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NOWY OPERATOR OD STYCZNIA 2016 r.

Pierwszy krok na drodze do poprawy funkcjonowania Centrum Medycznego Raszyn.
WÓJT ANDRZEJ ZARĘBA

RASZYŃSKA SŁUŻBA ZDROWIA

Raszyńska Służba Zdrowia
Organizacja procesu ochrony zdrowia to
jedno z podstawowych zadań własnych
gminy. Realizując je samorząd Gminy Raszyn
rozpoczął trudne i kosztowne zadania zapewnienia mieszkańcom godnych warunków
leczenia. W ciągu 3 lat, od 2011 – 2014 r., kosztem ponad 10 mln złotych, stworzył Centrum
Medyczne Raszyn. Pierwszą część placówki
stanowi nowy obiekt, w którym realizowana
jest obecnie podstawowa opieka zdrowotna,
w drugiej, wyremontowanej, przygotowano
gabinety do prowadzenia leczenia specjalistycznego. Całością zarządza operator
– SZPZLO Warszawa-Ochota, potocznie nazywany ZOZ-em Ochota.

wyłaniającego nowego operatora, ponieważ
mimo przeniesienia do nowego, nowoczesnego obiektu nie uległy oczekiwanej poprawie procedury leczenia. Nadal problemem
było uzyskanie porady lekarskiej u internisty, wspaniale wyposażone pracownie rehabilitacyjne straszyły pustką, a spod wejścia
do budynku nie zniknęły poranne kolejki.
Jednak, z uwagi na trwający jeszcze remont
starej części i zapewnienia SZPZLO Ochota,
że już niedługo porady medyczne będą równie zadowalające jak warunki materialne
stworzone przez Gminę Raszyn, Rada Gminy
podjęła decyzję o przedłużeniu umowy
na kolejne dwa lata.

Powstanie Centrum Medycznego
Raszyn

Pustka w gabinetach
specjalistycznych i kolejki
przed wejściem

Projektowanie i budowa obiektu było pierwszą inwestycją podjętą przez Wójta Andrzeja
Zarębę w poprzedniej kadencji. Ówczesny
poziom świadczeń zdrowotnych pozostawiał
wiele do życzenia. Powszechną dezaprobatę
budziły nie tylko warunki
����������������������
lokalowe przychodni nieremontowanej od wielu lat, ale
też organizacja opieki medycznej. Jej symbolem były codzienne kolejki pacjentów, którzy
na poradę lekarską czekali przed poradnią
od wczesnych godzin rannych. Poprawienie
dostępu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz stworzenie możliwości korzystania w Raszynie z opieki specjalistycznej,
raszyński samorząd słusznie uznał za sprawę
pierwszoplanową.
Wydawało się wówczas, że diametralna
zmiana��������������������������������
warunków leczenia powinna przynieść poprawę obsługi medycznej prowadzonej od wielu lat przez ZOZ Ochota, z czasem
przekształcony w SZPZLO Warszawa-Ochota.
Od początku 2011 r. odbyło się wiele spotkań pomiędzy przedstawicielami obydwu stron: w gabinetach Wójta Andrzeja
Zaręby i Krzysztofa Marcina Zakrzewskiego,
ale też na sali obrad Rady Gminy Raszyn.
Podczas dyskusji padało wiele zastrzeżeń ze strony przedstawicieli raszyńskiego
samorządu i równie wiele obietnic ze strony
operatora. Wydawało się, że wszystko jest
na najlepszej drodze.

Modernizację budynku dawnego Ośrodka
Zdrowia zakończono późnym latem 2014 r.
Miesiąc później mieszkańcy zwiedzali
w obiekcie nowocześnie wyposażone gabinety: kardiologiczny, okulistyczny, otolaryngologiczny oraz pracownię USG. Powszechne
przekonanie, że już wkrótce zaczną przyjmować lekarze, nie okazało się prawdziwe.
Do dziś gabinety stoją puste. Winą są
ponoć nierozpisane przez NFZ konkursy,
ale trudno się dziwić zniecierpliwieniu tych,
którzy po poradę jeżdżą do Warszawy lub
Michałowic.
Poranne kolejki to w dalszym ciągu rzeczywistość raszyńskiej służby zdrowia. Ostatnio

pacjenci mają do dyspozycji większą ilość
lekarzy, jednak utrwalane przez lata obawy,
że trudno o poradę w danym dniu, nie likwidują kolejek o świcie.

Ankieta o funkcjonowaniu CMR
W czerwcu i lipcu br. 325 mieszkańców gminy
wypełniło ankietę dotyczącą oceny działania
placówki. Jej wyniki nie napawają optymizmem. Mieszkańcy skarżą się na problemy
z uzyskaniem wizyty u wybranego lekarza,
na niepunktualność medyków, długie oczekiwanie na przyjęcie w gabinecie, niemożność
dodzwonienia się do rejestracji. To tylko niektóre z bolączek.

Debata nad zmianą operatora
Umowa dzierżawy Centrum Medycznego
Raszyn wygasa z końcem tego roku. Wiosną
Rada Gminy podjęła uchwałę, że nie przedłuży jej na kolejne lata. Latem ogłoszony
został konkurs, który ma wyłonić nowego
operatora. Zdaniem władz samorządowych
mamy szansę na dokonanie pozytywnych
zmian w procesie leczenia mieszkańców
gminy. Należy mieć nadzieję, że wkrótce
obsługa medyczna w CMR będzie odpowiadała warunkom, w jakim się odbywa. Władze
gminy liczą na to, że nowo wybrany operator
– firma „JUDYTA” Ewa Figat ze Skierniewic
poradzi sobie u nas równie dobrze, jak
we wcześniej prowadzonych placówkach
medycznych. 		
Małgorzata Kaiper

Przedłużenie umowy dzierżawy CMR
Akt notarialny, którym Warszawa przekazywała w 2010 r. Raszynowi Ośrodek Zdrowia
zawierał warunek kontynuowania procesu
leczenia mieszkańców przez ZOZ Ochota.
Umowa kończyła się w grudniu 2013 r. Już
wówczas rozważano rozpisanie konkursu
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Mieszkańcy podczas otwarcia I częsci CMR © A. Pluta

CENTRUM MEDYCZNE RASZYN

Przetarg na wynajem budynków i terenu
Centrum Medycznego Raszyn rozstrzygnięty!
W dniu 20.11.2015 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn pojawiła się
informacja, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wynajem, na okres 3 lat, budynków
Centrum Medycznego Raszyn wraz z przyległym wygrodzonym terenem oraz wyposażeniem, urządzeniami i sprzętem medycznym,
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej w zakresie publicznej ochrony
zdrowia, wybrana została placówka „JUDYTA”
Ewa Figat z siedzibą w Skierniewicach przy
ul. Reymonta 16.

Zanim podjęto decyzję
Wyłonienie nowego operatora zakończyło
wielomiesięczną pracę Wójta Pana Andrzeja
Zaręby i wielu Radnych, którzy nie szczędzili
starań, aby zdobyć jak najlepsze rozeznanie
w możliwościach realizacji zadań z zakresu
opieki zdrowotnej realizowanych w polskich
realiach. Nie było to łatwe zadanie. Przez
kilka miesięcy Wójt, najpierw wraz z Radnymi, a potem z członkami Komisji Przetargowej, odwiedzali ośrodki zdrowia, których
operatorzy wyrażali zainteresowanie prowadzeniem naszego Centrum Medycznego.
Obejrzeli Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne SORNO w Starych Babicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nadarzynie, Centrum Medyczne Mariańska
Sp. z o.o. oraz spółkę „JUDYTA” Ewa Figat ze
Skierniewic. W każdej z placówek delegacja
NR OFERTY

Delegacja z Gminy Raszyn © J. Kaiper

z Gminy Raszyn zapoznawała się z działalnością firmy, uzyskiwała wyczerpujące odpowiedzi na licznie zadawane pytania i zwiedzała
obiekt, w którym była przyjmowana. Członkowie delegacji dowiadywali się, że problemy
nierozwiązywalne od lat u nas, tam już dawno
temu rozstrzygnięto, a niektóre z nich były po
prostu nieznane.
Jednocześnie Wójt Andrzej Zaręba
i wybrani pracownicy z Urzędu Gminy
Raszyn, wspomagani przez prawników, definiowali kryteria, jakim powinni odpowiadać

zgłaszający się do konkursu potencjalni
operatorzy CMR, uwzględniając potrzeby
mieszkańców i warunki materialne Centrum
Medycznego Raszyn. Dążyli do ustalenia
takich zasad, które zapewnią wybór najlepszego, spośród zgłaszających się, operatora.
Ostatecznie do przetargu przystąpiło pięć
podmiotów, w tym dotychczasowy operator, a analiza ofert dokonana przez Komisję Przetargową przyniosła następujące
rozstrzygnięcie:

LICZBA OTRZYMANYCH
PUNKTÓW

NAZWA I ADRES OFERENTA

1.

Mariańska Sp. z o.o., Warszawa ul. Mariańska 1

77,50

2.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
ul. Sitarskich 3

73,75

3.

Samodzielny Zespół Publiczny Zakładów Lecznictwa Otwartego,
Warszawa ul. Szczęśliwicka 36

70,00

4.

Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne SORNO, Stare Babice ul. Rynek 21

74,00

5.

„JUDYTA” Ewa Figat, Skierniewice ul. Reymonta 16

89,00
Michał Kucharski

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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SESJA RADY GMINY

XV Sesja Rady Gminy Raszyn
Początek obrad XV Sesji Rady Gminy Raszyn
zdominowały rozważania nad porządkiem
obrad. Ustalono wprawdzie sporo, ale trwało
to przeszło godzinę.

Uchwały XV Sesji
Dalej poszło jak z płatka: przyjęto protokół
z XIV Sesji Rady Gminy Raszyn, przyjęto również uchwałę „Program współpracy Gminy
Raszyn z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w ustawie
z 24 kwietnia 2003 roku” na rok 2016. Przegłosowano cały blok uchwał „finansowych”
w tym: nową podstawę do obliczania podatków: rolnego i leśnego, zmieniono uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatków
od osób fizycznych w drodze inkasa, przyjęto stawki opłat targowych i za zajęcie pasa
drogowego na terenie Gminy, na nowo określono wysokość stawek podatku od nieruchomości i odrębnie, od środków transportu.
Stawki podatków są takie jak w roku ubiegłym. Uchwalono zmiany w budżecie gminnym i wieloletniej prognozie związane, jak
wyjaśnił Wójt z przesunięciami wydatków
w ramach budżetu wynikającymi z działania
szkół. Zajęto się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kilku miejscach Gminy: w Rybiu – w rejonie ulicy Kasztanowej i Obszarze III - część III oraz w Raszynie
po wschodniej stronie Alei Krakowskiej
– w rejonie ulicy Młynarskiej. W związku
z rozbudową szkoły podstawowej w Ładach
podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie prawa służebności przesyłu.
Zdecydowano o przystąpieniu Gminy Raszyn
do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
pod nazwą: Priorytet II – Ochrona środowiska
w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach. Rada Gminy Raszyn wyraziła

XV Sesja Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

swoje stanowisko popierające Uchwałę Rady
Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25 sierpnia
bieżącego roku dotyczącej wycinki drzew
rosnących wzdłuż linii kolejowej WKD.

