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Specjalnie dla naszych mieszkańców
rozszerzamy program wsparcia dla rodzin 500+
• Budowa nowoczesnego 8. oddziałowego przedszkola
przy ul. Poniatowskiego w Raszynie
• Program Raszyńska Karta Dużej Rodziny
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Polityka prorodzinna – Rządowy Program 500+

17 lutego 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał, uchwaloną przez Parlament 11 lutego
2016 r. ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przygotowana przez rząd
Beaty Szydło stanowi element realizacji programu, z którym do wyborów do Europarlamentu i Prezydenckich szedł Andrzej Duda,
a do Parlamentarnych - Prawo i Sprawiedliwość. Składając swój podpis Prezydent stwierdził, że to początek dobrej zmiany, dzięki której skokowej poprawie ulegnie poziom życia
wielu rodzin, a dla wielu rodziców będzie
zachętą do decydowania się na powiększanie rodziny. Dla Polski zaś działaniem prowadzącym do poprawy sytuacji demograficznej
i gospodarczej.

Co oznacza program 500+
Zgodnie z programem, świadczenie
wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia przez
nie 18 roku życia, otrzyma każda rodzina bez
względu na dochody. Na pierwsze dziecko
otrzymają je rodziny, w których dochód
na członka rodziny nie przekracza 800 zł
na osobę, zaś w przypadku dzieci z niepełnosprawnością -1200 zł. Aby otrzymać pieniądze,

trzeba będzie złożyć wniosek osobiście w gminie zamieszkania albo przez internet. Przy
składaniu wniosku elektronicznego trzeba
posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny
podpis elektroniczny.
Świadczenie będzie przysługiwało osobie
faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem.
W przypadku naprzemiennej opieki, wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do ilości dni sprawowania opieki
przez rodzica. Świadczenie wychowawcze
nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
rodzinnych
Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016
do 30 września 2017 r. Jeśli wniosek zostanie
złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu
uruchomienia programu, to pieniądze
zostaną wypłacone z wyrównaniem
od kwietnia 2016 r. Wniosek trzeba złożyć
w gminie zamieszkania.
Na realizację zadań związanych z wdrożeniem programu gminy otrzymają dodatkowe
środki. W tym roku, przy przewidywanej kwocie na program – 17 mln złotych jest to 2 proc,
czyli blisko 350 mln złotych. Resort rodziny,
pracy i polityki społecznej szacuje, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem
będzie objętych 3,7 mln dzieci.

Poprawa sytuacji
demograficznej Polski
Program 500+ stanowi odpowiedź na coraz
gorszą sytuację demograficzną naszego

kraju. Zgodnie z opracowaniem analityków PricewaterhouseCoopers (globalnego
przedsiębiorstwa świadczącego usługi audytorskie i doradcze) Polska znajduje się w Unii
Europejskiej na szarym końcu pod względem wysokości zasiłków i dzietności rodzin,
pozostawiając za sobą jedynie Litwę, Rumunię i Bułgarię. Z analizy PwC wynika ponadto,
że kształtując odpowiednią politykę prorodzinną można osiągnąć pozytywne wyniki
w postaci wysokiej dzietności. Zdaniem analityków bezpośrednie wsparcie dla rodzin realizowane na mocy Programu 500+ znacząco
poprawi sytuację wielu rodzin w naszym
kraju.1
Składając projekt pod obrady Parlamentu
szefowa polskiego rządu Beata Szydło powiedziała „Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla polskich rodzin. To jest dzień, w którym możemy
wreszcie powiedzieć, że Polska dołącza do tych
wszystkich państw, które wiedzą, że mądra polityka prorodzinna jest kwestią racji stanu każdego
narodu”
Jako matka piątki dzieci, wychowywanych
własnym staraniem, bez pomocy państwa,
wiem, z jakim trudem się to wiąże. Wprowadzona ustawa rodzi nadzieję, że po wielu
latach zaniedbań, w obliczu prawdziwego
kryzysu demograficznego, nasz kraj rozpoczyna realną pomoc rodzinom, które wychowują dzieci. Może wreszcie do świadomości
społecznej przebije się prawda, że podstawowym warunkiem rozwoju społeczeństwa
i narodu jest następstwo pokoleń.
Małgorzata Kaiper
1
http://biznes.interia.pl/makroekonomia/news/pwc-polska-na-szarym-koncu-polityki prorodzinnej

Raszyńska Karta Dużej Rodziny
Podczas XIX Sesji, 11 lutego 2016 r., Rada
Gminy Raszyn przyjęła program „Raszyńska
Karta Dużej Rodziny” dołączając do grona
samorządów, które uznały lokalne wsparcie
rodzin wielodzietnych za ważny element polityki gminnej.
Raszyńska Karta Dużej Rodziny, jak czytamy w załączniku do uchwały, ma na celu
promowanie modelu rodziny wielodzietnej
oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, umacnianie więzi rodzinnych oraz
wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, zwiększanie rodzinom wielodzietnym dostępności do zasobów kultury,
sportu i edukacji poprzez wprowadzanie ulg
2

w gminnych jednostkach organizacyjnych
i instytucjach kultury Gminy Raszyn oraz
wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych
poprzez rozszerzanie katalogu ulg udzielanych przez inne podmioty i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
będących partnerami programu1. Program,
jest ściśle powiązany z Ogólnopolską Kartą
Dużej Rodziny wprowadzoną ustawą z dnia
5 grudnia 2014 r. Obydwa programy Raszyński
i Ogólnopolski obsługuje Ogólnopolska Karta
Dużej Rodziny, posiadająca, przypisany Gminie Raszyn numer rozpoczynający się od cyfr
Załącznik do Uchwały nr. XIX/187/16 Rady Gminy Raszyn
z dnia 11 lutego 2016 r.
1
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1421062. Środki potrzebne na realizację programu Raszyńska Karta Dużej Rodziny, pokrywane są z budżetu Gminy Raszyn.

Ulgi w ramach Raszyńskiej
Karty Dużej Rodziny
Wielodzietnym rodzinom zamieszkującym
w Gminie Raszyn przyznano następujące ulgi:
1. Gminny Ośrodek Sportu przyznał 20%
zniżki od obowiązującej ceny biletów i karnetów na pływalnię;
2. Centrum Kultury Raszyn przyznało 25%
zniżki od obowiązujących opłat za zajęcia;
3. Gmina Raszyn przyznała na każde dziecko
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poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
Z w/w ulg korzystać może cała rodzina jak
i jej poszczególni członkowie.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

z rodziny wielodzietnej uczęszczające
do publicznego przedszkola prowadzonego
przez Gminę Raszyn ulgę wysokości 50%
w opłatach za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, z wyłączeniem osób korzystających ze zniżki, o której mowa w par. 3 Uchwały
Nr LVI/551/14 Rady Gminy Raszyn z dnia
26 czerwca 2014 r. Ulga przysługuje rodzinie,
która na bieżąco uiszcza opłaty za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające

Korzystając z okazji warto przypomnieć,
że Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to
system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci, niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Jej posiadacze mogą korzystać na terenie całego kraju
ze zniżek w firmach i instytucjach, które zadeklarowały udział w programie. Wg informacji ze strony www.rodzina.gov.pl na początku
stycznia 2016 r. było ich w kraju ponad 10 tys.
Spersonalizowaną Kartę, wydawaną
w naszej gminie przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3) może uzyskać każdy członek rodziny

wielodzietnej. Dzieciom przysługuje ona
do ukończenia 18 r.ż., a jeśli się uczą w szkole
lub szkole wyższej do 25 r.ż.. Bez ograniczeń
wiekowych przyznawana jest dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Rodzice, w tym rodzice zastępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mogą korzystać z karty dożywotnio.
W praktyce Karta Dużej Rodziny daje
zniżki m.in. na przejazdy kolejowe: dla rodziców lub ich małżonków 37% na bilety jednorazowe i 49% na miesięczne, zniżki 75%
w opłatach paszportowych dla dzieci i 50%
dla rodziców oraz bezpłatny wstęp do parków narodowych. Zniżki oferują instytucje
kultury, sportu, ale tez prywatni przedsiębiorcy. Wykaz zniżek dostępnych w ramach
Karty można znaleźć na stronie:
www.rodzina.gov.pl
Małgorzata Kaiper

Przedszkole przy ulicy Poniatowskiego
Projekt przedszkola przy ulicy Poniatowskiego jest już gotowy. Oczekujemy teraz
na zezwolenie na budowę, które powinno
być jeszcze w tym miesiącu. Wczesną wiosną ruszą pierwsze prace budowlane. Poniższy opis sporządzono na podstawie projektu
archtektoniczno – budowlanego autorstwa
Pracowni Projektowej Janusza Pachowskiego.
Inwestycję zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami
Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Budynek przedszkola zlokalizowany jest
w zespole istniejących obiektów użyteczności
publicznej. Sąsiednia zabudowa to budynki
o wysokości od 1 do 3 kondygnacji o płaskich
lub wielospadowych dachach, otoczone zielenią wysoką i niską. Zaprojektowany budynek przedszkola dostosowany jest gabarytami
i formą do istniejącej zabudowy, wpisując się
w istniejącą zieleń.

Budynek przedszkola stanowi dwukondygnacyjna bryła, tworząca pierzeję

ul. Poniatowskiego, przechodząca od strony
północnej poprzez pochyły świetlik w jedną
kondygnację. Płaski dach nawiązuje
do budynku Biblioteki i Centrum Medycznego
Raszyn.

Wnętrze obiektu powiązane jest poprzez
centralny, częściowo dwukondygnacyjny hall
z górnym doświetleniem, pełniący funkcję
rekreacji, wspólnego placu zabaw wewnątrz
budynku. Strefa wejściowa, obejmująca
szatnie, poczekalnię dla rodziców, sanitariaty, zajmująca wschodnią część budynku
od ul. Poniatowskiego, powiązana jest z salą
wielofunkcyjną i foyer. Tworzy to możliwość
niezależnego dostępu z placu zabaw oraz
podcieni przed wejściem.
Strefa edukacyjna to 8 sal, każda z własnym zespołem sanitarnym, magazynem
i pomieszczeniem socjalnym dla nauczyciela
oraz wyjściem na taras. Na piętrze od strony

ulicy zlokalizowano salę plastyczną, salę do
zajęć gimnastycznych i terapeutycznych oraz
część administracyjną. Gabinet psychologa
i logopedy oraz archiwum zlokalizowano
w północnej części budynku. Strefa kuchenna
i techniczno-gospodarcza znajduje się w parterze w północnej części obiektu i prowadzi
do niej podjazd gospodarczy.

Na dachu nad I kondygnacją części kuchennej umieszczono agregat wody lodowej i centrale wentylacyjne. Obiekt przystosowany
będzie dla osób niepełnosprawnych ruchowo
– posiadać będzie 1 windę oraz toalety
dla niepełnosprawnych. Dodatkowe toalety
i pomieszczenia magazynowe dostępne będą
również od zewnątrz od strony placu zabaw.
Kubatura budynku wynosi 11777,8 m³ –
powierzchnia całkowita pomieszczeń –
2401,3 m², a powierzchnia użytkowa
990,3 m². Wysokość dwukondygnacyjnego
budynku to 7,85 m.
Jacek Kaiper
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XVIII Sesja Rady Gminy Raszyn
W dniu 28 stycznia 2016 roku odbyła się
XVIII Sesja Rady Gminy Raszyn. Po stwierdzeniu kworum, przyjęto protokół z XII Sesji
i uchwalono porządek obrad. Na sesję zaproszono dwóch gości, którzy poinformowali
Radę o swoich działaniach na rzecz mieszkańców gminy. Byli to: Nadkomisarz Maciej
Wiciński, Komendant Komisariatu Policji
w Raszynie oraz dr Zbigniew Figat, Dyrektor
Centrum Medycznego Raszyn przy ul. Poniatowskiego 18.

