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PIERWSZY ETAP OBWODNICY
JUŻ WKRÓTCE!
TA DROGA ODKORKUJE GMINĘ RASZYN

BUDŻET GMINY RASZYN W 2015 r.

BUDŻET 2015 – BEZ DEFICYTU
Uchwała budżetowa to jeden z najważniejszych dokumentów uchwalanych
przez Radę Gminy. To w niej określone są zarysy dochodów i wydatków na
cały nadchodzący rok. Uchwała budżetowa jest jednak elastyczna, a jej zapisy
można, wedle potrzeby modyfikować w trakcie trwania roku kalendarzowego.
Budżet na rok 2015 uchwalono podczas II Sesji Rady Gminy Raszyn, 29
grudnia 2014 r. Warto podkreślić, ze jest to pierwszy, od wielu lat, budżet bez
deficytu, czyli taki, w którym dochody są wyższe niż wydatki.

DOCHODY
Te g o r o c z n e d o c h o d y u s t a l o n o
na 104 906 310 zł. Podobnie, jak
w roku ubiegłym, najwięcej, bo aż
56,6% wpływów pochodzić będzie
z podatków płaconych przez osoby
fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne. Następną pozycją na liście
dochodów Gminy będą te uzyskane
z tytułu prowadzenia gospodarki komunalnej – to 18,5% ogólnych dochodów.
Kolejne 14,6% dostarczy subwencja oświatowa, zaś pozostałe 10,3%
pochodzić będzie z takich źródeł, jak
dotacje celowe z budżetu państwa,
wpływy z usług czy składki zdrowotne.

Dochody majątkowe wynosić będą
21 745 460 zł.

WYDATKI
Wydatki z budżetu Gminy oszacowano na 103 395 010 zł. W tym
roku największą ich część – 74,34%
(83 160 850 zł), pochłaniają koszty
związane z realizacją zadań własnych i powierzonych, m.in. takich
jak: finansowanie gminnej oświaty
– 37 907 509 zł (33,89%), sportu
i rekreacji ( 5 213 363 zł), pomocy
społecznej (4 963 363 zł), utrzymania nieruchomości gminnych, czy
wypłaty wynagrodzeń pracowników

samorządowych. Pozostałe 25,65%
– czyli 28 693 171 zł – przeznaczone
zostanie na inwestycje gminne. Lwią
część tej kwoty (84,2%) pochłoną dalsze prace związane z rozbudową sieci
kanalizacyjnej. Następne 6 015 412 zł
przeznaczonych zostało na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach
oraz budowę nowego przedszkola przy
ul. Poniatowskiego w Raszynie. Radni
przewidzieli też wydatki związane
z modernizacją i przebudową kolejnych
ulic na terenie Gminy.
W bieżącym roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydamy 16 340 765 zł,
z czego 61,24% – czyli 10 007 152 zł
pochodzić będzie z dofinansowania z budżetu UE, a pozostała kwota
z budżetu gminy.
Nadwyżka budżetowa w 2015 roku
wynosić będzie 1 511 300 zł i w całości
przeznaczona zostanie na spłatę istniejącego zadłużenia.
Zofia Zajdel

Najważniejsze dochody:

▪ 59 409 473 zł – ( 56,6%) z podatków od osób fizycznych, prawnych i jednostek
organizacyjnych
▪ 19 459 460 zł – (18,5%) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
▪ 15 825 863 zł – (14,6%) Subwencja Oświatowa
▪ 10 211 514 zł – (10,3%) pozostałe źródła

Wydatki:
Wydatki majątkowe (inwestycje):

▪ 37 907 509 zł – (33,89%) wydatki na oświatę
▪ 45 253 341 zł – (40,45%) pozostałe wydatki bieżące
▪ 28 693 171 zł – (25,65%) wydatki majątkowe (inwestycje)
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▪ 18 311 411 zł – (63,8%) kanalizacja
▪

6 015 412 zł – (21,0%) inwestycje oświatowe

▪

2 942 500 zł – (10,3%) drogi i chodniki

▪

1 423 848 zł – (4,9%) pozostałe inwestycje

ROZMOWA Z WÓJTEM

Noworoczna rozmowa z Wójtem Andrzejem Zarębą
Małgorzata Kaiper: Poprzednią kadencję
rozpoczął Pan z szerokim planem inwestycyjnym. Większość obietnic zamienił Pan w funkcjonujące dziś obiekty, co wysoko ocenili mieszkańcy w czasie ostatnich wyborów. Przed nami
kolejne cztery lata. Jak Pan wyobraża sobie
Gminę Raszyn u progu kadencji w 2018 roku,
jaka jest Pańska wizja naszej małej ojczyzny.
Andrzej Zaręba: Cztery lata to i dużo
i mało czasu. Dużo, bo jak pokazała
miniona kadencja, codzienna, mrówcza
praca samorządu jest w stanie doprowadzić do znaczących zmian w życiu
gminy. Oczywiste jest dla mnie, że
w kolejnych latach samorząd będzie
dalej szedł tą drogą. W Wieloletniej
Prognozie Finansowej zapisaliśmy dalsze
kanalizowanie gminy, rozbudowę Szkoły
w Ładach, budowę nowego przedszkola
w Raszynie, modernizację ulic, czy rozpoczęcie budowy hali sportowej. Jeśli
uda nam się je zrealizować, do 2018
r. znów znacznie poprawimy warunki
życia naszych mieszkańców.
Zmianę powinno też przynieść wykorzystanie obiektów wybudowanych
ostatnio. W 2015 r. wygasa umowa
o obecnym operatorem w Centrum
Zdrowia. Mam nadzieję, że ogólnokrajowe zmiany nie zaburzą naszych
zamiarów wyboru operatora, któr y
lepiej będzie dbał o zdrowie mieszkańców. Powołane ostatnio Centrum Kultury Raszyn, nie tylko lepiej zaspokoi
potrzeby kulturalne, ale też przyczyni
się do promocji gminy. A wracając do
pytania: uważam, że budując krok po
kroku, mozolnie, ale konsekwentnie,
stworzymy Gminę Raszyn taką, jaka
powinna być: wspaniałą i dobrą do

mieszkania dla tych, którzy cenią sobie
spokój przedmieścia, ale chcą być blisko wszystkiego, co jest potrzebne do
wygodnego życia. I choć nie sądzę, że
cztery lata wystarczą, bo to mało czasu,
głęboko wierzę, że w 2018 r. będziemy
w zupełnie innym niż teraz miejscu.
Znacznie dalej od tego, co zastałem
w 2010 roku i znacznie bliżej upragnionej wizji Gminy Raszyn.
M.K.: Wszystko, co Pan powiedział, prowadzi do tego, że Gmina Raszyn staje się coraz
lepszym miejscem do zamieszkania, z przedszkolami, szkołami różnych szczebli na wysokim poziomie, działającym centrum kultury.
Niestety, dla kierowców, ludzi z zewnątrz,
przejeżdżających Aleją Krakowską, obraz jest
inny: przeważają w nim brzydkie, zaniedbane
budynki, zaśmiecone posesje, które nie zachęcają nawet do zatrzymania się, a co dopiero
do osiedlenia. Nie podejrzewają oni nawet,
że wewnątrz gminy jest wiele pięknych miejsc,
z którymi mogliby związać się na stałe. Czy ma
Pan pomysł, jak tę sytuację zmienić?
A.Z.: W najbliższym czasie diametralnie zmieni się sytuacja komunikacyjna
w naszej gminie, głownie za sprawą uruchomienia Obwodnicy Raszyna przenoszącej większość ruchu na obrzeża
gminy. Uwolniona Aleja Krakowska
zacznie oddychać „innym życiem”,
w przenośni i w rzeczywistości. Mówi
się o zmianie statusu tej drogi, co z kolei
umożliwić powinno przystąpienie do jej
przekształcania w trakt zgodny z nazwą
jaką nosi. Choć to niełatwe, warte jest
podjęcia, ponieważ zmieni oblicze
Raszyna i znaczne podniesienie wartości