Sprawozdanie Wójta
Swoje sprawozdanie Wójt Gminy Raszyn
pan Andrzej Zaręba podzielił na dwie części i zaczął od relacji z imprez kulturalnych,
w których, jako współorganizator, uczestniczył Urząd Gminy.
– Wyróżnił wystawę pod tytułem Portrety
Joginów duńskiego fotografika Sorena Solkaera, ponieważ w wernisażu uczestniczył
ambasador Indii w Polsce Jego Ekscelencja
Ajay Bisaria. Może wydarzenie to nie miałoby większego znaczenia, powiedział Wójt,
gdyby nie inna wizyta; kilka dni później Urząd
Gminy Raszyn odwiedził i został przyjęty
przez niego, ambasador Turcji Jego Ekscelencja Yusuf Ziya Ozcan. Świadczyć to może
o rosnącym znaczeniu Gminy w związku z jej
gwałtownym rozwojem.
– Wspomniał o obchodach Narodowego
Święta Niepodległości we wszystkich placówkach oświatowych i kulturalnych Gminy,
o tradycyjnym uhonorowaniu, w dniu 11
listopada, miejsc pamięci w Raszynie przez

społeczników, radnych i reprezentację Urzędu
Gminy.
– Wymienił bardzo ważną uroczystość,
a mianowicie, obchody pięćdziesiątej rocznicy
zawarcia małżeństwa przez pary zamieszkujące naszą Gminę. W tym roku uhonorowano
trzydzieści siedem par.
Drugą część sprawozdania poświęcił Wójt
bieżącym i planowanym inwestycjom, spośród których skoncentrował się na:
– Spotkaniu z projektantem ulicy Złote Łany,
w trakcie którego ustalono koncepcję budowy
ulicy. Jest ona o tyle ważna, że stanowi trzecią drogę dojazdową do Warszawy i bardzo
skraca czas podróży mieszkańcom Gminy.
– W ulicy Błękitnej budowa jest trudniejsza
niż gdzie indziej, powiedział Wójt, bo musi
być wykonana na dużej głębokości.
– budowie wodociągu w sięgaczu od ulicy
Miklaszewskiego, oświetlenia w ulicach:
Opackiego, Drodze Hrabskiej, Ułańskiej, Szlacheckiej i Rycerskiej oraz budowie przykanalików w Laszczkach,
– postępowaniu przetargowym wyłaniającym wykonawców projektów ulic: Kolibra,
Spacerowej w Rybiu i Ukośnej w Jaworowej.
– Informacji o wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie dróg.
Jacek Kaiper

Ambasador Turcji z wizytą u Wójta

Ambasador Turcji z wizytą u Wójta © J. Kaiper
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Dn. 12.11.2015 roku Urząd Gminy Raszyn odwiedził ambasador Turcji w Polsce pan Yusuf
Ziya Ozcan. Obowiązki gospodarza pełnił Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba. Kurtuazyjna wizyta trwała pół godziny. W tym czasie Wójt zapoznał Gościa z osiągnięciami
Gminy Raszyn i przedstawił jej walory turystyczne. Na zakończenie wręczył piękny, okolicznościowy album pt. Księga Cudów Polski i po wymianie grzeczności odprowadził
do samochodu.
Są to trzecie, w tym roku, po wizytach ambasadorów Wietnamu i Indii, odwiedziny
przedstawicieli zaprzyjaźnionych państw tak wysokiego szczebla. Na pewno świadczą
one o rosnącej atrakcyjności naszej Gminy.
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Jacek Kaiper

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Jedenasty Listopada – Narodowe Święto Niepodległości
Odzyskanie przez Polskę niepodległości odbywało się stopniowo. Najpierw, we wszystkich
trzech częściach podzielonego kraju uzyskaliśmy obietnice autonomii w zamian za pomoc
w zmaganiach wojennych I wojny światowej.
Następnie, gdy wojna już dogasała, a blok
Państw Centralnych stanął w obliczu nieuchronnej klęski, zaborcy jeden po drugim,
w imię swoich własnych interesów, uznawali rozmaite polskie organizacje cywilne
i wojskowe za przedstawicieli powstającego
państwa.
Dla upamiętnienia odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów wybrano dzień
11 listopada, ponieważ w dniu 10 listopada
1918 roku do Warszawy przybywa z niewoli
Józef Piłsudski, wódz i twórca legionów,
a 11 listopada Rada Regencyjna powierza mu
zwierzchnią władzę nad wojskiem. Wprawdzie tego samego dnia, gdy Józef Piłsudski
odbierał insyngnia władzy, zawarto rozejm
w Compiègn pieczętujący klęskę Niemiec
w wojnie światowej, a polskim patriotom
kojarzyła się ta data z ostatnim samodzielnym zwycięstwem wojsk polskich pod Chocimiem w 1673 roku, to wydarzenia warszawskie
przyćmiły wszystkie inne. Tak zostało do dziś;
Święto Niepodległości kojarzy się z Piłsudskim i jego czynem zbrojnym – Legionami.
Święto ustanowione 1937 roku, a zakazane
po 1945, przywrócono w 1989, jako Narodowe
Święto Niepodległości i od tego czasu obchodzone jest coraz bardziej uroczyście.

z UG Raszyn, złożyła we wszystkich miejscach
kwiaty i zapaliła znicze.

Uroczysta Msza Św. w kościele
Św. Szczepana w Raszynie
Wieczorem w kościele pod wezwaniem Świętego Szczepana w Raszynie odbyła się uroczysta Msza za Ojczyznę w obecności pocztów sztandarowych OSP i szkół raszyńskich,
celebrowana przez Ks. Prałata Zdzisława
Karasia. W trakcie kazania, Ksiądz nawiązał
do rocznicy odzyskania niepodległości i obowiązku jej utrzymania, jaki spoczywa na nas
wszystkich.

Koncert z okazji 97 rocznicy
odzyskania niepodległości
w Centrum Kultury Raszyn
Zaraz po Mszy za Ojczyznę w pobliskim Centrum Kultury Raszyn odbył się Koncert z Okazji 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Państwa Polskiego, na który złożyły się pieśni w wykonaniu solistów teatrów operowych;
Anny Kutkowskiej-Kass, Witolda Żołądkiewicza, Wandy Bargielowskiej-Bargiełło oraz
muzyka fortepianowa w wykonaniu Roberta
Morawskiego. Okolicznościowe przemówienie
wygłosił Wójt Andrzej Zaręba.
Jacek Kaiper

Narodowe Święto Niepodległości
w Raszynie
Stało się już tradycją, że w dniu 11 listopada
reprezentacja samorządu Gminy Raszyn
odwiedza miejsca pamięci oddając hołd
poległym patriotom: powstańcom warszawskim pochowanym na cmentarzu w Puchałach, żołnierzom, którzy oddali życie w bitwie
raszyńskiej, upamiętnionym na grobli oraz
pułkownikowi – poecie Cyprianowi Godebskiemu, pod figurką w miejscu jego śmierci.
Delegacja, w skład której weszli: Wójt Andrzej
Zaręba, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski, jego zastępcy: Anna Matracka,
Sławomir Ostrzyżek, radni: Barbara Turek,
Teresa Nowak, Maria Makarska, Barbara Hejczyk, Agnieszka Boczkowska, Tadeusz Pawlikowski, Ryszard Kowalczyk, Andrzej Górecki,
Ireneusz Koper, Marek Bańburski, Prezes Eko
Raszyn Andrzej Lechański, Dyrektor CKR
Mariusz Smolicha, Krystyna Smolicha, Przewodnicząca Zarządu Osiedla Raszyn I – Barbara Rusnak, sołtys Jaworowej II Agnieszka
Frączyk oraz – Dominik Chmielewski

Delegacja raszyńskiego Samorządu na cmentarzu © J. Kaiper

Delegacja na Grobli © J. Kaiper
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PODATKI LOKLANE

