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Przy prowadzeniu takich działań najważniejsi są ludzie,
którzy chcą nieść pomoc innym. – powiedział Michał Kucharski
Zastępca Wójta Gminy Raszyn.

POMOCNA DŁOŃ

Dzień Pracownika Socjalnego
Pracownicy socjalni to grupa osób
zawodowo zajmująca się niesieniem
pomocy tym, którzy sami sobie w życiu
nie radzą. W pracy spotykają się z wieloma sytuacjami trudnymi, wymagającymi poświęcenia, zrozumienia i szczególnej wrażliwości na krzywdy i potrzeby
innych. Ku podopiecznym, z reguły
ludziom wykluczonym, pozbawionym

podstawowych warunków do życia, zwracają się zwłaszcza wtedy, gdy inni się
od nich odwracają. Dzięki ich pracy wielu
z nich usamodzielnia się, odzyskuje lub
umacnia zdolności do funkcjonowania
w społeczeństwie.
21 listopada to Dzień Pracownika
Socjalnego, którego ustanowienie jest
formą wyróżnienia oraz promowania

zawodu pracownika socjalnego. To polskie święto, które od 1990 roku obchodzone jest na mocy ustawy o pomocy
społecznej. Jego ustanowienie stanowi
wyraz uznania dla pracowników służb
społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
Małgorzata Kaiper

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dziękujemy wszystkim pracownikom socjalnym w Gminie Raszyn
za trud ich pracy na rzecz przywrócenia godnego życia osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. To dzięki wrażliwości pracowników socjalnych na ludzką krzywdę, rozumieniu
problemów innych i szukaniu sposobów na skuteczną pomoc, wiele osób zdołało się z trudnej sytuacji
podźwignąć, a pozostali są objęci stała opieką. Trudno w kilku słowach wyrazić wdzięczność za Waszą
pracę, ale prosimy o przyjęcie od samorządu Gminy Raszyn, wyrazów szczególnego uznania.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski

Pomoc Żywnościowa w Gminie Raszyn
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Raszynie informuje, że osoby najbardziej potrzebujące, których dochód
nie przekracza 771 zł netto na osobę
w rodzinie oraz 951 zł netto dla osoby
samotnie gospodarującej mogą skorzystać z pomocy żywnościowej wydawanej
w formie paczek żywnościowych. Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Arka” przy współpracy z Parafią św.
Szczepana w Raszynie podpisało właśnie
umowę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób
najbardziej potrzebujących w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
realizowanego w Podprogramie 2016.
Na paczkę żywnościową składają się
produkty spożywcze do ok. 6 kg na jedną
osobę w rodzinie.
W takich działaniach najbardziej
istotny jest czynnik ludzki. Dlatego
zebraliśmy zespół ludzi zaangażowanych, od lat pomagających lokalnej społeczności: Raszyńskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich “Arka”, Proboszcza Parafii św. Szczepana w Raszynie ks.
Zdzisława Karasia, Wójta Gminy Raszyn
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Andrzeja Zarębę wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Raszyn oraz Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Elwirą Rogowską. To dzięki
ich zaangażowaniu możliwe jest przeprowadzenie akcji. - powiedział Zastępca Wójta
Michał Kucharski - Pomieszczeń pełniących
rolę magazynu do przechowywania żywności
oraz miejsca odbioru paczki, znajdujących się
w budynku w pobliżu Nowego Domu Parafialnego w Raszynie, użyczył Proboszcz
Parafii Św. Szczepana w Raszynie ks. Zdzisław Karaś.
Aby otrzymać pomoc w postaci paczki
żywnościowej dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 150%
kryterium dochodowego określonego
w ustawie o pomocy społecznej t.j.: 771 zł
netto na osobę w rodzinie oraz 951 zł
netto dla osoby samotnie gospodarującej,
w połączeniu z dysfunkcją zapisaną w art.
7 ustawy: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,
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długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.
W celu kwalifikacji należy zgłosić się
do rejonowego pracownika socjalnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3.
Po otrzymaniu skierowania pozostaje
tylko oczekiwanie na informację o dacie
i godzinach odbioru paczki. Informacja
ta będzie także umieszczona na stronie
www.gops.raszyn.pl - informuje Elwira
Rogowska Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
red. Jacek Kaiper

POMOCNA DŁOŃ

RÓŻNE TWARZE DOBROCZYNNOŚCI
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień, placówki oświatowe i prywatni sponsorzy.
To oni przygotowują paczki świąteczne,
dzięki którym do każdej rodziny będącej
w potrzebie „przychodzi Mikołaj”.

HISTORIA II

Dobroczynność, to bezinteresowna
pomoc potrzebującym. W słowniku synonimów znajduje się aż 26 słów ją oznaczających: od obcobrzmiącego allocentryzmu, przez filantropię, miłosierdzie,
szczodrość, szlachetność do wrażliwości społecznej, miłości do bliźniego czy
w końcu humanizmu. Wszystkie te słowa
opisują postawę człowieka, który widząc
potrzeby innych ludzi, z reguły słabszych,
nie radzących sobie w życiu w ogóle lub
w danej sytuacji w szczególności, spieszy im z pomocą.
Obecne czasy nie sprzyjają dobroczynności. Zabiegani, zapracowani, wpatrzeni w telewizor, komputer, czy skoncentrowani na swojej karierze, często nie
widzimy ludzi wokół. Sprzyja temu popularna ideologia – dbaj o siebie, swój rozwój,
walcz o swoje prawa, myśl o sobie, nie pozwól
się stłamsić. Odmieniane przez wszystkie
przypadki Ja, Ja, Ja, każe nam odwracać
się od innych, na pierwszym miejscu stawiając prawo do działania na swoją rzecz
i decydowania o sobie.
Czy rzeczywiście taka postawa,
powszechnie promowana, wszechobecna w wielu mediach, poradnikach
czy opowieściach, zdominowała nasze
życie społeczne? Na szczęście nie. Przeczytajcie Państwo kilka historii. Wszystkie dzieją się tu, obok nas, każda jest inna,
ale każda pokazuje, że nie trzeba wiele,
żeby „ja”, „moje”, „mnie” zamieniło się
w „nam”, „nas”, „was”. Jedną z nich opisuje
artykuł powyżej.

Inną formą pomocy są aukcje, kiermasze,
czy koncerty, z których dochód przeznaczany jest potrzebującym. Taki charakter
mają Bale 40+ organizowane przez samorządowców Rybia wraz z Caritasem przy
parafii w Rybiu. Pieniądze zebrane podczas licytacji przedmiotów przekazanych
przez darczyńców, przekazywane są niepełnosprawnym dzieciom lub rodzinom,
które potrzebują pomocy. Takie jest również działanie uczestniczek Latającego
Koła Gospodyń Wiejskich i Babskiego
Koła Międzypokoleniowego, które organizują kiermasze pięknych ozdób wykonywanych podczas swoich spotkań,
a uzyskane pieniądze przekazują niepełnosprawnym dzieciom. W tym roku
aukcja poprowadzona przez radnych
Dariusza Marcikowskiego, Marka Bańburskiego oraz samorządowców z Rybia
przyniosła 4360 zł.

HISTORIA III
Jeszcze inny charakter mają działania jednej osoby na rzecz wielu. I znów, można
by tu przytoczyć wiele historii, ale jako
przykład podam dwie.
Wolontariuszka Ania, a raczej Raszynariuszka Ania, bo to osoba działająca
w Raszynariacie, przez całe wakacje, dwa
razy w tygodniu pracowała społecznie.

J. Rokicka i M. Bańburski omawiają aukcję © M. Kaiper

Do prowadzonego przez nią zespołu
tanecznego należały prawie wszystkie
dzieci korzystające z Akcji Lato 2016.
Choć miały wiele atrakcji, na zajęcia
z panią Anią czekały niecierpliwie. Ukoronowaniem ich wspólnej pracy był
wspaniały występ w Dniu Seniora. Dały
pokaz, którego nie powstydziłby się
zawodowy zespół.
Pomysłodawcą akcji „Oddaj za darmo”
jest jeden z naszych radnych. Po cichu,
bez rozgłosu, pośredniczy między tymi,
którzy chcą oddać sprawny sprzęt AGD
i meble, a tymi, którzy tego potrzebują.
Odbiera zgłoszenia, koordynuje, a jak
trzeba zawozi.
Wszystkie opisane historie dzieją się
tu, obok nas. Każda z nich to jakiś kamyk
wrzucony w tryby wszechogarniającej
obojętności, zadowolenia z siebie i pilnowania swoich spraw. Wszystkie mają
wspólny mianownik – ową przywołaną
na wstępie dobroczynność, która powinna
być stanowić kwintesencję życia społecznego. Nadawane jej przez lata negatywne
znaczenie powinno wrócić na właściwe
miejsce. 		
Małgorzata Kaiper

HISTORIA I
„W Święta radośniej”, to akcja istniejąca
w naszej gminie od ponad 20 lat. Udział
w niej biorą: GOPS, jako koordynator,

D. Marcinkowski i M. Bańburski podczas aukcji © G. Grzegorzewska
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UROCZYSTOŚCI