nieruchomości przy ulicy. Gmina zaś,
dzięki temu, zmieni swój obraz i zamiast
z zatłoczoną, brzydką Aleją Krakowską,
zacząć kojarzyć się z ładnym, zadbanym
miasteczkiem u wrót stolicy. W takim
miejscu będzie chciało mieszkać wiele
osób.
Uważam, że powinniśmy rozwinąć
też sieć komunikacji wewnętrznej dogodny transport to jeden z najważniejszych warunków rozwoju. Linie
autobusowe wewnątrz gminy będą
sprzyjać wygodzie mieszkańców oraz
zachęcać potencjalnych do przeprowadzki. To ważny argument szczególnie
dla rodzin z dziećmi, młodzieżą i starszymi, którzy nie posługują się samochodami osobowymi.
M.K.: Panie Wójcie, większość dochodów
Gminy pochodzi z podatków. Aby je zwiększyć
należy spowodować napływ nowych mieszkańców i firm. Co w tej materii zamierza Pan
zrobić?
A.Z.: Podstawowy krok już zrobiliśmy
uchwalając nowe studium przeznaczające większość gruntów pod zabudowę
mieszkaniową i usługową. Obecnie
przychodzi czas na tworzenie kolejnych
miejscowych planów zagospodarowania,
które przyspieszą zabudowę domami
i obiektami usługowymi. Dla jednych
i drugich jesteśmy atrakcyjnym miejscem. Ze swojej strony powinniśmy prowadzić szerszą kampanię informacyjną,
promującą Gminę Raszyn, pokazująca
innym, że warto tu mieszkać i pracować.
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Wysoki wskaźnik rozwoju Gminy Raszyn
Aktywność inwestycyjna gminy to
najbardziej rozpoznawalny wskaźnik
jej rozwoju. Wyraża się on w relacji pomiędzy dochodami a wydatkami
majątkowymi, wśród których największą pozycją są zwykle fundusze przeznaczane na inwestycje. Gdy zapytać mieszkańców o to, czy ich miasto lub gmina
się rozwijają, to pozytywne odpowiedzi
padają tam, gdzie wysoki jest udział
wydatków na inwestycje w stosunku do
dochodów.
W ubiegłym roku Gmina Raszyn
wysunęła się na czołowe miejsce
w aktywności inwestycyjnej, wyprzedzając znacznie wszystkie gminy położone wokół stolicy. W bieżącym roku

jest podobnie. Mimo, że w tegorocznym budżecie – zrównoważonym, bez
deficytu, ograniczona jest nieco kwota
przeznaczona na inwestycje, nadal plasujemy się przed naszymi najbliższymi
sąsiadami: Michałowicami, Nadarzynem
i Lesznowolą. Potwierdzają to poniższe
dane:
Gmina

Rozwój gminy, widoczny dzięki licznym
inwestycjom bezpośrednio przekłada
się na standard naszego życia. Z tego
względu jest tak akceptowany i oczekiwany. Daje nam też większe poczucie
stabilizacji i zadowolenia, że z tym właśnie miejscem związaliśmy nasz los.
Małgorzata Kaiper

					

Dochód

Wydatki majątkowe

Aktywność inwestycyjna

Raszyn

104 905 310

28 693 171

27,35%

Lesznowola

166 807 163

38 306 129

22,96 %

Michałowice

Nadarzyn

94 039 181
77 506 210

23 333 592
16 791 202

24,81%
21,66%
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RADA GMINY RASZYN

II i III Sesja Rady Gminy Raszyn
Do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie negatywnym skutkom,
jakie rodzi nadmierne spożycie alkoholu,
zażywanie narkotyków czy niedożywienie dzieci. Uchwalane corocznie programy określają główne kierunki działań
samorządu w tym zakresie. Realizują je:
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
a finansowane są z tzw. korkowego, czyli
pieniędzy wydawanych w naszej gminie
na zakup alkoholu i budżetu państwa.
Podczas III Sesji Radni przyjęli wszystkie trzy programy.
Rada Gminy Raszyn podczas głosowania © M. Kaiper

W końcu grudnia i w połowie stycznia odbyły się dwie kolejne Sesje rady
Gminy Raszyn, których tematyka była częściowo powiązana ze sobą. Z uwagi
na to, niektóre z zagadnień i przyjętych uchwał zaprezentuję razem.

Uchwalenie budżetu
i Wieloletniej Prognozy
Finansowej
29 grudnia 2014 r. radni uchwalili podstawowe dokumenty finansowe Gminy
Raszyn ukierunkowujące politykę finansową w pierwszym roku nowej kadencji oraz w okresie najbliższych kilku lat.
Uchwały poprzedzała ściśle określona
procedura, zgodnie z którą projekt
budżetu opiniowały wszystkie komisje Rady Gminy oraz Regionalna Izba
Obrachunkowa. Wobec zastrzeżeń RIO
co do zasadności przeznaczania funduszu sołeckiego na wyjazdy i imprezy
integracyjne, Rada Gminy, po dyskusji, zaakceptowała zdjęcie tych pozycji
z budżetu. Wójt Andrzej Zaręba stwierdził, że zadania ustalone przez wspólnoty wiejskie będą w tym roku realizowane przez Centrum Kultury Raszyn
i Gminny Ośrodek Sportu. W trakcie
dyskusji nad dokumentami poruszano,
miedzy innymi, kwestie dalszej realizacji procesu odwodnienia gminy, budowy
nowego, 8 oddziałowego przedszkola
przy Poniatowskiego, dodatkowych
miejsc parkingowych w Raszynie, czy
rozszerzania sieci monitoringu. Obydwa
dokumenty uchwalono stosunkiem głosów: 17 – za, 3 – wstrzymujące.

Dofinansowanie Filii pruszkowskiego Wydziału Komunikacji
Podobnie jak w latach ubiegłych
Gmina Raszyn finansuje działanie
Filii Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie umożliwiając mieszkańcom załatwianie spraw
związanych z rejestracją pojazdów
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i prawem jazdy w budynku Urzędu
Gminy w Raszynie. W tym roku przeznaczono na to kwotę 235 000 zł,
z czego 221 676 zł na wynagrodzenia
i nagrody uznaniowe pracowników,
a 35 324 zł na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej
i transmisji danych między Wydziałem Komunikacji w Pruszkowie a Filią
w Raszynie.

Dofinansowanie działalności
Komisariatu Policji w Raszynie
W czasie dwóch kolejnych sesji Rada
Gminy Raszyn podjęła uchwały dotyczące dofinansowania działa�������
ń������
Komisariatu Policji w Raszynie. W sumie
121 000 zł przeznaczono na: pokrycie kosztów wynagrodzenia dwóch
pracowników kancelaryjno-biurowych
(75 000 zł), służby ponadnormatywne dla policjantów, którzy realizują
zadania z zakresu służby prewencyjnej (43 000 zł) oraz naprawy bieżące
i eksploatacyjne sprzętu transportowego (3 000 zł). Radni dyskutowali
nad zasadnością pokrywania z budżetu
gminy dwóch etatów sekretarek, twierdząc, że Gmina Raszyn stanowi wyjątek
w tym zakresie. Wątpliwości nie budziło
finansowanie służb ponadnormatywnych, zastanawiano się jednak nad ich
formą.