INFORMACJA O ZMIANACH W PODATKACH I OPŁATACH
LOKALNYCH OD 2016 r.
Wójt Gminy Raszyn informuje mieszkańców, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku
wejdą w życie ważne zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadza je
uchwalona dnia 25.06.2015 roku przez Sejm RP nowelizacja ustawy o samorządzie
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) oraz uchwalona 9
października 2015r. ustawa o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).
Zmiana płatności podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny
jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty tj.:
– dla osób fizycznych do dnia 15.03.2016r.,
– dla osób prawnych do dnia 31.01.2016r.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny nie będzie pobierany do kwoty 6,10 zł.
Nie będą wydawane i doręczane podatnikom (osobom fizycznym) decyzje ustalające wysokość zobowiązań podatkowych, jeśli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby określonych, na dzień 1 stycznia
danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Aktualnie kwota, do której nie
będą wystawiane i doręczane decyzje wynosi 6,10 zł.
W zakresie ustawy o podatku rolnym – nowe zasady przeliczania hektarów
fizycznych na hektary przeliczeniowe
Od 1.01.2016r. obowiązuje nowe brzmienie art. 4 ust. 7 ustawy o podatku rolnym
określające przeliczniki dla określonych kategorii gruntów. Przeliczniki pow.
użytków rolnych umożliwiają przeliczenie pow. fiz. na hektary przeliczeniowe.
Przeliczniki pow. użytków rolnych są elementem kwalifikacji użytków rolnych do
gospodarstwa rolnego oraz podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego.
Ustawa określa przeliczniki dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, gruntów pod rowami oraz gruntów rolnych zabudowanych, co oznacza, że w odniesieniu do gruntów od III do IV klasy podatek rolny niestety ulegnie
zwiększeniu, pomimo iż nie zmienia się ilość hektarów fizycznych gospodarstwa.
Nadal zwolnione od podatku rolnego są grunty klasy V i VI.
•• rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
•• grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
•• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
•• grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
•• grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba hektarów przeliczeniowych będących podstawą do naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych. Te zmiany ustawy
mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości dochodów z gospodarstwa rolnego, co
może skutkować zwiększeniem dochodów. Tym samym zwiększy się kryterium
dochodowe rodziny obliczane do świadczeń np. z pomocy społecznej, stypendiów
szkolnych itp.”
W zakresie podatku leśnego
Od 1.01.2016r. zlikwidowano niższą stawkę stosowaną dla lasów ochronnych.
Istotną zmianą w zakresie ustawy o podatku leśnym jest wprowadzenie łącznego zobowiązania pieniężnego, jako formy pobierania zobowiązania podatkowego, dotyczy to osób fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości i podatku
rolnego.
Do 31.12.2015r. łączne zobowiązanie pieniężne stanowił podatek rolny i podatek od nieruchomości lub podatek leśny. Jeżeli na osobie fizycznej ciążyły w zakresie przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy dwa
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podatki: podatek od nieruchomości i podatek leśny, organ podatkowy ustalał
wysokość należnego podatku od nieruchomości i podatku leśnego w odrębnych
decyzjach. Organ podatkowy nie miał podstawy prawnej do połączenia obu zobowiązań w jednej decyzji i wydania jednego dokumentu dla podatnika.
Od 1.01.2016 r. zgodnie z nowym art. 6a ustawy o podatku leśnym osobom
fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego
oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego,
dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy,
wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego
zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie
płatniczym).
Formą poboru podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości i/lub podatku rolnego od osób fizycznych jest łączne zobowiązanie pieniężne
i dotyczy tylko osób fizycznych.
W zakresie podatku od środków transportowych
Ustawa wprowadziła nowy podział autobusów - autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 miejsca oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub większą
niż 22 miejsca poza miejscem kierowcy. Takiej kategorii autobusów do tej pory
nie było, zatem opodatkowane będą dodatkowo pojazdy tzw. „busy”.
Nowe przepisy wprowadzają również fakultatywność opłat lokalnych, tj.
opłata miejscowa, uzdrowiskowa, targowa.
Zmiana ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw wprowadza także z dniem 1.01.2016r. nowe regulacje w zakresie opłat za wydawane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W zakresie wydawanych przez organy wykonawcze w gminach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zmodyfikowano jedną z zasad ich wygasania. Dotychczas posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie wygasało – zgodnie z art. 18 ust.
12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi –
w sytuacji, w której podmiot:
– prowadził sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim i nie złożył za
ten rok – do dnia 31 stycznia następnego roku – pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży;
– nie dokonał na rzecz organu zapłaty za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – uiszczanej w trzech ratach w ustawowo określonych terminach, tj.: do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku niewywiązania się z ciążących na sprzedawcy obowiązków koncesja na alkohol wygasa automatycznie.
Zmiany, które będą obowiązywać w przepisach od 1.01.2016r. przewidują, że pozwolenie będzie nadal obowiązywało jeżeli sprzedawca w ciągu 30 dni uzupełni swoje
uchybienia. Sprzedawca będzie jednak musiał uiścić dodatkową opłatę stanowiącą
30% kwoty płaconej w związku z korzystaniem z koncesji.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wnosi się w trzech równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja
i 30 września. Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia (jak i termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu do dnia 31 stycznia) są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Decyzją Rady Gminy Raszyn stawki podatków i opłat lokalnych na 2016r. pozostają bez zmian.
W następnym numerze Kuriera Raszyńskiego zamieścimy szczegółowe informacje
w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w 2016 roku na terenie
Gminy Raszyn.
Beata Sosnowska Cabaj, Kierownik Referatu Podatków UG Raszyn

WAŻNE WYDARZENIA

Gala Jubilatów - Złote Gody

Jubilaci © M. Kaiper

Od kilku lat w Gminie Raszyn uroczyście
honorowane są pary małżeńskie, które
na ślubnym kobiercu stanęły 50 i więcej lat
temu. W tym roku tę wspaniałą rocznicę
– Złote Gody – obchodzili Państwo: Krystyna
i Józef Adamczyk, Leokadia i Sylwester Bednarek, Teresa Bronisława i Jan Borowiec,
Barbara i Marian Borowscy, Wanda i Jan
Budrewicz, Wacława Jadwiga i Stanisław
Chmielewscy, Marianna Alina i Wiesław
Marian Dabińscy, Zofia i Edward Dudek
(51 rocznica), Bożena Danuta i Stanisław
Figurscy, Anna i Mieczysław Gromek, Janina
i Zdzisław Kazimierz Janiakowie, Marianna
i Zdzisław Janus, Janina i Ryszard Jarosz,
Helena i Stanisław Kazimierz Józefowscy,
Honorata i Tadeusz Józef Kamińscy, Alina
Halina i Stanisław Karolewscy, Wacława
Anna i Władysław Krzosek, Teresa i Wacław
Łapicz, Teresa i Władysław Marian Małeccy,
Józefa i Benedykt Stanisław Mularczyk,

Jubilaci © M. Kaiper

Elżbieta Krystyna i Marian Noremberg (51
rocznica), Janina i Jan Ochman, Jadwiga
i Janusz Jan Olejnikowscy, Stanisława Podsiadło i Stanisław Podsiadły, Elżbieta i Kazimierz Potera, Anna Kazimiera i Jerzy Julian
Romaniak, Urszula Marianna i Piotr Stępień, Gabryjela Danuta i Zdzisław Szcześ,
Wiktoria i Alfred Ślizień, Maria i Krzysztof
Leonard Tabaszewscy, Genowefa i Henryk
Stefan Tolak, Wiesława i Józef Konstanty
Wiatrak, Barbara Teresa i Kazimierz Zajączkowscy, Stanisława i Jan Zawadka, Helena
i Zdzisław Kazimierz Zientara, Janina Stanisława i Ryszard Józef Zielińscy. Zofia i Marian
Nagrodzcy – świętowali Szmaragdowe Gody
(55 rocznicę) a Janina i Stanisław Kochmańscy Diamentowe Gody (60 rocznicę ślubu).
Z tej okazji, w niedzielę 15 listopada,
w kościele pw. Św. Szczepana w Raszynie,
Proboszczowie naszych parafii: ks. Prałat Zdzisław Karaś, ks. Prałat Bartłomiej

Jubilaci © M. Kaiper

Koncert dla Jubilatów © M. Kaiper

Kapałka i ks. Kanonik Grzegorz Jaszczyk
odprawili uroczystą Mszę Świętą. Uczestniczyli w niej Jubilaci wraz z rodzinami i przyjaciółmi oraz przedstawiciele władz samorządowych, z Wójtem Andrzejem Zarębą
na czele. Dalsze świętowanie tej wspaniałej
rocznicy nastąpiło 18 listopada w sali bankietowej Elgrom w Falentach. W imieniu Gminy
Raszyn Galę przygotowała p. Jolanta Kuć, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady
Gminy Dariusz Marcinkowski, wice Przewodniczący Sławomir Ostrzyżek oraz ks. Prałat
Zdzisław Karaś, ks. Prałat Bartłomiej Kapałka
i ks. Kanonik Grzegorz Jaszczyk złożyli Jubilatom życzenia, a następnie Wójt dokonał
dekoracji medalami „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz liczne
pamiątki tej wspaniałej rocznicy. Po przemówieniach, odsłuchaniu hymnu narodowego,
dekoracji medalami, wręczaniu kwiatów
i podziękowań, wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia, a następnie zasiedli do uroczystego obiadu i wspaniałego tortu. Zwieńczeniem spotkania były tańce, które z pewnością
przypominały te sprzed 50. lat. Jubilatom
towarzyszyli ich bliscy. Oprawę artystyczną
uroczystości przygotowały, śpiewające solo
i w duecie: Izabela Makarska i Alicja Siewiera,
którym akompaniował Piotr Piskorz.
Małgorzata Kaiper

Życzenia dla Jubilatów © M. Kaiper
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WAŻNE INFORMACJE

System odbioru odpadów komunalnych w Gminie Raszyn
na lata 2016-2019
Z dniem 1 stycznia 2016 r. w naszej gminie nastąpią ważne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkanych.
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującą od 01.02.2015 r. wchodzą w życie nowe uchwały Rady Gminy
Raszyn regulujące zasady gospodarowania odpadami. Najważniejsze spośród nich to:
– Uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn
– 	Uchwała Nr X/96/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Również od tego dnia wejdą w życie dwie nowe umowy zawarte między Gminą Raszyn a MZO w Pruszkowie na:
– 	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie gminy Raszyn”
– 	„Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych”. Obydwie umowy, zawarte na okres 4 lat od 1.01.2016 r. do 31.12.
2019 r., uwzględniają zmiany prawa krajowego i miejscowego.
Od 1 stycznia 2016 r. odbiór niżej wymienionych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zabudowy
wielorodzinnej odbywać się będzie w terminach podanych w harmonogramie sporządzonym przez MZO w Pruszkowie, nie rzadziej jednak niż:
Obszary zabudowy jednorodzinnej
Rodzaj odpadów

Częstotliwość odbioru

Uwagi
Co tydzień po zgłoszeniu
komunalne.raszyn@mzo.pl
lub 22 758-20-67

Obszary zabudowy wielorodzinnej
Częstotliwość odbioru

Uwagi

niesegregowane

Raz na dwa tygodnie

Segregowane: papier, tektura, opakowania
wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne

Raz na dwa tygodnie

Raz w tygodniu

Segregowane: szkło

Raz na cztery tygodnie

Raz w tygodniu

Odpady zielone w okresie od 1.04 – 30.11

Raz na dwa tygodnie*

Co tydzień po zgłoszeniu
segregowne.raszyn@mzo.pl
lub 22 758-20-67

Raz na dwa tygodnie

Co tydzień po zgłoszeniu
segregowane.raszyn@mzo.pl
lub 22 758-20-67

Odpady zielone w okresie od 1.12 – 31.03

Raz na miesiąc*

Odbiór po zgłoszeniu
segregowne.raszyn@mzo.pl*
lub 22 758-20-67

Raz na miesiąc

Odbiór po zgłoszeniu
segregowane.raszyn@mzo.pl
lub 22 758-20-67

Bioodpady stanowiące odpady komunalne
w okresie 1.12 – 31.03

Raz na dwa tygodnie

Co tydzień po zgłoszeniu
komunalne.raszyn@mzo.pl
lub 22 758-20-67

Bioodpady stanowiące odpady komunalne
w okresie 1.12 – 31.03

Raz na miesiąc

– Meble i inne odpady wielkogabarytowe
– Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Raz na miesiąc
– zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, pony
– przeterminowane leki i chemikalia

Raz w tygodniu

Po telefonicznym zgłoszeniu
w Urzędzie Gminy Raszyn ilości
Raz na miesiąc
i rodzaju odpadów lub 22 758-20-67

Po telefonicznym zgłoszeniu
w Urzędzie Gminy Raszyn ilości
i rodzaju odpadów lub 22 758-20-67