POŚWIĘCENIE SZTANDARU – Prezentu od Prezydenta RP

Od prawej A. Matracka, A. Zaręba, ks. D. Bartoszewicz, M. Kucharski, A. Oleksiak © J. Kaiper

23 października br. w kościele pw. Św.
Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym, po zakończeniu Mszy Św. odbyła się
uroczystość poświęcenia sztandaru, który
społeczności Gminy Raszyn podarował
Prezydent RP Andrzej Duda, w związku
z przygotowaniami do nadania nazw
dwóm rondom powstałym w 2015 r.

w Sękocinie Nowym na łączniku Trasy S8
i drogi do Krakowa. Działania w tym kierunku rozpoczęła Grupa Inicjatywna,
której przewodzi Pan Arkadiusz Oleksiak, na wniosek której w dniu 19 września 2016 r. Rada Gminy Raszyn podjęła
dwie uchwały o nadaniu nazw rondom:
pierwszemu – imienia Prezydenta RP

Lecha Kaczyńskiego, a drugiemu – Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej.
Podczas uroczystości v-ce Przewodnicząca Rady Gminy Raszyn Anna Matracka
przeczytała obydwie uchwały, a proboszcz
parafii ks. Dariusz Bartoszewicz poświęcił sztandar, który z tej okazji mieszkańcom Gminy Raszyn, z serdecznymi
pozdrowieniami, przekazał Prezydent RP
Andrzej Duda.
Pan Arkadiusz Oleksiak podziękował
wszystkim, którzy podpisali się pod tą
inicjatywą, a także Wójtowi Andrzejowi
Zarębie, Radzie Gminy i v-ce Wójtowi
Michałowi Kucharskiemu, którzy bardzo
pomogli w jej realizacji.
Wójt Andrzej Zaręba podziękował
Panu Arkadiuszowi za inicjatywę oraz
kontakt z kancelarią Prezydenta RP.
Poinformował również, że oficjalna uroczystość nadania nazw obydwu rondom
odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. Zebrani
nagrodzili realizatorów tego wspaniałego
projektu gorącymi brawami.
Małgorzata Kaiper

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w Ładach
11 listopada, w rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, w wielu miejscach
odbywają się uroczyste akademie. To najważniejsze święto państwowe w ciągu
roku, obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, ale
obchodzimy je 11 listopada 1918 r., bo tego
dnia, po kapitulacji Niemiec na froncie
zachodnim i zakończeniu I wojny światowej, Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu –
naszemu wielkiemu Bohaterowi.
Z okazji Święta Niepodległości
w Szkole Podstawowej w Ładach, jak
co roku, odbyła się szkolna akademia.
Uczniowie, w specjalnie przygotowanym
i wyreżyserowanym przez nauczycieli
spektaklu, dali nam pokaz perfekcyjnej
wiedzy na temat historii Polski. Przedstawieniu towarzyszył chór prowadzony
przez Panią Elżbietę Borsuk, w wykonaniu którego usłyszeliśmy pieśni patriotyczne. Chór to tradycja i wielka chluba
szkoły w Ładach, a pieśni patriotyczne
4

Przemówienie Wójta A. Zaręby © K. Klimaszewska

w jego wykonaniu były przedstawiane
nawet w Pałacu Prezydenckim RP.
Tak jak co roku i tym razem akademia
była doskonale przygotowana. Wprowadziła wszystkich we wspaniały klimat
wielkich wartości i haseł: „Bóg Honor
Ojczyzna”, tak bliskich naszemu narodowi. Po raz kolejny przekonaliśmy się,

KURIER RASZYŃSKI NR 69 LISTOPAD 2016 | WWW.RASZYN.PL

Występ chóru szkolnego © K. Klimaszewska

że z takiej szkoły i takich wychowanków
możemy być dumni. Polska silna patriotyzmem ! Raszyn jest silny patriotyzmem.
Szkoła w Ładach jest silna patriotyzmem!
Katarzyna Klimaszewska,
Członek Rady Szkoły Podstawowej w Ładach

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOSCI

11 LISTOPADA w Raszynie
Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię tylko wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
I. Krasicki „Hymn do miłości ojczyzny”

Dlaczego Narodowe Święto
Niepodległości obchodzimy
11 listopada?
11 listopada 1918 roku, następnego dnia
po powrocie z niewoli w Magdeburgu
do Warszawy, Józef Piłsudski, twórca
Legionów, po otrzymaniu od Rady
Regencyjnej insygniów władzy, staje
na czele odradzającego się państwa.
Na pamiątkę tego wydarzenia w 1937
roku dzień 11 listopada został uznany
za Narodowe Święto Niepodległości i od
tej pory, z przerwą w latach 1945-1989,
obchodzony jest w Polsce jako święto
narodowe. Rocznicowe uroczystości
mają miejsce w wielu polskich miastach,
organizowane odrębnie przez rozmaite ugrupowania polityczne, jednak najważniejsze obchody z udziałem najwyższych władz państwowych odbywają się
w Warszawie przed Grobem Nieznanego
Żołnierza. W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda
wyraził nadzieję, że pod jego patronatem
setna rocznica odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 2018 roku będzie
świętowana bez względu na przekonania polityczne, razem przez wszystkich
patriotów.

Andrzeja Góreckiego, Ryszarda Kowalczyka, Marka Bańburskiego, Ireneusza
Kopra, z dyrektorami raszyńskich szkół:
Marzeną Lechańską, Andrzejem Niedbałą i Wiesławem Borsukiem z małżonką, Dyrektorem Centrum Kultury
Raszyn Mariuszem Smolichą, Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Sportu Katarzyną Klimaszewską, Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Rybiu Małgorzatą Kaiper
oraz Przewodniczącymi Zarządów Osiedli: Aliną Wolską Gryba z małżonkiem
i Kazimierzem Choromańskim, złożyła
we wszystkich tych miejscach wiązanki
kwiatów z biało czerwonymi wstęgami
i zapaliła znicze.

Na cmentarzu w Puchałach,
na grobli i pod figurką
Godebskiego
Tradycyjnie, jako pierwszych władze
samorządu raszyńskiego uczciły leżących w zbiorowej mogile patriotów:
powstańców warszawskich pochowanych
na cmentarzu w Puchałach. Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba w krótkim
przemówieniu powiedział, że ciężko
wywalczona niepodległość nie jest czymś,
co jest dane Polakom na zawsze, lecz
wartością, którą trzeba cenić i dbać o nią
codziennie. Tylko silny, zasobny i dobrze
zorganizowany kraj, daje gwarancję
utrzymania jej w przyszłości. Takie zadanie stoi zarówno przed samorządem, jak
i każdym Polakiem osobiście.

Kwiaty, znicze i chwilę zadumy przeznaczono upamiętnionym na grobli żołnierzom poległym w bitwie raszyńskiej,
a następnie złożono je przy figurce upamiętniającej bohaterską śmierć poety
Cypriana Godebskiego, poległego podczas Bitwy pod Raszynem.
W kościele w Raszynie – uroczysta
Msza Święta i koncert. Wieczorem tego
samego dnia, o godzinie 18:00, w kościele
pod wezwaniem Świętego Szczepana
w Raszynie, odbyła się uroczysta Msza Św.
dziękczynna, w obecności pocztów sztandarowych OSP i szkół raszyńskich, celebrowana przez Księdza Prałata Zdzisława
Karasia, który wygłosił piękne okolicznościowe kazanie o poświęceniu i patriotyzmie. Ksiądz Prałat wskazał na Kościół
Rzymski, jako bardzo ważny filar polskości, wspierający ją od zarania dziejów,
a katolicyzm i wierność Kościołowi, jako
cechę narodową Polaków, która pozwoliła
im przetrwać przez lata niewoli.
Po Mszy zgromadzeni licznie w świątyni mieszkańcy wysłuchali koncertu
pieśni patriotycznych, historycznych
i współczesnych „Opowiedz nam, moja
Ojczyzno” w wykonaniu zespołu liturgiczno-wokalnego EFFATHA, działającego przy parafii, pod kierunkiem Olivii i Pawła Kaczyńskich, a także wierszy
lub fragmentów prozy, które recytował
Franciszek Jędrzejczyk. Dobór repertuaru i bardzo wysoki poziom artystyczny
podobał się i został nagrodzony przez słuchaczy owacją na stojąco.
Jacek Kaiper

Odwiedziny w miejscach pamięci
Stało się już tradycją, że w dniu 11 listopada, zanim rozpoczną się oficjalne państwowe obchody, reprezentacja Gminy
Raszyn odwiedza miejsca pamięci.
W tym roku delegacja na czele z Wójtem
Gminy Raszyn Andrzejem Zarębą oraz
jego zastępcą Michałem Kucharskim,
w towarzystwie Przewodniczącego Rady
Gminy Dariusza Marcinkowskiego, Wiceprzewodniczących Rady: Anny Matrackiej
i Sławomira Ostrzyżka, radnych: Barbary
Hejczyk, Krystyny Górskiej, Agnieszki
Boczkowskiej, Tadeusza Pawlikowskiego,

Chwila zadumy © J. Kaiper Delegacja samorządowców na cmentarzu w Puchałach © J. Kaiper