Gminne programy profilaktyki
i rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii oraz dożywania
dzieci i młodzieży

KURIER RASZYŃSKI NR 47 STYCZEŃ 2015 | WWW.RASZYN.PL

Wynagrodzenie Wójta Gminy
Raszyn oraz wysokość diet
radnych i przewodniczących
jednostek pomocniczych
Podczas II Sesji radni uchwalili podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy
Raszyn motywując to wysoką jakością
pracy wykonywanej w minionej kadencji
przez Andrzeja Zarębę. Zwracano uwagę
na to, że wynagrodzenie wójta ustalone
na początku poprzedniej kadencji i nie
zmieniane w trakcie jej trwania, było
znacząco niższe niż jego poprzednika
i wójtów w innych gminach. Za nowym
wynagrodzeniem głosowali wszyscy
Radni. Ustalili również wysokość swoich
diet, różnicując je dla przewodniczącego,
wice przewodniczących, przewodniczących komisji i pozostałych radnych.
Podniesiono też nieco diety sołtysów
i przewodniczących rad osiedli.

Zagadnienia
transportu gminnego
Autobus L23, łączący Raszyn z Pruszkowem wtopił się już w gminny krajobraz.
Mieszkańcy korzystają z niego udając
się do Pruszkowa, jak również poruszając się po gminie. Podczas II sesji radni
podjęli uchwałę w sprawie zawarcia
porozumienia międzygminnego z Gminą
Michałowice, dzięki której jej mieszkańcy mogliby również korzystać dzięki
uruchomieniu dwóch przystanków:
w Sokołowie oraz w Pęcicach. Zgodnie
z treścią porozumienia Michałowice
utrzymywałyby przystanki na swoim
terenie oraz wpłacały do budżetu
Raszyna – 3 300 zł miesięcznie. Teraz
czekamy na krok ze strony Michałowic.
Małgorzata Kaiper

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Numer porządkowy na domu – to nasz obowiązek
W naszej gminie jest wiele posesji, na których brakuje tabliczki z aktualnym numerem
porządkowym. Zdarza się też, że numer jest niewłaściwy, ponieważ dawno została zmieniona numeracja, albo wprowadzona nazwa ulicy. Bywa także, że oznaczenie jest, ale
niewidoczne z ulicy, ponieważ zasłaniają je liście drzew lub wysokich krzewów. Wówczas,
mimo, że formalnie są – nie pełnią swojej funkcji. Z tego względu warto, co roku przyjrzeć się, czy numer naszej posesji widoczny jest z ulicy, a jeśli nie – koniecznie trzeba to
poprawić. Można dzięki temu uniknąć wielu kłopotów, a także kary, nagany lub grzywny
do 250 zł. Prawidłowe oznaczenie nieruchomości jest istotne dla pogotowia ratunkowego,
listonosza czy kuriera, z którego usług korzystamy coraz częściej. Narzekają też pracownicy MZO odbierający od nas odpady. Dlatego, na wniosek radnych i sołtysów zwracam się do Państwa z prośbą – numerujcie swoje domy.
Małgorzata Kaiper

ul. Kowalskiego
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System powiadamiania SMS
Gmina Raszyn prowadzi system bezpłatnego powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe,
który pozwala informować o zagrożeniach dla życia czy mienia, ale też o wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy
komunikatach urzędowych.
Każdy zainteresowany otrzymywaniem informacji wysyła SMS na numer 5664 079 272
w treści wpisując numer grupy odpowiadający miejscu zamieszkania.

`

Urząd Gminy Raszyn

5
5
5

5
5

sołectwo Dawidy – 01
sołectwo Laszczki – 09
sołectwo Dawidy Bankowe
sołectwo Łady – 10
– 02 osiedle Nowe Grocholice – 11
sołectwo Falenty Duże – 03
5 sołectwo Falenty Nowe – 04 sołectwo Podolszyn Nowy – 12
sołectwo Puchały – 13
sołectwo Falenty Osiedle – 05
osiedle Raszyn I – 14
sołectwo Janki – 06
5
osiedle Raszyn II – 15
sołectwo Jaworowa I – 07
osiedle Rybie I – 16
sołectwo Jaworowa II – 08
osiedle Rybie II – 17

osiedle Rybie III – 18
sołectwo Sękocin Nowy – 19
sołectwo Sękocin Stary – 20
sołectwo Słomin – 21
sołectwo Wypędy – 22
lub wypełnia formularz
umieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy
Raszyn: www.raszyn.pl.

Koszt wysłania SMS-a na numer 664 079 272 jest zgodny z planem taryfowym operatora.

Wyrejestrowanie z systemu odbywa się poprzez wysłanie SMS-a na numer 664 079 272
z numerem grupy poprzedzonym znakiem minus, np. -1
System będzie chroniony przed reklamami i spamem. Służyć będzie jedynie informowaniu o najważniejszych sprawach.
Urząd Gminy Raszyn

PODZIĘKOWANIA DLA HONOROWYCH KRWIODAWCÓW
W imieniu Filii Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Strażak” przy OSP Falenty, dziękuję wszystkim honorowym dawcom krwi – szlachetnego działania na rzecz innych osób. Akcja poboru krwi
w dn.01.02.2015 wypadła bardzo pozytywnie
pomimo pierwszego przyjazdu Ambulansu w niedzielę na teren parkingu parafialnego w Raszynie.
Zgłosiło się około 70 osób, zarejestrowanych zostało
55 osób, krew oddało 36 osób. Bank krwi powiększył się o 15.750 ml.
Zainteresowanie pomimo okresu zimowego i różnych zdrowotnych zawirowań było duże, dzięki
przychylności ks. Prałata Zdzisława Karasia Parafia
św. Szczepana w Raszynie. Pozdrawiam Serdecznie.
Jacek Gromek, Kierownik Filii Klubu HDK PCK
„Strażak” przy OSP Falenty

Autobus na parkingu © J. Gromek
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OBWODNICA RASZYNA

Kiedy pojedziemy Obwodnicą Raszyna?
Redakcję Kuriera Raszyńskiego zelektryzowała informacja, że jedna z części budowanej Obwodnicy Raszyna, od
Węzła Opacz do Węzła Paszków, rozprowadzająca ruch Warszawa – Katowice, ma szansę być uruchomiona już
w maju bieżącego roku. To bardzo dobra
wiadomość dla wszystkich mieszkańców
Raszyna, ponieważ większość ruchu
dalekobieżnego pomiędzy Warszawą,
Katowicami i Wrocławiem ominie naszą
gminę, a Aleja Krakowska w Raszynie
i Mszczonowska do rozjazdu w Jankach Małych, stracą swój tranzytowy
charakter w kierunku Śląska. Zapakowana samochodami pozostanie trasa na
Kraków, ale zgodnie z harmonogramem
prac łącznik pomiędzy Mszczonowską,
a Aleją Krakowską przejmujący dalekobieżny ruch, ma zostać oddany do
użytku na przełomie 2015/2016 roku.
Także i z tej strony możemy oczekiwać
zmniejszenia natężenia ruchu w niedalekiej, dającej się przewidzieć przyszłości.