* Od stycznia oprócz niebieskich worków z odpadami zielonymi można też wystawiać powiązane pakiety gałęzi pociętych na fragmenty o długości do 100 cm. Masa pojedynczego pakietu nie może przekraczać 20 kg.
Zapisy § 5 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zgodnie z dyspozycją zawartą w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach określiły szczegółowo tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) 	niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego; dopuszcza się dokonanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej;
2) 	w miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie
usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
3) 	zgłoszenie należy wnieść w formie pisemnej do siedziby Urzędu Gminy Raszyn lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w sposób zwyczajowy na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na
niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.
Od 1 stycznia 2016 r. będzie możliwe zawiezienie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, odpadów segregowanych z nieruchomości, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pruszkowie
przy ul. Stefana Bryły 6. Będzie można zostawiać: selektywnie zbierane odpady opakowaniowe i surowcowe, odpady zielone i bioodpady, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odzież i tekstylia, odpady
budowlane i rozbiórkowe (bez dodatkowych opłat w ilości do 750 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej). Więcej informacji zostanie zamieszczonych na stronach internetowych MZO w Pruszkowie, Urzędu Gminy Raszyn, a nowe harmonogramy odbioru odpadów wraz z informacjami o działaniu systemu
Szymon Salach
zbiórki odpadów zostaną doręczone do każdej nieruchomości zamieszkałej w gminie Raszyn przez pracowników firmy MZO w Pruszkowie.
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ADWENT

Adwent (łac. adwentus – przyjście)

Adwent w Kościele
Od pierwszych nieszporów, czwartej niedzieli
poprzedzającej Święta Bożego Narodzenia,
do wieczora 24 grudnia trwa Adwent. Kiedyś dłuższy, czterdziestodniowy, jak Wielki
Post i jak on przypominał wiernym obowiązek oczekiwania na powtórne przyjście
Jezusa. Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny. Fiolet, dominujący kolor szat liturgicznych symbolizuje czas pokuty i przygotowania się
do pojednania z Bogiem i ludźmi. Tradycją
są msze poranne lub wieczorne ku czci NMP,
na pamiątkę Zwiastowania zwane roratami
od łacińskiego hymnu „rorate caeli desuper”,
czyli „Spuśćcie rosę niebiosa”.
Sam Adwent, według liturgii Kościoła
katolickiego, można podzielić na dwa okresy:
pierwszy, od początku do 16 grudnia, stanowi
czas szczególnego oczekiwania na powtórne
przyjście Jezusa Chrystusa; drugi, od 17
do 24 grudnia, to okres bezpośredniego
przygotowania do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Trzecia niedziela nazywa się Gaudete i jest obchodzona radośniej, w różowym
kolorze ornatu, z racji zawartych w tekstach
prorockich zapowiedzi ponownego przyjścia
na świat Zbawiciela.
Początki Adwentu historycy lokują w drugiej połowie IV wieku w Galii i Hiszpanii, gdzie
miał pierwotnie charakter pokutny. Inaczej
było w Rzymie. Grzegorz Wielki zinterpretował obchody, jako radosne, trwające cztery
tygodnie oczekiwanie na Jezusa Chrystusa.
I tak, od tysiąca pięciuset lat wierni Kościoła
Katolickiego przygotowują się do świąt wedle
niezmiennych zwyczajów.

Adwent w domach
Okres Adwentu był w domach czasem szczególnie pracowitym. Sprzątano obejścia, przygotowując je do nadchodzącej zimy, skubano
gęsi, zaopatrywano spiżarnie. Organizowano

przyjęcia ”na pieczonej gęsi”, a że w czasie
Adwentu przypadają święta patronalne – Barbary, Mikołaja oraz Łucji, okazji do świętowania było sporo. Z tym ostatnim imieniem
wiązał się zwyczaj przepowiadania pogody
na nadchodzący rok. Obserwując 12 kolejnych dni, które pozostały do Bożego Narodzenia przewidywano pogodę na poszczególne
miesiące.
Są zwyczaje w tradycji polskiej, które
w czasie adwentu przygotowują również dom
do tej wielkiej uroczystości. Pojawiają się znaczące przedmioty, symbolizujące czas oczekiwania. Należą do nich między innymi:
– siedem świec zapalanych w niektórych
domach o tradycji patriotycznej – zwyczaj
królewski, w którym każda ze świec reprezentowała: naród, duchowieństwo, senat,
ziemiaństwo, rycerstwo, mieszczaństwo
i włościan;
– wieńce adwentowe z czterema świecami,
wykonane z gałązek mahonii lub ostrokrzewu, zdobione wstążkami, jabłuszkami
i laskami cynamonu, stawiane na stole w salonie lub jadalni, które zapalane są w odpowiedniej ilości przynajmniej raz w tygodniu
– zwyczaj szlachecki;
– wykonywanie ozdób do dekoracji domu
i choinki, które robiono tak na wsi, jak i w mieście. W domach chłopskich były to podłaziki
zawieszane u sufitu oraz wycinanki, którymi
ozdabiano okna i półki z naczyniami, papierowe łańcuchy, aniołki i inne cudeńka,
– przygotowywanie ciast piernikowych długo
dojrzewających i pieczenie pierniczków;
– wieszanie wieńców na drzwiach wejściowych – zwyczaj anglosaski,

Wigilia
Kulminacyjnym dniem adwentu jest wigilia.
A oto charakterystyczne rekwizyty wystroju
domu na dzień wigilijny:
– Choinka – aż trudno uwierzyć, że początkowo był to stołek ustawiany w przedsionku

do góry nogami, na odstraszenie „aby śmierć
na nim nie usiadła”. Potem do mieszkania
przynoszono gałęzie jałowca, którymi palono
w kominku, na znak przesilenia zimowego.
Nieco później przynoszono zielone gałęzie
choiny, jako symbol życia, płodności i radości.
Etnografowie przypuszczają, że zwyczaj choiny wiąże się z ustawianiem w kruchcie świątyni, tzw. „rajskiego drzewa życia”, z którego
wykonano krzyż. Dopiero w XV w. w Niemczech, u ludzi zamożnych, pojawiła się choinka, w postaci, jaką znamy obecnie;
– Szopka lub żłóbek – zwyczaj ten sięga 1223
roku, kiedy to św. Franciszek w miejscowości
Greccio, w grocie wymytej ze skał wulkanicznych zorganizował pierwszą szopkę. Zachowały się słowa św. Franciszka „chciałem pokazać
Dzieciątko Jezus narodzone w Betlejem i jakoś na
własne oczy zobaczyć wszystkie trudności, w których znalazło się Ono z powodu braku rzeczy najbardziej potrzebnych niemowlęciu”.
– Opłatek (łac. oblatum – to, co ofiarowane)
– zwyczaj dzielenia się chlebem zachowany
wprost z tradycji starochrześcijańskiej. Był
to chleb ofiarny składany na ołtarzu, którego część, po konsekracji, rozdawano w czasie komunii. Pozostałość dzielono między
ludzi pod kościołem, a nawet roznoszono
po domach. Zwyczaj rozdawania poświęconego chleba zachował się aż do XVI w., gdzie
w kościele katolickim rozdawano chleb w niedzielę i święta, a u greko-katolików, codziennie. Podaniu chleba towarzyszył gest podania
ręki, co oznaczało „nie opuszczę cię w potrzebie. Zwyczaj ten zmienił się od chwili opracowania sposobu wypieku chleba przaśnego.
Białe pszenne płatki wypiekano początkowo
po klasztorach, a potem również na plebaniach. W XVIII wieku opłatki po domach roznosili „ludzie proboszcza” - zawsze mężczyźni.
Miało to swoją wymowę i stanowiło wyraz
jedności ze wspólnotą parafialną. Opłatek
nie mógł być przedmiotem handlu.
– Świeca wigilijna - przed modlitwą i czytaniem ewangelii zapalamy świecę, ozdobę
stołu. Od pewnego czasu w rodzinach polskich jest praktykowany zwyczaj, że po modlitwie, życzeniach i łamaniu się opłatkiem,
zapaloną świecę ustawia się w oknie od ulicy,
jako znak i zaproszenie do wspólnoty dla
wędrowców i samotnych. Pochodzenie tego
zwyczaju odnajdujemy w Holandii, gdzie
w wieczór wigilijny, przed wejściem do każdego domu lub w oknie od ulicy, ustawiano
płonący lampion, często bogato zdobiony,
z zapaloną zwykłą świecą. Symbolika ta oznacza zaproszenie dla Rodziny Matki Najświętszej i św. Józefa, aby Jezus mógł narodzić się
w tym domu. 		
Zyta Stąpel
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The New Warsaw Trio
25 października na scenie Centrum Kultury
Raszyn gościliśmy, złożony z niezwykle
uzdolnionych i już licznie nagrodzonych
muzyków, zespół The New Warsaw Trio.
Rafał Grząka wirtuoz akordeonu, Konrad
Kubicki wirtuoz kontrabasu i Przemysław Skałuba
wirtuoz klarnetu. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
m.in. French Touch, Tango pour cloud, La
Valse a Mrgaoux – Rcharda Galuano, Milord,
La accordeonist z reppertuaru Edith Piaf i wiele
innych przepięknych utworów w bardzo ciekawych
zestawieniach brzemiennych akordeonu,
kontrabasu, klarnetu. Niezwykła swoboda z jaką
muzycy posługują się instrumentami pozwoliła
im, ku uciesze słuchaczy, na bardzo interesujące
i bogate improwizacje, sprawiające wrażenie
swobodnej zabawy dźwiękami. Za fantastyczny
koncert publiczność raszyńska odwdzięczyła się
CKR
burzą braw i owacjami na stojąco.

© Anna Pluta

Klimakterium

Teatrzyk dla dzieci

7 listopada w Centrum Kultury Raszyn
gościliśmy Bialską grupę teatralną z Teatru
„Przedwiośnie” z Białej Rawskiej.

8 listopada najmłodsza publiczność obejrzała przedstawienie teatralne artystów z Teatru Wariacja pt. „Księżniczka
na ziarnku grochu”.
Bajka opowiada o kapryśnych książątkach. Książę Groszek nie mógł się zdecydować, którą księżniczkę wybrać na swoją żonę.
Wyruszył więc w podróż do odległych krajów lecz swoją kapryśną wybrankę znalazł
całkiem niedaleko. W królestwie Marchewkowego Pola żyła niezwykle wymagająca
i kapryśna Królewna Marcheweczka, która
również wyruszyła na poszukiwanie przygód.
Towarzysząca nam muzyka G.F. Haendla, złagodziła swym niezwykłym urokiem, kwaśne
charaktery księżniczki i księcia.
CKR

Bialskie Klimakterium było odpowiedzią
na warszawską komedię musicalową Elżbiety
Jodłowskiej pod tytułem „Klimakterium i już”.
Nie zabrakło dobrego humoru, muzyki i klimatu
jaki zaproponowała widzom grupa teatralna
z Uniwersytetu III Wieku pod batutą reżysera
Łukasza Chojeckiego z Fundacji „Generator
CKR
Kultury”.