Na grobli © J. Kaiper

Chór Effatha i Franciszek Jędrzejczyk © J. Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XXVIII Rada Gminy Raszyn
4 listopada br., nietypowo, bo w piątek, odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy
Raszyn. Po stwierdzeniu kworum uchwalono porządek obrad, na wstępie którego
umieszczono sprawozdanie Pani Krystyny
Smolichy, Pełnomocnika Wójta do spraw
Rewitalizacji Gminy Raszyn, ze stanu
prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji. Wójt pan Andrzej Zaręba uzasadnił konieczność podjęcia przez Radę
zmiany uchwały z uwagi na ujednolicenie nazewnictwa z zamieszczonym
w ustawie. Stwierdził, że najpierw trzeba
uchylić uchwałę nr XXIV/229/16 Rady
Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Raszyn na lata 2016-2022.
Następnie radni uchwałami wyrazili
zgodę na ustanowienie prawa służebności gruntowej na rzecz PSG w związku
z planowaną rozbudową szkoły podstawowej w Ładach oraz dla Wspólnoty
Mieszkaniowej Nad Raszynką, w celu
odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowu bez nazwy. W czasie
obrad radni uchwalili też odstąpienie
od trybu przetargowego dla działki dzierżawionej przez Orange, której wynajem
upływa z końcem bieżącego roku.
Pięcioma uchwałami Rada Gminy
Raszyn podjęła decyzję o zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Wypędach przy ulicy
Kwietniowej, w rejonie ulic Raszyńskiej
i Białobrzeskiej, w Falentach w rejonie al.
Krakowskiej oraz w Ładach i Podolszynie
Nowym przy ulicy Długiej.
Kolejnymi uchwałami Rada Gminy
obniżyła podatek rolny do 85 zł za ha
i leśny do 30,03 zł za ha, natomiast utrzymała podatki od opłat targowych, nieruchomości i pojazdów na dotychczasowym poziomie. Po uchwaleniu zmian
w Budżecie Gminy Raszyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2016-2025 Rada wysłuchała sprawozdań przewodniczących
komisji stałych oraz sprawozdania Wójta
z bieżącej działalności.

Sprawozdanie Wójta
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
przedstawił zakończone inwestycje
drogowe, których wykonanie zaplanowano w tym roku. Ostatnio oddana ulica
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XXVIII Sesja Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli © J. Kaiper

Parlamentarna w Dawidach Bankowych
zamknęła ich listę.
Wskazał również na rozpoczęte wielkie inwestycje, których wykonanie trwać
będzie w kolejnych latach:
– budowę 8. oddziałowego przedszkola
w Raszynie, które jest na etapie stanu
surowego otwartego. Wstawienie okien
i wykonanie dachu, które nastąpią niebawem, umożliwi kontynuowanie prac
zimą,
– wybór wykonawcy i podpisanie z nim
umowy na wykonanie rozbudowy i przebudowy kompleksu szkolnego w Ładach,
pozwoli na rozpoczęcie prac jeszcze
w tym roku,
– zakończenie przetargu na budowę Hali
Sportowej, do którego zgłosiło się siedmiu oferentów, wskazuje na to, że niebawem uda się wyłonić firmę oferującą najkorzystniejsze warunki.
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W dalszej części swojego wystąpienia
Wójt omówił przystąpienie przez Gminę
Raszyn do Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
Złożony przez gminę wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy Szkolnej od Al.
Krakowskiej do Poniatowskiego, w tymczasowym rankingu uzyskał wysoką,
16 pozycję na 87 zgłoszonych.
Poinformował zebranych, że na liście
47 pozytywnie zweryfikowanych wniosków w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Mazowsza, wniosek
dotyczący Austerii zajmuje 15 miejsce.
Mówiąc o zewnętrznym dofinansowaniu inwestycji w naszej gminie wspomniał, że zarząd powiatu pruszkowskiego
podpisał umowę na wykonanie nakładek
drogowych na ulicach: Sportowej, Warszawskiej w Jaworowej oraz Granicznej
w Sękocinie. 		
Jacek Kaiper

ZDROWIE

Nie chcę pić – chcę nie pić
Nie chcemy pić – chcemy nie pić, albo
odwrotnie ? Prosta gra słów, bez sensu
i znaczenia. Bez ? Nie chcieć robić czegoś,
czy chcieć czegoś nie robić. Rozwijając –
mieć determinację na uwolnienie się od
zgubnego nałogu, a potem na utrwalenie tego stanu rzeczy. My to odróżniamy,
nauczyliśmy się odróżniać. Potrzeba na to
było dużo czasu i cierpliwości.
Trafialiśmy tu, do ARKI, bo nie chcieliśmy pić. To było najprostsze przesłanie
– nie chcę już pić. Na tyle nas było stać.
Zawziąć się, zobowiązać i nie pić. Nie
myśleliśmy o jutrze, o przyszłości. Przychodziliśmy po wielodniowych ciągach,
po regularnym cotygodniowym, comiesięcznym „zalewaniu pały”, kiedy nic
innego oprócz picia nas tak naprawdę nie
interesowało i nikt nie był nam w stanie
przetłumaczyć, że można inaczej. Chcieliśmy, pojawiając się po raz pierwszy, tylko
jednego – przestać pić. Naszym marzeniem, niemalże nierealnym, był jeden

Biała sobota
w CMJ
W dniu 03.12.2016r Centrum Medyczne
Judyta z siedzibą w Raszynie przy
ul. Poniatowskiego 18a, organizuje
w ramach akcji profilaktycznych tzw.
„Białą Sobotę”. Nasza propozycja na ten
dzień dla mieszkańców gminy Raszyn
obejmuje:
•• Badania spirometryczne: SPIROMETRIA – badanie sprawności wentylacyjnej płuc. Powinien je zrobić raz na dwa
lata każdy palacz papierosów powyżej
40 roku życia, niezależnie od tego, czy
ma objawy choroby. Badanie to zaleca
się też osobom, które mają kaszel, duszność, łatwo się męczą, niezależnie od
tego, czy są palaczami czy nie. Badanie
w ramach naszej akcji profilaktycznej
jest bezpłatne dla pacjenta. Spirometria
jest bezbolesna, trwa kilka minut a daje

dzień czy tydzień bez alkoholu. Wyzwolenie, może tylko doraźne uwolnienie, od
przemożnego przymusu picia. Przerabialiśmy pierwszą część tego, co w tytule,
kiedy nie chcę, znaczyło tylko - nie zgadzam się, nie akceptuję swojego dotychczasowego, pijanego życia.
Żeby dojść do drugiej… Najpierw
musieliśmy zrozumieć, przypomnieć
sobie, że są na świecie inne ważne
sprawy, rzeczy, osiągalne również dla
nas. Że jesteśmy normalnymi ludźmi.
Mamy swoje sprawy, swoje problemy
i swoje radości. Mamy swoje zgody i niezgody na to, co z nami i wokół nas się
dzieje. Sukcesy i… porażki. Dostrzegliśmy swoje potrzeby, nauczyliśmy się
je nie tylko nazywać, ale i mówić o nich
i je realizować. I doszliśmy do takiego
m�������������������������������������
omentu, kiedy odkryliśmy, że nie dlatego nie pijemy, że nam nie wolno, że
nie chcemy, bo to szkodliwe i złe dla
nas, tylko że nie pijemy, bo po prostu nie

chcemy pić. Tak sobie układamy życie,
że nie jest w nim potrzebne wzmocnienie
za pomocą alkoholu. To co nas gnębi i to
co nas cieszy, przeżywamy i załatwiamy
tak, jak inni normalni ludzie – za pomocą
rozumu, uczuć, emocji. Nie topimy swoich problemów i smutków w butelce
wódki, wina czy piwa. Jeśli nie dajemy
rady sami – szukamy i prosimy o pomoc.
Przestaliśmy się wstydzić i mieć kompleksy braku umiejętności, niewiedzy.
My dzisiaj, z doświadczeniem miesięcy
i lat trzeźwego życia, ale przede wszystkim pokorą wobec własnych słabości,
wiemy że nie pijemy, bo nie chcemy.
A nie chcę, znaczy że dokonałem świadomego wyboru i wiem, wierzę, że to właściwy wybór. Bo tak mi, nam, lepiej i …
łatwiej.

cenne informacje: pozwala ocenić pracę
i pojemność płuc. Oceny wyników badań
oraz konsultacji dokona dr Robert Staniszewski specjalista w dziedzinie pulmonologii i alergologii.
•• Badania mammograficzne skierowane do kobiet między 50-69 rokiem
życia, ubezpieczonych, które w ciągu
ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
•• Badania wykonywane przez firmę
OPTO-MED, polegające na pomiarze
refrakcji oka wraz z korekcją i możliwością zamówienia spersonalizowanych
okularów lub soczewek kontaktowych.
A ponadto, dodatkowo dla chętnych
wykonują pomiar ciśnienia śród gałkowego (badanie w kierunku jaskry). Badania są bezpłatne.
•• Badania audiologiczne – we współpracy ze specjalistą w dziedzinie logopedii z audiologią Panią Aleksandrą Pieczykolan, chcielibyśmy Państwu przybliżyć

temat zaburzeń słuchu u dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym. W związku
z tym, odbędą się trzy prelekcje na ten
temat. W czasie prelekcji zostaną przedstawione informacje nt. rozwoju słuchu
u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przedstawimy najczęstsze zaburzenia słuchu u dzieci oraz metody ich
diagnozowania.
•• Konsultacja ze specjalistą ds. podologii Katarzyną Pięcek. Podologia jest dziedziną wiedzy z zakresu medycyny, której
celem jest profilaktyka chorób stóp. Tego
dnia będzie można bezpłatnie skorzystać
z możliwości zdiagnozowania Państwa
stóp i uzyskać informacje jak prawidłowo
o nie dbać.
•• Badanie poziomu glukozy ;
•• Pomiar ciśnienia tętniczego;

Raszyńskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich Klub
ARKA

Serdecznie zapraszamy do naszej
przychodni, rozpoczynamy o godzinie 9:00 i planujemy zakończenie
o godzinie 14:00.