Nadkomisarz Maciej Wiciński
o stanie bezpieczeństwa
w Gminie Raszyn
Nowym Komendantem Posterunku Policji
w Raszynie został nadkomisarz Maciej Wiciński. Na wstępie zwrócił się do Rady Gminy
Raszyn z apelem o rozpropagowanie wśród
mieszkańców informacji, �����������������
że ��������������
wzywając policję do interwencji powinni dzwonić na ogólny
numer alarmowy 112. Nagrywane rozmowy
pozwalają łatwo sprawdzić kto wzywał, jaka
była treść wezwania i ostatecznie, jak na to
zareagowała policja. Przyjęcie takiej drogi
postępowania pozwoli, zdaniem komendanta, uniknąć konfliktów, które zdarzały
się wcześniej. Komendant przedstawił aktualną sytuację: wskazał na niewielką obsadę

Wójt Andrzej Zaręba przedstawia Nadkomisarza
Macieja Wicińskiego © J. Kaiper

posterunku, która nie jest w stanie reagować
szybko i w wielu miejscach na raz w razie
spiętrzenia wezwań. Jako przyczynę możliwych opóźnień wymienił też rozległość Gminy
Raszyn i prosił, aby oceniając szybkość reakcji policji na wezwania brać pod uwagę czas
dojazdu w miejsce zdarzenia. Oprócz problemów kadrowych wymienił fatalne warunki
pracy w komisariacie, wskazując szczególnie
na brak pomieszczeń, które nadawałyby się do
przesłuchań oraz ogólnie zły stan budynku.
Komendant prosił Radę Gminy o utrzymanie
dotacji na dwa etaty sekretarek, ponieważ
odciążają one od pracy biurowej policjantów, bardziej potrzebnych w terenie. Ponadto
zapowiedział, że w pracy policji pod jego nadzorem nie należy spodziewać się rewolucji.
4

Skupi się ona, jak dotąd, na najpowa������
ż�����
niejszych przestępstwach i wprowadzeniu w miejscach zagrożonych patroli pieszych. Wspomniał o staraniach o obsadę czwartego etatu
dzielnicowego i wskazał, że telefony do dzielnicowych można uzyskać na posterunku.
Podczas dyskusji, która wywiązała się po
wypowiedzi komendanta, radny pan Tadeusz Pawlikowski poruszył sprawę ulicy Złote
Łany rozjeżdżanej przez ciężarówki i prosił
o częstsze patrole pilnujące w tym miejscu
porządku. W odpowiedzi komendant stwierdził, że jego podwładni mogą wystawiać niesubordynowanym kierowcom stosunkowo
niewielkie mandaty. Ponieważ firmy wkalkulowują to obciążenie w koszty, walka z nimi
przynosi małe efekty. Podpowiedział, że w tej
sprawie Gmina powinna się zwrócić do Państwowej Inspekcji Drogowej, która jest uprawniona do nakładania znacznie wyższych kar.
Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski, nawiązując do opinii komendanta
na temat bazy lokalowej, wspomniał o gotowości Gminy do finansowego udziału w budowie nowej placówki policyjnej i przeznaczeniu w bieżącym budżecie na ten cel znacznej
kwoty. Radny pan Andrzej Górecki wskazał, że
brak konsekwencji karnych wobec sprawców
przestępstw, a także długotrwałość dochodzeń, powoduje wśród mieszkańców poczucie niesprawiedliwości i w efekcie niechęć
do policji. Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba dodał, że policja działając opieszale
naraża na szwank swój autorytet. Życzył
komendantowi dobrej pracy i spełnienia
się na tym stanowisku oraz zadeklarował ze
strony władz Gminy życzliwą współpracę.

reumatologii, hipertensjo logii (nauka o nadciśnieniu tętniczym), okulistyki. Jak stwierdził
dr Z. Figat, jego firma zabiega także o innych
specjalistów, a szczególnie o laryngologa,
endokrynologa, i lekarza od badań USG
na miejscu w CMR. Pracujący tu specjaliści
mogą udzielać porad tylko pacjentom zarejestrowanym w poradni, ponieważ firma
JUDYTA zatrudnia lekarzy na własny koszt,
wobec braku kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak, jak powiedział
dr Figat, mimo organizacyjnych sukcesów,
sytuacja „JUDYTY” w Centrum Medycznym
Raszyn jest niepewna. Zatrudnienie takiej
liczby specjalistów w sytuacji, gdy zarejestrowało się w niej dopiero tysiąc siedmiuset pacjentów nie pokrywa kosztów, które
w całości ponoszą właściciele firmy. Przypomniał jednak, że przejął ośrodek dopiero
4 stycznia 2016 r. i codziennie rejestruje około
stu nowych pacjentów. Wielu spośród nich
leczyło się wcześniej poza Gminą. Utrzymanie tego tempa rejestracji pacjentów daje firmie szansę poprawy sytuacji już pod koniec
lutego. Dr Z. Figat zaapelował do Radnych
o zachęcanie mieszkańców do rejestrowania się w przychodni nawet wówczas, jeśli
jeszcze nie muszą korzystać z wizyty lekarskiej, ponieważ za każdego zarejestrowanego pacjenta NFZ��������������������������
płaci��������������������
9,4 zł/mc. Im większa będzie ilość zarejestrowanych pacjentów,
tym szerszy wachlarz usług zapewni przychodnia. W odpowiedzi na tę prośbę radni
wskazali Kurier Raszyński, jako przeznaczony do takiej reklamy. Sprzeciwił się temu
radny pan Sławomir Ostrzyżek przypominając, że nie wolno Radzie Gminy lobbować na

Dr Zbigniew Figat o działalności
Centrum Medycznego Raszyn
Doktor Zbigniew Figat, dyrektor firmy
medycznej „JUDYTA”, przedstawił sytuację,
w jakiej się znalazł po wygraniu przetargu
na dzierżawę budynków Centrum Medycznego Raszyn. Jak stwierdził, zarząd reprezentowanej przez niego firmy liczył na to,
że poprzedni operator Centrum wycofa się
z Raszyna, a Judyta zatrudni lekarzy, którzy
przejdą wraz z pacjentami. Tak się jednak
nie stało. SZPZLO Ochota wynajęła pomieszczenia przy ulicy Pruszkowskiej i w nich
kontynuuje swoją działalność. Wobec tego
„JUDYTA” musi z nimi konkurować jakością
i ilością oferty medycznej. W związku z tym
ośrodek zatrudnił wielu specjalistów z różnych dziedzin: kardiologii, pulmonologii,
alergologii, neurologii, balneologii i medycyny fizykalnej, neonatologii, diabetologii,
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Dr Zbigniew Figat na XVIII Sesji Rady Gminy Raszyn
© J. Kaiper

rzecz prywatnej firmy, a jeśli już, to należy
reklamować oba ośrodki. Wywołany do
tablicy redaktor Kuriera oświadczył, że szykując materiał o raszyńskiej służbie zdrowia,
odwiedził poradnię przy ulicy Pruszkowskiej,
chcąc uzyskać informacje o sytuacji placówki.
Niestety odmówiono mu wszelkiej informacji i został z Centrum Medycznego Raszyn
przy ul. Pruszkowskiej wyproszony. Łamy
Kuriera Raszyńskiego są otwarte dla SZPZLO
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Warszawa Ochota, na takich samych zasadach jak dla obecnego operatora dzierżawiącego budynek przy Poniatowskiego w Raszynie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba, przypominając,
że poprzedni operator o decyzji pozostania
na terenie Gminy Raszyn poinformował władze dopiero na początku 2016 roku. Uznał też,
że 1700 pacjentów zarejestrowanych przez
3 tygodnie w przychodni prowadzonej przez
nowego operatora to imponujący wynik, którzy dobrze rokuje na przyszłość. Dodał też,
że zapewnienie mieszkańcom Gminy Raszyn
dostępu do lekarzy specjalistów, o co zabiegali od kilku lat, powinno tę sytuację jeszcze
poprawić. W dalszej części wypowiedzi Wójt
życzył całemu zespołowi wszystkiego najlepszego, a pacjentom zadowolenia z usług
zdrowotnych wykonywanych przez nowego
operatora.

Uchwały i sprawozdania
Kolejna uchwała, dotycząca podwyższenia
obowiązkowego, tygodniowego wymiaru
godzin zajęć psychologów, logopedów, pedagogów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn, wywoła burzliwą
dyskusję. Powodem podjęcia jej przez Radę
Gminy była konieczność zapewnienia dodatkowej opieki pedagogiczno-psychologicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami
kształcenia. Z uwagi na bardzo duże wydatki
ponoszone na oświatę (prawie 40 mln zł, przy
subwencji oświatowej wynoszącej 17 mln zł)
Gmina nie może zatrudniać kolejnych nauczycieli, szczególnie, że w ubiegłych latach znacząco zwiększyła ich ilość przy tej samej ilości uczniów. Obecnie uznano, że jedynym
rozwiązaniem jest zmiana proporcji godzin
w pracy nauczycieli specjalistów: z 40 godzin
tygodniowo 28 ma być przeznaczone na bezpośrednią pracę z dziećmi, a 12 na przygotowanie i dodatkowe zadania. Nauczyciele specjaliści, pracujący z dziećmi ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, zaprotestowali
przeciwko tej zmianie, twierdząc, że może to
się odbić na jakości ich pracy. W apelu przekazanym radnym na początku sesji pisali,
że 28 godzin pracy w tygodniu bezpośrednio
z dziećmi sprawiającymi problemy, z zaburzeniami zachowania, niedostosowanymi społecznym, z zespołem Aspergera czy zespołem
Downa, jest bardzo obciążające, powoduje
zmęczenie i wypalenie zawodowe. Zwracali
też uwagę, że w innych gminach podniesiono pensum specjalistów o mniejszą ilość
godzin, co może powodować odpływ specjalistów do innych placówek. Ostatecznie radni
uchwalili dwadzieścia osiem godzin pensum,
odrzucając wcześniej zaproponowane przez

radnego Dariusza Marcinkowskiego kompromisowe pensum o dwie godziny krótsze.

Nowy Statut Gminy Raszyn
Podczas Sesji Rada uchwaliła nowy Statut Gminy. Poprzedni, przyjęty w 2006 r.,
i znowelizowany w 2010 r., należało dostosować do obowiązującego prawa i aktualnych potrzeb gminy. W tym celu powołana
została doraźna Komisja Statutowa, która
nowy dokument przygotowała. Radni jednogłośnie przyjęli nowy Statut, wprowadzając
wcześniej kilka autopoprawek.

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej
Rady gminy Raszyn za rok 2015
Radny pan Ryszard Kowalczyk, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie z działalności komisji, która w ubiegłym
roku odbyła 14 posiedzeń, podczas których
rozpatrzy�����������������������������������
ła 6 skarg oraz przeprowadziła�����
kontrolę w Gminnym Ośrodku Kultury w Raszynie. Skargi zostały rozpatrzone i zaopiniowane, następnie, zgodnie z kompetencjami
przekazane Wójtowi lub Radzie Gminy.
W ramach swojej pracy, w pierwszej połowie
roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie roczne Wójta Gminy Raszyn z wykonania budżetu za rok 2014, sprawozdanie
finansowe za rok 2014 oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014
roku. Po przeanalizowaniu tych dokumentów komisja nie wniosła żadnych uwag do
przedłożonych informacji, a po zapoznaniu
się z uchwałą Izby Obrachunkowej wystąpiła
z wnioskiem do Rady Gminy Raszyn o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn
panu Andrzejowi Zarębie.

