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RELACJE

Referendum prezydenckie
Dnia 6.09.2015 roku, w niedzielę, odbyło się
referendum, które ogłosił pan Prezydent
Bronisław Komorowski, a zatwierdził senat
RP. Frekwencja tym razem nie dopisała, była
tak samo nikła w Raszynie, jak i w całej Polsce. Sprawdziła się za to Gmina; lokale były
wysprzątane, estetyczne, a komisje sympatyczne i kompetentne.
Z komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że spośród 30 565 826 polaków
uprawnionych do głosowania, w referendum ważne głosy oddało 2 384 780 osób,
czyli 7,80 %. Wobec powyższego wynik referendum nie jest wiążący.
W Gminie Raszyn spośród 16 513 osób
uprawnionych do głosowania ważne głosy

oddało 1400 osób, czyli 8,48%. 75,37% spośród głosujących opowiedziało się za jednomandatowymi okręgami wyborczymi, 18,7%
za finansowaniem partii z budżetu państwa, 94,96% za zmianą przepisów prawa
podatkowego.
Jak podają media koszt referendum w całej
Polsce wyniósł przynajmniej 88 mln zł. Jest
to kwota, którą nasza dość zasobna gmina
wydaje na inwestycje przez 4-5 lat. Wybudowalibyśmy za to sto kilometrów w pełni
uzbrojonych ulic z odwodnieniem i zagospodarowaną zielenią albo 350 nowych mieszkań
komunalnych lub komplet szkół, przedszkoli
i innych obiektów użyteczności publicznej.
Jacek Kaiper

Komisja w Świetlicy Środowiskowej © J. Kaiper

Budowa Węzła Mszczonowska © M. Kaiper

Jeszcze serwisówki © M. Kaiper

Obwodnica Raszyna
Aleja Krakowska obwiedziona
„Dziś po 21:00 GDDKiA zdejmie szlabany
na odcinku od trasy S8 do S7 w Sękocinie przed skrzyżowaniem w Magdalence
i w ten sposób cała nowa obwodnica Janek
i Nadarzyna stanie się dostępna dla kierowców. Mieszkańcy Radomia i wszyscy jadący
od strony Krakowa do Warszawy wjadą znacznie szybciej.” – zapowiedział Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski i tak się stało. Obwodnicę otwarto wprawdzie o 23,00, ale co znaczą
te dwie godziny wobec wielu lat oczekiwania.

ulicę Mszczonowską z Obwodnicą i w Sękocinie Starym, gdzie nowa trasa wchodzi w Aleję
Krakowską. Nie oznacza to, że budowa trasy
została ukończona. Dalsze prace potrwają
przynajmniej do końca roku, a dotyczyć
będą budowy estakad w Mszczonowskiej.
Do wykonania zostały praktycznie wszystkie ulice poprzeczne i serwisówki. GDDKiA
zapowiada, że przed świętami Bożego Narodzenia odda do użytkowania zarówno estakady w węźle Janki Małe, jak i zakończy prace
w ulicy Mszczonowskiej.

Te samochody nie jadą przez Raszyn © M. Kaiper

17 września 2015 r., o godzinie 23.00,
pierwsze samochody pokonały nowo
wybudowany odcinek Trasy S8 na odcinku
pomiędzy węzłem Janki Małe a ulicą Słoneczną w Sękocinie Starym. Dzięki niemu
kierowcy zmierzający z Krakowa do Warszawy
nie utkną w korkach w Raszynie, a i wyjeżdżającym w odwrotnym kierunku, też się to
nie przytrafi. Nowy odcinek nie jest długi,
ma zaledwie 2,5 km, ale jego oddanie zależało od wykończenia dwóch ważnych węzłów
drogowych: w Jankach Małych, które wiążą
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Koniec korków w Raszynie?
Zgodnie z oczekiwaniami w Raszynie znacznie zmniejszyły się korki. Wprawdzie w godzinach szczytu wzrasta liczba samochodów,
przy Sportowej i Młynarskiej trzeba trochę poczekać, ale nijak się to ma do stanu
poprzedniego. Już niedługo przedostanie
się z Raszyna wschodniego do zachodniego,
w poprzek Alei Krakowskiej, przestanie się
mieszkańcom kojarzyć z niebezpieczną
wyprawą, w czasie której na pewno groziło
zatrucie spalinami, a możliwe było też potrącenie przez samochód.
Jacek Kaiper

E77 do Krakowa © M. Kaiper

WYBÓR OPERATORA CMR

Niech wygra najlepszy!
Centrum Medyczne Raszyn
W okresie od czerwca 2011 do sierpnia
2014 r. Gmina Raszyn stworzyła nowoczesne, bogato wyposażone Centrum Medyczne
Raszyn. Powierzchnia użytkowa CMR wynosi
1879,68 m2, a przyległego terenu 3734 m 2.
Obiekt składa się z dwóch budynków położonych przy ul. Poniatowskiego 18a w Raszynie. Pierwszy, wybudowany niespełna 3 lata
temu, składa się z trzech kondygnacji. Drugi
– to gruntownie wyremontowany i zmodernizowany budynek ośrodka zdrowia, który
powstał w latach 70. XX w.
Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia
podstawowej oraz specjalistycznej działalności leczniczej. Na mocy rozpisanego niedawno postępowania przetargowego Gmina
Raszyn wynajmie go w tym celu za symboliczną kwotę minimalną w wysokości 1000 zł
netto miesięcznie. Ponadto, najemca zobowiązany będzie do opłacania kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu, podatków
i ubezpieczenia.

Dlaczego przetarg?
O konieczności rozpisania przetargu wyłaniającego kolejnego operatora, mówiło się
w gminie od dawna. Ponieważ obiekt był
w trakcie budowy, dwa lata temu radni zdecydowali o przedłużeniu umowy z wieloletnim operatorem - SZPZLO Warszawa Ochota.
Liczono też, że w nowych, znacznie lepszych
warunkach, operator będzie miał szansę na
poprawienie jakości leczenia.
Pomimo zdecydowanie lepszych warunków lokalowych obecny operator nie spełnił stawianych przed nim oczekiwań. Dlatego też w sierpniu br. Rada Gminy Raszyn
postanowiła o niepodjęciu uchwały o przedłużeniu dzierżawy Centrum Medycznego
Raszyn SZPZLO Warszawa Ochota. Decyzja
radnych wynikała z niezadowolenia wielu
mieszkańców z jakości świadczonych usług.
Potwierdziły to wyniki ankiety, zaprezentowane w poprzednim numerze Kuriera
Raszyńskiego.
Stąd też koniecznym było rozpisanie
nowego przetargu na wynajem obiektu
przez operatora, który zagwarantuje najlepsze warunki leczenia. Liczymy na to, że podjęta procedura przetargowa pozwoli wyłonić
operatora, który spełni w końcu nasze oczekiwania. Zwłaszcza, że znamy placówki, które
pracując w znacznie gorszych warunkach
gwarantują mieszkańcom lepszy organizacyjnie poziom świadczeń medycznych. Do przetargu może oczywiście przystąpić obecny

Poradnia okulistyczna © M. Kaiper

operator, ale może liczyć na wygraną wtedy,
gdy swoją ofertą prześcignie konkurentów.
W tej sprawie nic nie jest przesądzone.
Zarządzeniem z dnia 17 września 2015 r. Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba rozpoczął
procedurę wyłaniania operatora, który przez
kolejne 3 lata, począwszy od stycznia 2016
r., podejmie w Centrum Medycznym Raszyn
działalność leczniczą w zakresie publicznej ochrony zdrowia w oparciu o umowy
zawierane z NFZ lub innym płatnikiem tych
świadczeń.
Zakres działań operatora obejmować
będzie pełnozakresową, podstawową opiekę
zdrowotną dla wszystkich grup wiekowych,
a także rehabilitację leczniczą, stomatologię i ambulatoryjną opiekę specjalistyczną
w zakresie ginekologii. Ponadto, wyłoniony

w przetargu operator zobowiązany będzie
do podjęcia starań o zawarcie z NFZ umów
o świadczenie usług z innych specjalności,
wśród których preferowane będą: kardiologia, laryngologia, okulistyka oraz neurologia.
Od 18 września do 8 października br. zainteresowani najemcy mogą oglądać obiekt i zapoznawać się z jego dokumentacją.
Oferty można składać do 13 października
2015 r. Informacje o rozstrzygnięciu przetargu
oraz jego wyniku pojawią się na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń. O wynikających z przeprowadzonego
postępowania przetargowego i wszelkich
zmianach będziemy Państwa informować
na bieżąco w kolejnych numerach Kuriera
Raszyńskiego.
Michał Kucharski, Urząd Gminy Raszyn

Poradnia otolaryngologiczna © M. Kaiper

Poradnia kardiologiczna © M. Kaiper

Poradnia kardiologiczna © M. Kaiper
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INWESTYCJE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
17 września 2015 r. na stronie BIP Gminy Raszyn pojawiła się informacja
o wyłonieniu, w drodze przetargu, wykonawcy kolejnych odcinków sieci
kanalizacyjnej. Są to:
ZADANIE NR 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową
wodociągu w ul. Błękitnej w miejscowości Jaworowa, gm. Raszyn.
ZADANIE NR 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Długiej
w miejscowości Podolszyn Nowy, gm. Raszyn”.
Najlepszą ofertę zgłosiło konsorcjum firm: Sławomir Dymowski IBF
z Warszawy i IBF Budownictwo Sp. z Białej Podlaskiej, które zadanie pierwsze wykonają za 225 117,65 zł
brutto, a zadanie drugie za cenę 75 625,57 zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 15.12.2015 r.,
a oferowany okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy.