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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REWITALIZACJA GMINY RASZYN

Szanowni Państwo,
Przeprowadzenie w dniach 3-5 sierpnia 2016 r. badań społecznych w formie wywiadu kwestionariuszowego na próbie 400
osób rozpoczęło etap diagnozy w procesie prac nad Gminnym
Programem Rewitalizacji w Gminie Raszyn. W dniu 8 sierpnia
b.r. odbyło się spotkanie diagnostyczne, którego celem było
poznanie problemów i potrzeb rewitalizacyjnych mieszkańców
Gminy. W okresie od 17 sierpnia do 16 września 2016 r. odbyły się
konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych w dniu 30 sierpnia b.r. odbyło się spotkanie
informacyjno-konsultacyjne, podczas którego mieszkańcy mieli
okazję przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia pracownikom

D. Marcinkowski i E. Surmacz – podczas spotkania konsultacyjnego © J. Kaiper

firmy ResPublic Sp. z o.o. – wyłonionemu w przetargu Wykonawcy opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz
przedstawicielom Urzędu Gminy uczestniczącym w spotkaniu.
W trakcie miesięcznych konsultacji społecznych zarówno projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, jak i przygotowana diagnoza oraz formularz zgłaszania uwag zostały udostępnione mieszkańcom, którzy mogli zgłaszać swoje uwagi ustnie – do protokołu w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w Centrum Kultury Raszyn,
pisemnie – wysyłając formularz na adres Urzędu Gminy Raszyn
lub składając do biura podawczego Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej wypełniając ankietę na portalu cyfrowademokracja.pl lub wysyłając na adres m.maslowska@respublic.pl.
W dniach 6-9 września b.r. zostały przeprowadzone spotkania
informacyjno – edukacyjne na temat procesu rewitalizacji (m.in.

podczas zebrań sołeckich, zebrania Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klubu Arka, spotkania ze Stowarzyszeniem Projekt Raszyn). Łącznie złożono 125 formularzy zgłaszania uwag. Raport z konsultacji społecznych oraz wszystkie
informacje dotyczące przeprowadzonych spotkań są na bieżąco
uzupełniane i dostępne na stronie www.bip.raszyn.pl.
W dniu 6 października 2016 r. Rada Gminy Raszyn przyjęła
uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Raszyn (nr uchwały
XXVII/256/16). Decyzją władz samorządowych wyznaczono
obszar rewitalizacji znajdujący się na wydzielonym terenie
sołectw Raszyn I, Raszyn II, Falenty i Nowe Grocholice (w załączeniu znajduje się mapa pomocnicza przedstawiająca obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji).

Uczestnicy spotkania © J. Kaiper

Przyjęcie w dniu 4 listopada 2016 r. przez Radę Gminy Raszyn
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna” (nr uchwały XXVIII/262/16) rozpoczyna kolejny etap działań zmierzający do określenia wizji,
celów oraz przedsięwzięć, które będą podejmowane na obszarze rewitalizacji. Bardzo ważnym aspektem, zarówno podczas
opracowania dokumentu jak i wdrażania jego zapisów, jest
współpraca samorządu z mieszkańcami. Wyraża się to poprzez
organizację spotkań informacyjnych, warsztatów, spacerów studyjnych, badań fokusowych oraz debat na temat przedsięwzięć
rewitalizacyjnych oraz konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
Krystyna Smolicha, Pełnomocnik Wójta ds. Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY RASZYN z dn. 04.11.2016 r.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn Uchwały
nr XXVIII /262/16 z dn. 04.11.2016 w sprawie przystąpienia
do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn
na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn to dokument operacyjny, który
stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji na terenie gminy Raszyn, zapewniając jej kompleksowość oraz działania w ścisłej
współpracy ze społecznością lokalną.
Dokument zostanie sporządzony dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego
Uchwałą Nr XXVII/256/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 października 2016 r.,
który obejmuje części osiedli Raszyn I i Raszyn II oraz sołectw Nowe Grocholice i Falenty.
Wójt Gminy Raszyn
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EKOLOGIA

Sposoby segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Raszyn
Mieszkańcom segregującym odpady, dla przypomnienia, a tym, którzy jeszcze się nie przekonali do tego sposobu zbierania odpadów – dla zachęty, przedstawiamy, w porozumieniu z MZO w Pruszkowie, krótki poradnik pod tytułem: Jak segregować odpady?

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE GMINY RASZYN
Do worka koloru ŻÓŁTEGO (o pojemności 120l),
dostarczanego mieszkańcom przez MZO, oznaczonego – papier, tworzywa sztuczne i metale
(w przypadku mieszkańców budynków wielorodzinnych zasady te stosują się do pojemników oznaczonych kolorem żółtym)
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
Gazety, książki, zeszyty, prospekty, foldery, torby i worki papierowe,
tekturę i kartony oraz opakowania wykonane z tych materiałów,
opakowania po napojach i środkach spożywczych typu Tetra Pack.

Kalki, zabrudzonego i tłustego papieru np. z masła, margaryny, artykułów wykonanych z połączenia papieru z innymi materiałami, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin.

Opakowania po płynach i napojach (PET), plastikowe kubki i opakowania po produktach spożywczych, opakowania plastikowe po art.
Gospodarstwa domowego (płyny, szampony) folie, woreczki foliowe,
reklamówki.

Tworzyw piankowych i styropianu, opakowań po farbach, worków
pojemników po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin,
artykułów wykonanych z plastiku w połączeniu z innymi materiałami, wyrobów PCV np. płytki, wykładziny.

Puszki po napojach i konserwach, drobny złom metali kolorowych,
aluminium, drobny złom żelazny.

Pojemników po smarach, pojemników po lakierach i farbach, zużytych akumulatorów i baterii, artykułów wykonanych z połączenia metalu i innymi materiałami z wyłączeniem opakowań typu
TETRA PACK.

Do worka koloru BIAŁEGO,
a w budynkach wielorodzinnych do białych pojemników, dostarczanych mieszkańcom przez MZO
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
Czyste słoiki bez zakrętek, butelki białe i kolorowe bez korków
i zakrętek.

Szkła tłuczonego, luster i szkła zbrojonego, fajansu i porcelany,
zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, szkła niekłującego typu
DURALEX, ARCOC.
Szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego.
Wyrobów z porcelany i fajansu, płytek i innych wyrobów ceramicznych, doniczek, zniczy, glazur, terakoty.

Do worka koloru NIEBIESKIEGO (o pojemności do 120l)
zakupionego indywidualnie przez mieszkańców, przeznaczonego na odpady zielone
WRZUCAMY
NIE WRZUCAMY
Liście, skoszoną trawę, kwiatki, przycięte krzewy, rozdrobnione gałęzie.

Gałęzie przekazujemy w formie powiązanych pakietów, o długości nie większej niż jeden metr, oraz wadze pakietu nie
przekraczającej 20 kg. Pozostałe odpady, czy to pozostałość
po segregacji, czy też zmieszane odpady komunalne wrzucamy
do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
Do pojemnika na zmieszane odpady komunalne nie mogą
zostać wrzucone następujące odpady:
odpady zielone; odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; przeterminowane leki i chemikalia.
W przypadku wątpliwości, w jaki sposób należy zbierać dany
odpad, prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną:
Z MZO w Pruszkowie: w sprawie odpadów komunalnych:
tel. 22 758 20 67, e-mail: komunalne.raszyn@mzo.pl
w sprawie odpadów segregowanych: tel. 22 758 20 67,

Grubych konarów, resztek żywności, popiołu drzewnego, niedopałków.

e-mail: segregowane.raszyn@mzo.pl
Z pracownikami UG Raszyn: tel. (22) 701 79 09
lub (22) 701 79 12 , e-mail: odpady@raszyn.pl
Odpady zbierane selektywnie można również przekazywać
do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu (w MZO): 510 203 640 lub adresem e-mail:
punkt@mzo.pl
Godziny otwarcia PSZOK:
Od 1 KWIETNIA do 30 WRZEŚNIA:
wtorek – piątek: 12:00-19:30, sobota: 8:00-15:30
Od 1 PAŹDZIERNIKA do 31 MARCA:
wtorek – piątek: 10:30-18:00, sobota: 8:00-15:30
(we wszystkich przypadkach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy)
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INWESTYCJE

Budowa chodnika na ulicy Mszczonowskiej
Przebudowa Mszczonowskiej pozostawiła bałagan. Ulice łączące się z arterią, w ramach projektu zostały zbudowane na nowo na długości kilkudziesięciu
metrów, gdzie indziej wykonane zostały jedynie wjazdy. Tym bardziej odbijają od ich
wyglądu pozostawione fragmenty. W tych miejscach gmina na wniosek mieszkańców, naprawia niedoróbki. W ogłoszonym przetargu budowy chodnika wzdłuż ulicy
Mszczonowskiej od strony południowo wschodniej w miejscowości Janki podjęła
się firma MARGOT z Warszawy, która za kwotę około 148 tysięcy ukończy budowę
do 20 grudnia bieżącego roku.