Sprawozdanie z kontroli
Gminnego Ośrodka Kultury
Na podstawie uchwał Rady Gminy Raszyn:
Nr V/43/15 z dnia 26 lutego 2015 r. i Nr IX/83/15
z dnia 28 maja 2015 r Komisja Rewizyjna
dokonała kontroli Gminnego Ośrodka Kultury za lata: 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015
w zakresie:
– wykorzystania środków własnych i przekazanej dotacji;
– prawidłowości zatrudniania pracowników, zawierania umów cywilno – prawnych,
prowadzenia akt osobowych, przestrzegania
przepisów prawa pracy m.in. w zakresie urlopów wypoczynkowych, czasu pracy, udzielanych upoważnień i pełnomocnictw pracownikom, zakresu obowiązków, przyznawania
nagród”. W rezultacie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

„a) Wydatkowanie środków finansowych
w udzielaniu zamówień publicznych:
1. Zawieranie lub przedłużenie porozumień/
umów zawartych na czas określony aneksami
na okres wykraczający rok budżetowy(…);
2. Zawieranie umów bez określenia maksymalnego zobowiązania Zamawiającego tj.
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia, co w konsekwencji może
skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów
publicznych. Konsekwencją zawierania umów
bez określenia ich wartości może być nieprawidłowe przekazanie informacji w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.;
3. Brak zawarcia umów na realizację dostaw
artykułów biurowych i tonerów do drukarek;
4. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych postępowań (brak
potwierdzenia wysłania/otrzymania dokumentów przesyłanych pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym);
5. Brak wymaganej dokumentacji potwierdzającej udzielenie zamówień, w szczególności na utwory/ usługi artystyczne/ prawnicze;
6. Nieprawidłowe zabezpieczenie interesów GOK w zawartych umowach (zbyt
ogólne zapisy dot. świadczenia Wykonawcy
w ramach umowy oraz brak kar umownych
z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązań przez Wykonawców,
lub zapisy, które umożliwiają naliczanie kar
umownych przez Wykonawcę).
b) Nieprawidłowości zatrudniania pracowników, zawierania umów cywilno-prawnych,
prowadzenia akt osobowych, przestrzegania
przepisów prawa pracy m.in. w zakresie urlopów wypoczynkowych, czasu pracy, udzielanych upoważnień i pełnomocnictw pracownikom, zakresu obowiązków, przyznawania
nagród:
1. Nieprawidłowości w udzielaniu pełnomocnictw pracownikom;
2. Nieprawidłowości w rozliczaniu urlopów:
błędne ilości urlopów, nieujmowanie urlopów,
błędne podsumowanie urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania;
3. Z otrzymanego zestawienia nagród
wypłaconych przez GOK w latach 2011-2015
brak jest możliwości ustalenia, kto otrzymał
nagrodę (zestawienie wskazuje miesiąc, rok,
kwotę, rodzaj nagrody, ilość osób uprawnionych do nagrody oraz sposób finansowania.
Brak imion i nazwisk pracowników, którym
nagrodę wypłacono);
4. Faktury za szkolenia nieopisane pod względem zamówień publicznych, brak dat szkoleń,
brak informacji na liście obecności o szkoleniu;
5. Nieprawidłowości na listach obecności:
a) Nieujęcie pracowników na listach obecności i tym samym brak potwierdzenia obecności pracownika w pracy;
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b) Pozostawienie pustych dni na listach
obecności i tym samym brak potwierdzenia obecności pracownika w pracy oraz brak
adnotacji o urlopie lub odbiorze;
c) Wpisanie wyjść służbowych bez adnotacji/szkolenia bez faktury / brak informacji
o celu wyjścia/szkolenia;
d) Brak wpisania urlopu lub odbioru;
e) Podpisanie listy obecności w dniu wnioskowanego urlopu lub w dniu odbioru dnia
wolnego;
f) Podpisanie listy obecności i skreśleniu
bez adnotacji;
g) Wpisanie na liście kreski poziomej
– brak informacji, czy dzień ten był wolny
z uwagi na niepełny etat.
6. Wnioski urlopowe/ odbiór za soboty, niedziele, święta:
a) Nieprawidłowość polegająca na wpisaniu na listę obecności urlopu, a brak wniosku
o urlop lub wniosku o odbiór;
b) Nieprawidłowość polegająca na wypisaniu wniosku o odbiór dnia wolnego za dzień/
zdarzenie, które jeszcze nie nastąpiło;
c) Nieprawidłowość polegająca na niewpisaniu we wniosku o odbiór dnia wolnego dat
imprez, za które przysługuje odbiór;
d) Nieprawidłowość polegająca

na odbiorze dnia wolnego po 3 miesiącu licząc
od dnia imprezy, za który przysługuje odbiór;
e) Nieprawidłowość polegająca na odbiorze dnia wolnego za inny dzień niż sobota,
niedziela, święto;
f) Nieprawidłowość polegająca na odbiorze więcej niż 1 dnia wolnego za imprezę bez
wskazania ilości godzin spędzonych na danej
imprezie;
g) Nieprawidłowość polegająca na wypisaniu urlopu okolicznościowego bez wskazania
powodu.”

Sprawozdanie Wójta
pana Andrzeja Zaręby
Na zakończenie Sesji Wójt Andrzej Zaręba
zło��������������������������������������
żył sprawozdanie z prac aktualnie
��������������
prowadzonych przez Gminę. Wskazał w nim
na ożywioną działalność kulturalną i artystyczną, która mała miejsce w szkołach,
przedszkolach, Świetlicy Środowiskowej oraz
w Centrum Kultury Raszyn, związaną z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, Trzech Króli
i Nowego Roku. Nadmienił o Koncercie z okazji rocznicy Powstania Styczniowego, który
został sfinansowany głównie przez Powiat
Pruszkowski.

Poinformował o złożeniu do Narodowego
Funduszu Środowiska, który jest obecnie dysponentem środków unijnych, wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy
unijnej wniosku o:
•• budowę i rozbudowę kanalizacji w gminie,
a do Marszałka Województwa Mazowieckiego
wniosków o dofinansowanie
•• budowy ulic 6 Sierpnia i Wierzbowej w Słominie oraz Jutrzenki w dawidach Bankowych,
•• termoizolacji szkół i dachu w Gimnazjum
w Raszynie.
Poza tym poinformował o tym, że firma
projektująca rozbudowę Szkoły Podstawowej
w Ładach jest w trakcie dokonywania ostatnich poprawek, a w lutym wystąpi o zezwolenie budowlane. W trakcie opracowywania jest
projekt hali sportowej. Podczas spotkań z projektantem następują kolejne uzgodnienia.
Zakończony został projekt budowlany Przedszkola przy Poniatowskiego w Raszynie, a projektant wystąpił o zezwolenie na budowę
obiektu. Jest duża szansa, że wiosną zostanie
wyłoniony wykonawca inwestycji.
Jacek Kaiper

XIX Sesja Rady Gminy Raszyn
11.02.2016 roku odbyła się XIX Sesja Rady
Gminy Raszyn. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu kworum, drobnych zmianach w porządku
obrad i przyjęciu protokołu z XVIII Sesji, przewodniczący Dariusz Marcinkowski poprosił pana Mariusza Smolichę, dyrektora Centrum Kultury Raszyn, o złożenie przed Radą
Gminy sprawozdania z działalności podległej
mu jednostki w ubiegłym roku. W podobnej
sprawie zaproszeni zostali przez Radę radni
powiatowi, których reprezentowali: pani
Katarzyna Klimaszewska i pan Mirosław
Chmielewski.

Sprawozdanie pana Mariusza
Smolichy dyrektora CKR
Dyrektor Mariusz Smolicha podkreślił, że
swoje stanowisko objął pod koniec kwietnia,
a fizycznie budynek CKR dopiero w październiku, dlatego musiał sprostać dwóm zadaniom: wyposażeniu Centrum w niezbędne
urządzenia i jednoczesnemu prowadzeniu
działalności merytorycznej. Mimo wszelkich
trudności zorganizował w tym czasie wiele
imprez plenerowych, które mocno zapadły w pamięć mieszkańców: Dzień Dziecka,
uroczystość związaną z nadaniem nazwy
6

Plac Powstańców Warszawy 1944 rynkowi
raszyńskiemu, Dożynki 2015, które były
imprezą masową oraz happening w Dzień
Seniora. Zorganizował też cykl bezpłatnych
koncertów, który zainaugurowała Grupa
MoCarta. W ramach koncertów utrwaliły się
dwie formy: Scena Dobrej Muzyki i Scena
Satyryków.
Od tego roku, jak zapowiedział pan
Mariusz Smolicha, CKR jest zmuszone wprowadzić odpłatność za występy artystów
z dwóch przyczyn: ponieważ rozdawanie
wejściówek, w momencie ich braku, rodzi
niepotrzebne napięcia wśród mieszkańców
oraz ze względu na niebagatelny koszt, który
ponosi Centrum zapraszając markowych
wykonawców. Przewidywana cena normalnych biletów wyniesie nie więcej niż 40 zł,
dla emerytów 20 zł, a wpływy ze sprzedaży
przeznaczone zostaną na wzbogacenie programu koncertów.
CKR ma w swoim programie także atrakcje dla najmłodszych, które spotykają się
z wielkim zainteresowaniem, jak: teatrzyk
dla dzieci, czy przedstawienia okolicznościowe, na przykład związane z Chińskim
Nowym Rokiem. Centrum Kultury prowadzi
zajęcia edukacyjne muzyczne i wokalne oraz
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zajęcia komputerowe. W czasie zimowych
wakacji zorganizowało ferie zimowe dla 60
dzieci. Działają już przy nim kluby: szachowy
i brydżowy.
Bardzo ważną dziedziną działalności
Centrum są cztery Kluby Seniora w Raszynie, Rybiu, Falentach i Jaworowej. Uczestnicy
prowadzą ożywioną działalność artystyczną,
występują na wielu przeglądach i festiwalach,
zdobywając laury. Pan Mariusz Smolicha, dla
nich właśnie zamierza zorganizować Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Podczas dyskusji, która wywiązała się
po relacji złożonej przez Dyrektora, Radny
Sławomir Ostrzyżek wyraził niepokój, czy
w bogatym programie Centrum Kultury
nie jest zbyt mało imprez młodzieżowych.
Dyrektor potwierdził, że na widowni przeważają seniorzy, jednak przybywa publiczności w zróżnicowanym wieku, na przykład na występach Teatru Iluzji i Koncercie
Piosenki Hiszpańskiej. Dodał, że występy
zespołów muzycznych dla młodzieży są zbyt
kosztowne dla budżetu Centrum. Odpowiedział również na pytanie radnego Marcinkowskiego, czy posiadacze Karty Dużej
Rodziny otrzymają zniżkę przy zakupie biletów na koncerty oraz w płatnych zajęciach
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prowadzonych przez Centrum. Radnemu
Markowi Bańburskiemu udzielił odpowiedzi, że Centrum obecnie zatrudnia 15 osób,
wspomniał przy tym, że chciałby zamontować
na ścianie budynku duży telebim w miejsce
obecnego baneru, którego wydruk to każdorazowo koszt 700 zł. Zmiana formy reklamy
w znacznie obniżyłaby jej koszty w skali roku.
Na zakończenie zabrał głos Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba, który wypowiedział się na temat działania CKR w przyszłości. Stwierdził, że Centrum będzie działało
również w innych częściach Gminy Raszyn
poprzez swoje filie, którymi staną się szkoły
po zajęciach lekcyjnych, na przykład nowa
szkoła w Ładach, czy szkoła podstawowa
w Sękocinie, która już ma taki potencjał. Do
projektu dołączy Hala Sportowa, w dalszym
zamierzeniu Świetlica w Jankach oraz wzorem
Falent przyszły budynek OSP w Dawidach.