© Anna Sitkiewicz

97. rocznica odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego
Z tej okazji w Centrum Kultury Raszyn odbyły się
dwie imprezy. 10 listopada z cyklu Wieczór z historią
– program artystyczny w reżyserii Krzysztofa
Będkowskiego pt. „Niepodległą bądź. Ojczyzno
ma!” Młodzi wykonawcy na kanwie wierszy wielkich
poetów polskich A. Mickiewicza, J. Słowackiego, K. C.
Norwida przy akompaniamencie Jana Sebastiana
Lewandowskiego, wykonującego utwory F. Chopina
wprowadzili słuchaczy w słowno-muzyczną podróż
przez czas zaborów do niepodległości. W drugiej
części rys historyczny tamtych czasów przedstawił
Dyrektor Centrum Kultury Raszyn pan Mariusz
Smolicha. Na zakończenie widzowie obejrzeli film
dokumentalny o życiu i działalności patriotycznej
I. J. Paderewskiego.
Z kolei 11 listopada na scenie Centrum Kultury
Raszyn odbył się koncert solistów teatrów

10

operowych. Anna Kutkowska-Kass, Witold
Żołądkiewicz, Wanda Bargiełowska-Bargiełło
przy akompaniamencie Roberta Morawskiego
zaprezentowali program niepodległościowy,
na który składały się pieśni legionów. Utwory
F. Chopina, arie S. Moniuszki. Publiczność
raszyńska bardzo ciepło przyjęła obydwa spotkania
CKR
upamiętniające czas tamtych wydarzeń.
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Zaduszki Jazzowe
Gościliśmy w Centrum Kultury Raszyn Trio
jazzowe Fryderyka Babińskiego, z którym
wystąpiła znana wokalistka Magda Ptaszyńska.
Usłyszeliśmy w ich wykonaniu znane
standardy jazzowe D. Ellingtona, D. Brubecka
oraz G. Gershwina. Ciekawą propozycją
były interpretacje jazzowe dwóch otworów
F. Chopina. Koncert został bardzo dobrze przyjęty
przez licznie zgromadzoną publiczność. Z całą
pewnością muzyka jazzowa będzie gościć
CKR
na scenie CKR wielokrotnie. 		

© Mariusz Wieteska

Edyta Geppert
Niewątpliwie wydarzeniem kulturalnym
Centrum Kultury Raszyn był koncert Edyty
Geppert, który odbył się 19 listopada 2015
roku.
Tłumnie zgromadzona publiczność
raszyńska mogła wysłuchać przekroju
twórczości piosenkarki, o której
Bułat Okudżawa powiedział: „Wielka
profesjonalistka z wewnętrzną głębią,
oszczędna w formie”. Na scenie towarzyszyli
Pani Edycie: Piotr Lorentz – prowadzący
koncert i znakomity pianista Krzysztof
Herdzin. Podczas występu usłyszeliśmy
między innymi „Moje Królestwo” Andrzeja

Brzeskiego, „Zemsta” Włodzimierze Korcza
do słów Magdy Czapińskiej, „Nie żałuję”
Seweryna Krajewskiego z tekstem Agnieszki
Osieckiej, „Och życie, kocham cię nad życie”
Włodzimierza Korcza do słów Wojciecha
Młynarskiego. Widzowie podziękowali
artystom burzą braw, a po koncercie pani
Edyta podpisywała płyty chętnie nabywane
przez fanów artystki. 		
CKR

© Anna Pluta

Czy sztuka może uzdrawiać?
Dwudziestego czwartego listopada w Galerii
Centrum Kultury Raszyn odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Henryki Stronk
pod tytułem „Kraj-obrazy” oraz Koncert
Poezji Śpiewanej w wykonaniu Joanny
Mioduchowskiej, przy akompaniamencie
Tomasza Drachala. Mistrzem Ceremonii
był Dyrektor Centrum Kultury Raszyn, Pan
Mariusz Smolicha.
Wieczór należał do dwóch kobiet, Henryki
Stronk, rzeźbiarki i malarki, absolwentki
Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, mieszkanki Gminy Raszyn
oraz Joanny Mioduchowskiej, kompozytorki,
pieśniarki, autorki tekstów piosenek. Bogata
paleta kolorów znalazła swoje „odbicie”
w harmonijnej różnorodności dźwięków.
Prezentowany zbiór prac pod tytułem
„Kraj-obrazy” powstawał w ciągu dwudziestu
pięciu lat jako wyraz zachwytu nad pięknem
i siłą polskiej przyrody. Nie zabrakło
lokalnych pejzaży. Kontemplacja poetyckiej,
malarskiej interpretacji kadrów natury,
pozwoliła widzom oderwać się od codziennej
rzeczywistości i „pobujać w obłokach”,

nawiązując do tytułu pierwszej i najnowszej
płyty Joanny Mioduchowskiej pod tytułem
„Bujam w obłokach”. Jej aksamitny, czysty
głos, dwie gitary akustyczne zmieniające się
harmonijki i niezwykły, bardzo oryginalny
„instrument wokalny” Tomasza Drachala
rozbrzmiewały „kojącym balsamem
pozytywnej energii”.
Uwagę przyciągały czerwone runy
na pięciu małoformatowych obrazach. Jeden
z nich, afiszowy pod tytułem Eichwaz to
odrodzenie, oczyszczenie, ochrona, wieczne
trwanie, oś świata. Patrząc na ten znak
i obcując z nim można zniszczyć w sobie
wszelkie ograniczające blokady, aktywować
uśpione zdolności, wzmocnić wiarę w siebie
i motywację do działania. Jest tym, czym
powinna być sztuka, łącznikiem wartości
ziemskich z transcendentalnymi. Tak
zadziałało na mnie, jak zapewne i nainnych
uczestników wieczoru, doświadczenie
malarstwa, poezji i muzyki.
Wystawę można oglądać do 18 grudnia
w Galerii Centrum Kultur y Raszyn,
CKR
Al. Krakowska 29A.		

© Anna Pluta
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IV Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Raszyn,
odbył się po raz pierwszy w „Centrum Kultury Raszyn”.
Był rozgrywany w systemie open (9 rund
2 x 15 minut) i wzięło w nim udział blisko
50 zawodników z Polski, Białorusi i Ukrainy.
Zwycięzcą został Nazar Ustianovich (Ukraina), który osiągnął znakomity wynik 8 pkt
na 9 możliwych do zdobycia. II miejsce zajął
Jakub Suliborski 7,5 pkt, a III miejsce Sergei

III miejsce Sergei Khamitskiy (Białoruś) © CKR

Khamitskiy (Białoruś). Najlepszym zawodnikiem z gminy Raszyn został Ryszard Eggink
IV miejsce w kategorii open.
W kategorii do lat 10 bezkonkurencyjny
był Piotr Sternik (6 pkt !), a do lat 14 Tomasz
Alseifi (4pkt). Jak zawsze turniej przyniósł
wiele emocjonujących partii trzymających

w napięciu do samego końca zgromadzoną
publiczność. W trakcie ceremonii wręczania
nagród w sposób szczególny został uhonorowany przez Radę Gminy Raszyn Ryszard
Eggink, który zdobył w tym roku Mistrzostwo
Europy Juniorów w kategorii do lat 18.
CKR

I miejsce Nazar Ustianovich (Ukraina) © CKR

II miejsce Jakub Suliborski (Polska) © CKR

Najlepszy zawodnik z Gminy Raszyn © CKR

Uhonorowany przez Radę Gminy Raszyn © CKR

Scena Form Satyrycznych
25 listopada po raz kolejny wystąpił Marek
Majewski.
Tym razem u boku gospodarza programu
wystąpił wybitny kompozytor, autor tekstów, lider formacji Elektryczne Gitary, a jednocześnie ceniony, praktykujący lekarz. Na
scenie towarzyszył mu multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, piosenkarz Jacek
Wąsowski. Początek koncertu jak zwykle
należał do Marka Majewskiego, który autorskimi piosenkami satyrycznymi wprowadził publiczność w doskonały nastrój pełen
humoru i zadumy. Potem scena należała już
do Kuby Sienkiewicza i Jacka Wąsowskiego.
W ponad półtora godzinnym programie
widzowie usłyszeli wiele świetnych kompozycji jak „Nic mnie nie rusza”, „Huśtawka”, „Co ty
tutaj robisz”, „Jestem z miasta”, „Gdy zostanę
prezydentem” i wiele innych piosenek.
Scena Form Satyrycznych mimo iż działa
od trzech miesięcy na stałe wpisała się
w kalendarz kulturalny Centrum Kultury
Raszyn, a mieszkańcy Raszyna z niecierpliwością oczekują kolejnego koncertu.
CKR

12
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Koncert Andrzejkowy
W wigilię Andrzejek 29 listopada w Centrum
Kultury Raszyn odbył się koncert, w którym młodzi wokaliści Aneta Strzeszewska, Beata Orbik,
Kamil Mikos pod kierunkiem Jerzego Kaczorowskiego przedstawili program, na który składały
się popularne przeboje z lat 20-30, 50 i 80-tych.
Publiczność żywo reagowała na interpretacje piosenek z ich lat młodości, takich jak: „Zimny drań”,
„Kwiat jednej nocy”, „Dwudziestolatki”, „Gdzie ci
mężczyźni”.
Przedtem dyrektor Centrum Kultury Raszyn
pan Mariusz Smolicha złożył najserdeczniejsze
życzenia Wójtowi Gminy Raszyn panu Andrzejowi Zarębie, dyrektorowi Szkoły Podstawowej w
Raszynie panu Andrzejowi Niedbale oraz wszystkim Andrzejom będącym na sali.
Do życzeń dołączyła się publiczność śpiewając
solenizantom sto lat.
CKR

fot. Anna Pluta
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SZKOLNE WYDARZENIA

„Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada…”
…te znaczące słowa pochodzące z pięknego patriotycznego wiersza Ludwika Wiszniewskiego
były mottem uroczystej akademii w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Ładach zorganizowanej dla uczczenia 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W przeddzień ogólnopolskich obchodów w sali gimnastycznej placówki zgromadzili się
wszyscy uczniowie i ich rodzice, nauczyciele oraz wielu zaproszonych gości. Dla podkreślenia
uroczystego charakteru spotkania każdy miał przypięty do piersi biało-czerwony kotylion.
10 listopada 2015 wszyscy uczestnicy uroczystości mogli podziwiać przepiękną patriotyczną dekorację z tytułowym cytatem oraz
wspaniałe wykonanie wierszy i piosenek
nawiązujących swoją tematyką do czasów
sprzed blisko wieku. Uczniowie klas IIa i IIc
przygotowani przez swoje wychowawczynie p.
Barbarę Woźniak i p. Katarzynę Witanowską
w poetyckich słowach przybliżyli zebranym
okoliczności utraty wolności przez nasz kraj,
życia Polaków pod trzema zaborami i wreszcie uzyskania przez Polskę upragnionego
statusu państwa niepodległego pod wodzą
marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie
klas II udowodnili, że świetnie znają też symbole narodowe i uważają je za trzy bezcenne

skarby Polski. Wielu dorosłym, obecnym na
akademii, łezka wzruszenia zakręciła się
w oku, gdy szkolny chór perfekcyjnie przygotowany przez p. Elżbietę Borsuk zaintonował
„Rotę”, „ Pierwszą Kadrową….”, czy „Wojenko,
wojenko…”. Gorące brawa zebrali mali recytatorzy za wesołą i pełną wigoru inscenizację piosenki „Przybyli ułani…”. Publiczność
chwaliła szczególnie ułańskie stroje chłopców oraz krakowskie kostiumy panienek
przy okienku. Wykonawców programu artystycznego gorąco oklaskiwał również obecny
na uroczystości Wójt Gminy Raszyn Andrzej
Zaręba. W swoim wystąpieniu podkreślił
znaczenie życia w wolnym kraju i zachęcił
uczniów do wytężonej pracy oraz nauki na