Krawężnik już jest © J. Kaiper

Praca wre © J. Kaiper

Przedszkole
przy Poniatowskiego

Elewacja południowa © J. Kaiper

Hol główny © J. Kaiper

Elewacja wschodnia © J. Kaiper

Na budowie 8. oddziałowego przedszkola
praca wre. Budynek już stoi, jego wygląd
zewnętrzny zmieni się, gdy położone zostaną
elewacje, ale to pieśń przyszłości. Na razie
w otwory okienne montowane są futryny,
a wewnątrz trwają prace murarskie. Podłogi wyrównano wylewkami samopoziomującymi. Najważniejszy jest montaż wielkiego
świetlika nad holem głównym. Gdy zostanie
tam umieszczony, a okna i drzwi wprawione
będzie można mówić, o stanie surowym
zamkniętym.

Przebudowa szkoły w Dawidach/Ładach
Ruszyła przebudowa szkoły podstawowej w Dawidach/Ładach. Pracownicy
firmy Budimpol sp z o.o. otoczyli teren budowy szczelnie metalowymi płytami, odcinając go w ten sposób dla osób postronnych, szczególnie dzieci.
Ogrodzenie pozwala wyobrazić sobie, jak wielka to będzie inwestycja. Ciekawe, czy w tym roku zdążą zrobić coś więcej.

Biurowiec wykonawcy szkoły © J. Kaiper
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Dookoła boiska © J. Kaiper

Miejsce na oddział przedszkolny © J. Kaiper

INWESTYCJE

Inwestycje starostwa powiatowego
w gminie Raszyn
Podział terytorialny kraju na województwa, powiaty oraz gminy i przypisane ich nadzorowi drogi powoduje, że gmina nie zarządza wieloma traktami na swoim terenie, ponieważ ich właścicielem jest Powiat Pruszkowski.
Obecnie, pod koniec roku, przyszedł czas na podsumowania i sprawdzenie,
co udało się powiatowi w tym zakresie wykonać. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o stanie prac wykonywanych przez starostwo powiatowe
w Pruszkowie, które przekazuje nam Radny Powiatu Pruszkowskiego Mirosław Chmielewski.
Bieżące prace drogowe:
•• W listopadzie wykonane zostały nakładki na nawierzchni ulicy Warszawskiej w Jaworowej o długości kilkuset metrów po stronie północnej od ulicy
Drukarskiej w kierunku Raszyna. Poprzedniego roku starostwo wykonało
te prace na kierunku przeciwnym. Do zrobienia pozostaje pas południowy
jezdni od zakrętu przy Drukarskiej do końca wsi.
•• Wyegzekwowaliśmy od wykonawcy robót w ulicy Warszawskiej w Dawidach poprawki po robotach kanalizacji sanitarnej – przekopach, prace
naprawcze prowadzono w ramach gwarancji powykonawczej.
•• W tym roku na dwóch ulicach: Raszyńskiej i Pruszkowskiej zamontowaliśmy sygnalizację świetlną dyscyplinującą kierowców, opartą o pomiary radarowe prędkości zbliżających się do nich pojazdów. Termin urucho-mienia tych
sygnalizacji zależy od podłączenia zasilania prądem, a to jak wiemy gehenna.
Liczymy, że uda się włączyć światła do końca roku.
•• I na koniec mamy dobrą nowinę dla Janek i Sękocina – jest od dawna
oczekiwana nawierzchnia asfaltowa na Granicznej. Teraz tylko należy czekać na obsypanie krawędzi jezdni tłuczniem, czyli ukształtowanie pobocza.
Miłego użytkowania.

Graniczna z nowa nakładką © J. Kaiper

Światła spowalniające na Pruszkowskiej © J. Kaiper

Światła spowalniające na Raszyńskiej. Dozwolone 40 km/h © J. Kaiper

Ważne inwestycje w przygotowaniu:
•• Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dawno oczekiwanego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo w Podolszynie na skrzyżowaniu dróg:
ul. Wygody, Falenckiej z Olszynową. Zaprojektowano tam wygodne przestrzenne rondo, które z pewnością poprawi bezpieczeństwo, widoczność
i usprawni ruch w tym miejscu. Po wykupie terenów przyległych możliwe
jest wykonanie odwodnienia i ciągów pieszych. Do połowy listopada trwa
termin uzupełnienia zapytań do oferentów. Termin wykonania to 150 dni
od podpisania umowy, co oznacza połowę roku 2017.
•• Przygotowywany jest przetarg na remont kapitalny ulicy Źródlanej na całej
długości, z podziałem na kilka etapów. Podyktowane jest to szczupłością środków powiatu przeznaczonych na inwestycje. W budżecie umieszczono na ten
cel 1 400 tys., a kosztorys inwestorski opiewa na sumę 2300 tys. zł. W ramach tego zadania poszerzone zostaną przepusty na Leszczynowej tak, aby zmieściły się na nich „urwane” chodniki. To zadanie zrealizowalibyśmy o kilka miesięcy wcześniej, gdyby nie brak porozumienia z właścicielami
gruntów położonych bliżej ulicy Falenckiej. Nieudane negocjacje w sprawie poszerzenia w tym
miejscu Źródlanej nie dały niestety pozytywnego rezultatu pomimo zaangażowania w nie rady
sołeckiej i wielu mieszkańców – będzie tam wąsko i niebezpiecznie.
•• Projektowana jest Droga Hrabska z pełnymi parametrami jezdni, ścieżki rowerowej lub ciągu
pieszo-rowerowego i odwodnieniem. Termin wykonania projektu to jesień przyszłego roku.
•• Sękocińska – tu podobnie jak przy Leszczynowej mamy nadzieję na udaną współpracę z Raszynem. Gmina, zgodnie z planami powinna do połowy 2018 r. wybudować kanalizację sanitarną
i deszczową, a po tym terminie obydwa samorządy odtworzą jezdnie i chodniki. Przypuszczam,
że uda się zgłosić to zadanie do nowego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych,
aby uzyskać dodatkowe środki z ministerstwa.

Warszawska, jest lepiej niż było © J. Kaiper

Mirosław Chmielewski, Radny Powiatu Pruszkowskiego

strony redaguje Jacek Kaiper
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CENTRUM KULTURY RASZYN

„KOMIKSY I ILUSTRACJE” EDYTY BYSTROŃ
18 października o godz. 18.00 w Galerii Q Centrum Kultury
Raszyn odbył się wernisaż wystawy prac Edyty Bystroń pod tytułem „Komiksy i ilustracje”. Autorka jest absolwentką Wydziału
Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończyła w 2014 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną
artystyczną i komiksem. Inspiracje czerpie z kolorów i ornamentów sztuki Azji oraz popkultury.
Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor CKR Mariusz Smolicha. Prezentowane prace, komiksy, ilustracje, szkice, projekty scenografii teatralnej, powstały przez ostatni rok. Wszystkie zostały
wykonane na papierze. W ilustracjach dominuje kolor uzyskany
techniką akwareli lub kredki, niekiedy tuszu, zaś w komiksach
przeważa czerń, biel i odcienie szarości, jedynie z akcentami
kolorystycznymi. Bohaterowie komiksów mają bardzo emocjonalne rysy twarzy i charakterystyczne wielkie oczy, stylistyka
Edyty Bystroń jest już rozpoznawalna. „Perełką” wystawy są

oryginalne plansze komiksu pod tytułem „Nie chcę się bać”, za
który w 2016 roku autorka otrzymała nagrodę Złote Kurczaki dla
niezależnych artystów/wydawnictw komiksowych w dwóch kategoriach, „Rysownik Roku 2015” oraz „Scenarzysta Roku 2015”.
Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Raszynie
wzięli udział w oprowadzaniu kuratorskim po wystawie oraz
w wykładzie dotyczącym historii komiksu, które przeprowadziła
kurator wystawy Anna Sołtysiak. 			
foto Anna Pluta

Koncert Michała Bajora

Koncert muzyki celtyckiej

W czwartkowe popołudnie 27 października gościliśmy w Centrum Kultury Raszyn szczególnego artystę - Michała Bajora.
Usłyszeliśmy kompozycje z najnowszej płyty pt. „Moja miłość”
w nowych aranżacjach pianisty Wojciecha Borkowskiego. Artyście towarzyszyli na gitarze basowej Maciej Szczyciński, perkusji Piotr Maślanka, gitarze akustycznej Paweł Stankiewicz.
Michał Bajor wplatał między utwory wiele ciekawych i barwnych anegdot ze swojego życia artystycznego. Półtoragodzinny
koncert to stanowczo za krótko, żeby nacieszyć ucho pięknymi
dźwiękami. Artysta zapowiedział, że jeszcze odwiedzi raszyńską publiczność, szczególnie, że mieszka niedaleko, bo w Pęcicach Małych. 				
foto Anna Pluta