Sprawozdanie Radnych Powiatowych
Radna Powiatowa pani Katarzyna Klimaszewska przedstawiła sytuację budżetową Powiatu Pruszkowskiego i na jej tle
wydatki, jakie są przewidziane na terenie
Gminy Raszyn. W poprzedniej kadencji Rady
Powiatu Pruszkowskiego, stwierdziła radna,
w Brwinowie wydano 19 mln, w Nadarzynie
14 mln, a w Raszynie 3,88 mln zł. Tak wielka
nierównowaga zaistniała w latach poprzednich ma zostać wyrównana w obecnej kadencji. Już w 2015 roku Gmina Raszyn uzyskała
na swoje drogi powiatowe blisko 1,5 mln zł.
a w przyszłości inwestycje Powiatu w naszej
Gminie mają być dużo większe. Opracowywana jest mapa ścieżek rowerowych, które
połączą wszystkie gminy Powiatu Pruszkowskiego i przygotowane jest w tym celu wystąpienie o dofinansowanie. Powstaje plan sieci

dróg powiatowych, który zakłada powstanie w naszej Gminie ulicy Grudzi połączonej
z obwodnicą Warszawy. Obecnie trwają prace
nad stworzeniem Strategii Powiatu Pruszkowskiego, która ma wytyczyć główne kierunki
inwestowania, tak, aby powiat był dogodnym miejscem tak do życia mieszkańców jak
i funkcjonowania firm tworzących miejsca
pracy. Powiat planuje ożywienie szkolnictwa
zawodowego, które będzie służyło również
Gminie Raszyn.
Radny Powiatowy pan Mirosław Chmielewski zilustrował za pomocą rzutnika planowane inwestycje w naszej Gminie, wskazał
na bardzo dobrą współpracę pomiędzy radnymi, którzy dysponując czterema miejscami
w Radzie Powiatu muszą do swoich racji przekonać większość z dwudziestu trzech pozostałych członków rady. Zwrócił też uwagę, że nie
ilość radnych ma zasadnicze znaczenie, jako
że zawsze było czterech, ale ich zaangażowanie na rzecz Gminy, z której się wywodzą.
Obecni radni uzyskują lepsze wyniki niż ich
poprzednicy.
Na koniec prezentacji wójt pan Andrzej
Zaręba prosił radnych powiatowych o szczególne zwrócenie uwagi na zastosowane rozwiązania w projektowanej obecnie ul. Źródlanej, tak, aby mimo trudnych uwarunkowań,
projekt był jak najlepiej przystosowany
do potrzeb mieszkańców.

Uchwały i dyskusje
Podczas Sesji przyjęto uchwały o ustaleniu
kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas pierwszych szkół
podstawowych i do klas pierwszych gimnazjów dzieci spoza obwodów. Kolejną, omawianą sprawą było przyjęcie programu pod

nazwą „Raszyńska Karta Dużej Rodziny”.
Radni wyrażali wątpliwość, że przyjęcie ulg
dla rodzin wielodzietnych dyskryminuje
rodziny z jednym dzieckiem, ponadto, że nie
można przyjmować uchwały o nieznanych
kosztach. W odpowiedzi radny pan Marcinkowski stwierdził, że uchwała ma charakter
pilotażowy, a obecnie dokonane wyliczenia
wskazują na koszt nieprzekraczający 200 000
złotych. Ostatecznie uchwałę przyjęto stosunkiem głosów dwanaście do dwóch przy pięciu
wstrzymujących. Następne uchwały: w sprawie zmian w budżecie, zmian w Wieloletniej
prognozie oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, przyjęto jednogłośnie.

Sprawozdanie Wójta Gminy Raszyn
pana Andrzeja Zaręby
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
powiedział o Gali Wietnamskiej, która
odbyła się 31 stycznia, z okazji Nowego Roku
Chińskiego. To impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz raszyńskich uroczystości.
Swoją obecnością zaszczycili ją Ambasador
i Sekretarz ambasady Wietnamu. Wójt dodał,
że w ramach podejmowanej współpracy Stowarzyszenie Wietnamskie przekazało Centrum Kultury Raszyn zestaw komputerowy.
Stwierdził, że takie gesty świadczą o chęci
współpracy i otwartości ze strony społeczności
wietnamskiej, zaś obecność w naszej Gminie
tak wysokich przedstawicieli państwowych
wskazuje na wysoką rangę współorganizowanej uroczystości.
Przypomniał, że jeszcze w tym miesiącu
oczekujemy na projekt szkoły podstawowej
w Ładach oraz że w najbliższym czasie rusza
budowa przedszkola.
Jacek Kaiper

AKCJA „KREW”
W imieniu Fili Klubu HDK PCK „Strażak” przy OSP Falenty, dziękuję wszystkim,którzy brali udział w akcji pobierania krwi dnia 14.02.2016 r.
na parkinguKościoła św. Szczepana w Raszynie. W tym dniu do banku krwi wpłynęło 19,600litra „Tak Cennego Daru” dla ratowania
życia innego człowieka. Gratulujęrównież
Naszej klubowej koleżance p. Magdalenie Piotrowskiej, która oddałahonorowo
ponad 6 litrów krwi i otrzymała Odznakę
Zasłużonego HDKIII-stopnia. Jeszcze raz
dziękuję za obecność i zapraszam ponownie w dniach22/05,07/08,06/11.
Jacek Gromek
Kierownik Fili Klubu HDK PCK „Strażak”
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Przygotowania do nowego roku szkolnego 2016/2017
Do przedszkola czy do szkoły?
Jeszcze niedawno wydawało się, że niezależnie od woli rodziców i osiągniętego przez
dziecko poziomu dojrzałości szkolnej –
wszystkie 6 latki zasiądą w szkolnych ławach.
Tak stanowiła reforma systemu nauczania
początkowego wprowadzana stopniowo
przez poprzednią koalicję rządzącą PO-PSL.
Przez ostatnie kilka lat szkoły przygotowywały
się do przyjęcia 5 latków w klasach przedszkolnych i 6 latków w klasach I. Towarzyszył
temu szeroki protest wielu rodziców oraz licznych specjalistów. Ruch społeczny Ratuj Maluchy, który zebrał prawie milion podpisów pod
petycją o referendum w sprawie obniżenia
wieku szkolnego, nie uzyskał w 2013 r poparcia większości sejmowej. W 2015 r. naukę
w klasach pierwszych rozpoczęły wszystkie
6 latki.
Sytuacja zmieniła się po jesiennych wyborach parlamentarnych i zwycięstwie Prawa
i Sprawiedliwości. Uchwalona przez Sejm RP
29 grudnia 2015 r. nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła następujące
zmiany:
1. Prawo dziecka od 3 do 5 roku życia
do korzystania z wychowania przedszkolnego.
(Dzieci 3 letnie będzie to prawo obejmować
od 2017 r.),
2. Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej
formie wychowania przedszkolnego przez
dziecko 6 letnie,
3. Obowiązek szkolny od 7 roku życia dziecka,
4. Prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji
szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku
życia, pod warunkiem:
– odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub
– uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego
przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
w przypadku nie korzystania przez dziecko
z przygotowania przedszkolnego,
5. Możliwość odroczenia obowiązku szkolnego – w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego może być
odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok,
6. Wydłużenie możliwości odraczania obowiązku szkolnego dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
do 9 roku życia.1
Jednym słowem, realizując jedną z obietnic
wyborczych, rząd przyznał rodzicom prawo
decydowania o tym, czy dziecko rozpocznie
1

Pismo Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05 stycznia 2016 r.
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naukę szkolną jako 6 czy 7 latek. Do nich
należy też decyzja, czy pozostawią dziecko
w przedszkolu, przeniosą je do klasy przedszkolnej w szkole, czy też poślą do I klasy.
Gminy, jako organy prowadzące muszą
uszanować wolę rodziców. Nie ulega jednak
wątpliwości, że wprowadzanie zmian w trakcie roku szkolnego jest bardzo trudnym
zadaniem. Nasze szkoły, do których wszystkie 6 latki uczęszczają od 2010 r. zostały przygotowane tak pod względem lokalowym, jak
też dydaktycznym. Pozostawienie w przedszkolach wszystkich 6 latków spowoduje,
z jednej strony puste klasy przedszkolne
w szkołach i niewykorzystaną kadrę pedagogiczną, z drugiej brak miejsc w przedszkolach dla dzieci 3 letnich. Każda z tych sytuacji
rodzi problemy w szkołach, przedszkolach,
dla rodziców i dla gminy. Zbliżająca się rekrutacja pokaże, jaka jest skala problemu.

Zorganizowane przez szkoły „dni otwarte”
pozwolą rodzicom zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół i podjąć optymalną decyzję.

Szkoły przyjazne 6 latkom

Kryteria przyjmowania dzieci
do szkół podstawowych

Od 2010 roku wszystkie dzieci 6 letnie
zamieszkujące w Gminie Raszyn odbywały przygotowanie do klasy I w oddziałach
przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych. W ciągu minionych 6 lat placówki
w znacznym stopniu przygotowały się do tego
zadania. Obecnie dysponują klasami wyposażonymi podobnie jak sale przedszkolne, mają
toalety przystosowane do wzrostu dzieci,
zorganizowano system opieki nad dziećmi
po lekcjach, umożliwiono im spożywanie
obiadów. Dzieci uczestniczą w ciekawych, bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez szkolnych specjalistów, objęte są opieką pielęgniarską. Można uznać, że podjęte działania służą
łagodniejszemu przejściu pomiędzy etapami
kształcenia, pomagając dzieciom w przystosowaniu do szkolnych wymagań.
Od najbliższego roku szkolnego organ
prowadzący planuje wprowadzenie kolejnych zmian, korzystnych dla przedszkolaków. To między innymi zorganizowanie świetlic w klasach przedszkolnych, prowadzenie
klasy od „0” do III przez jednego nauczyciela,
a także objęcie wszystkich dzieci nauką języka
angielskiego i zajęciami umuzykalniająco-rytmicznymi, a, na wniosek rodziców, zajęciami
sportowymi prowadzonymi przez nauczyciela w-f. Dzięki powyższym działaniom placówki będą jeszcze bardziej przyjazne dzieciom i lepiej dostosowane do ich potrzeb
rozwojowych. Następować też będzie stopniowe wdrażanie dzieci do pobytu w szkole
poprzez zapoznanie ich z placówką i nauczycielem. Nie bez znaczenia jest też fakt,
że nauczanie w szkole gminnej jest bezpłatne.
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Organizacja roku szkolnego
Nowy rok szkolny 2016/2017 rozpoczyna się
od września br., ale jego organizacja
zaczyna się wiosną. Wtedy to następuje nabór
do klas szkolnych i oddziałów przedszkolnych
i w zależności od ilości zgłoszonych dzieci
dyrektorzy placówek planują tworzenie klas
i zatrudnienie nauczycieli oraz specjalistów.
Podobnie dzieje się w przedszkolach, choć
tam ilość oddziałów jest z góry przesądzona.
Obecny rok jest, z uwagi na zmiany ustawowe,
bardzo trudny. Trudno przewidzieć ostateczne
decyzje rodziców 6 latków. Wiadomo, że jeśli
6 latki pozostaną w przedszkolach, zabraknie
miejsc dla dzieci 3 letnich.

W szkole rejonowej znajdzie miejsce każde
dziecko zamieszkujące w jej obwodzie.
Dotyczy to zarówno dzieci, które są zameldowane, jak też tych, które w nim zamieszkują. Potwierdzeniem zamieszkiwania może
być umowa najmu, bądź innego typu potwierdzenie. Szczegółowych informacji w tej kwestii udzielą rodzicom pracownicy szkoły.
Dzieci spoza rejonu mogą rozpocząć naukę
w placówce, jeżeli będzie ona dysponować
wolnymi miejscami. Podczas ostatniej Sesji
Rada Gminy Raszyn przyjęła uchwałę określającą następujące punktowe kryteria przyjmowania do klas pierwszych gminnych szkół
podstawowych dzieci zamieszkałych poza
obwodem szkoły:
1. kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają
podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym
w Pruszkowie – 10 pkt,
2. kandydat realizował obowiązek rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w tutejszej szkole, w poprzedzającym
roku szkolnym – 8 pkt,
3. obowiązek szkolny w szkole podstawowej
realizuje rodzeństwo kandydata – 6 pkt,
4. miejsce pracy jednego z rodziców (prawnych
opiekunów) kandydata znajduje się w obwodzie danej szkoły - liczba punktów – 4 pkt,
5. niepełnosprawność kandydata – 3 pkt,
6. niepełnosprawność rodzica kandydata
– 3 pkt,
7. wielodzietność rodziny kandydata – 2 pkt,
8. samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie – 2 pkt,
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9. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 pkt.
W szkołach oraz na stronie gminy www.
raszyn.pl można uzyskać informację o harmonogramie działań.