Święto Niepodległości w SP w Ładach © J. Kaiper

rzecz rozwoju Ojczyzny. Ostatnim akcentem
uroczystości było wykonanie przez drugoklasistów piosenki „Mała Ojczyzna”. Jej refren
nucili wszyscy obecni, machając do rytmu
biało-czerwonymi chorągiewkami, które
były prezentem od wykonawców dla całej
społeczności Szkoły Podstawowej w Ładach
i zaproszonych gości.
Katarzyna Witanowska,
Barbara Woźniak, Elżbieta Borsuk

16. Festiwal Pieśni o Ojczyźnie w SP w Sękocinie
„Ojczyzna wolna, znowu wolna! Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie.
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek... Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość i Jedenasty Listopada!”
Ryszard Przymus Ojczyzna wolna

11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, a Rzeczpospolita powróciła na mapę
Europy. Józef Piłsudski podjął trudne dzieło
odbudowy państwowości polskiej. „Żeby Polska była Polską” przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To właśnie im
zawdzięczamy wolność. Pamiętamy o wielkich Polakach i setkach bezimiennych bohaterów, czcimy ich pamięć, bo to ich odwaga,
męstwo, upór i niezłomny duch walki o niepodległość doprowadziły do zwycięstwa.
Taki rys historyczny z czasów 123-letniej niewoli i wielkiej radości z odzyskania

niepodległości w 1918 roku przedstawili nam
uczniowie klas starszych. Następnie delegacja
uczniów wraz z panią dyrektor złożyła kwiaty
i znicze pod tablicą upamiętniającą patrona
szkoły, Włodzimierza Potockiego oraz oddała
mu hołd.
Jednak najwięcej emocji wzbudził 16. Festiwal Pieśni o Ojczyźnie. Stał się on tradycją
naszej szkoły. W jego przygotowanie włączają się wszystkie dzieci i wychowawcy.
Uczniowie uczą się melodii i tekstów piosenek na pamięć, poznają też tło historyczne
ich powstania. Z wypiekami na twarzy dzieci

słuchały i obserwowały kolejne wykonania
różnych utworów. Jury nagrodziło uczniów
w dwóch kategoriach wiekowych – klasy
młodsze i klasy starsze. Nagrodę Główną
otrzymali uczniowie klasy VI za wzruszające wykonanie utworu Katyńskie łzy. 1 miejsce zajęła klasa Va – Róża i bez, 2. miejsce
– klasa Vb – Rozkwitały pąki białych róż,
a 3 miejsce klasa IV – Warszawskie dzieci.
Uczniowie klas młodszych otrzymali równorzędne nagrody: oddział przedszkolny
– za entuzjazm, dziecięcą radość i zaangażowanie – Przybyli ułani pod okienko; klasa 1a
– za pomysłowe wykonanie utworu Historia
Polski; klasa 1b – za oryginalne wykonanie
utworu Serce w plecaku; klasa 1c – za profesjonalizm – Jestem Polakiem; klasa 2a – za radosny śpiew – Pierwsza Kadrowa; klasa 2b
– za oryginalną inscenizację utworu Teraz
idę walczyć, mamo; klasa 2c – za umiejętne
wykorzystanie instrumentów muzycznych
– Wojenko, wojenko; klasa 3a – za prezencję
– Szara lilijka; klasa 3b – za wspaniałe wykonanie utworu Jest taki kraj.
Z kart historii Polski płynie przesłanie,
byśmy pozostali wierni wartościom, które
ocaliły naszą ojczyznę od unicestwienia.
Nasz festiwal jest żywą lekcją historii, lekcją
patriotyzmu.
Regina Suwała
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SZKOLNE WYDARZENIA

Muzyczne wieczory w SP w Raszynie
Dnia 22 października 2015 r. odbył się
w naszej szkole Koncert Piosenki Żołnierskiej.
Jest to pierwszy z cyklu czterech koncertów
tematycznych zaplanowanych na bieżący
rok szkolny. Celem przedsięwzięcia jest promowanie aktywności muzycznej naszych
uczniów. W pierwszym koncercie usłyszeliśmy

solistów i zespoły prezentujące piosenki
z okresu I i II wojny światowej, jak również
współczesne utwory podnoszące ważny problem – pokoju na świecie. Dzieci prezentowały swoje zdolności wokalne i umiejętność
akompaniamentu na pianinie, keyboardzie i gitarze. Do koncertu przygotowywały

się same pod czujnym okiem rodziców, jak
również instruktorów gry na instrumencie
w naszym Centrum Kultury. Kolejny koncert
już 28 stycznia 2016, tym razem zaprezentujemy tematykę świąteczną: kolędy, pastorałki,
piosenki świąteczne. Zapraszamy!
Ewa Wijatkowska

Święto Niepodległości w SP im. C. Godebskiego w Raszynie
Żeby Polska była Polską przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im
od 11 listopada 1918 r. zawdzięczamy wolność,
poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas
tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich
synach i miłości do ziemi ojczystej.
Pragnąc uczcić to wyjątkowe wydarzenie,
w dniu 10 listopada 2015r. uczniowie z koła
teatralnego pod kierunkiem p. Izabeli Grzegorzewskiej, chóru oraz zespołu muzycznego
pod opieką p. Ewy Wijatkowskiej zaprezentowali piękne wiersze oraz pieśni patriotyczne.

Dekoracje oraz rekwizyty przygotowała
p. Małgorzata Kasprzak, zaś nad obsługą techniczną czuwał p. Marek Bilski.
Dzieci z uwagą i w skupieniu wsłuchały się
w słowa, mówiące o latach krwawych walk
i trudzie wielu Polaków, by odzyskać niepodległość. Warto podkreślić, że z roku na rok
uczniowie coraz chętniej biorą udział w przygotowaniu patriotycznych uroczystości.
Tym razem na scenie pojawiła się prawie
stuosobowa grupa artystów, co bardzo cieszy
wszystkich nauczycieli i rodziców.
Izabela Grzegorzewska

SP Raszyn – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI © arch. szkoły

gospodarowania odpadami komunalnymi.
Warto przypomnieć, że Sprzątanie świata
– Polska 2015 jest częścią międzynarodowego
ruchu na rzecz środowiska Clean up the World
zapoczątkowanego przez australijskiego biznesmena i żeglarza Ina Kiernana. W Polsce
akcję zainicjowała w 1994 r. pani Mira Stanisławska – Meysztowicz, która utworzyła także
Fundację Nasza Ziemia.
Wzorem lat ubiegłych uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie wraz z wychowawcami,
z wielkim zaangażowaniem, korzystając
z ustalonego harmonogramu, zajęli się
porządkowaniem terenu wokół budynku
placówki, placu zabaw, boiska szkolnego
oraz przyległych terenów zielonych. Pod
opieką nauczycieli, zachowując zasady

bezpieczeństwa, dzieci zbierały śmieci oraz
grabiły wskazane poszczególnym grupom
fragmenty terenu. Uczniom nie brakowało
entuzjazmu. Sprzątaniu często towarzyszyły rozmowy na temat roli człowieka i jego
wpływu na wygląd, jakość środowiska oraz
nasz udział na kształt naszej planety.
W tym miejscu warto podkreślić, że akcja
Sprzątania świata z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością. Uczniowie potrafią dbać o swoje najbliższe otoczenie, mają
większą wiedzę na temat segregacji śmieci.
Duże zainteresowanie samą akcją świadczy
o ich rosnącej świadomości ekologicznej oraz
dużej wiedzy na temat negatywnego wpływu
człowieka na środowisko.

Sprzątanie świata
Już po raz 22 ruszyła w całej Polsce akcja
Sprzątanie świata, której tegoroczne hasło
brzmiało Wyprawa – poprawa. Jej celem
było zwrócenie uwagi na rolę każdego z nas
w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu

SP Raszyn – SPRZĄTANIE ŚWIATA © arch. szkoły

Alicja Olszak, Izabela Grzegorzewska,
nauczycielki SP w Raszynie
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KONFERENCJA POD TOPOLĄ

Dobra edukacja zaczyna się w przedszkolu
Od wczesnej diagnozy do skutecznej terapii

Dyrektor H. Pasterska otwiera Konferencję © arch. przedszkola

27 października, z okazji jubileuszu X-lecia
integracji, Dyrektor Hanna Pasterska wraz
z pracownikami Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, zorganizowali konferencję poświęconą
różnorodnym aspektom kształcenia integracyjnego. O randze spotkania świadczy objęcie patronatu przez Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka, Wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zarębę oraz Fundację SYNAPSIS,
którą reprezentował Prezes dr Michał Wroniszewski. Na sali widowiskowej w Przedszkolu „Pod Topolą” zgromadziła się liczna
rzesza osób, od lat działających na rzecz włączania dzieci niepełnosprawnych do społeczności rówieśników. Wśród uczestników Konferencji znaleźli się naukowcy pracujący nad
zrozumieniem problemów „innego” funkcjonowania w życiu i praktycy wdrażający
rozwiązania do codziennej praktyki. Mazowieckiego Kuratora Oświaty reprezentowała
p. Anna Nowak – st. wizytator wydziału zwiększania szans edukacyjnych, a Polski Komitet
Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego – prezes Anna Wróbel. Z Fundacji
SYNAPSIS przybyli prezes dr Michał Wroniszewski i Wanda Miszułowicz. Na sali zasiedli przedstawiciele samorządu Gminy Raszyn:
Sekretarz Gminy Jolanta Osowiecka, Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska i wice Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Ostrzyżek.
Szczególnym gościem był Artur Świercz niepełnosprawny radny z powiatu pruszkowskiego. Liczną grupę stanowiły Panie Dyrektor z raszyńskich i warszawskich przedszkoli.
Grono pedagogiczne z naszych szkół reprezentowała wice Dyrektor SP w Ładach p. Irena
Uszyńska. Konferencji towarzyszyła wystawa
prac dzieci z raszyńskich szkół i przedszkoli.