Ul. Błękitna © J. Kaiper

Kanał ulgi we wsi Jaworowa
28 sierpnia bieżącego roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gmina Raszyn ogłosiła przetarg otwarty
na budowę kanału zrzutowego dla kanału ulgi w ulicy Promyka we wsi Jaworowa na terenie Gminy
Raszyn. W związku z pytaniami, które zadały zainteresowane firmy precyzującymi zamówienie będące przedmiotem przetargu dnia 9 września 2015 r. Gmina
Raszyn udzieliła odpowiedzi, publikując ją na stronach BIP. Zamawiający oświadczył, że odpowiedzi stają się integralną częścią zamówienia, które przewiduje wybudowanie kanału zrzutowego dla kanału ulgi Kanału Załuskiego o długości 109 m.
Kanał zrzutowy będzie miał wylot o konstrukcji betonowej do rzeki Raszynki. Skarpy
i dno koryta rzeki, w ramach zamówienia, zostaną umocnione narzutem kamiennym
wzmocnionym palisadami z okrąglaków.
Termin wykonania prac przewidziano do dnia 30 listopada.
Ul. Promyka kanał ulgi dotrze do Raszynki © J. Kaiper

Remonty chodników na Mokrej
16 września bieżącego roku Gmina Raszyn ogłosiła przetarg nieograniczony na„Remont chodników i zjazdów w ul. Mokrej w miejscowości Raszyn”celem zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji pieszej
na ulicy gminnej. Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających
na remoncie istniejących chodników i zjazdów w ul. Mokrej na odcinku
od Al. Krakowskiej do ul. Nowej tj. wymianie istniejącej uszkodzonej
nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej i masy bitumicznej na nawierzchnię z kostki betonowej oraz wymianę istniejących uszkodzonych krawężników.

Chodniki do naprawy © J. Kaiper

Przebudowa szkoły w Ładach
Archimedia - Pracownia Architektoniczna Architekci & Inżynierowie z Poznania podjęła się, w wyniku zwycięstwa w przetargu, opracować dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej w Ładach
na podstawie elementów częściowych dokumentacji projektowej, które zamawiający uznał, jako koncepcję projektową
opracowaną przez Karpla Konsulting Sp. z o.o.. Jest to kolejne podejście do projektu, którego celem jest rozbudowanie i zmodernizowanie szkoły oraz dostosowanie jej do pełnienia, poza funkcją dydaktyczną, innych działań na rzecz
środowiska. Niestety poprzedni projektant zawiódł oczekiwania i zrezygnował z zamówienia. Tym razem za kwotę
346 860,00 zł, pracownia architektoniczna z Poznania podjęła się wykonać projekt w terminie siedmiu miesięcy od czasu
podpisania umowy z wykonawcą, w tym czasie uzyskać pozwolenie budowlane na konieczne rozbiórki i budowę obiektu
oraz sprawować nadzór autorski nad budową.
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INWESTYCJE

Ulica Kwietniowa
Ulica Kwietniowa, która łączy wieś
Wypędy z węzłem Sokołowska, a poprzez
Platynową z Jankami Małymi „przeżywa”
renesans. Uzbrojenie w komplecie, jeszcze tylko kratki ściekowe dla deszczówki,
nawierzchnia i chodniki. Praca wre.
Prace na Kwietniowej wykonywane są
przez Gminę Raszyn w kooperacji z firmą
Strabag S.A. – wykonawcą trasy S8
na raszyńskim odcinku.
Na ulicy kwietniowej © J. Kaiper

Na ulicy kwietniwej praca wre © J. Kaiper

Ulica Topolowa
Pisaliśmy o niej kilkakrotnie. Budowa jest skomplikowana, ponieważ pod istniejącym uzbrojeniem drogowcy
kładą instalację odciągającą wody opadowe. Gdy robiliśmy zdjęcia, zachodnia część ulicy była już uzbrojona,
wykorytowana, a ekipy okładały chodnik. We wschodniej
części pozostało więcej do zrobienia, choć i tu postępy są
widoczne, istnieje już instalacja odwadniająca. Za miesiąc będziemy się cieszyć nową Topolową.
Z ostatniej chwili: drogowcy ułożyli nawierzchnię na
dużym fragmencie ulicy. Już wkrótce prace zostaną
zakończone.

Ulica Topolowa, w trakcie prac © J. Kaiper

Ulica Topolowa od zachodu © J. Kaiper

Ulica Platynowa

Serwisówka; Wypędy - Janki Małe © J. Kaiper

Ulica Platynowa gotowa © J. Kaiper

Ulica Platynowa jest niewielka i krótka, stoi przy niej
tylko jeden dom, ale to wszystko nie ujmuje jej znaczenia dla Wypęd i Gminy, stanowi bowiem dojazd do serwisówki biegnącej wzdłuż trasy S8, z ulicy Kwietniowej.
Dzięki niej możemy podróżować wzdłuż Obwodnicy
z węzła Sokołowska do Janek Małych. Nawierzchnia
asfaltowa równa jak stół, pobocza wysypane utwardzonym wapiennym grysem, rurowe odprowadzenia deszczówki co kilkadziesiąt metrów. Jest to nowa trasa, która
udrożnia południową część Gminy.

strony redaguje Jacek Kaiper
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WIEŚCI Z POWIATU

Raport z powiatu o pracach drogowych w rejonie Raszyna
Podsumowanie sezonu letniego 2015 r.
Parę słów o powiecie,
jako jednostce samorządowej

Co udało się dokonać
w 2015 roku w Raszynie?

Powiat jest jednostką samorządową, która
zgodnie z przyjętymi założeniami reformy
samorządowej wypełnia zadania o charakterze ponad gminnym. Dominującymi zadaniami powiatu są działania z zakresu sfery
społecznej: prowadzenie szkół ponad gimnazjalnych, ochrona zdrowia, prowadzenie
instytucji kultury, pomoc społeczna, pomoc
niepełnosprawnym, aktywizacja rynku pracy,
transport zbiorowy, bezpieczeństwo obywateli oraz porządek przestrzenny i ekologia.
Bardzo ważnym zadaniem powiatu są także
drogi publiczne.

Większa część zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w roku 2015 dotyczyła
bieżących zadań modernizacyjnych i remontowych na drogach powiatowych.
W Gminie Raszyn zakres tych prac dotyczył:
– wykonania napraw nawierzchni dróg
powiatowych,
– wykonania wycinki drzew i krzewów
w pasie dróg powiatowych,
– wykonania oznakowania poziomego
w drogach powiatowych,
– wykonania konserwacji i czyszczenia kanalizacji deszczowej w pasie dróg powiatowych,
– wykonania remontu poboczy przy drogach
powiatowych
– wykoszenia traw i chwastów w pasach dróg
powiatowych,
– sprzątania nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasów drogowych w drogach
powiatowych,
– wykonania dokumentacji technicznych
dla kolejnych dróg powiatowych w Gminie
Raszyn.

Co o utrzymaniu dróg mówi ustawa?
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz.
460) wskazuje, iż generalnymi zadaniami
zarządcy drogi jest w szczególności utrzymywanie jej nawierzchni, chodników, drogowych
obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem
ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego, wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez
ich użytkowników, wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy
występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, odpowiednie ich
znakowanie m.in. wskazujące na występujące
zimą zagrożenia.

Remont ul. Warszawskiej we wsi
Dawidy
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Co pozostało do wykonania
w 2015 roku?
Kolejne w porządku zadań do realizacji
w budżecie powiatu jeszcze w 2015 roku jest:
– budowa ronda w Falentach Nowych na
skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2844W
i 2842W (ul. Falencka z ul. Olszynową – przygotowanie przetargu na projekt ronda)
– przebudowa dróg i urządzeń odwadniających drogi powiatowe w Gminie Raszyn.
W 2016 roku będziemy dalej konsekwentnie realizować w powiecie strategię poprawy i rozwoju dróg powiatowych

Oczyszczone rowy przy ulicach
powiatowych w gminie Raszyn

Rozwidlenie ulic Olszynowej
i Falenckiej – niezbedne rondo
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Nowe barierki przy SP Łady

w naszym regionie. Główny nacisk położony
będzie na lokalne rozbudowy naszych dróg
o nowe odcinki chodników oraz przebudowę
i budowę obiektów mostowych zapewniającą
nieograniczoną dostępność wraz z odpowiednim oznakowaniu pionowym i poziomym,
a także montażu urządzeń bezpieczeństwa
ruchu. Pracujemy też nad projektami ścieżek
pieszo-rowerowych, które w znaczny sposób
poprawią infrastrukturę drogową mieszkańcom powiatu pruszkowskiego.
Przy okazji, chciałam serdecznie podziękować za dobrą współpracę Radnym Gminy
Raszyn, którzy są przedstawicielami rejonów, przez które przebiega najwięcej dróg
powiatowych. Są to: Pan Tadeusz Pawlikowski – Dawidy i Dawidy Bankowe; Pan Ireneusz Koper – Falenty Nowe, Falenty Duże,
Laszczki; Pan Sławomir Ostrzyżek – Falenty,
Pani Agnieszka Boczkowska – Jaworowa
I, Jaworowa II, Pani Teresa Nowak – Janki,
Wypędy, Puchały; Pani Elżbieta Marzec-Szeląg – Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.
W galerii fotograficznej przedstawiam Państwu zdjęcia, jakie wykonałam w trakcie prac
remontowo-modernizacyjnych na drogach
powiatowych w Gminie Raszyn.
Katarzyna Klimaszewska Radna Powiatu Pruszkowskiego
foto © Katarzyna Klimaszewska

Droga Hrabska – oczyszczone
chodniki i skoszone pobocza

Remont ul. Warszawskiej we wsi
Dawiy © K. Klimaszewska

Usunięcie awarii na ul.
Warszawskiej

SESJA RADY GMINY RASZYN

XIII Sesja Rady Gminy Raszyn

XIII Sesja Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

Dnia 17 września 2015 roku odbyła się XIII
Sesja Rady Gminy Raszyn. Po otwarciu obrad
i stwierdzeniu kworum przyjęto jednogłośnie porządek obrad, do którego dodano trzy
uchwały wnioskowane już po zwołaniu Sesji.