Rekrutacja do gminnych
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
Na początku marca rozpoczyna się też proces
rekrutacji dzieci do pięciu gminnych przedszkoli: w Raszynie – przy ul. Pruszkowskiej
i Lotniczej, w Dawidach, Falentach i Sękocinie
Starym. Gmina zobowiązana jest zapewnić
miejsca dla 6 latków, które nie rozpoczną edukacji w klasach przedszkolnych w szkołach,
oraz dla 5 i 4 latków, na wniosek rodziców.
Od 2017 r. będzie to również dotyczyło dzieci
3 letnich. O przyjęciu dziecka do placówki
decyduje Komisja rekrutacyjna, która opiera
swoje decyzje na dwojakiego rodzaju kryteriach. Pierwsze z nich, o jednakowej wadze,
zapisane w ustawie o systemie oświaty, to:
1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3. niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata,

Sala przedszkolna przy Spokojnej © M. Kaiper

5. n i e p e ł n o s p r a w n o ś ć r o d z e ń s t w a
kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Na pozostałe po tym etapie rekrutacji wolne
miejsca rekrutowane są dzieci wg następujących kryteriów punkowych ustalonych przez
Radę Gminy Raszyn:
1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko
z odroczonym obowiązkiem szkolnym
– 32 pkt;
2. dziecko, któremu Gmina ma zapewnić
miejsce w placówce, (dotyczy 4-latka od września 2015 r. i 3-latka od września 2017 r.)
– 16 pkt:

Klasa przedszkolna w SP w Ładach © M. Kaiper

3. dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub
wsparciem asystenta rodziny – 8 pkt,
4. dziecko, którego rodzice/opiekunowie
prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie – 4 pkt,
5. dziecko, którego rodzice/opiekunowie
prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie
dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub
pozarolniczą działalność gospodarczą – 2 pkt
6. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza
do placówki – 1 pkt.
Informacje o dokumentach potrzebnych
do potwierdzenia kryteriów dostępne są
w placówkach oraz na stronie www.raszyn.
pl. W poniższej tabeli znajdziecie Państwo
szczegółowy harmonogram rekrutacji.

HARMONOGRAMY PRZYJĘCIA DZIECI DO GMINNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gminy Raszyn jest organem prowadzącym.
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

3.

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1 marca – 11 marca br.
14 marca – 31 marca br

9 -13 maj br

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 kwietnia – 6 kwietnia br.

18-20 maj br.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 kwietnia br.

25 maja br.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

18 kwietnia -25 kwietnia br.

27 maja - 30 maja br.

6.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 kwietnia br.

2 czerwca br.

7.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

8.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

9.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

10.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekruta- w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
cyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
rekrutacyjnej
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Raszyn na rok szkolny 2016/2017.
Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1 marca – 20 kwietnia br.

1 czerwca-17 czerwca br.

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

21 kwietnia – 26 kwietnia br.

20 czerwca-24 czerwca br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

17 maja br.

27 czerwca br.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola
w postaci pisemnego oświadczenia

20 maja – 25 maja br.

30 czerwca-1 sierpnia br.

5.

Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27 maja br.

31 sierpnia br.

6.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrurekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia tacyjnej

Małgorzata Kaiper

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie ul. Szkolna 2

Zaprasza Państwa

do naszej szkoły na spotkanie dnia

07.03.2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
W programie:
•• Omówienie oferty edukacyjnej Szkoły
•• Zwiedzanie świetlicy;
•• Zwiedzanie sal lekcyjnych;
•• Zwiedzanie bloku sportowego szkoły i na życzenie innych obiektów szkolnych.
Jednocześnie informujemy, że zapisy do oddziałów przedszkolnych i klas I prowadzone będą
do dnia 31marca 2016 r. codziennie w godz. 8.00 – 15:30.
Karty zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie.
UWAGA! Rodziców dzieci, którzy postanowią zapisać swoje dziecko do innej placówki,
prosimy o powiadomienie naszej szkoły w jak najszybszym możliwym terminie
osobiście lub telefonicznie 22 7159910
10
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Przebudowa ulicy Malwy
Malownicza uliczka Malwy na Rybiu doczekała się przebudowy. Na razie ogłoszono przetarg, na wykonanie jezdni z kostki betonowej o grubości 8cm., długości 230mb, o szerokości od 5 do 5,5m z opaskami szerokości 0,5m i chodnikiem 2m szerokości. Jezdnia będzie szara, a podjazdy i chodnik czerwone.
W ulicy tej zostanie również wykonana kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa w kierunku ulicy Białobrzeskiej i przyłącza sanitarne od sieci do granicy
nieruchomości.
Ulica Malwy czeka na inwestycje © J. Kaiper

Ulica Krańcowa

Ulica Krańcowa przed przebudową © J. Kaiper

W ulicy Krańcowej w Raszynie równie pięknej, jak ulica Malwy, powstanie ciąg pieszo – jezdny długości 380mb, o szerokości 5m miejscowo zawężony do szerokości 3m.
Kolor jezdni szary z czerwonymi zjazdami. Całość okolona krawężnikami wzdłuż, których poprowadzony będzie ściek przykrawężnikowy. Pod jezdnią kanalizacja deszczowa
o długości 285,7mb połączona do istniejącej sieci i kanalizacja sanitarna. Wykonane
zostaną też przyłącza wodociągowe do istniejącej sieci wodociągowej. Wieczorami
ulicę Krańcową oświetli 13 latarni ulicznych wyposażonych w oprawy sodowe.

Ulica Żeromskiego
Przebudowana zostanie ulica Żeromskiego w części wschodniej i zachodniej od ulicy
Godebskiego. Odnowiona ulica wyposażona będzie w jezdnię o szerokości 5m z kostki
betonowej i obustronne chodniki o długości 140m. Jezdnia i chodniki szare, zjazdy
czerwone. Przewidziano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także
odprowadzenie z ulicy wód opadowych poprzez zbudowany na nowo kanał deszczowy.
Pozostałą część, aż do ulicy Prostej, stanowić będzie ciąg pieszo – jezdny wykonany
z szarej kostki betonowej o długości 260mb, o powierzchni podjazdów i zatok parkingowych czerwonej. Ulica wyposażona będzie w hydranty przeciw – pożarowe.

Ulica Żeromskiego do przebudowy © J. Kaiper

Ulica Reymonta

Wschodnia część Reymonta do przebudowy © J. Kaiper

Wykonana będzie jezdnia o szerokości 5,5m z szarej kostki betonowej z obustronnymi
opaskami o łącznej długości 210m. Powierzchnia jezdni i opasek szara poprzecinana
czerwonymi podjazdami do posesji. Szerokość opasek zmienna od 0,5m do 1,6. Dla
potrzeb odwodnienia wybudowany będzie kanał deszczowy podłączony do istniejącej sieci. Przebudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z podłączeniami i podobnie jak w ulicy Żeromskiego zamontowane zostaną hydranty przeciw – pożarowe.

stronę redaguje Jacek Kaiper
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NIE SPALANIU ODPADÓW

Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów
„Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów” to
hasło naszej gminnej kampanii przeciwdziałania spalaniu odpadów w domowych
paleniskach. Podnosimy je teraz, ponieważ
w okresie jesienno-zimowym szczególnie
dają się nam wszystkim we znaki skutki spalania w piecach i kominkach różnych szkodliwych odpadów. Nieprzyjemne zapachy i gryząco-szczypiący dym, odczuwalne w różnych
porach dnia, szczególnie uciążliwe stają się
w nocy, gdy chcąc podnieść temperaturę
w domach intensywniej palimy w piecach.
Niższy niż w dzień ruch powietrza powoduje, że zabójczy dym unosi się nisko, tuż nad
dachami domów.
W okresie grzewczym w powietrzu atmosferycznym rejestrowany jest wyraźny wzrost
poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu,
benzoalfapiren, jak również zanieczyszczenia pyłowe (tzw PM10 i PM2,5). Za jedną
z głównych przyczyn takiego stanu naukowcy
dopatrują się m.in. w niewłaściwej gospodarce domowymi odpadami – spalaniu ich
w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio
w paleniskach pieców, obok węgla, drewna
czy innych dopuszczonych prawem paliw
stałych.
Spalanie w nieprzystosowanych do tego
celu paleniskach domowych takich odpadów, jak opakowania z tworzyw sztucznych,
różnego rodzaju foli, laminatów, odpadów
z płyt wiórowych, opon i innych odpadów
z gumy czy tkanin, powoduje uwalnianie się
do powietrza szkodliwych związków, m.in.
okrytych zasłużoną złą sławą dioksyn, furanów, które już w bardzo niewielkich stężeniach mają negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi, przede wszystkim
na wzrost liczby chorób nowotworowych.

Instalacje spalające odpady, w tym elektrownie współspalające odpady razem
z węglem, w przeciwieństwie do instalacji
grzewczych w naszych domach, wyposażone
są w skomplikowane urządzenia oczyszczające gazy odlotowe, zaś ich kominy budowane
są na znacznej wysokości w celu rozrzedzenia
12

pozostałych zanieczyszczeń przed dotarciem
do gruntu. Zanieczyszczenia emitowane
ze stosunkowo niskich kominów naszych
domów, które nie są wyposażone w żadne
filtry, gromadzą się w najbliższym sąsiedztwie takiego emitora, opadają na pobliskie
ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach.

Spalając odpady w domowych
paleniskach trujemy siebie
i sąsiadów

przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku (Dz. U. z 2006 r. nr 75, poz. 527
ze zmianami), dopuszcza spalanie do celów
grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:
✓✓ odpady z rolnictwa i gospodarki leśnej:
odpadowa masa roślinna,
✓✓ opakowania: opakowania z papieru i tektury oraz opakowania z drewna

Dlatego też, niezależnie od przepisów administracyjnych sankcjonujących spalanie
odpadów poza wyznaczonymi do tego instalacjami, nasza gmina rozpoczyna kampanię:
„Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów”.
Uważamy, że od kontroli i kar ważniejsze jest
zrozumienie, że powstrzymanie się od spa-

lania odpadów to bardzo ważny element
naszego wzajemnego szacunku do siebie.
Że spalając odpady nie poczynimy wielkich
oszczędności na opale, za to bardzo szybko
możemy te oszczędności stracić z nawiązką,
wydając pieniądze na leki i leczenie. Powinniśmy też mieć świadomość, że spalając odpady
możemy przyczynić się też do choroby lub
przedwczesnej śmierci kogoś bardzo nam
bliskiego – sąsiada.