Co się dzieje na placu budowy?
Oczywiście, pojechaliśmy to sprawdzić. Na odcinku Opacz - Janki Małe
prace posuwają się do przodu, choć, jak
informowali nas robotnicy na budowie,
z uwagi na zimowe warunki, nie wszyscy
jeszcze zjechali do pracy po świątecznej przerwie. Mimo tego gołym okiem
widać, że niemały kawałek trasy już jest,
a jej kolejne elementy powstają.
Wiele zmieniło się na odcinku
pomiędzy Jankami a Sękocinem Starym. Na mocy decyzji ZRID dla drogi
łączącej ekspresową ósemkę z drogą na
Kraków, wykonawca, STRABAG SA,
rozpoczął realizację tego odcinka o długości 2, 4 km. Budowana droga, o klasie
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GP (głównego ruchu przyspieszonego)
będzie posiadała 2 jezdnie po 2 pasy
ruchu oraz utwardzone pobocze. Poza
tym, o co zabiegano w 2014 r., projekt
przewiduje podwójne rondo w rejonie ul.
Sadowej, dzięki któremu możliwe stanie
się w przyszłości bezkolizyjne połączenie S8 z projektowaną trasą DW721 bis,
czyli tzw. obwodnicą Magdalenki.
Dziś widać już gotowy plac budowy
– rozległy, wolny od zabudowań, wyrównany teren między Mszczonowską za
Jankami a Al. Krakowską w okolicy
Sadowej. W ramach przygotowywania
miejsca pod rozjazd na skrzyżowaniu
z drogą DW721, która zamiast wcześniej planowego i oprotestowanego
przez część mieszkańców Magdalenki
i Sękocina Starego węzła wielopoziomowego, ma być kilkustopniowym
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skrzyżowaniem wycięto kilka hektarów
lasu, budząc kolejny protest mieszkańców. W wysokich stertach leżą wielkie
pnie dębów, sosen i topoli. Wprawdzie
żal ich, ale nie można inaczej.

Nadzieje na kameralną Aleję
Krakowską
Postęp prac na budowie trasy rodzi
nadzieję, że Gmina Raszyn szybko
wejdzie w zupełnie nową fazę rozwoju. Odblokowanie Alei Krakowskiej daje szansę na zmianę oblicza tej
ulicy – z zatłoczonej, brzydkiej wyjazdówki, która rodzi i wśród kierowców
i wśród mieszkańców wiele negatywnych
odczuć, może stać się wizytówką naszej
gminy. Jak szybko? To już zależy od nas!
Małgorzata Kaiper, Jacek Kaiper

FUNDUSZE SOŁECKIE 2015 R

Nasz budżet partycypacyjny – Fundusze sołeckie w 2015 r.
Jesienią 2014 r. we wszystkich sołectwach i osiedlach naszej gminy po raz
kolejny odbyły się zebrania wiejskie,
podczas których rozdysponowywaliśmy
fundusze sołeckie. Tym razem odbyło
się pod rządami znowelizowanej ustawy
o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014,
poz. 301), która weszła w życie 20
marca 2014 r. W stosunku do poprzednio obowiązującego aktu prawnego
podwyższona została kwota refundacji
(dla naszej gminy z 10 do 20%), odstąpiono od konieczności corocznego podejmowania przez Radę Gminy uchwały
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego,
a także stworzono możliwość wspólnej
realizacji jednego zadania przez kilka
sołectw (każde z nich uchwala dane
zadanie niezależnie). Zgodnie z zapisami
nowej ustawy możliwe stało się też dokonywanie uzasadnionych zmian przedsięwzięć w trakcie roku budżetowego.

Jak rozdysponowaliśmy
w tym roku fundusze sołeckie?
Znowelizowana ustawa utrzymała
zasadę, że przedsięwzięcia wybrane
i wskazane we wnioskach podjętych
w trakcie zebrań wiejskich, muszą być
zadaniami własnymi gminy, które służą
poprawie warunków życia mieszkańców
i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Fundusze sołeckie, wyodrębnione z funduszu gminy, przez cały czas pozostają
jego częścią, a za ich wydatkowanie
odpowiada wójt.
W bieżącym roku największą kwotę,
bo 91 340 zł (28,9%) przeznaczyliśmy
na zadania z działu Kultura Fizyczna
i Sport. 56 370 zł z tej kwoty to wydatki
inwestycyjne przeznaczone na urządzanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, pozostała kwota sfinansuje zakup
sprzętu sportowego, strojów dla zawodników UKS Łady, zajęcia gimnastyczne
dla seniorów czy nagrody dla uczestników turniejów sportowych.
Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska to drugi dział budżetu,
któr y zasilają fundusze sołeckie. Na zadania z tego zakresu

przeznaczyliśmy 66 203 zł (20,9%),
przy czym na wydatki inwestycyjne
38 963 zł, a na bieżące 27 240 zł.
Wśród pierwszego typu zadań znajdują
się: wykonanie projektów oświetlenia,
konserwacja placu zabaw, budowa oświetlenia ulicznego, a drugiego: porządkowanie dróg, utrzymanie placów zabaw,
wynajem przenośnej toalety do ogródka
jordanowskiego, czy zakup koszy i zestawów higienicznych dla zwierząt.
Wydatki w dziale Bezpieczeństwo
Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
koncentrowały się na dofinansowaniu gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej. Z kwoty 41 471 zł (13,
12%) prawie 30 000 sołectwa i osiedla
przeznaczyły na zakupy inwestycyjne
(namiot, motopompy), a pozostałe pieniądze na zakup sprzętu i wyposażenia.
N a w y d a t k i z d z i a ł u Ku l t u r a
i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
przeznaczyliśmy 32 500 zł (10, 28%),
z czego na inwestycje – 5500 zł (zakup
sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego dla Filii GOK-u w Falentach), zaś
pozostałą kwotę na wydatki bieżące,
takie jak dofinansowanie placu zabaw
przy Filii GOK-u w Falentach, dofinansowanie działalności Klubów Seniora,
cykl spotkań z ludźmi kultury i sztuki,
czy zajęcia z instruktorami.
Kwotę – 30 597 zł (9, 68%) zamierzamy wydać ma Oświatę i Wychowanie
oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą.
Do zadań inwestycyjnych zaliczono projekt placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym w Jaworowej, zaś do pozostałych takie zadania jak: doposażenie
placów zabaw, zakup stołu bilardowego,
wsparcie dla Klubu Twórczych Rodziców, zakup strojów i sprzętu nagła�����
śniającego dla Przedszkola przy Lotniczej,
wyposażenie placu zabaw przy SP.
w Sękocinie, czy dowóz dzieci na kolonie letnie.
W dziale Transport i Łączność,
kwotę 28 150 zł (8, 9%), przeznaczono
na takie zadania jak: remont chodnika
przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie Starym, projekt chodnika przy Nadrzecznej
czy dofinansowanie odśnieżania dróg.

Parking powstał przy dofinansowaniu ze środków sołeckich w 2013 i 2014 roku © M. Miszułowicz

Dofinansowanie Ochrony Zdrowia,
poprzez zakup piłek rehabilitacyjnych
i dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych
wyniesie prawie 9 000 zł, zaś zakup
narybku do stawu – 2 000 zł. Wśród
kolejnych zadań znalazły się takie jak
wypłata odszkodowania za drogi czy
konsultacja prawnicza.