Sprawozdania z Powiatu
i ze Spółki Wodnej
Na wstępie wysłuchano sprawozdania Radnej Powiatu Pruszkowskiego pani Katarzyny
Klimaszewskiej, która zapoznała zebranych
z planami inwestycyjnymi powiatu na rzecz
naszej gminy w 2016 r. Zgodnie z przyjętą
obecnie przez powiat polityką zrównoważonego budżetu, który zakłada równomierne
inwestowanie w gminach, mamy wreszcie
szansę na poprawę stanu dróg powiatowych.
Jeśli przeforsowana przez naszych radnych
w powiecie zasada się ziści – możemy liczyć
na znaczne inwestycje. Pani Klimaszewska
wymieniła listę inwestycji, które na naszym
terenie w przyszłym roku będzie prowadził
powiat pruszkowski, jeśli nasi radni uzyskają
poparcie radnych z innych gmin Powiatu
Pruszkowskiego. Zapytana o wartość oszacowała ją na dwanaście milionów złotych.
Zebrani przyjęli tę informację z niedowierzaniem, ponieważ w poprzednich kadencjach
inwestycje powiatowe nie przekraczały kilku
milionów przez cztery lata, ale w całej rozciągłości poparli działania w tym zakresie.
Następnie zabrał głos pan Paweł Iwanicki, Prezes Spółki Wodnej Raszyn. W swoim
wystąpieniu przedstawił sytuację, w jakiej
znajduje się obecnie Spółka i prace, które
prowadzi na terenie Gminy Raszyn. Wspomniał o procesie sądowym, jaki prowadzony
jest wobec poprzednich władz Spółki i konsekwencjach prawnych, jakie z niego wynikają.
Z jego wypowiedzi wnioskować było można,
że porozumienie Spółki z Gminą w sprawie
rozliczenia zeszłorocznej dotacji jest bardzo
bliskie.

Uchwały
Jako pierwszą przyjęto uchwałę wyłączającą
obowiązek przetargu dla obecnego dzierżawcy stołówki szkolnej, któemu umożliwiono ponadto wynajęcie w gimnazjum
pomieszczenia, w którym będą wydawane
obiady oraz prowadzone usługi małej gastronomii. Radni przyjęli dwie uchwały w sprawie
przejęcia przez Gminę działek drogowych
w Sękocinie Starym i Słominie oraz odrębną
uchwałą nadali nazwę: Szafirowa ulicy
w Podolszynie Nowym. Również uchwałą
zredagowano treść Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raszyn na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022. Następnie
zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we
wsi Falenty w Gminie Raszyn w rejonie ulicy
Sokołowskiej.
Wójt, pan Andrzej Zaręba przedstawił
projekt umowy pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Gminą Raszyn dotyczącej współpracy przy budowie kanalizacji deszczowej
w drodze powiatowej - ulicy Długiej w Dawidach Bankowych. Zgodnie z porozumieniem
Gmina Raszyn sfinansuje budowę kanalizacji w kwocie 1 052 630,00 złotych, zaś powiat
pruszkowski będzie pratycypował w kosztach
w wysokości 400 tys. zł. W związku z tym,
zaszła konieczność zmiany budżetu Gminy na
rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sprawozdania
Przewodniczący komisji złozyli sprawozadania z ich pracy, po czym informację o działaniach podejmowanych przez gminę od czasu
poprzedniej sesji złożył Wójt pan Andrzej
Zaręba. Wymienił inwestycje zakończone,
trwające i projektowane, a wśród nich:
– przebudowę ulicy Topolowej, największą
obecnie gminną inwestycję drogową, na którą
składa się nie tylko przebudowa nawierzchni
i chodników, ale przede wszystkim budowa

kanalizacji deszczowej, którą ekipa budowlana musi zmieścić pod istniejącym
uzbrojeniem.
– przebudowę ulicy Kwietniowej w Wypędach prowadzoną w ramach kooperacji
Gminy z Generalną Dyrekcją, gdzie Gmina
wykonała uzbrojenie drogi wraz z kanalizacją deszczową, a firma Strabag, ze zlecenia kooperanta, wykonuje nawierzchnię
i chodniki.
– ogłoszony przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Jaworowej przy ulicy Błękitnej oraz w miejscowości
Podolszyn Nowy w sięgaczu od ulicy Długiej.
– przetarg otwarty na budowę kanału ulgi
dla Kanału Załuskiego w ulicy Promyka we
wsi Jaworowa,
– w wyniku przetargu wyłonienie projektanta rozbudowy szkoły podstawowej
w Ładach, który jako koncepcję projektową
przyjął poprzedni, nieukończony projekt.
– ogłoszony przetarg na remont chodników
i zjazdów w ul. Mokrej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Nowej.
W dalszym ciągu sprawozdania Wójt pan
Andrzej Zaręba wspomniał o ważnych wydarzeniach w życiu Gminy Raszyn, w których
uczestniczył Urząd Gminy, a mianowicie o:
– nadaniu nazwy Plac Powstańców Warszawy 1944, placowi naprzeciw Urzędu Gminy
oraz
– Dożynkach Gminnych – uroczystości tradycyjnie obchodzonej pod koniec lata. Oba
wydarzenia zorganizowało Centrum Kultury Raszyn, integrując pracą przy nich wiele
środowisk.

Sprawy różne
Sołtys Janek, pan Adam Kazubek wystąpił w sprawie odnowienia Urzędu Gminy,
którego stan, jak wynikało z wypowiedzi,
nie wystawia dobrego świadectwa Gminie.
Na zarzut odpowiedział Wójt pan Andrzej
Zaręba, podzielając w części opinię sołtysa,
wskazując na potrzebę nie tylko remontu,
ale i rozbudowy Urzędu w związku z co raz to
nowymi zadaniami składanymi przez Rząd na
gminy. Jednak, zdaniem Wójta, Urząd radzi
sobie w tych warunkach, które są obecnie,
a potrzeby inwestycyjne Gminy Raszyn nie
pozwalają na wydanie wielu milionów złotych
na ten cel. Wójt nie wykluczył, że sprawa ta
stanie na porządku dziennym w nieokreślonej
przyszłości, gdy wzrośnie ilość spraw nałożonych na urząd i finanse Gminy na to pozwolą.
Jacek Kaiper
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LGD NADARZYN-RASZYN

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
NADARZYN – RASZYN
Na początku czerwca br. ukonstytuowało się
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn”, założone przez 36 przedstawicieli obydwu gmin. Celem rozpoczętej
współpracy jest ubieganie się o środki unijne
z nowej perspektywy. Jak czytamy na stronie
Ministerstwa Rolnictwa, Komisja Europejska, 12 grudnia 2014 r. „zatwierdziła polską
wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, która szczegółowo
opisuje każdy z rodzajów dostępnej pomocy.
A jest o co się bić, ponieważ w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
w latach 2014 – 2020 na Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich przeznaczono 13,5 mld
euro. Szczegółowe cele Stowarzyszenia zawierają następujące zapisy:
1. Wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin Nadarzyn
i Raszyn;
2. Opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej LSR, w rozumieniu przepisów
PROW dla obszaru gmin, o których
mowa w pkt. 1;
3. Ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania
odnawialnych źródeł energio, rozwój
turystyki i sportu oraz popularyzację
i rozwój produkcji wyrobów regionalnych

w gminach, o których mowa w pkt. 1 oraz
na terenie Polski i za granicą;
4. Aktywizowanie ludności wiejskiej
do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w granicach,
o których mowa w pkt 1 oraz na terenie
Polski i za granicą;
5. Upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, zarówno
na obszarze działania stowarzyszenia, na terenie innych gmin, powiatów
i województw Rzeczypospolitej Polskiej,
a także w innych wybranych powiatach
i jednostkach administracyjnych Unii
Europejskiej oraz poza nią;
6. Rozwój edukacji na terenach wiejskich;
7. Poprawę konkurencyjności rolnictwa
i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
Poprawę jakości życia na obszarach wiejskich
oraz popierania różnicowania działalności
gospodarczej”1
Po zarejestrowaniu LGD Nadarzyn Raszyn
rozpoczną się starania o środki na przygotowanie do opracowania nowej strategii.
Doświadczenia w tym względzie ma już
Nadarzyn, który przez 6 lat był członkiem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Wsparcia
1

Wiadomości Nadarzyńskie Nr 6 (195) Czerwiec 2015

Wójt Andrzej Zaręba i Witold Czuksanow © J. Kaiper

„Ziemia Chełmońskiego”, dzięki czemu
zarówno gmina jak i mieszkańcy mogli starać się o dofinansowanie ze środków UE.
Decyzja o podjęciu wspólnych działań
wynika ze zmiany zasad przyznawania środków w obecnej perspektywie unijnej premiującej mniejsze grupy. Każda z gmin obecnie
powołanego Stowarzyszenia ma szansę
na uzyskanie po 2,5 mln złotych.
W pierwszych dniach września br. na spotkaniu Wójta Andrzeja Zaręby z sołtysami
gościł Prezes Witold Czuksanow, który opowiedział o celu i sensie powstania stowarzyszenia. Warto dodać, że z Gminy Raszyn członkami LGD Nadarzyn – Raszyn są: Mirosław
Chmielewski, Władysław Walczak, MichałKucharski. Liczymy na to, że dzięki podjętym
działaniom nasza gmina zyska kolejne środki
z UE wspomagające nasz rozwój.
Michał Kucharski, Urząd Gminy Raszyn