22 października w CKR odbył się występ zespołu RHIANNON,
który korzystając z inspiracji muzyki celtyckiej – m.in. irlandzkiej, szkockiej, bretońskiej czy angielskiej, aranżuje ją do stylu
swojego zespołu. To był bardzo udany wieczór. foto Edyta Karczewska

Teatrzyk dla dzieci
W niedzielę 6 listopada dzieci obejrzały spektakl pt. „Krecik
i spodenki” w wykonaniu artystów Teatru Domowego Chmielna
– państwa Anny i Macieja Dużyńskich. Krecik, znany nam wszystkim z czeskiej kreskówki, chcąc sprawić sobie wymarzone niebieskie spodenki z dużymi kieszeniami przeprowadził dzieci przez
cały proces powstawania takich spodenek: od wyhodowania
lnu do uszycia ubrania. Było dużo piosenek, pluszowych lalek
i zabawnych sytuacji. 			
foto Edyta Karczewska
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CENTRUM KULTURY RASZYN

III Przegląd Muzyczny
Zespołów Seniorów
W sobotę 29 października atmosfera
w Centrum Kultury Raszyn rozgrzała się
do granic możliwości za sprawą seniorów. Wystąpiło dziesięć barwnie ubranych zespołów muzycznych śpiewających
a cappella lub z instrumentami, na głosy
lub unisono, z elementami tańca lub recytacji i skeczu z naszej gminy (Barwy Jesieni,
Rybianie, Seniorki) i gmin ościennych (na
zdjęciach). Wydarzenie poprowadzili członkowie Grupy Słowa i Muzyki z Falent.
foto Anna Pluta

MŁODZI DUCHEM (Nadarzyn)

CZERWONE KORALE (Opacz Kolonia)

MAJTKI PANA KAPITANA (Konstancin-Jeziorna)

MROKOWIACY (Mroków)

WRZOS (Pruszków)

KUMY (Komorów)

KŁOSOWIANKI (Złotokłos)

Konkurs historyczny

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”

„Niepodległość Polski 1918 roku” – pod takim tytułem Centrum
Kultury Raszyn zorganizowało konkurs historyczny dla uczniów
szóstych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjum.
Do cztero-etapowego konkursu przystąpiły cztery drużyny. Zwyciężyła reprezentacja Gimnazjum z Raszyna ale do ostatnich
sekund rundy finałowej reprezentacja Szkoły Podstawowej
z Raszyna deptała im po piętach. Walka była zacięta, pytania
trudne a wiedza młodzieży zaskakująco obszerna. Przewodnicząca Jury, pani Beata Wolszczak z Muzeum Historii Polski, gratulowała wszystkim uczestnikom zapału do poszerzania swojej
wiedzy historycznej, która znacznie wykraczała poza program
nauczania. 					foto Anna Pluta

W „Bliskich spotkaniach z teatrem” 17 listopada przyjrzeliśmy się
blisko Annie Wojton i Leonowi Charewiczowi w sztuce pt. „Przyszedł mężczyzna do kobiety” wg tekstu Siemiona Złotnikowa.
Dina – rozwódka i realistka spotyka się z Wiktorem – aptekarzem
ciamajdą. Ich spotkanie nakreśla odwieczny problem różnic płci,
który jest głównym źródłem nieporozumień i konfliktów. Sztuka
dowcipna i przewrotna a jednocześnie bardzo prawdziwa i dotykająca problemów, o których głośno nie mówimy. foto Mariusz Wieteska
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Babski Klub Międzypokoleniowy Koralikowe bransoletki w SPOKO
Panie, uczestniczki zajęć w Klubie coraz bardziej zadziwiają
swoimi umiejętnościami. Zajęcia prowadzone przez wspaniałe
animatorki: Joasię Rokicka i Ewę
Janiec, nie tracą na popularności. Na każde spotkania, mimo,
że odbywają się raz w tygodniu,
przychodzi wiele osób. A efekty
ich pracy są rewelacyjne. Ostatnio Panie przygotowywały fanty
na licytację, która odbyła się
podczas Balu 40+.

Podczas ostatniego spotkania grupa młodzieży ze SPOKO
zamieniała koraliki w bransoletki. Zdecydowanie udanie.
Zobaczcie Państwo sami. Zajęcia cieszą się dużą popularnością.
Widać młodym podoba się, jak z niemal niczego mogą zrobić
coś. I to nie na komputerze.

Zajęcia FITNESS dla MAM i MALUCHÓW
Cieszą się coraz większym powodzeniem, choć są jeszcze
wolne miejsca. Większość z Pań to stałe uczestniczki, które
z ogromnym zapałem poprawiają swoją kondycję. Na zajęcia
zapraszamy też mamy ze starszymi dziećmi, szczególnie, że
z myślą o nich(dzieciach) przygotujemy w najbliższym czasie
mały placyk zabaw. To powinno maluchom uatrakcyjnić pobyt,
a mamom ułatwić ćwiczenie. Jest też miejsce dla mam bez
dzieci, jeśli nie mogą korzystać z gimnastycznych zajęć popołudniowych. Obecnie zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki
od 10.00-11.30. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

WIECZÓR Z PIOSENKĄ COUNTRY
W niedzielny wieczór 13 listopada w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
gościliśmy zespół Cold Beer. Dzięki nim zawitała do nas atmosfera Picnic
Country & Folk z Mrągowa. Muzycy (3 panów i obowiązkowo dziewczyna) dali
nam wspaniały koncert muzyki country. Większość utworów ich autorstwa, choć
nie zabrakło oczywiście światowych przebojów, a „Hallelujah” Leonarda Cohen'a - zmarłego parę dni temu artysty, śpiewali wszyscy. Poza tym klaskaliśmy,
tupaliśmy i niewiele brakowało, żebyśmy zaczęli tańczyć. Jednym słowem było
super. Myślę, że podczas kolejnego spotkania z zespołem, bo nie wątpię, że do
tego dojdzie, zamienimy Świetlicę w „saloon” i w kowbojskich butach i obowiązkowych kapeluszach, będziemy tańczyć i śpiewać.

ZAGADKOWE SOBOTNIE KINO ŚWIETLIKA
To tradycyjna już oferta
Świetlicy, której celem
jest zaspokojenie potrzeb
naszych kinomanów. Przynajmniej raz w miesiącu
wyświetlamy film, na który
zezwolenie uzyskaliśmy
dzięki wykupieniu od firmy
MPLC tzw. Parasola Licencyjnego, uniwersalnej,
zbiorczej licencji obejmującej repertuar ponad 950 producentów. To bardzo wygodna dla nas możliwość, szczególnie, że jak
wszystko co robimy i nasze sobotnie kino jest dla mieszkańców
14
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bezpłatne. Ta forma zezwolenia ma jednak swoje minusy. Zgodnie z zapisami umowy, jedynie w Świetlicy możemy podawać
tytuł filmu. Na pozostałych plakatach umieszczamy jedynie
jego opis. W ten sposób powstało Zagadkowe Sobotnie Kino
Świetlika.
12 listopada, w sobotę, odbył się kolejny spektakl filmowy.
Tym razem zaprosiliśmy Państwa na południe Francji, gdzie
w małym miasteczku konkurowali ze sobą miłośnicy i znawcy
dwóch kultur kulinarnych: wyszukanej kuchni francuskiej i wyrazistej kuchni indyjskiej. Film się podobał widzom, którzy przyszli mimo braku tytułu filmu na plakacie. Postaramy się, żeby
wszystkie projekcje były warte przyjścia do Świetlicy.

GMINAZJUM W RASZYNIE

Sukcesy uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie
w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych

w trzech etapach – szkolnym, rejonowym
i wojewódzkim. Konkursy przedmiotowe
obejmują treści określone w podstawie
programowej oraz ją poszerzające. Mają
na celu m.in.: rozwijanie zainteresowań
uczniów, a także wdrażanie ich do samokształcenia i przygotowanie do nauki
na wyższych szczeblach. Laureaci są
zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, uzyskując najwyższy wynik, a następnie przyjmowani do
wybranej szkoły niezależnie od kryteriów
naboru. Jest więc o co walczyć. Pokładamy
nadzieję w naszej zdolnej młodzieży,
życząc kolejnych sukcesów.
Serdecznie gratulujemy Wam dotychczasowych sukcesów. Już jesteśmy z Was
dumni!
Laureaci konkursów © arch. szkoły

Druga połowa października i początek
listopada to szansa dla młodzieży pracowitej, aby sprawdzić się z nieomal każdego przedmiotu nauczanego na tym
poziomie edukacji. W bieżącym roku
szkolnym nasi uczniowie tej szansy nie
zmarnowali, uczestnicząc licznie w pierwszym etapie rywalizacji. Czternastu z nich

zakwalifikowało się do drugiego etapu,
co świadczy o wysokim poziomie wiedzy
ambitnych raszyńskich gimnazjalistów.
W naszym województwie organizatorem konkursów na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Konkurs organizowany jest