Historia integracji „Pod Topolą”
Dyrektor Przedszkola „Pod Topolą” Hanna
Pasterska rozpoczęła spotkanie wspomnieniami początków pracy z dziećmi
16

niepełnosprawnymi, która była bezpośrednią, ale i odważną odpowiedzią na potrzeby
środowiska. Przyjęcie do placówki Paulinki,
a potem Stasia z porażeniem mózgowym
stanowiło początek łamania barier mentalnych i pokazało, że dla dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (spe) jest w placówce miejsce. Naturalną koleją rzeczy było
zatrudnienie specjalisty – pedagoga specjalnego (2002 r.), a z czasem (2004 r.) utworzenie, uchwałą Rady Gminy Raszyn, oddziału
integracyjnego. Budowa nowego obiektu,
bez barier architektonicznych, doprowadziła
do stanu obecnego: dwa oddziały integracyjne oraz wprowadzenie terapii włączającej, dzięki którym w przedszkolu przebywa
11 dzieci z spe. Pracuje z nimi starannie
dobrane grono specjalistów.
Dyrektor Hanna Pasterska, główna inicjatorka pracy integracyjnej w przedszkolu,
ma dalsze plany jej rozwoju: stworzenie Sali
doświadczeń świata, w oparciu o fundusze
UE, a w gminie Raszyńskiego Centrum Integracji, dzięki któremu dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, po ukończeniu
przedszkola, znajdą miejsce w raszyńskich
szkołach. Tytuł „PRZYJACIEL INTEGRACJI”
wręczony został podczas konferencji osobom
i instytucjom, które wspomagały i zapewne
będą dalej wspierać działania przedszkola
na rzecz dzieci z spe.

Prelekcje i prelegenci
O wysokiej randze Konferencji świadczy
grono prelegentów i zakres prezentowanych
tematów. W ciągu 5-ciu godzin zebrani zapoznali się z: prawnymi aspektami kształcenia
integracyjnego (Beata Rola z Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenie
Nauczycieli), rolą, jaką wobec dzieci niepełnosprawnych pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie (Wicedyrektor
Poradni - Monika Gromadzińska-Miszczak),
współpracą nauczycieli i terapeutów (Anna
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Prelekcja dr M. Wroniszewskiego © arch. przedszkola

Florek – dyrektor Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS
DZIECIŃSTWA), diagnozowaniem medycznej
niepełnosprawności dziecka (Aleksandra Izydorczyk) i roli psychologa w diagnozie i terapii
(Ewelina Mocarska), obie z Instytutu Terapii
Funkcjonalnej „Dzielny Miś”. O praktycznych
działaniach placówek oświatowych mówiła
Urszula Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Piastowie i nauczycielki z Przedszkola
Miejskiego Integracyjnego Nr 3 w Piastowie. Relację z problemów, przed jakimi stają
rodzice dzieci autystycznych planując ich edukację, zdawała Aleksandra Miszułowicz.

BADABADA – program wczesnego
wykrywania autyzmu
Szczególne zainteresowanie wywołała
prezentacja Prezesa Fundacji SYNAPIS
dr Michała Wroniszewskiego, mówiącego
o programie wczesnego wykrywania autyzmu BADABADA. Informacje o programie,
a także narzędzia, dostępne dla rodziców
i specjalistów, a pomagające w ocenie rozwoju dziecka i wczesnym wykrywaniu autyzmu, dostępne są na stronie internetowej
www.badabada.pl.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 1 „Pod Topolą” to wiodąca w naszym rejonie placówka, która skutecznie uczy i wychowuje przedszkolaki z spe. Wyniki jej pracy są
oceniane bardzo wysoko. Z troski o los dzieci
wynikają też działania edukacyjne prowadzone wobec innych uczestników procesu
kształcenia: nauczycieli, pedagogów i władz
samorządowych. Przykładem powyższego
jest Konferencja, której wysoki poziom merytoryczny i szeroki zakres poruszanych problemów dają nadzieję zainteresowania problemem decydujących o kolejnych poziomach
edukacji. Choćby po to, żeby rodzice dzieci
opuszczających przedszkole „Pod Topolą”
nie stawiali przed dylematem – CO DALEJ?
Małgorzata Kaiper

***

Charytatywny Bal Andrzejkowy 40 Plus
28 listopada w Świetlicy Środowiskowej
„Świetlik” w Rybiu odbył się drugi z kolei
Bal 40 Plus. Pomysłodawcą cyklicznych już
imprez jest Radny z Rybia – Marek Bańburski,
który do swojego pomysłu zapalił pozostałych Radnych i Przewodniczących Zarządów
Osiedli.��������������������������������
W roli gospodarzy zabawy wystąpili poza nim: Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski, Krystyna Górska, Elżbieta Szeląg, Ryszard Kowalczyk, Andrzej
Górecki i Marian Sieradzki. Gościem honorowym był ks. Prałat Bartłomiej Kapałka.
Bal Andrzejkowy 40 Plus nie był zwykłą
zabawą. Dzięki patronatowi, jaki nad imprezą
roztoczyli ks. Prałat Bartłomiej Kapałka i Caritas Parafialny – stał się Balem Charytatywnym. Aukcja wielu wartościowych przedmiotów: obrazów, płyt, kultowych kubeczków,
okularów, książek i innych przedmiotów,
brawurowo poprowadzona przez Pawła

Wiśniewskiego oraz szczodrość uczestników
balu, pozwoliły zebrać pieniądze, które wspomogą rehabilitację dwóch niepełnosprawnych chłopców, mieszkańców Rybia: Kuby
i Igora. Warto wspomnieć, że to już kolejna
impreza Rybia, której uczestnicy bawiąc się
nie zapominają o tych, którym potrzebna jest
pomoc sąsiadów.
Imprezę rozpoczął koncert „niespodzianka”, podczas którego wystąpiła znana już
Państwu i bardzo lubiana Monika Boras. Tak
jak poprzednio nie trzeba było uczestników
Balu prosić na parkiet. Już przy pierwszych
taktach muzyki zrobiło się tłoczno. Bal trwał
do godz. 23 i został uznany za bardzo udany.
Organizatorzy już planują kolejny – 6 lutego
2016 r. w ostatnią sobotę karnawału.
Małgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”

Podczas aukcji © M. Kaiper

Zabawa na 102 © M. Kaiper

„Czerwony Tulipan” – Jubileuszowo
W ostatnią listopadową niedzielę w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
miał miejsce kolejny koncert z serii „Impresje muzyczne”. Tym razem na naszej scenie
wystąpiła formacja z Olsztyna – CZERWONY
TULIPAN. Zespół, w skład którego wchodzą:
Ewa Cichocka (śpiew), Krystyna Świątecka
(śpiew), Stefan Brzozowski – kierownik artystyczny zespołu (śpiew, gitara akustyczna)
oraz Andrzej Czamara (gitara akustyczna) i
Andrzej Dondalski (basista), powstał 30 lat
temu. Od tej pory, z powodzeniem, koncertuje

w kraju i za granicą, a w ostatnią niedzielę
zawitał do nas. Formacja związana jest z Olsztynem, a znana z wykonywania wielu znanych powszechnie piosenek, takich jak Olsztyn kocham, Jedyne co mam, Ja zwariuję. Przed
naszą publicznością Zespół wykonał swój
jubileuszowy program rozpoczynając od najwcześniej do obecnie śpiewanych utworów.
Piosenki liryczne przeplatały występy kabaretowe Ewy Cichockiej.
Impreza w Świetlicy była też spotkaniem
Andrzejkowym. Tradycyjnie już, tak jak w

Czerwony Tulipan © J. Kaiper

Publiczność jak zwykle dopisała © J. Kaiper

poprzednich latach, w imieniu społeczności
Rybia złożono życzenia solenizantom, a wśród
nich Wójtowi Andrzejowi Zarębie, Przewodniczącej Zarządu Rybie III – Elżbiecie Szeląg
i byłej Kierownik Świetlicy – Katarzynie Klimaszewskiej. Specjalne życzenia, wierszem,
przekazała Wójtowi od Klubu Seniorów Rybie
– p. Janina Soboń. Uhonorowała też pozostałych listopadowych solenizantów. Torty imieninowe, pyszne ciastka i słodycze dopełniły
Andrzejkowy wieczór.
Jacek Kaiper

Solenizanci © J. Kaiper

Teatr Katarynka dla najmłodszych

Księżniczka Rosa i Klimek © Z. Zajdel

Młoda widownia © Z. Zajdel

W listopadzie nie zabrakło też w „Świetliku” imprezy dla najmłodszych.
Tak jak wcześniej zawitał do nas Teatrzyk Katarynka, który tym razem
zabrał dzieci w świat Królowej Rosy i Klimka. Najmłodsza publiczność
jak zwykle dopisała, a i rodzice całkiem nieźle bawili się z dziećmi.
O tym, że się podobało świadczą spontaniczne reakcje młodej widowni.
Niektóre dzieci nawet próbowały włączyć się do gry i pomóc nieco aktorom. Na koniec oczywiście było wspólne zdjęcie.
Małgorzata Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Włączamy różnorodność, ocalamy pamięć
Koniec października stał pod znakiem dwóch
ważnych wydarzeń dla instytucji kultury
i organizacji pozarządowych w Polsce. Dzięki
aktywnej postawie zespołu biblioteki, współpracy partnerskiej i podejmowanym w ostatnich latach inicjatywom, mogliśmy aktywnie
włączyć się w Ogólnopolski Kongres Bibliotek pod hasłem „Włącz różnorodność”. Także
dzięki prowadzonemu Cyfrowemu Archiwum
Tradycji Lokalnej, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w I Kongresie Archiwów Społecznych.
Kongres bibliotek był okazją do wymiany
doświadczeń bibliotekarzy, animatorów kultury, członków stowarzyszeń na temat wielokulturowości. Bibliotekarze z całej Polski, ale
też z Namibii, Ukrainy, Chorwacji, Norwegii i Wielkiej Brytanii mówili o inicjatywach

podejmowanych na rzecz integracji lokalnej społeczności z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi ich kraj lub region.
My pokazaliśmy doświadczenia biblioteki
w kontakcie ze społecznością wietnamską.
W sesji dobrych praktyk, w prezentacji „Jak
biblioteka może zbliżać różne kultury” omówiliśmy nasze zrealizowane dotąd projekty
wzajemnej integracji Polaków i Wietnamczyków w Raszynie. Wystąpienie wywołało liczne
pytania między innymi o nastroje lokalnej
społeczności oraz o przyczyny osiedlania się
przybyszów z Azji właśnie w Raszynie i najbliższej okolicy.
I Kongres Archiwów Społecznych z kolei
potwierdził, że ogromny ruch archiwistów
społecznych, zjednoczonych przez Ośrodek