Spotkanie z sołtysami w sprawie wydatkowania
funduszy sołeckich
Dnia 3 września w Urzędzie Gminy Raszyn
odbyło się spotkanie Wójta Andrzeja Zaręby
z Sołtysami, Przewodniczącymi Zarządów
Osiedli i Radnymi. Celem spotkania było wyjaśnienie, na co, w świetle przepisów zawartych
w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych, a także kilkuletniej praktyki, można przeznaczyć fundusze
sołeckie, bez obawy zakwestionowania ich
przez RIO. Wójt podkreślił, że cele muszą być
zgodne z zadaniami własnymi gminy, być
powszechne, czyli wydatkowane tak, aby były
dostępne dla wszystkich mieszkańców sołectwa oraz powinny służyć poprawie warunków
życia mieszkańców.
8

W dyskusji, która rozgorzała sołtysi dopytywali o szczegółowe wskazania dla konkretnych celów. Szczególne zainteresowanie
wzbudziło pytanie, czy z funduszy sołeckich
można finansować wycieczki. Z wypowiedzi
Wójta wynikało, że fundusze nie mogą słuzyć
finansowaniu wycieczek, nie wolno również,
w oparciu o nie, zaciągać wieloletnich zobowiązań. Natomiast można za nie nabywać
środki trwałe, ogłaszać konkursy ogólnodostępne i fundować nagrody uzasadniając
wydatki spełnianiem wyżej przedstawionych
warunków.
Spotkanie posłużyło również zapoznaniu zebranych z działaniami niedawno
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powołanego stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania (LGD) Nadarzyn-Raszyn. Obecny
na spotkaniu prezes Witold Czuksanow,
opowiedział o Stowarzyszeniu. Umieszczony
powyżej artykuł przybliża Państwu cele
i zadania tej organizacji.
Jacek Kaiper

CENTRUM KULTURY RASZYN

Koncert ALICJI MAJEWSKIEJ
i WŁODZIMIERZA KORCZA
Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza
Korcza zainaugurował sezon kulturalny
2015/2016 w „Centrum Kultury Raszyn”.
Alicja Majewska należy do tych nielicznych
dam polskiej piosenki, które mimo upływu
lat (karierę solową rozpoczęła w 1974 r.) niezmiennie przyciągają publiczność. Recital
rozpoczął utwór „Dopóki śpiewam”, a wysłuchaliśmy m.in. takie przeboje jak „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”, czy
„Jeszcze się tam żagiel bieli”. Ze swojej ostatniej płyty pt. „Piosenki z których się żyje”
zaśpiewała utwór tytułowy, a jak sama mówi
są to również piosenki dla których się żyje.
W sumie artystka wykonała kilkanaście piosenek, które wprowadziły wszystkich w znakomity nastrój, a bisów oczywiście nie zabrakło.
Warto przypomnieć, że autorem większości tekstów piosenek jest Wojciech Młynarski, a muzyki oczywiście Włodzimierz Korcz,
znakomity kompozytor i pianista. Po koncercie uśmiechnięci artyści rozdawali autografy
i pozowali do zdjęć z miłośnikami ich twórczości. Zapraszamy na kolejne koncerty, również
te z cyklu „Damy polskiej piosenki”.

Muzyczny duet, fot. Anna Pluta

Mariusz Smolicha
Dyrektor Centrum Kultury Raszyn

Podziekowania na ręce artystów, fot. Anna Pluta

Alicja Majewska, fot. Anna Pluta

Włodzimierz Korcz, fot. Anna Pluta

Wspaniała raszyńska publiczność, fot. Anna Pluta

Autografy dla fanów, fot. Anna Pluta
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Scena Form Scenicznych Teatrzyk dla dzieci

– Marek Majewski pt. „Morskie opowieści”
16 września odbyła się inauguracja cyklu pod
nazwą: Scena Form Satyrycznych. Gospodarzem programu jest Marek Majewski,
a gośćmi tego programu byli: Paweł Dłużewski i Andrzej Brzeski.
Widzowie mogli zapoznać się z piosenkami satyrycznymi Marka Majewskiego,
monologami Pawła Dłużewskiego i poezją
autorską Andrzeja Brzeskiego. Wszystkie
występy poszczególnych wykonawców były
entuzjastycznie nagradzane salwami śmiechu i brawami.
Kolejnym gościem Marka Majewskiego
będzie Tadeusz Drozda, który wystąpi 14 października (środa) o godz. 19 w Centrum Kultury Raszyn.

13 września ponownie na scenie Centrum
Kultury Raszyn odbył się spektakl dla dzieci
w wykonaniu artystów z Teatru Katarynka,
pt. „Morskie opowieści”.
Młodzi widzowie mogli przenieść się
na pokład statku, gdzie rozpoczęli pełen
przygód rejs. Na pokładzie odbyła się akcja
ratunkowa z udziałem ratownika WOPR,
a dzieci miały możliwość poznania jak należy
postępować w przypadku zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku nad jeziorem, morzem, rzeką czy oceanie. Na koniec
spektaklu młodzi widzowie mieli możliwość
zrobienia pamiątkowego zdjęcia z kapitanem
i majtkiem. 		
Paweł Wiśniewski

Teatrzyk dla dzieci , fot. Mariusz Wieteska

Paweł Wiśniewski

Koncert Orkiestry
Kameralnej Państwowego
Zespołu Szkół Muzycznych
im. Karola Szymanowskiego

Marek Majewski, fot. Anna Pluta

Paweł Dłużewski, fot. Anna Pluta

18 września odbył się koncert z okazji inauguracji roku kulturalno-edukacyjnego
w wykonaniu uczniów Orkiestry Kameralnej
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im.
Karola Szymanowskiego.
Dyrektor Centrum Kultury Raszyn pan
Mariusz Smolicha, przywitał przybyłych
gości oraz przedstawił instruktorów prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.
Następnie zaprosił na koncert, który prowadził prof. Zdzisław Halat. Na początku koncertu wystąpił duet saksofonowy, który zaprezentował dwa utwory: G. Gershwina „The man
I love” i D. Gillespie „Groovin hihg”. W drugiej
kolejności uczestnicy koncertu wysłuchali
dwóch utworów klasycznych w wykonaniu
kwartetu smyczkowego. Dużą niespodzianką,
nawet dla koneserów muzyki poważnej, był
występ oktetu fletowego, który w sposób brawurowy wykonał utwór Johanna Pachelbla
– Canon in D.
W finale wystąpiła orkiestra smyczkowa
pod dyrekcją Macieja Przestrzelskego, która
wykonała „Tryptyk Mariacki” Romualda Twardowskiego, „Turn in down” Wojciecha Łukaszewskiego i „Country in E” Krzesimira Dębskiego. Już po raz drugi w CKR młodzi artyści
zaprezentowali wysoki poziom, dostarczając
słuchaczom wielu pozytywnych emocji.
Po koncercie instruktorzy oprowadzali
po salach tematycznych osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach.

Andrzej Brzeski, fot. Anna Pluta
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Paweł Wiśniewski

fot. Anna Pluta

CENTRUM KULTURY RASZYN

II przegląd zespołów
muzycznych seniorów
„ŚPIEWAM, BO LUBIĘ”
19 września br. w odbył się po raz drugi przegląd zespołów
śpiewaczych z okolic Raszyna. Pierwszy przegląd odbył się
w ubiegłym roku w świetlicy Świetlik na Rybiu, a inicjatorką
tego wydarzenia była Pani Alina Sondel.
W tym roku zmieniono zasady udziału w przeglądzie,
ograniczając się jedynie do zespołów śpiewaczych
(bez solistów, kabaretów, monologów). Ponadto każdy
z zespołów miał określony limit czasu na występ. Regulamin
i kontakty z zespołami prowadziła Pani Swietłana Żarczyńska,
kierownik filii CKR w Falentach. Publiczność, w głosowaniu
tajnym, przyznawała nagrodę publiczności. Zespoły z Gminy
Raszyn nie brały udziału w konkursie.
Koncert odbył się w Centrum Kultury Raszyn z w obecności
Pana Wójta Andrzeja Zaręby oraz naszych radnych.
Po przywitaniu przez Dyrektora CKR Pana Mariusza
Smolichę, konferansjerkę poprowadziła osoba „z radiowym
głosem” – Pani Weronika Foryś z Klubu Seniora w Falentach.
Z planowanych czterech zespołów, ze względów losowych
w efekcie wystąpiły dwa, tj „Czerwone Korale” z Opaczy
Kolonia (gm. Michałowice) i „Mrokowiacy” z Mrokowa (gm.
Lesznowola).
Każdy zespół prezentował po 6 utworów. Po występach
gości publiczności rozdano karty do głosowania. Decyzja
była trudna, bo oba Zespoły prezentowały wysoki poziom
– rytmiczność, czystość barwy głosu, poczucie humoru
i wielką muzykalność. W trakcie liczenia głosów miały
miejsce występy zespołów z Raszyna. Urzekła nas piosenka
o Raszynie – melodia z repertuaru Haliny Kunickiej
„o rodzinnym kraju”, tylko tym razem z tekstem Pani Izabeli
MakarskiejJ, a zaśpiewały tę piosenkę „Seniorki”.
Komisja skrutacyjna, złożona z przewodniczących Klubów
Seniora, obliczyła głosy i wyłoniła laureata publiczności.
Na zakończenie kierownikom Zespołów wręczono
statuetki Małej nutki. Laureatem publiczności został Zespół
„Mrokowiacy”, który otrzymał statuetkę Słowika. Były
podziękowania i chwila dla prasy oraz słodki poczęstunek.