Beata Gronek
Przewodnicząca Zespołu ds.Promocji Gimnazjum

Uczniom, którzy zakwalifikowali się
do kolejnych etapów konkursów kuratoryjnych oraz ich nauczycielom serdecznie
gratuluję i życzę dalszych osiągnięć oraz
zadowolenia z rozwijania swoich pasji.
Marzena Lechańska
Dyrektor Gimnazjum Nr 1
im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Raszynie, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego konkursów kuratoryjnych:
UCZEŃ

NAZWA KONKURSU

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY

Sylwia MODRZEJEWSKA, kl. 3a

Konkurs wiedzy o społeczeństwie

Jolanta Zawadzka

Kamil DOMAŃSKI, kl. 3b

Konkurs wiedzy o społeczeństwie

Jolanta Zawadzka

Marcin ZGIEP, kl. 3a

Konkurs fizyczny

Łukasz Szpiega

Filip RZECZKOWSKI, kl. 3b

Konkurs języka angielskiego

Ewa Kiełbiewska

Anna ŚWIERGIEL, kl. 3d

Konkurs języka angielskiego

Kamila Ziemińska

Maksym KURYLENKO, kl. 1b

Konkurs języka rosyjskiego

Beata Gronek

Filip ADAMCZYK, kl. 3a

Konkurs chemiczny

Małgorzata Matuszewska

Piotr ZAJĄC, kl. 3a

Konkurs chemiczny

Małgorzata Matuszewska

Klara CWYL, kl. 3a

Konkurs chemiczny

Małgorzata Matuszewska

Aleksandra PATEJKO, kl. 3b

Konkurs języka polskiego

Marzenna Bryła

Mateusz KSIĄŻEK, kl. 3b

Konkurs języka polskiego

Marzenna Bryła

Emilia KUCZORA, kl. 1c

Konkurs języka polskiego

Danuta Majewska-Walczuk

Julia RYCHTER, kl. 3c

Konkurs języka niemieckiego

Dorota Cichorska

Weronika LECHAŃSKA, kl. 3b

Konkurs biologiczny

Anna Zawalska
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WAŻNE WYDARZENIA

Prosty patriotyzm Pod Topolą

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – Jan Zamoyski
W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” od lat realizowany jest program „Raszyńskim
szlakiem z małym przedszkolakiem”.
Dzięki niemu przedszkolaki nie tylko
poznają swoją ‘małą ojczyznę”, bogactwo miejsca, w którym żyją, ale także
historię Polski, jej dzieje, tradycje, święta
państwowe. Uczą się znaczenia słów
ojczyzna, integracja wspólnot, symbole
narodowe, bohater. Realizując program
wykorzystujemy naturalne zainteresowanie dzieci środowiskiem, tym, co odległe i nieznane oraz uczymy szacunku
do przeszłości i historii Polski. Dziecięce
zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje
na całe życie. Wychowanie patriotów jest

procesem długotrwałym i zaczyna się
już od najmłodszych lat, dlatego nikogo
nie powinny dziwić obchody Święta Niepodległości „Pod Topolą”. Dzieciaki recytowały wiersz, „Kto Ty jesteś”, wspólnie
odśpiewały hymn narodowy, z radością
zainscenizowały ruchem wojskową pieśń
„Przybyli ułani”, rozwiązywały zagadki
dotyczące naszego kraju. Zabawa edukacyjna ubarwiona została pokazem slajdów przygotowanym specjalnie na uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
To był wesoły dzień. Kolejny dzień uczenia dzieci kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość i jaka
dzięki nim, może być nasza przyszłość.

Jesteśmy biało-czerwoni © arch. przed.

Hanna Pasterska dyrektor przedszkola

Jesteśmy biało-czerwoni © arch. przed.

„Kto młody duchem niech patrzy i słucha”
Dzień Seniora w Stumilowym Lesie
Czego życzyć Seniorom?
uśmiechu, radości sporo
i jeszcze doda przedszkolak:
zdrówka, szczęścia i...sto lat!
Takie życzenia wygłosiły przedszkolaki
20 października, kiedy to obchodzony
był Europejski Dzień Seniora. W obchody
czynnie włączyło się Przedszkole nr 2
„W Stumilowym Lesie”. Październikowe
święto stało się znakomitą okazją, żeby
zacieśnić trwającą nie od dziś współpracę pomiędzy przedszkolem, a Klubami
Seniora z Raszyna i Rybia. Ich członkowie,
mimo wieku 50+, od zawsze zaskakują
przedszkolaków swoją wewnętrzną młodością, entuzjazmem i pogodą ducha.
Wiadomo nie od dziś, że najlepszym
mostem łączącym pokolenia jest sztuka

i wspólna zabawa. Pamiętali o tym pracownicy przedszkola, którzy zaproponowali swoim miłym, świętującym Gościom
piękny występ artystyczny w wykonaniu

Seniorzy – goście Przedszkola w Stumilowym Lesie © arch. przed.

przedszkolaków, a potem zaprosili ich
do wspólnych pląsów. Seniorzy z radością
oklaskiwali dziecięce występy, a potem
chętnie przyłączyli się do wspólnej
zabawy. Kolejny raz udowodnili, że miano
„seniora” jest w stosunku do nich tytułem,
co najwyżej, umownym, a tak naprawdę
ciągle emanują młodością. Oprócz tego
posiadają mądrość i doświadczenie, z której tak chętnie czerpią przedszkolaki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
przedstawicielom Klubów Seniora, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością i wnieśli tyle entuzjazmu w nasze obchody.
Liczymy na dalszą piękną i owocną współpracę i liczne okazje do spotkań w naszym
przedszkolu.
Zespół ds. promocji Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie

AKCJA KREW
W imieniu Fili Klubu HDK PCK „Strażak” przy OSP Falenty, dziękuję wszystkim,
którzy brali udział w akcji pobierania krwi dnia 06.11.2016 r. na parkingu Kościoła
pw. św. Szczepana w Raszynie. W tym dniu do banku krwi wpłynęło 15.750 litra
„Tak Cennego Daru” dla ratowania życia innego człowieka. Jeszcze raz dziękuję za obecność i zapraszam ponownie w roku 2017 w miesiącach (luty, maj, sierpień, listopad)
dokładne daty będą w ogłoszeniach parafialnych.
Jacek Gromek, Kierownik Fili Klubu HDK PCK „Strażak”
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WAŻNE SPRAWY

XIX Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów
„Bo radość jest w nas – piosenka biesiadna”
W sobotę 15 października 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk” w Pruszkowie odbył się, pod honorowym patronatem Prezydenta Pruszkowa, coroczny
przegląd działalności artystycznej seniorów. Celem przeglądu było nawiązanie
do historii polskiej muzyki rozrywkowej
i popularyzowanie utworów lubianych,
dobrze znanych i chętnie śpiewanych.
Uroczystego otwarcia przeglądu dokonała Dyrektor MOK, pani Ewa Sowa.
Obecny był również zastępca Prezydenta
Pruszkowa, pan Andrzej Kurzela. Przegląd miał charakter regionalny, zaprezentowały się ośrodki kultury z Pruszkowa,
Raszyna, Lesznowoli, Piaseczna – filia Złotokłos, Konstancina-Jeziornej, Ożarowa
Mazowieckiego, Borzęcina Dużego, Józefowa i Michałowic. Ogółem w przeglądzie
wzięło udział 13 zespołów, w tym zespoły
wokalne i folklorystyczne oraz siedmioro
solistów.
Centrum Kultury w Raszynie reprezentowali: zespół folklorystyczny „Rybianie”, zespół wokalny „Seniorki”, zespół

„Barwy Jesieni” oraz solistki: Izabela
Makarska, Alicja Siewiera i Grażyna Troniarz. Nasze zespoły zaprezentowały
wesołe, żywiołowo zaśpiewane piosenki
ludowe, cygańskie i biesiadne. Raszyńskie solistki zachwyciły publiczność świetnym wykonaniem piosenek z nurtu polskiej muzyki rozrywkowej. Publiczności
podobały się również barwne, opoczyńskie stroje ludowe „Rybian”, bajecznie
kolorowe, ozdobione cekinami, stylizowane na cygańskie stroje zespołu
„Barwy Jesieni” oraz eleganckie suknie
pań z zespołu „Seniorki”. Publiczność
gorącymi oklaskami nagradzała poszczególnych wykonawców, a panie z zespołu
„Seniorki” otrzymały dodatkowo piękne
róże od wielkiego sympatyka zespołu,
pana Mariana Osmolaka z Pruszkowa.
Zespoły oraz soliści otrzymali również
dyplomy i podziękowania wręczane
przez Zastępcę Prezydenta Pruszkowa,
pana Andrzeja Kurzelę. Prowadząca przegląd pani Hanna Solarz z MOK „Kamyk”
podkreśliła widoczny, bardzo wysoki

poziom wokalny i wyraz artystyczny prezentacji zarówno zespołowych jak i solowych. Zaznaczyła też, że z roku na rok
zauważa się wzrost umiejętności wokalnych, scenicznych i w zakresie doboru
repertuaru. Podziękowała wszystkim
wykonawcom i instruktorom prowadzącym zespoły za udział w przeglądzie oraz
wytworzenie atmosfery życzliwości i wzajemnej sympatii a także wielkiej miłości
do dziedzictwa polskiej muzyki ludowej
i rozrywkowej. Przegląd w Pruszkowie
pozwala na wzajemne poznawanie się
wykonawców, nawiązywanie kontaktów
i przyjaźni oraz daje radość ze wspólnego muzykowania. Przegląd był nagrywany i będzie prezentowany w lokalnej
telewizji pruszkowskiej. W przyszłym
roku w Pruszkowie odbędzie się jubileuszowy, dwudziesty przegląd działalności
artystycznej seniorów, na który już teraz
zostały zaproszone zespoły i soliści.
Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn,
solistka zespołu „Seniorki”