Co z piknikami, wycieczkami
czy wyjściami do teatru?
W bieżącym roku fundusz został okrojony o kwotę 272 555 zł, na skutek opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
kwestionującej zasadność organizowania
pikników i wycieczek, wyjść do kina czy
teatru. Wobec stanowiska RIO i obawę,
że budżet może być niezatwierdzony,
Rada Gminy podjęła decyzję o wyłączeniu ich z budżetu. To przykra niespodzianka dla wielu mieszkańców, którzy
decyzjami podczas zebrań sołeckich oraz
licznym udziałem w piknikach i wyjazdach potwierdzili swoją akceptację dla
takiego wydatkowania funduszy. Zastanawia tylko, dlaczego to, co możliwe jest
w wielu gminach w Polsce, u nas budzi
zastrzeżenia. Czyżby miała na to wpływ
skarga, jaką w kwestii wydawania funduszy sołeckich na takie cele, wystosował
do RIO jeden z mieszkańców?
Podczas sesji Wójt Andrzej Zaręba
zapewnił rozczarowanych radnych i sołtysów, że oczekiwane przez mieszkańców pikniki rodzinne i wycieczki będą
realizowane przez nowopowstające Centrum Kultury Raszyn.

Nasze wsie
wspólna przestrzeń
Analiza wydatków z funduszy sołeckich
zaplanowanych na ten rok wskazuje,
że jesteśmy coraz bardziej świadomi,
czego nam w sołectwach i osiedlach
brakuje. 43% środków przeznaczonych na inwestycje pozostawi trwałą
wartość w postaci projektów budowlanych, sprzętu czy urządzeń na placach
zabaw. Wiele pozycji z zaksięgowanych,
jako wydatki bieżące również dotyczy
trwałych elementów wyposażenia czy
naprawy obiektów. Nie ulega wątpliwości, że podejmując decyzje o wydatkowaniu wspólnych środków stajemy
się bardziej aktywni oraz zainteresowani funkcjonowaniem wspólnej przestrzeni, szczególnie, że możliwość rozłożenia wydatków na kilka lat staje się
istotnym elementem procesu rozwoju
danego obszaru.
Małgorzata Kaiper
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WIEŚCI Z POWIATU

Dekoracja Sztandaru OSP Dawidy
D n i a 2 5 . 0 1 . 2 0 1 5 r. w Ko ś c i e l e
parafialnym pod wezwaniem św.
Mateusza w Dawidach Bankowych,
miała miejsce piękna uroczystość, którą,
w porozumieniu z Księdzem Proboszczem, zorganizowała Fundacja Lwów
i Kresy Wschodnie. Po mszy świętej
o godz. 11.30 Panie: Aleksandra Winiszewska i Beata Kaczkowska reprezentując fundację, odznaczyły sztandar
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dawidach odznaczeniem Honor i Prawda.

Jak dowiedzieliśmy się odznaczenie
to jest formą podziękowania fundacji za wspieranie jej przez miejscową
OSP. Uroczystość przekazania nastąpiła w obecności mieszkańców Dawid,
zaproszonych władz samorządowych
i kolegów strażaków z sąsiednich jednostek wraz z pocztami sztandarowymi. Po
części oficjalnej wystąpił Chór Triodeon
z koncertem kolęd polskich.
Jerzy Giblewski

Poczty sztandarowe OSP. © J. Kaiper

NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY Z POWIATEM PRUSZKOWSKIM
Wypowiadając się w imieniu grupy, startującej do Rady Powiatu Pruszkowskiego z listy PIS-u, bardzo dziękuję Państwu za okazane zaufanie,
które pozwoliło uzyskać 3 z 4 mandatów przypadających Gminie Raszyn.
W naszych programach wyborczych znalazły się najważniejsze sprawy, które
znajdując się na styku gmina – powiat, stanowić będą podstawowe kierunki
naszych starań.
Największe poparcie w wyborach
do Rady Powiatu Pruszkowskiego uzyskał
w naszej gminie Andrzej Zaręba, który
wygrał też wybory na stanowisko wójta.
Ponieważ niemożliwe jest łączenie tych
stanowisk, w jego miejsce weszła kolejna
osoba z komitetu wyborczego, Magdalena Karpiniak. Również ja nie mogę
być jednocześnie wice wójtem i radnym
w powiecie, dlatego w najbliższym czasie
będę musiał dokonać wyboru.
O sile naszego przedstawicielstwa
świadczy fakt, że każde z nas pełni
funkcję Przewodniczącego Komisji:
Komisji Budżetu i Finansów - Katarzyna
Klimaszewska, Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Magdalena Karpiniak, a ja pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku
Publicznego, Administracji i Prawa oraz
wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu
i Finansów. Nie mamy wątpliwości, że
nasza aktywność przełoży się nie tylko
na skuteczniejsze działania powiatu
pruszkowskiego, ale też na lepszą pozycję Gminy Raszyn.

Stan dróg powiatowych
w Gminie Raszyn
Jeszcze przed wyborami pokusiłem
się o przybliżoną statystykę obrazującą dotychczasowy poziom inwestycji
powiatowych w drogi Gminy Raszyn.
Wynik był bardzo niepokojący: w 30 km
dróg powiatowych w Gminie Raszyn,
stanowiących 1/5 dróg powiatowych
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w całym powiecie pruszkowskim,
poprzednie władze powiatu zainwestowały zaledwie 2% budżetu, który w formie subwencji ogólnej przekazuje skarb
państwa. Łatwo wyliczyć, że stanowi to
zaledwie 10% kwoty, która z racji długości dróg nam się należy. Stąd taki ich
stan. W projekcie budżetu na 2015 r.
stworzonym przez poprzedni zarząd
powiatu, mieliśmy dostać na inwestycje drogowe tylko 50 tys. zł. W nowym
budżecie, na kształt którego mieliśmy
już bezpośredni wpływ, jest 20 razy
więcej - 1 mln zł. Za tę kwotę zostanie
wykonane skrzyżowanie Al. Krakowskiej
z Leszczynową i Graniczną, przebudowana Leszczynowa oraz rozpoczęte projektowanie kompleksowej modernizacji
Źródlanej. Poza tym powiat poprawi
nawierzchnię ul. Długiej w Podolszynie
Nowym i Warszawskiej w Jaworowej.
To już jest coś, choć oczywiście chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej i o to
będziemy się starać w kolejnych latach,
Tylko dzięki temu zlikwidujemy wieloletnie zaniedbania i co by nie mówić,
niesprawiedliwe traktowanie.

Lepsza komunikacja
ze starostwem
W latach poprzednich komunikacja
urzędu gminy ze starostwem powiatowym pozostawiała bardzo wiele do
życzenia. Obydwaj z wójtem czekaliśmy
tygodniami na spotkania z urzędnikami
starostwa, podobnie trwały, potrzebne
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do bieżącej pracy, oczekiwania na dokumenty. Nowy starosta, Zdzisław Sipiera,
za jedną z ważniejszych kwestii uznał
znaczne przyspieszenie przepływu informacji i dokumentów, a także zorganizowanie Wydziału Obsługi Mieszkańców.
Już teraz informacje uzyskujemy w ciągu
dnia, najdalej dwóch. To niebotyczna
zmiana. Niebawem skutki reorganizacji odczują też mieszkańcy załatwiający
sprawy w Pruszkowie.
Na zmiany na lepsze możemy liczyć
w zakresie komunikacji autobusowej.
Poprzednie władze starostwa nie chciały
partycypować w kosztach utrzymania
linii L23 pomiędzy Raszynem a Pruszkowem, którą uruchomiliśmy w ubiegłym roku. Uważali, że to nasza sprawa,
która ich nie dotyczy. W nowym budżecie na 2015 r. jest już uwzględnione jej
dofinansowanie.
Uzyskaliśmy też obietnicę, że w tym
roku rozwiązana zostanie sprawa wraków,
które zawalają wiele naszych ulic, a których usunięcie leży w gestii starostwa.
To wiele korzystnych zmian, które poprawią i współpracę i nasze funkcjonowanie.
Ważnym elementem współpracy
będzie również lepsza koordynacja działań inwestycyjnych. Na początek wspólnie wykonamy przebudowę Leszczynowej, której górną nawierzchnię położymy
my, w ramach jej odtwarzania po zrobionej kanalizacji. To rozsądne i oszczędne
wydatkowanie środków publicznych.
Mam nadzieję, że już nigdy nie dojdzie
do takiej sytuacji jak na Warszawskiej,
gdzie część radnych poprzedniej rady
gminy Raszyn dopuściła do sytuacji,
w której świeżo położoną nawierzchnię
orały koparki ekipy układającej kanalizację. Tę sytuację oceniliście Państwo właściwie w ostatnich wyborach.
M. Chmielewski, Radny Powiatowy