Zespół „Czerwone Korale” – gmina Michałowice, fot. Anna Pluta

Zespół "Mrokowiacy" - gmina Lesznowola , fot. Anna Pluta

Zespół "Barwy Jesieni" - Klub Seniora Raszyn , fot. Anna Pluta

Do zobaczenia za rok.
Zyta Stąpel
Przewodnicząca Klubu
Seniora „Brzoza” w Falentach
Zespół "Rybianie" - Klub Seniora Rybie , fot. Anna Pluta

Zdjęcie pamiątkowe, fot. Anna Pluta

Zespół „Seniorki” – Klub Seniora Raszyn, fot. Anna Pluta
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

Teatrzyk dla
dzieci i nie tylko
Za nami udana inauguracja wprowadzania
najmłodszych w świat teatru. Odpowiadając
na potrzeby zgłaszane przez rodziców, do harmonogramu imprez wprowadziliśmy comiesięczne spotkania dzieci ze światem teatru.
Do końca roku czterokrotnie zawita do nas
Teatr Katarynka z Warszawy. Pierwszy spektakl za nami. Na widowni było ok. 40 dzieci
i drugie tyle rodziców. Wszystko wskazuje na
to, że spotkanie było udane. Zobaczcie Państwo sami. 		
Małgorzata Kaiper

Październik w Świetlicy
Środowiskowej w Rybiu
Od początku października w Świetlicy odbywać się
będą wszystkie zajęcia prowadzone przed wakacjami. Mamy też dla mieszkańców nowe propozycje stałych zajęć. Zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży, które odbywać się będą w poniedziałki
po południu i w soboty przed południem. Prowadzone przez Sarę i Agatę, studentki ASP i doświadczone instruktorki, które wprowadzą dzieci i młodzież nie tylko w tajniki technik plastycznych, ale
przede wszystkim pokażą sztukę przez duże „S”.
Zajęcia artystyczne dla dorosłych rozpoczyna
poznanie metody zdobienia przedmiotów zwanej
decoupage. W najbliższym czasie uczestnicy rozpoczną przygotowywanie ozdób bożonarodzeniowych. Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Świetlica Środowiskowa w Rybiu
10 października (niedziela), o godz. 18.00

zapraszamy na kolejny seans „Sobotniego Kina z Oskarem w tle”.
Tym razem wyświetlimy film „Motyl – Still Alice”, nagodzony
Oskarem 2015 za główną rolę kobiecą, a opowiadający o przejmującej historii kobiety, która zmaga się z chorobą Alzheimera.

11 października (niedziela), o godz. 18:00

Rozpoczynamy cykl „Impresje Muzyczne”. Jako pierwsi wystąpią: Wojtek Gęsicki i Rafał Grząka.

15 października (czwartek), o godz. 18:00
Warsztaty savoir-vivre.

17 października (sobota), godz. 18:00

spotykamy się na kolejnym seansie filmowym. Miłośnicy kina
będą mogli obejrzeć film „Teoria wszystkiego”. Tym razem
Oskarem 2015 nagrodzono najlepszą rolę męską.

18 października (niedziela), godz. 15:30

to czas na kolejny Teatrzyk dla Dzieci. Goszczący już w poprzednim miesiącu „Teatr Katarynka” zaprosi dzieci i ich rodziców
do „Muzycznego ZOO”.

Zapraszamy
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLI

Wakacje w „Bajkowym Przedszkolu w Dawidach”

Wycieczka nad stawy © arch. przedszkola

Tegoroczny dyżur wakacyjny powitał nas
upalną pogodą. Z ciekawością witaliśmy
koleżanki i kolegów z raszyńskich przedszkoli, z uśmiechem zapraszaliśmy wszystkich do wspólnej zabawy. To była dobra okazja, by dzieci mogły zawrzeć nowe znajomości
i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy: gościliśmy uczestników Akademii Tańca, którzy
najpierw zaprezentowali współczesne tańce
towarzyskie, a potem uczyli dzieci podstawowych kroków wybranych tańców.
Odbyły się również warsztaty międzykulturowe „Cały świat w naszej klasie”. Wychowankowie zdobyli wiedzę na temat różnorodności
kulturowej, poznali kraje i obyczaje cudzoziemców, a także powody, dla których dzieci
i ich rodzice z różnych krajów przyjeżdżają

do Polski. Dowiedzieli się, dlaczego ludzie
różnią się kolorem skóry, o czym marzą i jak
żyją na co dzień. Podczas warsztatów poznali
pięcioro dzieci (piękne, ręcznie robione lale):
Iwana z Białorusi, Lien z Wietnamu, Rasula
z Czeczenii, Nur z Iraku i Abdiego z Somalii.
Na pamiątkę spotkania, uczestnicy otrzymali
pocztówkę z wizerunkiem dzieci z różnych
stron świata, opatrzoną słowami: „Gdybyśmy
byli jednakowi, dostalibyśmy zawrotu głowy.
Dobrze, że jesteśmy inni. Bądźmy dla siebie
tolerancyjni”. Autorami tego hasła są uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomiu, laureaci konkursu „Zareklamuj tolerancję”.
Korzystając z pięknej pogody, z przyjemnością uczestniczyliśmy w zajęciach sportowych

prowadzonych przez trenera z KS Raszyn. Pan
Paweł organizował różne konkursy, zawody
sportowe, wyścigi, tory przeszkód. Był to dla
przedszkolaków nie lada wysiłek, ale starały
się mężnie sprostać wyzwaniom.
Byliśmy też na spacerze w pobliskiej
szklarni „HRS Dawidy”. Tu mieliśmy możliwość podziwiania pięknych kwiatów
i wspaniałych roślin ogrodowych. Kupiliśmy
nawet różnokolorowe wrzosy, które dzieci
z pomocą pań posadziły w ogrodzie przedszkolnym. Będą nam one przypominały
lato do pierwszych śnieżnych i mroźnych
dni. Odwiedzaliśmy też kaczki i łabędzie
zamieszkujące pobliskie stawy. Dzieci zawsze
pamiętały o okruszkach pozostałych ze śniadania, za co niezwykle wdzięczne były i ryby
i ptaki wodne.
Spędzaliśmy mnóstwo czasu w ogrodzie
przedszkolnym, gdzie oprócz zabaw ruchowych, dzieci mogły lepić, rysować, wycinać
i kleić. Po wyczerpującej pracy odpoczywały
na kocach rozłożonych w cieniu drzew. W najbardziej upalne dni, dodatkową atrakcją była
chłodna mgiełka rozpylana z węża ogrodowego na spragnione ochłody przedszkolaki.
Wszyscy będziemy mile wspominać te dwa
tygodnie wspólnie spędzone w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że za rok znowu się
spotkamy. Zapraszamy!
Nauczycielki „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”

X lat integracji Pod Topolą
„Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni
w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj
tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele
ofiarować innym...” / Albert Schweitzer/
Te słowa laureata pokojowej nagrody
Nobla niech będą najlepszym zaproszeniem
na obchody 10- lecia funkcjonowania oddziałów integracyjnych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”
Przedszkole posiada oddziały integracyjne
od 2005 r. To wtedy nauczyciele i personel
niepedagogiczny podjęli trud pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stanęli przed wyzwaniem jak sprostać
nowym oczekiwaniom i zadaniom? Szukali
odpowiedzi na pytania: jakie zasoby mamy,
a czego potrzebujemy? W czym musimy się
doskonalić? Jakie rozwiązania organizacyjne,
edukacyjne są możliwe do wdrożenia od razu,
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a które należy rozpisać na lata? Nie byłoby
integracji Pod Topolą, gdyby nie pasja i współpraca nauczycieli zaangażowanych w tworzenie idei integracji szeroko rozumianej oraz
zrozumienia i wsparcia władz gminy.
W dniu 27 października 2015 r. w przedszkolu odbędzie się konferencja pt „ Od
wczesnej diagnozy przez terapię do edukacji” z udziałem przedstawicieli instytucji
i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie, integracyjnych placówek edukacyjnych z terenu
powiatu, prezesa Fundacji SYNAPSIS –
Michała Wroniszewskiego, przedstawicieli
Mazowieckiego Kuratora Oświaty i innych
zaproszonych gości. Konferencję kierujemy
do dyrektorów i nauczycieli gminnych palcówek oświatowych, pedagogów specjalnych, rodziców, przedstawicieli samorządowych i wszystkich tych, którzy razem z nami
chcą i mogą umacniać ideę integracyjnego
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wychowania i kształcenia. Będziemy rozmawiali o potrzebie i znaczeniu wczesnej diagnozy małego dziecka, o innym spojrzeniu
na współczesne placówki edukacyjne, zaprezentujemy przedszkola i szkoły, w których
oddziały integracyjne są ich nierozerwalną
częścią, podzielimy się naszymi doświadczeniami i sukcesami. O szczegółach przedsięwzięcia niebawem poinformujemy na naszej
stronie internetowej www.przedszkoletopola.
pl Zapraszam do udziału.
Hanna Pasterska, Dyrektor Przedszkola Pod Topolą

WYDARZENIA

Niecodzienny gość w szkole w Ładach

Gościem wyjątkowym w naszej szkole był
ksiądz Biskup Piotr Jarecki, który w dniu 21
września 2015 roku w ramach wizytacji kanonicznej parafii św. Mateusza w Dawidach
Bankowych odwiedził także naszą placówkę.