Alicja Siewiera © arch. CKR

Barwy jesieni © arch. CKR

Grażyna Troniarz © arch. CKR

Izabela Makarska © arch. CKR

Rybianie © arch. CKR

Seniorki © arch. CKR
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Jedwabna opowieść
Czerwone lampiony, olbrzymi czarny
wachlarz ze złotym smokiem i zwiewne,
jedwabne szale – w takim to orientalnym
klimacie 3 i 10 listopada 2016 r. odbyły się
u nas kolejne warsztaty literacko-plastyczne, poświęcone tym razem Chinom.
Do udziału w nich zapr osiliśmy dwie
grupy z raszyńskiego Przedszkola nr 2.
Na początek Mądre Sowy oraz Tygryski
nauczyły się chińskiego zwrotu na powitanie: 你们好 [Nǐmen hǎo.] Dzieci wysłuchały historii pełnego niebezpieczeństw
Jedwabnego Szlaku, umiejscowiły Państwo Środka na globusie i dowiedziały się
o tym, skąd się bierze jedwab. Miały też
okazję podziwiać chińskie zabytki i symbole na specjalnie przygotowanych zdjęciach wielkoformatowych. Następnie

przeżywały razem z małym Wangiem,
chłopcem z rolniczej wioski, niezwykłą
przygodę, która zaczęła się znalezieniem
magicznej czerwonej kulki, a skończyła
uratowaniem wioski przez dobrego smoka
przed suszą, spowodowaną przez złego
smoka, który ukradł deszczowe chmury.
W części praktyczno-plastycznej
przedszkolaki miały za zadanie ozdobić
szaty cesarza własnoręcznie przez siebie pokolorowanymi smokami ze wspaniałymi jedwabnymi wąsami (w chińskiej kulturze te mityczne stworzenia
uznawane są za symbol pomyślności).
I wywiązały się z tego znakomicie, jak
widać na zdjęciach.
Zajęcia poprowadziła Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska z Fundacji Edukacji

Przedszkolaki kolorują © D. Mach

Kursy komputerowe 50+
Raszyńska biblioteka informuje,
że 30 listopada br. zakończyła zbieranie
ankiet od osób zainteresowanych wzięciem udziału w kursach komputerowych
dedykowanych osobom 50+. Grudzień
będzie miesiącem, w którym wraz z osobą
przewidzianą do prowadzenia kursów
poddamy ankiety analizie tak, aby stworzyć zbliżone poziomem i potrzebami
grupy szkoleniowe. Dziękujemy Państwu za zainteresowanie kursami, które
przerosło nasze oczekiwania. Kursy rozpoczną się w I kwartale 2017 r. Prosimy
o cierpliwość, wszystkie szczegółowe
informacje o terminach i godzinach ustalimy kontaktując się z każdym z Państwa
osobiście w oparciu o dane przekazane
nam w ankietach. Ewentualne dodatkowe zgłoszenia, które wpłynął do nas po
30 listopada zostaną wciągnięte na listę
rezerwową.
Zespół GBP
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Mądre Sowy zdobią szaty cesarza smokami © D. Mach

Międzykulturowej. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu Literacki
Jedwabny Szlak, rozpoczętego we wrześniu 2016 r., w partnerstwie z naszą
biblioteką oraz bibliotekami w Nadarzynie i Komorowie, finansowanego przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej.
Zespół GBP

Tygryski poznają chińskie Święto Wiosny © D. Mach

SPORT

Ergowiosła VI klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
po raz pierwszy w historii zorganizował
zawody na ergometrach wioślarskich.
W imprezie, która odbyła się 26 października 2016 r. wzięło udział 123 dziewcząt
oraz chłopców. Najliczniejsza była reprezentacja VI klas szkół podstawowych
z terenu Gminy Raszyn.
Wszyscy chętni zostali podzieleni
na kategorie wiekowe oraz chłopców
i dziewcząt. Każdy młody sportowiec
miał 2 minuty czasu na pokonanie jak
najdłuższego dystansu, który został
zmierzony przez elektroniczne urządzenia. Na monitorach wyświetlony
został wirtualny akwen, który obrazował

położenie każdego z zawodników. Rywalizacja toczyła się na bardzo wyrównanym
poziomie, a uczniowie dawali z siebie
wszystko, aby wygrać wyścig. Najlepsze wyniki uzyskali nie ci, którzy szybko
wyciągali drążek, ale ci, którzy robili to
technicznie i w równym tempie.
Wśród chłopców – uczniów VI klas
podstawowych najszybciej „popłynął”
Jakub Imiołek z wynikiem 499 metrów.
Oznacza to, że poruszał się ze średnią
prędkością 15 km/h. Tuż za nim uplasował się Atanas Asenow z wynikiem 496
metrów, także uczeń raszyńskiej szkoły
podstawowej. Brązowy medal powędrował do Filipa Raczkowskiego z Ład.

Podium w kategorii dziewcząt zajęły dwie
uczennice z Ład, w tym zwyciężczyni Liwia
Jabłońska (wynik 461 m) oraz trzecia Ola
Ochman. Srebrny medal zawisł na szyi
Anieli Szewczyk.
Gimnazjum w Raszynie było reprezentowane przez zaledwie 5 dziewcząt. Z klas
I największy dystans w ciągu 2 minut
pokonała Martyna Piątkowska, honoru
klas II broniła Natalia Zgiep. Podium klas
III natomiast prezentowało się następująco – złoty medal dla Małgosi Lasoty
(501 m), srebrny dla Majki Klimaszewskiej, a brąz dla Weroniki Arciechowskiej.
Spośród pierwszoroczniaków uczących
się w Gimnazjum najlepiej wypadł Natan
Landsberg, który odnosi sukcesy również
jako pływak. Na ergometrze wioślarskim
uzyskał wynik 560 metrów. Za nim uplasowali się Jakub Grzybowski i Damian
Rojek. Warto podkreślić, że wynik Natan
był lepszy także od uczniów II klas gimnazjum – Filipa Łacha, Łukasza Wieteski
i Alberta Jędrzejewskiego. III klasy reprezentowało aż 15 uczniów. Spośród nich
najlepszy wynik – 588 metrów uzyskał
Miłosz Karbowiak. 2 miejsce zajął Maciej
Kornet, a 3 Filip Adamczyk.
Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem i stanowią zachętę, aby zorganizować je w przyszłości. Być może w kategorii open, tak, aby mogli wziąć w nich
udział Mieszkańcy gminy Raszyn w różnym wieku.
Rafał Ulewicz
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Galeria Młodego Artysty
MOJA OJCZYZNA
Kto Ty jesteś?
Polak mały!
Jaki znak Twój?
Orzeł biały!….
… to pierwsze słowa „Katechizmu polskiego dziecka” –
wiesza Władysława Bełzy z 1912 roku, którego uczy się
każdy młody obywatel naszego kraju. Jeśli dziecko nie
nauczyło się go w domu, na pewno pozna kolejne strofy
w przedszkolu.
Listopad jest szczególnym miesiącem dla uczenia dzieci
patriotyzmu. Pierwsze nauki pobierają przedszkolaki
dowiadując się w jakim kraju mieszkają, jaka jest jego
flaga, jakie godło. Uczą się kształtu granic Polski, poznają,
gdzie jest morze, a gdzie góry i jak płynie Wisła. Wszystko
to przenoszą na swoje rysunki. Aż serce rośnie.
Przedszkolaczek

Janek D.
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Asia Zajdel l. 4 Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Krasnale. Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Mikołaj M. i Marcel M. Bajkowe Przedszkole w Dawidach

ANTONI BIAŁECKI Przedszkole w Stumilowym Lesie

DRAB DIEM MY Przedszkole w Stumilowym Lesie

FILIP PIOTROWSKI Przedszkole w Stumilowym Lesie

GABRIELA WOŹNIAK Przedszkole w Stumilowym Lesie

IGNACY BALCER Przedszkole w Stumilowym Lesie

Marysia, 3 lata Przedszkole pod Topolą

KACPER WIETESKA Przedszkole w Stumilowym Lesie

Jas Kolanowski 4 l.
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Małgosia Sz.
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Michał Latusek 4 l.
Bajkowe Przedszkole w Dawidach

MILENA WÓJTOWICZ
Przedszkole w Stumilowym Lesie

POLA PŁOŃSKA
Przedszkole w Stumilowym Lesie

ZUZANNA HOFFMAN, LENA ZARAŚ
Przedszkole w Stumilowym Lesie

Ania, 4 lata
Przedszkole pod Topolą

Alisa, 5 lat
Przeszkole pod Topolą