WIETNAMCZYCY W RASZYNIE

POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA – WIETNAMCZYCY W RASZYNIE
Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez Instytut Spraw Publicznych
obcokrajowcem jest co siódmy mieszkaniec Raszyna. Spośród ok. 22 tysięcy
zameldowanych stale lub tymczasowo mieszkańców około 1500 osób jest
innej narodowości. Najpewniej jednak liczba ta jest jeszcze większa. Wśród
nich najliczniejszą i zarazem najbardziej rozpoznawalną grupę stanowią Azjaci
– przede wszystkim Wietnamczycy.

Podróż nad Wisłę

Stowarzyszenie

Wietnamczycy, naród, którego tradycję
szacuje się na prawie cztery tysięcy lat,
aż do połowy XIX w. znany był z dużej
niechęci do podróżowania. Sytuację
zmieniła dopiero kolonizacja francuska,
a następnie gwałtowne zmiany geopolityczne XX w.
Do Polski zaczęli przyjeżdżać w połowie lat 50-tych ubiegłego stulecia, głównie w ramach wymian studenckich.
Dopiero transformacja ustrojowa oraz
otwarcie rynków zbytu okazało się najważniejszym impulsem dla szerokiej
migracji nad Wisłę. To właśnie w południowych dzielnicach Warszawy oraz
gminach z nimi sąsiadujących lokalizują
się największe społeczności wietnamskie
w Polsce.
Główną przyczyną wyboru naszej
gminy jako domu jest stosunkowa
bliskość magazynów i hal handlowych w Wólce Kosowskiej. Nic dziwnego, jest to bowiem największe centrum handlu azjatyckiego w tej części
Europy, a jego rozkwit silnie związany
jest z likwidacją bazaru na Stadionie
Dziesięciolecia.
Społeczność wietnamska w Polsce jest
bardzo zróżnicowana. Coraz częściej
wizerunek biednego emigranta wypierany jest przez obraz zaradnego, dobrze
sytuowanego biznesmena. Sprzyjają im
historie sukcesu takich ludzi jak Ngoc
Tu Tao, który jako pierwszy wprowadził
na polski rynek słynne zupki chińskie.

Największą organizacją zrzeszającą wietnamskich mieszkańców w gminie jest
lokalny oddział Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce. To oni prowadzą
szeroką gamę działań na rzecz nowo
przybyłych oraz tych, którzy od lat tu
mieszkają - Nasi rodacy, szczególnie ci,
którzy dopiero przyjechali do Polski, zwykle
w ogóle nie znają języka. Wymagają pomocy
w zakresie nauki polskiego, kwestiach prawnych oraz w kontaktach z urzędnikami i policją – tak o działalności Stowarzyszenia
mówi dr Nguyen Minh Thanh, członek
zarządu. Sam z Polską związany jest od
prawie trzydziestu pięciu lat. Działalność Stowarzyszenia nie ogranicza się
jednak tylko do pomocy w kwestiach
formalnych, ale też rodzinnych czy
społecznych. To istotne, szczególnie, że
coraz większy procent dzieci wietnamskich chodzi do szkół i przedszkoli gminnych. - Zależy nam na asymilacji i dobrych
kontaktach z polskimi sąsiadami – zaznacza
dr Nguyen Minh Thanh – Żyjemy tutaj,
pracujemy tutaj. Musimy się asymilować dodaje. Wsparcie w odnalezieniu się
w nowej sytuacji to jeden z najważniejszych celów Stowarzyszenia. Dla nowo
przybyłych prowadzone są kursy języka
polskiego, organizowana jest też pomoc
przy legalizacji pobytu czy kontaktach
z policją. Prowadzą również szczególny
rodzaj posługi, wspierając rodziny tych
emigrantów, których ostatnią wolą było
pochowanie w rodzinnych stronach

Szkoła Podstawowa w Raszynie,
Urząd Gminy Raszyn,
Świetlica Środowiskowa „Świetlik”
oraz Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce,
Oddział w Raszynie i inne wietnamskie
organizacje działające w Polsce
zapraszają dzieci na

Wielki Bal Noworoczny

w Wietnamie. Na terenie gminy intensywnie prowadzona jest współpraca
Stowarzyszenia ze Szkołą Podstawową
w Raszynie, Urzędem Gminy oraz
Gminnym Ośrodkiem Kultury. To właśnie na styku tych kontaktów udaje się
zorganizować wiele ciekawych i inspirujących inicjatyw kulturalno-społecznych.
Nie można też zapomnieć o pozytywnych gestach członków Stowarzyszenia w stronę polskich mieszkańców, jak
choćby ufundowanie choinki bożonarodzeniowej, od dwóch lat wystawianej na
rynku przed Urzędem Gminy. Przedstawiciele Stowarzyszenia utrzymują też
ścisłe kontakty z badaczami uniwersyteckimi, np. prof. Ewą Nowicką czy ś.p.
dr Teresą Halik. Dzięki tej współpracy
na Uniwersytecie Warszawskim ruszyły
ćwiczenia terenowe Azja pod Warszawą:
kontakty międzykulturowe w gminach Raszyn
i Lesznowola.

Czterdzieści wieków tradycji
Na terenie Gminy działają dwie świątynie buddyjskie, – w Ładach i Sękocinie Nowym – ufundowane przez
mieszkających tu Wietnamczyków.
To dla nich ważne miejsce na mapie,
pozwala bowiem zachować poczucie
więzi z własną kulturą i z liczącą prawie cztery tysiące lat tradycją. Jednak
dla bardzo dużej rzeszy młodzieży, urodzonej i wychowanej już w Polsce tradycja wietnamska powoli traci na znaczeniu. Zdecydowanie istotniejsza jest dla
tych, którzy pamiętają ojczyznę i utrzymują ścisłe kontakty z rodziną w kraju.
To właśnie oni szczególnie liczą na to,
że ich kości w przyszłości spocząć będą
mogły w ojczyźnie. Czy jednak to pragnienie pozostanie też wśród przyszłych
pokoleń? Czas pokaże.
Zofia Zajdel

w niedzielę
15 lutego 2015 r.,
w godzinach
1500 - 1800
w Szkole
Podstawowej
w Raszynie,
ul. Szkolna 2

pod patronatem Wójta Gminy Raszyn
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INWESTYCJE