Ksiądz Biskup spotkał się z Dyrekcją Szkoły,
przedstawicielami rodziców, radą pedagogiczną i uczniami klas VI, którzy zadawali
Księdzu Biskupowi pytania – te osobiste oraz
dotyczące jego posługi pasterskiej. Szczególne wrażenie wywarł na Księdzu Biskupie nasz poczet sztandarowy – uczniowie
w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego
prezentowali się rzeczywiście wspaniale.
Ksiądz Biskup wyraził radość z promowania
wartości patriotycznych w naszej szkole oraz
uznanie, iż patronem naszej szkoły jest właśnie książę Józef Poniatowski – bohater spod
Raszyna związany z naszą małą ojczyzną.
Nam nauczycielom zaś życzył tego, abyśmy
dla swoich uczniów byli też wychowawcami

i mistrzami, przekazywali im nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także mądrość życiową
i wartości. Podziękował Dyrekcji Szkoły za
bardzo dobrą współpracę z Parafią, życzliwą
atmosferę i wzajemne zrozumienie.
Iwona Pastuszka

Przegląd scholi i zespołów religijnych
La-La-Laudate 2015 w Dawidach Bankowych
W sobotę i niedzielę w kościele parafialnym
pod wezwaniem Świętego Mateusza w Dawidach Bankowych odbył się przegląd scholi
i zespołów religijnych pod nazwą: La – La
– Laudate 2015. W programie przewidziano
nie tylko konkurs, ale i wiele dodatkowych

atrakcji, w tym: ognisko z kiełbaskami, plenerową projekcję filmu „Bóg Nie Umarł”,
występ gospodarzy oraz specjalnego gościa,
wielokrotnie nagradzanego zespołu Good
God, grającego muzykę w stylu regge. Czas
przeglądu pokazał, że organizatorom udało

się zrealizować pomysł na wspólne spędzanie czasu w modlitwie i zabawie. Jacek Kaiper

Jak śpiew staje się modlitwą
Dokumenty Kościoła ujmują śpiew liturgiczny
w kategoriach świętych znaków, których
„używa liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych”, a które „zostały wybrane
przez Chrystusa lub Kościół”. Gdy więc Kościół
„modli się, śpiewa lub działa, wiara uczestników wzrasta, a dusze wznoszą się ku Bogu,
aby Mu oddać duchowy hołd i otrzymać obfitszą łaskę” [KL 33]
„Gdzie człowiek spotyka Boga, tam samo
słowo już nie wystarcza” (Benedykt XVI).
Dlaczego śpiew istnieje i jakie ma znaczenie? Dlaczego nie skupiamy się na słowie
mówionym, czytanym, deklamowanym, a sięgamy po dźwięki, melodię, muzykę? Podobno
słowo „śpiewać” jest jednym z najczęściej
używanych słów w Biblii. I jak każde słowo
zawarte w Biblii jest pewnym wydarzeniem.
Wydarzeniem spotkania Boga i człowieka.
Biblia ukazuje nam śpiewających Izraelitów
po raz pierwszy po przejściu przez nich Morza
Czerwonego. Doświadczyli przejścia: z niewoli
do wolności, ze śmierci do życia. Na interwencję Boga w historię ich życia odpowiadają
śpiewem.

Co śpiew Izraelitów sprzed tysięcy lat ma
wspólnego z nami – z Kościołem Chrystusa?
My także doświadczamy przejścia ze śmierci
do życia – mocą Chrystusa zmartwychwstałego. Dlatego za każdym razem, gdy świętujemy Wielkanoc, włączamy się w śpiew
Izraelitów. Dlatego za każdym razem, gdy
sprawowana jest Eucharystia, jest w niej
obecny śpiew. W śpiewie liturgicznym
muzyka jest „tylko i aż” opisem treści, jakie
niesione są przez słowa. Muzyka nie gra tu
głównej roli. Jednak to dzięki niej Słowo niejako omija rozum i trafia wprost do serca.
Muzyka ma być piękna nie dlatego, aby umilić czas liturgii, ale ponieważ Słowo, dla którego jest nośnikiem, na to zasługuje. Cały
świat drga – a więc wydaje z siebie dźwięk
na pewnych częstotliwościach. Jednak tylko
człowiek jest obdarowany tym szczególnym
darem – darem świadomego kształtowania dźwięków, komponowania ich w piękną
całość, którą nazywamy muzyką. Dar ten
pochodzi od Stwórcy, od Boga, który jest
źródłem wszelkiego piękna, od Boga, który
jest miłością. Śpiew Kościoła jest zrodzony

z miłości - „śpiewanie, to sprawa miłości”
(św. Augustyn).
Za św. Augustynem mogę powtórzyć, że
te same treści, kiedy są śpiewane, poruszają
moje serce mocniej. Śpiew jest darem Boga
dla mnie – odpowiedzią na moją nieumiejętność modlitwy, nieporadność słów. Jest sposobem, by usłyszeć i wyrazić najgłębsze pragnienia serca, a tym samym odkrywać Tego,
który jest Źródłem nie tylko piękna śpiewu ale
całego mojego istnienia.
Czym jest schola? Schola jest „szkołą”
– wspólnym poszukiwaniem Pana Boga
poprzez śpiew. Jest szkołą modlitwy i zaufania. Jest szkołą świadczenia o Chrystusie
poprzez śpiew – dobrze przygotowany, przemodlony... Ten śpiew różni się od śpiewu
tradycyjnego – czterogłosowy, czasem bez
organów, czasem zupełnie bez instrumentów. Ta forma śpiewu to jednak nie przejaw
ambicji, ale poszukiwanie tego Piękna, które
porusza głębię serca.
Ks. kan. Grzegorz Jaszczyk,
Proboszcz Parafii w Dawidach Bankowych
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WAŻNE SPRAWY

Uwaga! Drony.

17 sierpnia bieżącego roku na podejściu do
lądowania lotniska Chopina w Warszawie,

w rejonie Piaseczna, pojawił się dron. Piloci
Embraera 195 Lufhansy w porę dostrzegli zagrożenie i do tragicznego wypadku
nie doszło, jednak służby ruchu lotniczego
musiały zmienić kierunek lądowania. O incydencie powiadomiono policję.
W związku z zaistniałą sytuacją i świadomością, że dronów na Mazowszu jest coraz
więcej, Wojewoda Mazowiecki, pismem
do Wojewodów, Burmistrzów, Prezydentów miast oraz Starostów województwa
mazowieckiego, poinformował o rozpoczęciu kampanii informacyjnej „Lataj z głową”,
dotyczącej zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi. Przypomniał, że wykonujący dronem loty inne

niż rekreacyjne czy sportowe, powinni posiadać świadectwo kwalifikacji, czyli dokument, wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, potwierdzający, że operator
urządzenia potrafi nim w bezpieczny sposób
sterować.
Co więcej, należy pamiętać, że drony, mimo
niepozornego wyglądu, podlegają przepisom prawa lotniczego, nawet wówczas, gdy
są użytkowane w celach sportowych i rekreacyjnych. To ważne dla nas, ponieważ lotnisko
Chopina sąsiaduje z północną częścią naszej
Gminy i nieostrożne kierowanie aparatami
w miejscach niedozwolonych może być przyczyną tragicznych wypadków.
Jacek Kaiper

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Z początkiem roku szkolnego 2015/2016
weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, której zapisy
zmieniły wymagania dotyczące jedzenia
podawanego dzieciom w stołówkach i sprzedawanego w sklepikach szkolnych. Ustawa
reguluje dokładnie, jakie wartości odżywcze
powinny zawierać produkty dostępne w szkolnych sklepikach, jak też dopuszczalną ilość
barwników, cukru i soli. Celem ustawy jest
dokonanie zmiany w nawykach żywieniowych
dzieci, które zamiast chipsów, batonów, hot
dogów czy cukierków powinny jeść:
g Kanapki z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego, również bezglutenowego, z chudymi przetworami mięsnymi i z ryb, jajami,
serem (bez topionego), wyrobami z nasion
roślin strączkowych, orzechami i innymi
nasionami, z masłem, margaryną miękką niearomatyzowaną, z ziołami lub przyprawami
świeżymi lub suszonymi bez soli. Nie wolno
dzieciom podawać do jedzenia soli i sosów,
w tym majonezu. Dozwolony jest ketchup
wyprodukowany ze 120 g pomidorów na 100 g
gotowego produktu.
g Sałatki i surówki, powinny być wykonane
z warzyw surowych lub przetworzonych, nie
suszonych, bez dodatku cukrów i substancji
słodzących, o niskiej lub obniżonej zawartości
sodu/soli, z wyłączeniem produktów poddanych naturalnej fermentacji mlekowej, takich
jak: kwaszona kapusta, kwaszone ogórki.
g Owoce, surowe lub przetworzone nie
suszone, bez dodatku cukrów i substancji słodzących, przygotowane do bezpośredniego spożycia, podawane w całości lub podzielone na porcje, jeśli istnieją
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dostateczne możliwości, to w opakowaniach
jednostkowych.
g Mleko bez dodatku cukrów i substancji
słodzących.
g Napoje zastępujące mleko: napój sojowy,
ryżowy, owsiany, kukurydziany, gryczany,
orzechowy lub migdałowy bez dodatku
cukrów i substancji słodzących, o niskiej lub
o obniżonej zawartości sodu/soli.
g Produkty mleczne: jogurt, kefir, maślanka,
mleko zsiadłe, mleko acidofilne, serwatka, ser
twarogowy, serek homogenizowany lub produkty zastępujące produkty mleczne na bazie
soi, ryżu, owsa, orzechów, migdałów, zawierające nie więcej niż 10g cukrów i nie więcej niż
10g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego
do spożycia.
g Zbożowe produkty śniadaniowe oraz
inne produkty zbożowe, bez dodatku cukrów,
z niską lub obniżoną zawartością sodu/soli,
w opakowaniach jednostkowych, w porcji
nieprzekraczającej 50g.
g Soki i przeciery owocowe, warzywne, owocowo-warzywne, w opakowaniach nieprzekraczających 330 ml, bez dodatku cukrów
i substancji słodzących, o niskiej lub o obniżonej zawartości sodu/soli.
g Koktajle owocowe, warzywne, owocowo-warzywne na bazie mleka, napojów
zastępujących mleko: sojowego, ryżowego,
owsianego, kukurydzianego, gryczanego,
orzechowego, migdałowego, produktów
mlecznych lub produktów zastępujących produkty mleczne.
g Naturalna woda mineralna, woda źródlana i woda stołowa, inne napoje przygotowywane na miejscu bez dodatku cukrów
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i substancji słodzących, herbata, w tym z:
owocami, mlekiem lub napojami zastępującymi mleko, miodem; napary owocowe – niearomatyzowane, kawa zbożowa z: mlekiem
lub napojami zastępującymi mleko.
Podobno co piąte dziecko w Polsce ma nadwagę. Może to powodować teraz i w przyszłości liczne schorzenia. Dlatego, choć to niełatwe, bo jak wiadomo nawyki są drugą naturą
człowieka, dobrze, że podjęto takie działania.
Komunikat umieszczony na stronie Ministerstwa Zdrowia informuje, że celem rozporządzenia, jest nauczenie dzieci, szkół i rodziny,
na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie, dlaczego z diety należy wyeliminować
produkty tłuste, słone i słodzone. Nauczenie
dzieci jak prawidłowo się odżywiać, to dobra
inwestycja w ich przyszłość. Tak jak kiepską
było wcześniej nauczenie młodego pokolenia,
że chipsy, batony, coca-cola, hamburgery czy
zapiekanki to najlepsze jedzenie. Szansę na
powodzenie akcji zwiększa z pewnością fakt,
że w wielu przedszkolach od jakiegoś czasu
stosowane są zalecenia zdrowego żywienia.
Dzieci rozpoczynające naukę w szkole mają
zatem dobre początki. Wystarczy to kontynuować. Może tylko szkoda, że zmiany wprowadzono w ostatniej chwili.
Małgorzata Kaiper