Regulacje prawne
•• Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 363
ustawy Prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta posiada kompetencje w zakresie ograniczania negatywnego
oddziaływania na środowisko działalności
prowadzonej przez osoby fizyczne (dotyczy
to również indywidualnych gospodarstw
domowych).
•• Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem
zagrożonym grzywną, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
•• Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym niebędącym
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✓✓ odpady z przetwórstwa drewna produkcji:
odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki,
drewno niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów,
ścinków pochodzących z obróbki płyt
wiórowych
✓✓ o dpady budowlane: drewno z budów
i remontów, o ile nie jest zanieczyszczone
impregnatami i powłokami ochronnymi
✓✓ odpady z sortowania odpadów: papier
i tektura oraz niezanieczyszczone drewno
✓✓ odpady z gospodarstw domowych: papier
i tektura, niezanieczyszczone drewno,
✓✓ odpady z targowisk: kartony
Odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do spalania danego
odpadów.
Monika Marszałek Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Szymon Salach Kierownik Zespołu ds. Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi

ŚWIĘTO TET

Wietnamski Nowy Rok w Gminie Raszyn

Gospodarze i Goście © J. Kaiper

Pan Tadeusz po wietnamsku dla Wójta © J. Kaiper

Najważniejszym świętem dla Wietnamczyków jest Tet Nguyen Dan – wietnamski Nowy
Rok. Kolejnym latom w kalendarzu, którym
posługują się Wietnamczycy, przyporządkowane są nazwy zwierząt w cyklu dwunastoletnim. W tym roku Tet według naszego kalendarza nastąpił 8.02. 2016 rozpoczynając rok
Małpy. Termin obliczany jest według kalendarza księżycowego i zwykle przypada w końcu
stycznia lub na początku lutego, a obchody
święta trwają trzy dni.
Nowy Rok – Tet jest świętem rodzinnym,
trochę jak o nas wigilia i podobnie jak u nas
przebiega przygotowanie do świąt. Należy się
oczyścić duchowo; wybaczyć innym winy
i samemu prosić o wybaczenie. Generalne
porządki w każdym domu, pozbycie się
śmieci, symbolizują to oczyszczenie. Każda
rodzina, przed Nowym Rokiem zakupuje
kwiaty, jedzenie, owoce i słodycze na ofiarę
dla przodków i przyjęcie dla krewnych.
Obwiązujące kolory strojów kobiecych to
żółty i czerwony, męskich – czarny. Wieczorem
w wigilię Tet rozpalane są ogniska w parkach,

Pokaz sztuk walki © J. Kaiper

Uczta noworoczna © J. Kaiper

Zespół wokalny © J. Kaiper

ogrodach i na ulicach. Przy nich gromadzą się
rodziny a barwne pochody i różne imprezy
trwają przez cała noc.
30.01.2016 r. roku w Szkole Podstawowej
w Raszynie nasi wietnamscy sąsiedzi przedstawili swoje zwyczaje. W obecności Wójta
pana Andrzeja Zaręby, pana ambasadora HE
pan Pham Kien Ne i sekretarza ambasady
Pan Luong Quang Chinh Ludowej Republiki
Wietnamu, młodzi artyści wietnamscy i polscy zaprezentowali program przygotowany
na tę okazję.
Otwarcia imprezy dokonał dyrektor CKR
pan Mariusz Smolicha, a po nim przemówili goście i Wójt, pan Andrzej Zaręba, który
powitał wszystkich przybyłych na uroczystość w imieniu władz Gminy Raszyn i życzył
dobrej zabawy. Sekretarz ambasady wręczył
mu przetłumaczony przez siebie z języka polskiego na wietnamski i pięknie wydany tom
Pana Tadeusza. Wójt podziękował i zobowiązał się podarować go bibliotece. Po czym rozpoczęto pokaz.

Taniec Smoków © J. Kaiper

Jako pierwszy wystąpił zespół ze szkoły
podstawowej, który pięknie zaprezentował się w nowoczesnym tańcu. Dalsza część
programu należała do gości, którzy rozpoczęli mocno, od wejścia smoków. Taniec smoków wzbudził zachwyt kolorami i układem
oraz wyraźny niepokój u najmłodszej części
widowni. Następnie goście zaprezentowali
kilka narodowych tańców w tradycyjnych
strojach, rewelacyjnie wykonanych przez młodzież, z których najdłużej oklaskiwano taniec
z wachlarzami. Część artystyczną zamknęły
pokazy sztuk walki w wydaniu uczniów i ich
mistrzów oraz śpiew wietnamskiej grupy
wokalnej, która na cześć gospodarzy wykonała po polsku ”Hej sokoły”. Na zakończenie
przewidziano zabawę z wodzirejem dla najmłodszych. Zanim jednak nastąpiło zakończenie uroczystości, organizatorzy zaprosili
wszystkich na poczęstunek składający się
z tradycyjnych wietnamskich potraw szykowanych specjalnie na święto Tet.
Jacek Kaiper

Taniec z wachlarzami © J. Kaiper
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AKCJA ZIMA 2016 W SZKOŁACH

Akcja „Zima 2016” w SP w Sękocinie

© arch. szkoły

Pierwszy semestr każdego roku szkolnego
to okres długiej, intensywnej pracy ucznia.
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwaliśmy
nadejścia ferii zimowych, które w bieżącym
roku szkolnym rozpoczęły się 1 lutego i trwały
do 12 lutego.
Wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie
w akcji „Zima w szkole 2016”, zorganizowanej przy współudziale Gminy Raszyn, wzięło
udział 96 dzieci. Koszt akcji wyniósł 110 zł
za jeden tydzień. Każde dziecko otrzymało
z budżetu Gminy dofinansowanie w wysokości 35 zł. Zajęcia trwały od godziny 900 do 1500.
Przed i po zajęciach dzieci miały zapewnioną

opiekę od godz. 730 do 900 i od 1500 do 1600.
Dowóz dzieci na zajęcia zorganizowała Gmina
Raszyn. W programie akcji czekało na dzieci
wiele wyjazdów i atrakcji, takich jak zabawy
na terenie szkoły, podchody z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Wyjeżdżaliśmy do Gościńca Wiecha
w Kawęczynie. To miejsce, w którym dzieci
poznały kulturę, pracę i życie na wsi. Podziwialiśmy tam uroki wiejskich zagród, izbę
etnograficzną, piekarnię, wiekowe, oryginalne
wiatraki, młyn wodny. Zasiedliśmy również
w ławkach dawnej szkoły, które posiadały
kałamarze z atramentem. W kuźni uczestniczyliśmy w lekcji sztuki kowalskiej i wybijaniu
pamiątkowych monet. Wszyscy wzięliśmy
udział w przejażdżce zaprzęgiem konnym.
W oczekiwaniu na grilowane kiełbaski miło
spędziliśmy czas na placu zabaw. Swój pobyt
w Gościńcu Wiecha zakończyliśmy zabawą
dyskotekową.
Niezapomnianych wrażeń dostarczył
nam pobyt na Stadionie Narodowym, gdzie
odwiedziliśmy oceanarium i wystawę klocków LEGO. W oceanarium, nowym miejscu
edukacyjno-rozrywkowym, odkrywaliśmy
i zdobywaliśmy wiedzę o prehistorycznych
gadach, rybach i ssakach oraz podziwialiśmy piękno morskich głębin. Oceanarium
prehistoryczne 3D to pierwszy w świecie
projekt, który „ożywia prehistoryczne stworzenia morskie”. W jego wnętrzach można
poczuć się jak w środku oceanu i podziwiać
stworzenia wodne, które żyły od ok. 350
mln do 1,5 mln lat temu. Oglądaliśmy tam:
megalodona, plezjozaura, dunkleosteusa,
szoniuzaury i inne gatunki prehistoryczne.
Wszystkie okazy zaprezentowały się w swoich naturalnych wymiarach, a specjalny system nagłośnienia dostarczył nam niezapomnianych wrażeń dźwiękowych. Chwile grozy
czekały na nas w sali poświęconej megalodonowi – największemu drapieżnemu rekinowi,

blisko spokrewnionemu z dzisiejszym żarłaczem białym. Dzięki zastosowaniu technologii kina 5D, nie spodziewając się niczego, przeżyliśmy atak prehistorycznego potwora, który
„rozbił szybę akwarium”, podłoga pod nami
zaczęła się trząść, a ze ścian trysnęła na nas
woda.
Z oceanarium udaliśmy się na wystawę
klocków LEGO. Wśród okazów zbudowanych
z klocków podziwialiśmy figurę Roberta
Lewandowskiego, naszego słynnego piłkarza
i największą replikę samolotu Air Force One
zbudowaną z miliona klocków LEGO. W części edukacyjnej podziwialiśmy architekturę
współczesną i zabytkową. Organizatorzy przygotowali też wydarzenia historyczne, eksponaty interaktywne – roboty, wielką, interaktywną, mapę Europy, instrumenty muzyczne
z klocków LEGO, sceny zburzenia muru berlińskiego i lądowania człowieka na Księżycu.
Dla dzieci stworzono specjalne budowle
z LEGO znane z filmów i bajek. Na zakończenie bawiliśmy się w strefie „Fun Park”.
W celu aktywnego spędzenia czasu wolnego w kolejne czwartki odwiedziliśmy salę
zabaw Kolorado. Kolorowe zjeżdżalnie z mnóstwem przeszkód, trampoliny, tubowe przejścia, baseny z kolorowymi piłeczkami to raj
zabaw dla każdego dziecka.
Środy były wizytą w Cinema City Janki. Tam
obejrzeliśmy dwa filmy, „Alwin i wiewiórki”
oraz „Odlotowa przygoda”.
Swoje wojaże zakończyliśmy pobytem
na lodowisku i kompleksie basenów termalnych w Mszczonowie. Każdy z uczestników
zimowiska mógł tam doskonalić naukę jazdy
na łyżwach i naukę pływania. Swoje zmęczone
ciała wygrzewaliśmy w jacuzzi.
Uczestnicy i kierownik zimowiska dziękują wszystkim wychowawcom, którzy swoją
ofiarną pracą sprawili, że bezpiecznie, aktywnie i miło spędziliśmy czas wolny.
Mirosława Osińska, kierownik akcji „Zima w szkole 2016”

Akcja „Zima 2016” w SP w Ładach
Już od wielu lat w Szkole Podstawowej
w Ładach ogromnym zainteresowaniem
w czasie ferii zimowych cieszy się zimowisko. W tym roku z tej formy zimowego wypoczynku skorzystało 147 dzieci. Zajęcia trwały
od 01.02. – 12.02. 2016 R. w godz. 8:30–14:30.
Dla zainteresowanych osób przed zajęciami
czynna była świetlica od godz. 7:00–8:30 oraz
po zajęciach od godz. 14:30–16:30. Codziennie dzieci zjadały przygotowywane w szkole
II śniadanie. Zorganizowany był również
14

dowóz dzieci na zajęcia autobusem szkolnym.
Uczestnicy zimowiska mieli okazję skorzystać z wielu ciekawych atrakcji podczas pobytu
w szkole. W programie zimowiska znalazły
się wyjazdy do Zamku Królewskiego, Teatru
„Guliwer”, kina, sali Zabaw Digiloo i Kolorado,
na Wystawę Klocków Lego, do Manufaktury
Cukierniczej, na basen, zajęcia sguasha w sali
Play Kwadrat w Ładach, zajęcia ceramiczne
z gliny, turnieje sportowo-rekreacyjne, zajęcia plastyczne, gry planszowe itp.
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Ogromną przyjemność sprawił dzieciom
wyjazd do Warszawy na wystawę klocków
Lego. Dzieci z zachwytem oglądały przepiękne, wielkie budowle złożone z kilku milionów klocków. Zobaczyły m.in. zabytkowe
budowle, wydarzenia historyczne, interaktywne eksponaty, wielką interaktywną mapę
Europy, instrumenty muzyczne, sceny z bajek,
filmów. Wielkie wrażenie na dzieciach zrobił
największy na świecie samolot wykonany
z klocków Lego – Air Force One. Z zachwytem