Budowa kanalizacji w Podolszynie Nowym i Dawidach
Mimo zimowej aury firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX Sp. z o.o. z Raczek nie przerywała prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Śliskiej w Dawidach i w Podolszynie Nowym. Obydwa kontrakty
są realizowane w ramach, dofinansowanego z Funduszu Spójności UE projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – Faza IV”. Pierwszy – w Dawidach, kosztuje 428 302,47 zł brutto, a drugi
– w Podolszynie Nowym – 3 640 285,48 zł brutto.
Prace bardzo dają się we znaki
mieszkańcom, zwłaszcza tam,
gdzie są wąskie, gruntowe drogi. Na
szczęście Śliska jest już przejezdna,
a Złota będzie lada moment. Należy
mieć nadzieję, że po odtworzeniu
nawierzchni mieszkańcy szybko
zapomną o problemach z dojazdem.
Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej wynagrodzi te trudy.
Budowa kanalizacji w Podolszynie © M. Kaiper

Studzienka kanalizacyjna w Śliskiej © J. Kaiper

Wójt Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba, informuje o zawarciu Umowy dotacji Nr
0982/14/OZ/D w dniu 11.12.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadania pn.
„Rozbiórka budynku przedszkola przy ul. Poniatowskiego 18 w Raszynie wraz z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu” w formie dotacji, w kwocie 11.413,00 zł.
Kolejne próby będą przy nowym nagłośnieniu © M. Kaiper

Profesjonalne nagłośnienie w Centrum Kultury
Raszyn
Centrum Kultury Raszyn zostało wyposażone w profesjonalne nagłośnienie, którego jakość sprosta różnego typu imprezom. W grudniu 2014 r. zostało ono
zamontowane przez firmę AUDIO Plus sp. z o.o z Łomianek – jedynego kontrahenta, który zgasił się do przetargu rozpisanego pod koniec listopada. Cena
oferenta to 387 327,00 zł brutto.

Rozbiórka budynku przedszkola przy Poniatowskiego w Raszynie
W grudniu ubiegłego roku budynek przedszkola przy ul. Poniatowskiego
w Raszynie, który służył najmłodszym mieszkańcom gminy przez kilkadziesiąt lat, został rozebrany. Decyzję o tym władze gminy podjęły wiele lat temu,
ponieważ, jak się okazało, ściany budynku zostały wybudowane z prefabrykatów zawierających azbest. Wprawdzie badania nie wykazywały jego szkodliwego wpływu na zdrowie, jednak gdy tylko powstał nowy obiekt przy Lotniczej
– przeniesiono tam całą placówkę, a stary obiekt przeznaczono do rozbiórki.
Firma „FOB” z Piastowa i TERMOEXPOR , które wygrały przetarg, sprawnie
wykonały prace. Pod koniec roku teren przedszkola był oczyszczony. Teraz czekamy na budowę kolejnego.
Rozbiórka przedszkola © M. Kaiper

Wójt Gminy Raszyn, Andrzej Zaręba, informuje o zawarciu Umowy Pożyczki Nr 0224/14/
FS/OWS/P w dniu 05.12.2014 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie do: 1 600 000,00 zł. na dofinansowanie
realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn
– Faza III. Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Puchały ”.
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Nowy i Słomin ul. Sadowa”.
Zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łady ul. Lawendowa”.
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AUTOBUS L23

Przypominamy rozkład jazdy autobusu L23
Autobus linii L23 jadący z Raszyna do Pruszkowa na trwałe wtopił się w krajobraz gminy. Nieduży, czerwono żółty busik,
co i rusz pojawia się na Stadionowej przy parku w Raszynie, by po postoju, wyruszyć w trasę do Pruszkowa. Mieszkańcy
długo czekali na to połączenie, ale też potrzebują czasu, żeby się do jego obecności przyzwyczaić. Podobno największym
powodzeniem cieszy się linia w soboty i niedziele, zapewne dowożąc do bliskich przebywających w szpitalach w Pruszkowie.
Uruchomienie linii okazało się nie tylko rozwiązaniem problemu połączenia pomiędzy Raszynem i Pruszkowem, ale otworzyło dyskusję nad komunikacją wewnątrz gminy. Radni z Rybia zaczęli zastanawiać się nad przedłużeniem trasy tak, aby
autobus z Raszyna wjeżdżał w Rybie i dalej, ulicą Na Skraju, dojeżdżał do Raszyna Zachodniego. Radna z Nowych Grocholic
chętnie widziałaby autobus w swojej wsi, a radny i sołtysi z Falent Nowych, Falent Dużych i Laszczek zgłosili zapotrzebowanie na przejazd L23 Leszczynową i Źródlaną. Z proponowanych rozwiązań, które są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami
mieszkańców, wynika jednoznacznie, że brakuje w naszej gminie połączeń autobusowych, które ułatwiałyby dojazd ze wsi
położonych na obrzeżach do Raszyna. Niektóre decyzje już zapadły. W najbliższym czasie podamy Państwu nowy przebieg
trasy autobusu, który w drodze do i z Pruszkowa będzie przejeżdżał Leszczynową, Źródlaną, Falencką, Opackiego i Drogą
Hrabską, korzystając z przystanków, na których zatrzymuje się GIMBUS.
M. Kaiper

kierunek--> RASZYN
1

Pruszków PKP Pruszków

Dzień Powszedni
6:20

8:00

9:25

11:25

13:25

14:55

Sobota i Święto
16:30

18:00

19:35

21:20

8:40

10:40

12:40

14:40

16:40

2

Pruszków Urząd Skarbowy

6:22

8:02

9:27

11:27

13:27

14:57

16:32

18:02

19:37

21:22

8:42

10:42

12:42

14:42

16:42

4

Pruszków Ołówkowa

6:24

8:04

9:29

11:29

13:29

14:59

16:34

18:04

19:39

21:24

8:44

10:44

12:44

14:44

16:44

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Pruszków Rondo ks. Popiełuszki
Pruszków Al. Wojska Polskiego
Pruszków Berenta

Pruszków Szpital Powiatowy
Janki Janki

Janki pl.Szwedzki
Janki pl.Szwedzki
Janki Janki

Falenty Hrabska Droga
Falenty Puchały
Raszyn Kościół

Raszyn Sportowa
Raszyn Stadion

Raszyn Stadionowa

kierunek--> PRUSZKÓW
1

Raszyn Stadionowa

6:23
6:26
6:27
6:29
6:40
6:43
6:44
6:45
6:47
6:47
6:49
6:50
6:51
6:52
5:40

8:03
8:06
8:07
8:09
8:20
8:23
8:24
8:25
8:27
8:28
8:31
8:32
8:33
8:34
7:10

9:28
9:31
9:32
9:34
9:45
9:48
9:49
9:50
9:51
9:52
9:55
9:56
9:57
9:58
8:40

11:28
11:31
11:32
11:34
11:45
11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:55
11:56
11:57
11:58
10:40

13:28
13:31
13:32
13:34
13:45
13:48
13:49
13:50
13:51
13:52
13:55
13:56
13:57
13:58