SENIORZY

Inauguracja nowego Klubu Seniora w Jaworowej

Inauguracja Klubu Seniora w Jaworowej © arch. KS

Dnia 3.09.2015 r w Domu Rolnika w Jaworowej odbyło się inauguracyjne spotkanie
nowo powstałego Klubu Seniora w Jaworowej. Na spotkanie przybyli: Wójt Gminy
pan Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady
Gminy pan Dariusz Marcinkowski, w-ce

Przewodnicząca Rady Gminy pani Anna
Matracka, Ksiądz Proboszcz z Parafii Świętego
Szczepana w Raszynie Zdzisław Karaś, radni
i sołtysi wsi Jaworowa pani Agnieszka Frączyk
i pan Kazimierz Ostrowski, który jednocześnie
jest członkiem Klubu Seniora w Jaworowej,
Kierownik Ośrodka Wychowawczego w Jaworowej pan Wojciech Kucewicz, Przewodniczące Klubów Seniora panie: Barbara Turek,
Zyta Stąpel, Halina Pachulska oraz Zarządy
Klubu Seniora. Podziękowano paniom: inicjatorce Janinie Furmańskiej i założycielce Klubu
Seniora Radnej Agnieszce Boczkowskiej.
Wieczór uprzyjemniły zaproszone zespoły
z: Raszyna Seniorki solistki: Izabela Makarska, Alicja Siewiera i Grażyna Troniarz.
Z Rybia w wykonaniu pani Haliny Pachulskiej

usłyszeliśmy „Wspomnienia Dożynkowe” oraz
wystąpił zespół Rybianie. Wszystkim akompaniował Pan Piotr Piskorz. Następnie wystąpił
Pan Edmund Kania z Falent z monologiem
Mariana Załuckiego, a na zakończenie części artystycznej gawędziarka z Klubu Seniora
w Raszynie Alina Wolska – ���������������
Gryba zaprezentowała monolog Hanki Bielickiej. Po części artystycznej Ksiądz Proboszcz poświęcił
nowy Klub Seniora i wszystkich zebranych.
Wójt złożył życzenia od Władz Gminy oraz
prezent - album na przyszłe zdjęcia. Przewodniczące pozostałych Klubów Seniora życzyły
wszystkiego najlepszego. Po spotkaniu
wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek z kawą, herbatą.
Redakcja

Studio Piosenki w Falentach
Studio Piosenki z Falent prężnie działa od
pięciu lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w środy w fili Centrum Kultury Raszyn
w Falentach. Od początku istnienia Studia
skład osobowy się zmienia, ale i tak, ci, którzy przychodzą na spotkania, to pasjonaci
śpiewu. Na zajęciach wprowadzani są w podstawowe arkana warsztatu wokalisty. Uczeni
są prawidłowego oddechu, dykcji, ćwiczeń
wokalnych, rytmicznych i ruchowych. Oswajani są ze sceną poprzez ćwiczenie elementów
ruchu scenicznego, interpretacji oraz znajomości korzystania z urządzeń technicznych
znajdujących się na scenie. Oczywiście zajęcia
w Studio Piosenki nie ograniczają się do teorii,
chociaż przykłada się dużą wagę do szkolenia
warsztatu wokalnego uczestników. Gros czasu
zajmuje opracowywanie utworów, ponieważ
oprócz utworów jednogłosowych śpiewacy

ćwiczą również trudniejsze, dwu, trzy i cztero
głosowe.
W czasie swojej działalności Studio Piosenki z Falent przygotowało kilka programów - przedstawień i tak zwane ilustracje na
potrzeby innych form scenicznych. Ostatni
program pochodzi z repertuaru zespołu The
Beatles. Prezentowany był dotąd kilkukrotnie, a w najbliższej przyszłości fragment tego
programu przedstawiony będzie na Przeglądzie Piosenki Biesiadnej w Kozienicach. Na
kolejny sezon udanej współpracy szykowany
jest nowy program, o którym nic więcej nie
można powiedzieć, ponieważ przed premierą
trzymany jest w tajemnicy.
Uczestników Studia Piosenki łączy prawdziwa miłość do śpiewania, dlatego tworzą zespół charakteryzujący się przyjacielską, wesołą atmosferą, która przemienia się

Studio Piosenki z Falent podczas Dożynek

w prawdziwe przyjaźnie. Studio Piosenki
w Falentach zaprasza wszystkich chętnych
do współpracy.
Ewa Korporowicz

PRZEPROSINY
Nie wiemy, jak to się stało, ale w reportażu
o dożynkach gminnych wśród wykonawców
redakcja Kuriera nie umieściła zespołu Studia
Piosenki z Falent, za co serdecznie przeprasza,
obiecuje poprawę i donosi, że chochlik redakcyjny już dostał burę.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Podziękowanie z Rybia
Klub Seniora Rybie serdecznie dziękuje Przewodniczącym Rad Osiedli Rybie: I - II- III Pani Elżbiecie Szeląg, Panu Marianowi Sierackiemu oraz
Panu Zygmuntowi Nagrodzkiemu za wsparcie naszej działalności. Bez Waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie zrealizować wielu naszych przedsięwzięć. Dziękujemy również władzom Gminy z Panem Wójtem A. Zarębą na czele oraz Dyrektorowi CKR - Panu Mariuszowi Smolicha za
wsparcie finansowe. Z całego serca Wam dziękuję. W zamian obiecujemy godnie reprezentować nasza Gminę. Uważam, iż jesteśmy aktywną
grupą społeczną, na którą Władze Gminy mogą liczyć zawsze i wszędzie.
Z poważaniem – Przewodnicząca Klubu Seniora Rybie Halina Pachulska

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża
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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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dotacje dla biblioteki

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, dzięki pozytywnie zweryfikowanemu wnioskowi, została

we wrześniu dofinansowana kwotą 14.000 zł
w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki
dotacji księgozbiór biblioteki i jej filii powiększył się o 647 woluminów. Są to atrakcyjne
tytuły literatury pięknej dla dorosłych,
popularno-naukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej, w tym również 78 audiobooków.
Wszystkie nowości zostały już opracowywane w systemie komputerowym i trafiły
do rąk Czytelników. Zakup zrealizowano
ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka stara się
corocznie korzystać z możliwości pozyskania środków pozabudżetowych lub sprzętu
na realizację celów statutowych. W 2015 r.

udało nam się dzięki temu wyposażyć instytucję w 3 tablety (6.312,36 zł), oprogramowanie Microsoft (10.990 USD), oprogramowanie edukacyjne na tablety (30 Euro), a także
przeszkolić komputerowo grupę seniorów
(koszt pracy wolontariusza 2.520 zł) i zrealizować projekt integracyjny w partnerstwie
z Ośrodkiem Karta (30.000 zł). Aktualnie
instytucja aplikuje do Programu Instytutu
Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek
2015”, w którym wnioskuje o dofinansowanie
zakupu sześciu nowych zestawów komputerowych kwotą 17.952 zł. Starania biblioteki
o środki zewnętrzne i informacje o realizowanych dzięki nim działaniach można śledzić na
naszej stronie internetowej w zakładce „Projekty i granty”. 		
Magdalena Golec

Kursy językowe
i specjalistyczne
Na dobre zagościła już jesień, nowy rok
szkolny i akademicki został uroczyście zainagurowany, a my wystartowaliśmy z nową
ofertą internetowych kursów językowych
i specjalistycznych. Tym razem umożliwiamy
naszym Czytelnikom naukę języka angielskiego, angielskiego biznesowego, hiszpańskiego i niemieckiego, a także szybkiego
czytania i profesjonalnego fotografowania.
Zaletą kursów jest możliwość samodzielnej nauki w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.
Wystarczy zgłosić się do biblioteki po specjalny kod aktywacyjny, zalogować się na
stronie www.lerni.us lub www.czytaj123.pl,

czy www.fotografia123.pl oraz podać swój
e-mail. Wszyscy Czytelnicy, którzy otrzymają od nas kod aktywacyjny, mogą samodzielnie uczyć się online o każdej porze dnia
do 2 marca 2016 roku włącznie. Wszelkich
szczegółowych informacji udzielamy w godzinach pracy biblioteki, pod nr 22 720 03 81 lub
poprzez e-mail: info@bibliotekaraszyn.pl.
Mamy nadzieję, że długie jesienne i zimowe
wieczory staną się okazją do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, przydatnych szczególnie na rynku pracy. Zapraszamy!