AKCJA ZIMA 2016 W SZKOŁACH

patrzyły na postać Roberta Lewandowskiego Venatora – gwiezdnego niszczyciela
Star Wars, Park Jurajski, miasteczko westernowe i na wiele, wiele innych, ciekawych eksponatów. Na wystawie obejrzały filmy ukazujące świat nauki i wiedzy przez pryzmat
klocków Lego, ciekawostki, zwierzęta, robotykę, budowle. Po obejrzeniu eksponatów
dzieci bawiły się klockami w strefie zabaw –
w Fun Parku, gdzie malowały klockami, budowały z ogromnych klocków wielkie budowle
i sprawdzały ich wytrzymałość, grały na Play
Station 4,itp. Po tak pięknych wrażeniach
dzieci, wychodząc z wystawy, mogły zakupić
sobie klocki Lego.
Niezapomnianym przeżyciem była
wycieczka do Zamku Królewskiego, dawnej
rezydencji królów Polski i siedziby Sejmu
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzieci
z zachwytem zwiedzały Apartament Wielki
i Królewski z Salami: Wielką, Tronową, Canaletta, z zachwytem podziwiały największą,
przepiękną Salę Wielką Balową. Pełne wrażeń
po zwiedzaniu udały się na spacer po Starym
Mieście, aby pozdrowić Syrenkę Warszawską
i kupić pamiątki.
W programie zimowiska znalazły się również wyjazdy do kina Cinema City w Jankach
na reklamowane filmy „Misiek w Nowym
Jorku” oraz „Alwin i wiewiórki – wielka
wyprawa”. Pojechały również do kina interaktywnego na „Królestwo zwierząt”. Dzieci
z przyjemnością obejrzały filmy, a potem
w szkole tworzyły ciekawe prace plastyczne.
Z wielką radością spędziły kolejny dzień
w największej obecnie w Warszawie Sali
Zabaw Digiloo, gdzie czekało na nie wiele
fantastycznych atrakcji m.in. kolorowe zjeżdżalnie, kilkupiętrowy małpi gaj z mnóstwem

ciekawych przeszkód, trampoliny, baseny itp.
Słodkie chwile przeżyły dzieci w czasie
pobytu w Manufakturze Cukierków. Brały
czynny udział w pokazie ręcznego wytwarzania lizaków i cukierków bez użycia maszyn.
Z zaciekawieniem obserwowały, jak z cieplutkiego karmelu powstają elementy
wzoru cukierka i lizaka. Niezwykle aktywnie
brały udział w konkursie na temat manufaktury i produkcji słodkości. Każda odpowiedź nagradzana była oczywiście lizakiem.
Na zakończenie pokazu wszystkie dzieci
otrzymały lizaki oraz po torebce kolorowych
cukierków.
W kolejnym dniu dzieci miło i przyjemnie
spędziły czas w Sali Zabaw Kolorado, gdzie
zabawa była równie doskonała, jak w Digiloo.
Dzieci korzystały ze zjeżdżalni, przejść tubowych, ścianek wspinaczkowych. Do szkoły
wróciły zadowolone i szczęśliwe.
Wiele ciekawych doznań dzieci przeżyły
w teatrze „Guliwer’. Na samym wstępie wysłuchały opowieści o teatrze, miały możliwość
zapoznania się z elementami sztuki teatralnej. Potem z zaciekawieniem obejrzały przedstawienie „Kot w butach”.
Kolejny dzień przyniósł znowu wiele atrakcji. Był basen, gdzie z przyjemnością pływały
nie tyko starsze dzieci, ale również świetnie
bawiły się w wodzie te młodsze.
Wiele radości spotkało dzieci podczas
warsztatów ceramicznych z gliny. Dzieci
lepiły serca, domki, wazoniki, które następnie zastały wysuszone i szkliwione.
Kolejną atrakcją była nauka gry w squash’a w Sali Play Kwadrat w Ładach. Naukę
prowadzili: wicemistrzyni Polski Juniorów
w squasha Natalia Ryfa oraz Jakub Jaworski –
brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw
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Polski. Były to niezwykłe doznania, bowiem,
na co dzień nie gramy w squash’a. Wielu
uczniom gra się bardzo podobała, tym bardziej, że atmosfera w tej sali jest wspaniała.
Przemili właściciele oraz trenerzy zachęcają
do czynnego uprawiania tego sportu.
Wszystkie te atrakcje możliwe były dzięki
Rodzicom, którzy sfinansowali pobyt dzieci,
jak również dzięki Gminie Raszyn, która
zawsze dofinansowuje każdą formę wypoczynku dzieci.
W imieniu uczestników pragnę serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, aby dzieci mogły przyjemnie i bezpiecznie spędzić ferie zimowe, a zwłaszcza
nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej w Ładach.
Elżbieta Borsuk, Kierownik zimowiska

Akcja „Zima 2016” w SP w Raszynie
Akcja „Zima w Szkole Podstawowej” w Raszynie, podobnie jak w poprzednich latach
i w tym roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zdaniem uczestników, była niezwykle urozmaicona. Dla 160-ciu dzieci, oprócz
ciekawego programu, zapewniony został
codziennie smaczny obiad. W programie był

między innymi: wyjazd do Muzeum Archeologicznego, w którym podczas zajęć plastycznych dzieci miały możliwość wykonania
korali i wybicia monet. Uczniowie obejrzeli
Wystawę Klocków Lego na Stadionie Narodowym, byli w Sali Zabaw Kolorado. Obejrzeli
spektakle teatralne. Wesoło bawili się na Balu

Karnawałowym. Swoje umiejętności sportowe sprawdzali na zorganizowanej dla nich
spartakiadzie sportowej. Dwukrotnie byli
w kinie. Obejrzeli filmy: „Misiek w Nowym
Jorku” i „Odlotowa przygoda”. Co drugi dzień
dzieci miały możliwość zabawy na pływalni.
Starsze dzieci z klas IV – VI mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych prowadzonych
przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Były to zajęcia nieodpłatne.
Takie ferie nie byłyby możliwe bez zaangażowania nauczycieli i innych pracowników
szkoły, którym serdecznie dziękuję.
Grażyna Dąbek, Kierownik Akcji Zima 2016

© arch. szkoły
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Kulturalne ferie zimowe

Teatrzyk „Złota Kaczka”

W dniach od 1-12 lutego po raz pierwszy
odbyły się w Centrum Kultury Raszyn
"Kulturalne ferie zimowe". Dwie grupy
w dwóch turnusach miały do dyspozycji
szereg atrakcyjnych zajęć: zajęcia plastycznoliterackie, warsztaty: muzyczno-wokalne,
edukacyjne gry i turnieje komputerowe,
taniec, gry planszowe, zabawy sportoworekreacyjne, basen, kino, ognisko. Na
zakończenie turnusu bal z udziałem
znakomitych animatorów pod kierunkiem
Łukasza Pytlakowskiego. czas uczestników
od momentu przybycia był w stu procentach
z zagospodarowany, a malujący się uśmiech
na twarzach dzieci świadczył iż wszystkie
zadania postawione przez organizatorów ferii
zimowych zostały spełnione.

14 lutego o godz. 13 najmłodsza publiczność
obejrzała teatrzyk kukiełkowy, który
przedstawił legendę warszawską pt. „Złota
Kaczka”.

© Anna Sitkiewicz

© Mariusz Wieteska

Rafał Mulka
7 lutego o godz. 18 publiczność raszyńska
obejrzała widowisko MAGIC SHOW
w wykonaniu Rafała Mulki założyciela
Beskidzkiego Teatru Iluzji, finalisty IV edycji
Mam Talent. Na ponad godzinę sala
widowiskowa Centrum zamieniła się w świat
pełen magii a pan Rafał skutecznie czarował
uczestników spektaklu.

© Mariusz Wieteska

Zbigniew Wodecki
11 lutego o godz. 19 odbył się długo oczekiwany koncert Zbigniewa Wodeckiego, który
wraz z zespołem przypomniał największe
przeboje artysty. Pan Zbigniew na scenie tryskał energią i humorem, a publiczność długo
nie pozwoliła zejść wykonawcy ze sceny.

© Mariusz Wieteska

Spektakl pt. „Żona do adopcji”
17 lutego o godz. 19 miał miejsce spektakl
teatralny (inauguracja Bliskich Spotkań
z Teatrem) w wykonaniu artystów scen
warszawskich w reżyserii Jakuba Echrlicha.
Aktorzy Patrycja Szczepanowska, Marek Pituch
i Jakub Wons przedstawili komedię pt. "Żona do
adopcji". Reakcja publiczności przeszła wszelkie
oczekiwania, a spektakl na długo pozostanie
w pamięci widzów. W okresie od 3 stycznia
odbyło się wiele innych wydarzeń artystycznych
(Balkanophonia, Viva España), o których niestety
nie możemy napisać z braku miejsca .
16
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WYDARZENIA

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych
II Wojna Światowa oficjalnie zakończyła się
9 maja 1945 roku. Nie dla wszystkich. Natychmiast po wyparciu wojsk niemieckich, wkraczające w ich miejsce oddziały sowieckie,
rozpoczęły krwawą rozprawę z Polskim Państwem Podziemnym. Gdy wydawało się,
że działania wojenne zostały zakończone
i przyszła wolność oczekiwana i wywalczona,
żołnierze z ujawniających się oddziałów AK
byli rozstrzeliwani lub wywożeni w nieznane.
Ich dowódcy, nawet jeśli początkowo rozpuszczali swoje oddziały, dowiedziawszy się
o pacyfikacji Lubelszczyzny, Białostocczyzny
czy wschodniego Mazowsza, wracali wraz
z żołnierzami do lasów. „Rozpoczęli heroiczny
bój przeciw najpotężniejszej armii świata,
niosącej ze sobą nieludzką ideologię komunistyczną, zatruwającą serca i umysły, niszczącą tradycję narodową, a wdrażaną przez
oddziały NKWD, policję polityczną okrutniejszą niż gestapo, Informację Wojskową i Urząd
Bezpieczeństwa złożony z komunistów
wykształconych w tym celu przez Ludowy
Komisariat Spraw Wewnętrznych Związku
Radzieckiego.”1 Prowadzili wieloletnią walkę,
1

J. Kaiper Kurier Raszyński nr 49

ponosząc śmierć w lesie lub, po torturach,
w więzieniach. Komunistyczne władze zrobiły bardzo wiele, aby nie tylko ich groby, ale
i pamięć zostały zapomniane.

Żołnierze Wyklęci,
ale … nie zapomniani
Prawda o nich przetrwała, choć oficjalna
stała się w wiele lat po 1989 roku. Powołany
w 1999 r. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął żmudną pracę przywracania pamięci
kolejnego pokolenia polskich bohaterów.
Artykuły, filmy, programy radiowe i telewizyjne stopniowo odkrywały ich prawdziwe
życiorysy. W 2001 r. zostali po raz pierwszy uhonorowani przez Sejm RP, a w 2010 r.
Prezydent Lech Kaczyński podjął inicjatywę
uchwalenia 1 marca Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Data, zaproponowana przez ówczesnego Prezesa IPK Janusza Kurtykę, odwołuje się dnia zamordowania
w mokotowskim więzieniu, strzałami w tył
głowy, prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ppłk Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu współpracowników.

W ciągu ostatnich kilku lat obchody Dnia
Żołnierzy Wyklętych na trwałe wpisały się
w kalendarz różnych instytucji, szkół i miast.
Wielu chce, po latach zapomnienia, przywrócić im pamięć. Powstają publikacje, organizowane są spotkania, akademie, powstają filmy,
wielu tradycyjnie już biegnie w ogólnopolskim rajdzie „Tropem Wilczym”. Wspaniałym
działaniem jest tworzony od ponad dwóch
lat, w oparciu o prywatne wsparcie finansowe
Polaków, film „Wyklęty” w reżyserii Konrada
Łęckiego. Nie powstałby, gdyby nie ogromna
wola twórców i finansowe wsparcie prywatnych osób. Jednocześnie w wielu miejscach
Polski trwają poszukiwania bezimiennych
grobów. Dzięki dzisiejszym Niezłomnym,
jak choćby prof. Krzysztof Szwagrzyk z IPN,
poznajemy miejsce pochówku zastrzelonych
strzałem w tył głowy Żołnierzy Wyklętych.
W naszej gminie również, od kilku lat,
przypominamy historię tych niezwykłych
ludzi. Duża w tym zasługa Krzysztofa Będkowskiego, który aktywnie włącza się każdego
roku w organizację obchodów. I w tym roku
o nich nie zapomnimy.
Małgorzata Kaiper

