julia Michalak,
Filip Lewecki, Dominik Danielewicz

Przedszkole w Sękocinie

Maria Wróblewska, kl. 1 B

Natalia Szulc, kl. 1 F

Bajkowe Przedszkole S.C.

Matylda Bochnia

Maja Świątkowska

Muzyczne Przedszkole Niepubliczne „Zebra”

Selin Berfin Gigek, Piotr Pawlicki

Julia Łuczak, Aleksander Tomaszewski

Weronika Artomska

Kuba Stencel

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