Nowe aplikacje na bibliotecznych tabletach
Jak Państwo zapewne wiedzą, nasza biblioteka od niedawna dysponuje trzema iPadami
Air, które są udostępnione dla wszystkich Czytelników. Wszystko to dzięki udziałowi w projekcie “Tablety w bibliotece”, finansowanym
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. IPady wyposażone są w aplikacje, służące zarówno do nauki, jak i rozrywki.
Testujemy i wgrywamy je na bieżąco, biorąc
pod uwagę potrzeby naszych użytkowników.
Na przełomie września i października otrzymamy od koordynatorów projektu – firmy
Cortland - karty podarunkowe iTunes, które
18

umożliwiają nam bezpłatne pobranie kolejnych czterech płatnych aplikacji - Explain Everything™ Interactive Whiteboard (tablica do
tworzenia prezentacji), Lokomotywa (wiersz
Juliana Tuwima w wersji multimedialnej),
The Human Body by Tinybop (aplikacja wspomagająca naukę o budowie ludzkiego ciała)
i Math Genius Test (test rozwijający umiejętności matematyczne). Przypominamy, że
każdy może zgłaszać propozycje aplikacji na
tablety opiekunowi projektu na adres
dagna.mach@bibliotekaraszyn.pl.
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Nauka pływania w raszyńskim basenie
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie od
początku istnienia pływalni organizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci
i młodzieży. Grono fachowych instruktorów
przekazuje dzieciom wiedzę i umiejętności,
które pozwalają bezpiecznie spędzać wolny
czas na wodnych akwenach. Pływanie jest
także świetnym ćwiczeniem, które wzmacnia organizm i pozwala zachować dobre zdrowie na długie lata. W tym roku liczba zgłoszeń ponownie przekroczyła liczbę miejsc.
Raszyński basen cieszy się renomą nie tylko
wśród Mieszkańców gminy, ale także okolicznych miejscowości oraz dzielnic Warszawy.
Dzieci uczestniczące w kursach organizowanych przez GOS biorą udział w zawodach
„Juniorki”, a Ci którzy przejawiają talent oraz
są gotowi na sprostanie ciężkiemu reżimowi
treningowemu zapisują się do sekcji pływackiej UKS GOS Raszyn, która korzysta z gościnności raszyńskiej pływalni.

Basen otwarty jest na Klientów w każdym
wieku. Zarówno dzieci poniżej 4 roku życia
znajdą dla siebie ofertę, jak również osoby
starsze. Dla pierwszych mamy do zaoferowania zajęcia prowadzone przez Akademię
Ruchu w niedzielne popołudnia, gdzie wraz
z rodzicami oswajają się z wodą. Osoby starsze korzystają natomiast z nieodpłatnych
zajęć gimnastyczno-ruchowych przeznaczonych dla Klubów Seniora z terenu gminy
Raszyn.
Wrzesień to początek roku szkolnego,
w trakcie którego „podstawówki” oraz gimnazjum z terenu Gminy Raszyn, ale również
z okolicznych gmin uczą się pływać w ramach
zajęć WF-u. W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę ze szkołą japońską, której
uczniowie zdobywają umiejętności pływackie na naszej pływalni. Tak duża oferta zajęć
dostępna dla Klientów sprawia, że basen tętni
życiem przez cały dzień od godziny 6 do 22.

Nauka pływania © R. Ulewicz

Duża w tym zasługa dyrektor GOS Pani Katarzyny Klimaszewskiej, która stara się wykorzystać dostępną infrastrukturę w jak największym procencie z pożytkiem dla Mieszkańców
gminy. Zapraszamy serdecznie do naszej pływalni, a także obiektów zarządzanych przez
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie.
Rafał Ulewicz

II Bieg Parafialny ku czci Św. Mateusza

Na starcie Biegu Św. Mateusza © J. Kaiper

20 września 2015 r. odbył się bieg ku czci św.
Mateusza patrona parafii w Dawidach Bankowych. Była to druga edycja tego sportowego
wydarzenia, którego celem jest integracja
lokalnej społeczności Ład i Dawid. Wystartowało blisko 200 biegaczy, wśród których były
dzieci, ich rodzice, dziadkowie – prawdziwa
sztafeta pokoleń. Gościem specjalnym biegu
był Jego Ekscelencja Biskup Piotr Jarecki,
który przebiegł dystans 5 km ramię w ramię
z ks. proboszczem parafii w Dawidach Bankowych Grzegorzem Jaszczykiem.
Wszystkim uczestnikom towarzyszył znakomity humor, a wspólna rywalizacja toczyła
się zgodnie z zasadami fair-play. Nie wynik
był bowiem najważniejszy, a samo uczestnictwo i wspólne pokonanie trasy. Biegacze
konkurowali w czterech kategoriach – kobiet,
mężczyzn, dzieci oraz nordic-walking. Na
zwycięzców w każdej z kategorii czekał miesięczny karnet do klubu squash ufundowany

przez firmę Play2. Wszyscy biegacze otrzymali pamiątkowe medale ufundowane
przez Urząd Gminy Raszyn z wójtem panem
Andrzejem Zarębą oraz przewodniczącym
Rady Gminy Raszyn panem Dariuszem Marcinkowskim na czele. Wśród uczestników
wylosowano urządzenie multimedialne,
które ufundował Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie – główny organizator Biegu.
Mały Adaś nie krył radości, ale i zaskoczenia
z powodu nieoczekiwanej wygranej. Mam
nadzieję, że tablet będzie dobrze służył nie
tylko do zabawy, ale również jako pomoc
w nauce – powiedziała dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska
II Bieg Parafialny wsparli liczni sponsorzy – roślinki dla zawodników ufundowało
HRS Dawidy, kosmetyki firma Editt Cosmetics. Przy organizacji biegu pomagały firmy
Hetman, Elgrom, Cukiernia Ćwiek, Everfresh
Bracia Cwyl, Vertikal oraz Jack Pol. Zabezpieczeniem trasy biegu zajęły się jednostki
straży pożarnej – OSP Dawidy, OSP Zamienie oraz OSP Falenty. O zdrowie uczestników
dbała ekipa pogotowia ratunkowego. Jak
zwykle niezawodni okazali się bracia Krzysztof i Jacek Chałupka z firmy Traffic, którzy profesjonalnie mierzyli czas uczestników. II Bieg
wsparło także Moje Przedszkole pani Violetty
Nojmann, Caritas Parafii Św. Mateusza. Dużej
sceny użyczyli p. Wojciech i Anna Kordowscy.
Sukces organizacyjny imprezy to zasługa

wolontariuszy - uczniów Szkoły Podstawowej
w Ładach oraz ich opiekunek – pani Eli Borsuk
i pani Katarzyny Wojtaś.
Podczas uroczystego zakończenia biegu
uhonorowano zwycięzców, podziękowano
sponsorom, a Jego Ekscelencja Biskup Piotr
Jarecki podzielił pomiędzy uczestników i zgromadzonych gości smaczny tort. Zawodnicy
opuszczali scenę w świetnych nastrojach,
żegnając się słowami – do zobaczenia za rok!
Rafał Ulewicz

RYSZARD EGGINK

z UKS Łady, reprezentantem
Polski na Mistrzostwach Europy
w szachach
Tegoroczny Mistrz Polski Juniorów do 18 lat
Ryszard Eggink, w lipcu reprezentował Polskę na Drużynowych Mistrzostwach Europy.
Jego występ był niezwykle udany, gdyż aż 5
partii szachowych wygrał, jedną zremisował
i tylko jedną przegrał. Mimo bardzo dobrej
gry naszego zawodnika, 4-osobowa reprezentacja Polski zajęła dopiero 7 miejsce.
Aktualnie trzymajmy kciuki za Ryśka,
który w Porec (Chorwacja) w dniach 20.09
– 01.10.2015 reprezentuje Gminę Raszyn
i Polskę w Indywidualnych Mistrzostwach
Europy.
Magdalena Gużkowska-Nurkiewicz
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

23 września, na Placu Powstańców Warszawy 1944 w Raszynie, delegacje dzieci i nauczycieli z naszych przedszkoli spotkały się, aby uczcić
przypadający na 20 września Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Święto zostało ustanowione uchwałą podjętą przez Sejm 13 września 2013 r. w której zapisano: „Doceniając wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju
i wychowaniu dziecka, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka”. Wpisanie tej daty do kalendarza
to prosta droga do popularyzowania wychowania przedszkolnego i wzrostu jego znaczenia w świadomości społecznej.
Święto najmłodszych mieszkańców uczcił też Wójt Andrzej Zaręba i inni pracownicy Urzędu Gminy, spotykając się z dziećmi i obdarowując
je drobnymi prezentami. Wszyscy wspaniale się bawili. Zobaczcie Państwo sami – zdjęcia mówią same za siebie.
Przedszkolaczek