KARTA w ostatnich latach, to nie grono przypadkowych osób, ale rzesza ludzi mających
ogromny wpływ na ocalanie pamięci. Wśród
archiwistów społecznych są członkowie stowarzyszeń i fundacji, bibliotek gminnych,
centrów kultury oraz grup nieformalnych,
którzy swoją pasją i zaangażowaniem przyczyniają się do ratowania starych fotografii,
wspomnień oraz pamięci o wydarzeniach,
zwykłych i niezwykłych ludziach, często
z małych miejscowości i wsi. Kongres zakończyła wzruszająca uroczystość „II Dzień
Darczyńcy Pamięci”, podczas której wszystkich donatorów fotografii i dokumentów na
rzecz KARTY obdarowano słonecznikami
i podziękowaniami.
Łukasz Żywulski

Nowy system biblioteczny
W styczniu 2016 biblioteka przejdzie na nowy
elektroniczny system biblioteczny MAK+ tworzony i rozwijany przez Instytut Książki. Oznacza to dla czytelników konieczność wypełnienia i podpisania nowych kart zapisu. Osoby,
które były u nas chociaż raz w ciągu 3 lat,
mają już konta w nowym systemie, karty
wymagają wtedy tylko podpisu. Do biblioteki może zapisać się każdy, wystarczy ważny
dokument tożsamości z nr PESEL. Za dzieci
do lat 15 kartę podpisują rodzice/opiekunowie. Od 2013 r. czytelnicy otrzymują plastikową kartę biblioteczną, gdzie zakodowany jest indywidualny numer w postaci
BPRASZ-XXXXX. Karty należy ze sobą przynosić, abyśmy mogli sprawnie i bezbłędnie
rejestrować wypożyczenia. Karta zadziała
zarówno w Bibliotece Głównej, jak i w Filii
w Jaworowej. Osoby posiadające obecnie
dwie karty, poprosimy o zwrócenie jednej
do biblioteki. Do tych, którzy zgłoszą przy
zapisie swój adres e-mail, dotrą informacje
o zbliżającym się terminie zwrotu materiałów - ułatwi to pamiętanie o przedłużeniu
terminu wypożyczenia. Nie będzie można
samodzielnie przedłużyć terminu zwrotu
– w tym celu nadal trzeba do nas napisać lub
zadzwonić. Nowy system MAK+ umożliwi
zapisanej osobie założenie elektronicznego
konta czytelnika (EKC), wystarczy wpisać
w okno przeglądarki adres szukamksiążki.pl
i kliknąć w zakładkę “rejestracja”. Do założenia EKC potrzebny jest PESEL i numer karty
bibliotecznej (w postaci BPRASZ-XXXXX)
oraz aktywny adres e-mailowy. Docelowo na
EKC można będzie zarezerwować (dopisać
18

się do kolejki oczekujących) interesujące
tytuły (maksymalnie do 10), podejrzeć swe
bieżące wypożyczenia i ich historię. Uwaga!
Dane z katalogu dotyczące zbiorów Biblioteki
Głównej (dostępność) nie będą przez pewien
czas miarodajne - związane jest to z koniecznością przeniesienia wszystkich wypożyczeń
i rezerwacji ze starego systemu, tak więc możliwość samodzielnej rezerwacji uruchomimy
dopiero po tym czasie. Informacje o zbiorach filii będą od razu miarodajne. Zmiany
w regulaminie korzystania: materiały biblioteczne (książki, audiobooki, filmy) wypożyczymy na 30 dni w limicie do 5 sztuk na jednym koncie. Rezerwacje poczekają na odbiór
do 5 dni. Od stycznia nasz katalog stanie się
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katalogiem centralnym, czyli pokaże i przeszuka jednocześnie zasoby obu naszych placówek, co więcej, będzie częścią bazy całego
MAK+, więc z ogólnego adresu szukamksiążki.pl pozwoli na sprawdzenie zbiorów
wszystkich bibliotek pracujących w systemie.
W okresie przejściowym, który potrwa wg nas
ok. 3 miesiące, prosimy o Państwa wyrozumiałość, gdyż obsługa czytelników z uwagi
na konieczność dopełnienia wszystkich procedur może się nieco wydłużyć - bibliotekarze
także się uczą. Finalnie jednak zmiany ułatwią
wszystkim korzystanie z obu naszych placówek. O uruchomieniu kolejnych funkcjonalności systemu poinformujemy na bieżąco.
Zespół GBP

SPORT

Monika Bień – pływacki talent
W Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie pracuje na etacie 7 ratowników i jedna
ratowniczka. Monika Bień jest jedyną przedstawicielką płci pięknej, która dba o bezpieczeństwo korzystających z pływalni klientów. Dała się poznać, jako osoba pracowita,
profesjonalnie wykonująca swoje obowiązki.
Oprócz wysokich umiejętności ratowniczych, Monikę cechuje także to, że świetnie
pływa. Dowodem na to są wyniki, jakie osiągnęła na Grand Prix Polski w Łodzi w dniach
7 i 8 listopada br. W stylu grzbietowym
na dystansie 50m zajęła 10 miejsce, a w stylu
dowolnym na tym samym dystansie 13 miejsce. Co warto podkreślić Monika dopiero kilka
miesięcy temu wznowiła regularne treningi
i powraca do formy, jaką prezentowała kilka
lat temu.

Przygoda z pływaniem
Jak zaczęła się Twoja przygoda z pływaniem?
– zapytałem Monikę w sobotnie popołudnie po skończonym dyżurze ratowniczym.
– Zaczęłam trenować we wrześniu 2004 r. w sekcji GOS Raszyn u trenera Roberta Jancika i Marcina Grzejdy. W maju 2005 r. na korespondencyjnych mistrzostwach Polski dzieci 10-letnich
zajęłam 6m. na dystansie 200m stylem grzbietowym oraz 8m. na 100m.
Pierwsze sukcesy stanowiły znakomitą
motywację dla młodej zawodniczki. I tak
w 2006 roku Monika dołączyła do klubu

MKS Polonia, gdzie trenerem był Krzysztof
Klepko.
Jakie efekty przyniosła współpraca ze stołecznym klubem? – kontynuuję wywiad. – Na eliminacjach do letnich mistrzostwach polski w 2007 r.
byłam 3. na 200m stylem grzbietowym oraz
5. na 100m stylem grzbietowym natomiast na
eliminacjach do Zimowych MP 2. na 800m stylem dowolnym, 3. na 100m stylem dowolnym,
3. na 200m stylem grzbietowym, 4. na 200m
stylem dowolnym, 4. na 400 m stylem dowolnym, 5. na 100m stylem grzbietowym. Podczas
trenowania z trenerem Krzysztofem wielokrotnie brałam udział w finałach B Mistrzostw Polski. Na mistrzostwach szkół w Raciborzu w 2008r
zajęłam 3 miejsce na dystansie 200m stylem
grzbietowym, 5. miejsce na 100m stylem dowolnym, 6. miejsce na 200 m stylem dowolnym oraz
6. a 50m stylem dowolnym. – wymieniła swój
dorobek Monika w czasach, gdy jej trenerem
był Krzysztof Klepko.
Kolejnym opiekunem, który dbał o rozwój
sportowej kariery naszej dzielnej ratowniczki
był Wojciech Rodkiewicz. Wśród ówczesnych
licznych dokonań Moniki warto wymienić
2 miejsce w sztafecie na dystansie 4x200
m stylem dowolnym podczas Zimowych
Mistrzostw Polski w Katowicach w 2010 r.
Swój dorobek powiększyła pływaczka także
o 4 miejsce na 50m stylem grzbietowym oraz
6 miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym
na Mistrzostwach Świata Szkół na Malcie
w 2011 roku.

Monika Bień podczas zawodów w Suwałkach © arch GOS

Powrót do treningów
Na rezygnację z treningów zdecydowała się
Monika w klasie maturalnej, gdyż nauka
okazała się w tym momencie najważniejsza.
Powrót do startów w zawodach oraz regularnego trenowania nastąpił już na studiach.
Trenerem jest, także związany z Gminnym
Ośrodkiem Sportu w Raszynie, ratownik oraz
instruktor grup nauki i doskonalenia pływania Marek Szablewski. Znając determinację,
ambicję oraz pasję, z jaką do treningów podchodzą Monika i jej trener, z zaciekawieniem
będziemy obserwować dalszy rozwój kariery
sportowej naszej pani ratownik. Tymczasem
trzymamy za nią kciuki i życzymy udanych
startów w kolejnych turniejach i zawodach
pływackich rangi mistrzowskiej.
Rafał Ulewicz

Imprezy w Gminnym Ośrodku Sportu
Listopad obfitował w imprezy przygotowane przez Gminny Ośrodek Sportu. 19 i 20 listopada
odbył się na terenie pływalni Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności
Stylowej. Uczestniczyli w nim zawodn i c y z ro c z n i ków
2003 i 2004 z Klubów
Sportowych z terenu
całej Polski. Impreza
cieszyła się wielkim
zainteresowaniem
gromadząc wiele klubów i zawodników.
27 listopada odbył
się Turniej PLAYSTATION 3 w grę FIFA
15. Relacje z obydwu
imprez przedstawimy
Państwu w następnym numerze Kuriera.
M. Kaiper
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Galeria Młodego Artysty
INNY, NIE ZNACZY GORSZY

Każdy z nas jest inny. Jedni lubią to, czego nie lubią inni. Jedni potrafią to, co dla innych jest trudne do zrobienia. Jedni są bardziej wrażliwi,
inni mają z tym problemy. Szczególnie dobrze wiedzą o tym wszystkim dzieci z Przedszkola „Pod Topolą” w Raszynie, w którym integracja
z dziećmi niepełnosprawnymi jest codziennością. Ale, jak się okazuje, a potwierdzają to rysunki, które zamieściłem poniżej, również dzieci
z innych szkół i przedszkoli wiedzą, że niepełnosprawna koleżanka może być wspaniałym kompanem do zabawy, że dziecko z innego kraju, często
o innym kolorze skóry, to równie dobry kolega, że osobom słabszym należy pomagać. O tym wszystkim mówią ich prace przesłane na wystawę
zorganizowaną z okazji Konferencji „Dobra edukacja zaczyna się w przedszkolu…”. Zobaczcie sami.
Przedszkolaczek

Gabrysia Skowronska.
Przedszkole Dawidy

Jaś Kwiecien, Szymon Płoński.
SP Raszyn

Julia Grzymek.
Przedszkole Dawidy

Julia Pariaszewska.
SP Raszyn

Lena Laszczuk.
Przedszkole Falenty

Maja Korneta, Aleksandra Skowronska.
SP Raszyn

Martyna Pariaszewska
SP Raszyn

Michał Dąbrowski, Bartosz Kaczyński.
Przedszkole Dawidy

Nadia Pajor, Zuzia Tryfon.
Przedszkole Dawidy

Wiktoria Mlodzianko. Wiktoria Siedlecka, Jagoda Skoczyk, Maja Swiatkowska
Przedszkole Pod Topolą
Przedszkole nr 2

Zuzia Warchoł.
Przedszkole Falenty