ARKA – Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA istnieje już 32 lata. Od
przeszło siedemnastu lat działa na terenie
gminy Raszyn. Celem stowarzyszenia jest
promowanie trzeźwości, zdrowego trybu
życia i świadczenie pomocy osobom uzależnionym oraz rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym.
Takich osób w gminie Raszyn jest wiele –
kilkuset uzależnionych oraz znacznie więcej
współuzależnionych. Jest to problem trudny,
wstydliwy i jak się niektórym wydaje – skutecznie ukrywany, maskowany, przed sąsiadami, rodziną, znajomymi. Wstyd, określony
obawą –„co ludzie powiedzą” jest jedną
z przyczyn niepodejmowania skutecznych
działań przeciwko temu zjawisku.
Stowarzyszenie ARKA to stowarzyszenie
ludzi, którym taką barierę udało się przełamać.
Podjęli trud naprawy swojego życia, podniesienia się z kolan, może czasami z życiowego
dna. Chcieli zrobić coś dobrego dla siebie,
bez względu na ludzkie opinie, często kpiny
i wyśmiewanie. Są ludźmi uzależnionymi, którzy chcieli zmienić coś w swoim życiu – rozstać
się z nałogiem. Byli współmałżonkami, członkami najbliższej rodziny, którzy nie chcieli już
dłużej dźwigać ciężaru problemu alkoholizmu

w rodzinie. Wiele z tych osób dokonało radykalnej zmiany swojego życia – utrzymują
trwałą abstynencję, są świadomymi swoich
praw współuzależnionymi, którzy przestali
odpowiadać za skutki nałogu bliskiej osoby.
Nauczyli się funkcjonować na nowo w swoim
życiu. Pracują, odbudowują zaniedbane,
okaleczone relacje rodzinne. Dają sobie radę
w życiu i są wzorem dla tych, którzy jeszcze nie
potrafią podjąć decyzji o zmierzeniu się z problemem uzależnienia.
Sukces członków ARKI to efekt ciężkiej
pracy nad sobą, terapii dla uzależnionych,
którą podjęli i skutecznie przeszli. Nic nie
spadło im z nieba. Nikt nie dał im cudownej
tabletki zmieniającej rzeczywistość na lepszą.
Zapracowali na swoje osiągnięcia.
RSRA Klub Arka nie świadczy pomocy
w formie terapii dla uzależnionych i współuzależnionych. Świadczy pomoc w postaci
uczestnictwa w grupie samopomocowej,
prowadzonej przez terapeutę uzależnień.
Namawia i motywuje do odbycia specjalistycznej terapii w ośrodkach leczenia uzależnień, po której oferuje uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjno-podtrzymujących.
Stowarzyszenie istnieje jako społeczność ludzi już skutecznie radzących sobie

z problemem uzależnienia/współuzależnienia, wspierających i motywujących się wzajemnie, ale jest również otwarte na wszystkich, którzy chcieliby spróbować żyć trzeźwo.
Nauczyliśmy się jak poradzić sobie najpierw
ze swoim wstydem, potem jak spróbować
żyć bez alkoholu, a teraz jak to życie rozwijać, wzbogacać, jak coraz lepiej sobie w nim
radzić. Uprzedzając pytania i westchnienia,
że „nam się udało” – nie, nam się nie udało,
my to osiągnęliśmy ciężką pracą nad sobą, bo
tego chcieliśmy. Chcieliśmy przestać pić i żyć
trzeźwo. I to osiągnęliśmy. Chcemy pokazać,
że jest to możliwe, że można przestać pić i żyć
normalnie. Służymy radą i pomocą, dzielimy
się własnymi doświadczeniami. Oferujemy
możliwość pomocy, konsultacji u profesjonalistów - terapeutów uzależnień. Nie gwarantujemy sukcesu w postaci osiągnięcia trwałej
abstynencji – to zależy głównie od zaangażowania i determinacji potrzebującego.
Zapraszamy do nowej siedziby w Raszynie,
przy ulicy Poniatowskiego 20, w budynku
biblioteki, w poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 16-20. Telefon 22/720 12 55.
Waldemar Jacek Łuczak Prezes RSRA Klub ARKA

KURIER RASZYŃSKI NR 60 LUTY 2016 | WWW.RASZYN.PL

17

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Maria Ulatowska
i Jacek Skowroński
Niespotykany duet literacki. Z tego związku w sierpniu 2014 r. przyszło
na świat pierwsze wspólne dziecko – powieść pt. „Autorka” – kryminał
obyczajowy lub romans kryminalny. Bo i miłości, i zbrodni jest w tej
książce pół na pół. Współautorzy na spotkaniach z czytelnikami przybliżają kulisy powstawania powieści, zdradzają tajemnice, których nie
pozna ten, kto tylko książkę przeczytał. Wyznają, jak się poznali i jak
rozpoczęli swoją literacką współpracę – przy czym i Ona, i On, przedstawiają swoją wersję – a do słuchaczy należy ocena, czyja prawda jest
„prawdziwsza”. Nie uchylą oczywiście rąbka tajemnicy, a nawet kilku
tajemnic, o których piszą w „Autorce”, opowiedzą jednak, jaki to przekręt uczynił im samym, autorom, najczarniejszy charakter w książce.
Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jaką rolę w powieści gra pewien…
pająk. A czy to opowieść prawdziwa, i na ile, będzie można przekonać się podczas lektury. Autorzy przyrzekają, że odpowiedzą na wszystkie pytania, z wyjątkiem jednego. Tego, które na końcu książki zadaje
morderca. Opowiedzą też o innej wspólnej książce „Pokój dla artysty”
oraz o tej, która właśnie powstaje. Ile w książkach prawdy, ile autobiografii? Warto zapytać na spotkaniu. Zapraszamy!

18
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Biblioteka
bez wychodzenia z domu

Biblioteka cyfrowa to w świecie kultury czytelniczej jeden z najważniejszych wynalazków XX wieku, który natychmiast zyskał uznanie
wśród czytelników. Wbrew powszechnym obawom, biblioteki cyfrowe
nie stały się konkurencją dla tradycyjnych książnic, ale przede wszystkim przyczyniły się do rozwoju zjawiska czytania na odległość, bez
konieczności fizycznego stawiania się w bibliotece. W Polsce pierwsze
repozytorium cyfrowe zostało uruchomione w 2003 roku pod nazwą
Polska Biblioteka Internetowa i było bazą pierwotnie wydanych drukiem i zeskanowanych książek, umieszczonych w Internecie. W kolejnych latach nastąpił prawdziwy wysyp bibliotek cyfrowych, tworzonych przez liczne instytucje badawcze i kulturalne. Warto poznać dwie
ważniejsze z nich. Największą rodzimą biblioteką cyfrową, mogącą
śmiało konkurować z jej zagranicznymi odpowiednikami jest Narodowa Biblioteka Cyfrowa POLONA (www.polona.pl), umożliwiającą
korzystanie ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Aktualnie w serwisie
opublikowanych jest 1,3 mln obiektów takich jak książki, czasopisma,
rękopisy, mapy, atlasy, druki ulotne, fotografie, grafika, rysunki, pocztówki i nuty. Nie znajdziemy tam nowowydanych dzieł, lecz utwory,
co do których wygasły autorskie prawa majątkowe, znalazły się one
zatem w domenie publicznej. Oznacza to, że możemy je wykorzystywać
w dowolny sposób zarówno w celach niekomercyjnych jak i komercyjnych, na przykład jako narzędzia w pracy dydaktycznej i naukowej,
przy tworzeniu stron internetowych i grafik, plakatów, a nawet opakowań produktów, czy fototapet. Możemy też po prostu usiąść wygodnie
z tabletem lub laptopem i delektować się pięknymi wydaniami starodruków lub klasyki beletrystyki polskiej i światowej. Interfejs serwisu
POLONA jest bardzo przejrzysty i funkcjonalny, umożliwia przeszukiwanie oraz tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami
i komentowanie w serwisach społecznościowych. Serwis umożliwia
również zapisywanie na swoim komputerze całych utworów bez znaków wodnych, w dobrej rozdzielczości. Warta sporej uwagi jest również
europejska platforma Europeana (www.europeana.eu), umożliwiająca
przeszukiwanie i korzystanie ze zdigitalizowanych zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego, dostępnego w językach krajów Unii
Europejskiej. Aktualnie poprzez platformę Europeana można dotrzeć
do blisko 49 mln obiektów, w tym także filmów i muzyki. W Europeanie indeksowane są również dokumenty opublikowane w Bibliotece
Cyfrowej CATL, w której można znaleźć stare fotografie i dokumenty
z gminy Raszyn. 					Łukasz Żywulski

SPORT

III Otwarte Mistrzostwa Raszyna w Pływaniu

Na starcie © arch. GOS

23 stycznia raszyńska pływalnia gościła 330
pływaków - dziewcząt oraz chłopców, którzy rywalizowali na 25 metrowym basenie Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie.
Odbyło się 20 konkurencji, które wyłoniły
najlepsze zawodniczki oraz zawodników
w kilku kategoriach wiekowych. Na koniec
wystartowały sztafety 4 x 50 metrów. Sekcja

Podczas rozgrywki © arch. GOS

UKS GOS Raszyn, która była współorganizatorem razem z Gminnym Ośrodkiem Sportu
w Raszynie tego sportowego wydarzenia spisała się znakomicie. Sztafety chłopców oraz
dziewcząt uplasowały się na drugim miejscu.
Indywidualnie natomiast zwyciężyli w swoich
kategoriach Hubert Szustak i Ola Polańska.
Pozostali pływacy zrzeszeni w sekcji często

zajmowali miejsce na podium. Warto odnotować fakt, że zawodników do startów wystawiło aż 20 klubów, wśród których byli nie tylko
przedstawiciele miast aglomeracji warszawskiej, ale również z Częstochowy, Piotrkowa
Trybunalskiego, czy Ciechanowa. Kolejna
edycja już za rok.
Rafał Ulewicz

VII BIEG RASZYŃSKI
•• 17 KWIETNIA 2016 r już po raz siódmy odbędzie się Ogólnopolski Bieg Raszyński na 10 km.
•• Organizatorami Biegu Raszyńskiego jest Klub Sportowy Raszyn oraz Gminny Ośrodek
Sportu w Raszynie.
•• Jak co roku w poszczególnych kategoriach wiekowych do zdobycia jest wiele atrakcyjnych
nagród .
•• Wśród wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
•• Organizujemy również konkurs dla kibiców, którzy zagrzewać będą po trasie do walki o podium wszystkich biegaczy.
•• Pół godziny przed Biegiem Raszyńskim wystartuje specjalna kategoria dla mieszkańców Gminy Raszyn - miłośników Nordic Walking.
•• W samym centrum naszej imprezy biegowej , zorganizowana będzie rozgrzewka dla biegaczy, oraz masaże dla zawodników.
•• Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na scenie pod namiotem ustawionym na parkingu przy Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej
i przewidziana jest na godzinę 14:00
•• Patronat honorowy naszego biegu objął Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba oraz Rada Gminy Raszyn.
•• Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Raszyn do uczestniczenia w największej imprezie biegowej południowego Mazowsza.
•• Startujemy 17.04.2016 o godzinie 11 Zapisy na bieg na stronie www.biegraszynski.pl
•• Marzena Zientara, Koordynator ds. marketingu i zapisów, tel. 534 553 595

Tak biegliśmy w 2015 r. © arch. KS Raszyn

Z zeszłorocznej edycji © arch. KS Raszyn
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Galeria Młodego Artysty
Dzieci bardzo lubią prace plastyczne
Wydawałoby się, że w dobie komputerów, tabletów czy smartfonów dzieci w coraz
większym stopniu z twórców stają się odtwórcami. Powszechną jest opinia, że wszystko
co nowoczesne jest znacznie ciekawsze i wygrywa z tradycyjną zabawą i twórczością
dzieci. Czy tak jest naprawdę?
Moim zdaniem, a znam się nieźle na dzieciach, przeczy temu to, co się dzieje
w przedszkolach czy młodych klasach szkolnych. Dzieci nadal lubią rysować, malować,
wycinać, lepić, kleić tworząc wspaniałe prace. Sami zobaczcie, jakie cuda wychodzą spod
ich rąk. I tak trzymać!
Przedszkolaczek

BAJKOWE PRZEDSZKOLE W DAWIDACH

ŁADY – ŚWIETLICA

SĘKOCIN

PRZEDSZKOLE W STUMILOWYM LESIE