14:58

16:33

15:01

16:36

15:02

16:37

15:04

16:39

15:15

16:50

15:18

16:53

15:19

16:54

15:20

16:55

15:22

16:57

15:23

16:58

15:26

17:01

15:27

17:02

15:28
15:29

17:03

Dzień Powszedni
12:40

14:10

18:03
18:06
18:07
18:09
18:20
18:23
18:24
18:25
18:27
18:28
18:31
18:32

18:33

19:38
19:41
19:42
19:44
19:54

21:23
21:26
21:27
21:29

21:39

8:43
8:46
8:47
8:49

8:59

10:43
10:46
10:47
10:49

10:59

12:43
12:46
12:47
12:49

12:59

14:43
14:46
14:47
14:49

14:59

16:43
16:46
16:47
16:49

16:59

19:57

21:41

9:02

11:02

13:02

15:02

17:02

19:59

21:43

9:04

11:04

13:04

15:04

17:04

19:58
20:00
20:00
20:02
20:03

20:04

21:42
21:44
21:44
21:45
21:46

21:47

9:03
9:05
9:05
9:07
9:08

9:09

11:03
11:05
11:05
11:07
11:08

11:09

13:03
13:05
13:05
13:07
13:08

13:09

15:03
15:05
15:05
15:07
15:08

15:09

17:03
17:05
17:05
17:07
17:08

17:09

17:04

18:34

20:05

21:48

9:10

11:10

13:10

15:10

17:10

15:40

17:10

18:50

20:40

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

Sobota i Święto

2

Raszyn Stadion

5:41

7:11

8:41

10:41

12:41

14:11

15:41

17:11

18:51

20:41

8:01

10:01

12:01

14:01

16:01

4

Raszyn Kościół

5:43

7:14

8:44

10:44

12:44

14:14

15:44

17:14

18:54

20:44

8:04

10:04

12:04

14:04

16:04

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Raszyn Sportowa
Falenty Puchały

Pruszków Szpital Powiatowy
Pruszków Berenta

Pruszków Al. Wojska Polskiego
Pruszków Ołówkowa

Pruszków Urząd Skarbowy
Pruszków PKP Pruszków
Pruszków Prusa
Pruszków POW

Pruszków Łączniczek AK
Pruszków Prusa

Pruszków PKP Pruszków

5:43
5:44
5:55
5:57
5:59
6:00
6:01
6:03
6:05
6:09
6:10
6:13
6:15

7:13
7:15
7:26
7:28
7:31
7:32
7:33
7:35
7:37
7:41
7:42
7:46
7:49

8:43
8:45
8:56
8:58
9:01
9:02
9:03
9:05
9:07
9:11
9:12
9:15
9:18

10:43
10:45
10:56
10:58
11:01
11:02
11:03
11:05
11:07
11:11
11:12
11:15
11:18

12:43
12:45
12:56
12:58
13:01
13:02
13:03
13:05
13:07
13:11
13:12
13:15
13:18

14:13
14:15
14:26
14:28
14:31
14:32
14:33
14:35
14:37
14:41
14:42
14:45
14:48

15:43
15:45
15:56
15:58
16:01
16:02
16:03
16:05
16:07
16:12
16:13
16:16
16:19

17:13
17:15
17:26
17:28
17:31
17:32
17:33
17:35
17:37
17:42
17:43
17:46

17:49

18:53
18:55
19:06
19:08
19:11

20:43
20:45
20:56
20:58

21:01

8:03
8:05
8:16
8:18

8:21

10:03
10:05
10:16
10:18

10:21

12:03
12:05
12:16
12:18

12:21

14:03
14:05
14:16
14:18

14:21

16:03
16:05
16:16
16:18

16:21

19:12

21:02

8:22

10:22

12:22

14:22

16:22

19:15

21:05

8:25

10:25

12:25

14:25

16:25

19:13
19:17
19:21
19:22
19:25

19:27

21:03
21:07
21:11
21:12
21:15

21:17

8:23
8:27
8:31
8:32
8:35

8:37

10:23
10:27
10:31
10:32
10:35

10:37

12:23
12:27
12:31
12:32
12:35

12:37

14:23
14:27
14:31
14:32
14:35

14:37
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16:23
16:27
16:31
16:32
16:35

16:37
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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE

Świątecznie i rockowo „W Stumilowym Lesie”

Aniołki na scenie © arch. przedszkola

I n s c e n i z a c j a B o ż o n a ro d z e n i o w a
w Przedszkolu nr 2 w Raszynie tym
razem różniła się nieco od tradycyjnych jasełek. Przedszkolaki wprowadziły
wszystkich w świąteczny nastrój, na rockową nutę, łącząc tradycyjne elementy
z nowoczesną formą. (…) W przedstawieniu wzięły udział wszystkie dzieci
z ulicy Lotniczej, było to więc ogromne
przedsięwzięcie, zarówno artystyczne,
jak i logistyczne. Uroczystość uświetnili
swą obecnością ważni goście, co nadało
jej splendoru. Na widowni zasiadł wójt
Andrzej Zaręba, a także przedstawiciele Rady Gminy i Gminnego Ośrodka
Kultury. Swoje pociechy podziwiali też
oczywiście rodzice.
I właśnie cześć rodziców pozazdrościła przedszkolakom talentu, sceny
i blasku reflektorów. Po dziecięcej inscenizacji i po wspólnym kolędowaniu
poprowadzonym przez siostrę Amadeuszę, reaktywowany w tym roku Teatr
Rodzicielski zaprezentował bajkę Reniferek w lesie.
Zespól ds. promocji Przedszkola
„W Stumilowym Lesie”

STUMILOWY LAS – NIE TYLKO
DLA NAJMŁODSZYCH
Na jednym ze spotkań Rady Rodziców przedszkola w Stumilowym Lesie,
pani dyrektor Magdalena Kołakowska,
zaproponowała reaktywację Teatrzyku
Rodzicielskiego. Ogłoszono casting.
Zgłosiłyśmy się pełne nadziei, ale
i lęków. Patrzyłyśmy na siebie nieśmiało
i z obawą przed ośmieszeniem. Panie
z przedszkola sprawdziły naszą kondycję fizyczną oraz warunki wokalne.
Już po tygodniu, pani Krystyna Tylkowska, przesłała scenariusz przedstawienia, napisany specjalnie dla nas.
Na pierwszej próbie, pani Marta Gotlib,
zaprezentowała nam muzykę i układy
taneczne. Po przełamaniu wstydu,
rozpoczęła się nasza wielka przygoda
z teatrem. Pełne zapału, wymyślałyśmy
stroje, dekoracje i dodatki, które zainteresowałyby młodą widownię.
Nadszedł dzień premiery. Drżenie rąk
i nóg minęło, gdy zobaczyłyśmy roześmiane twarze przedszkolaków. Dzieci,
swoją ujmującą szczerością wyrażały

zainteresowanie i zachwyt. Entuzjastyczne przyjęcie, dodało nam odwagi
i już kolejne przedstawienia stały się dla
nas ogromną przyjemnością i cudowną
zabawą.
Skład naszej trupy tworzą: Joanna
Bała-Morawska, Edyta Księżak, Kamila
Laskowska, Anna Misiak, Anna Polus
i Marzena Sokołowska. Zapraszamy
rodziców do przyłączenia się do naszego
zespołu. Gwarantujemy dobrą zabawę,
oderwanie się od codzienności i nawiązanie nowych znajomości. Chcemy serdecznie podziękować za udzielone nam
wsparcie, zachętę i poświęcony czas:
inicjatorce całego przedsięwzięcia, pani
dyrektor Magdalenie Kołakowskiej,
autorce naszego przedstawienia pani
Krystynie Tylkowskiej, naszej choreografce pani Marcie Gotlib, a paniom
z przedszkola, za opiekę nad naszymi
dziećmi, podczas prób.
Kamila Laskowska

Teatrzyk rodzicielski © arch. przedszkola

Dzieci – dzieciom ślą życzenia
Już od pierwszych dni grudnia w Przedszkolu w Sękocinie rozpoczęły się

Kartki świąteczne © A. Kaczorowska

12

przygotowania do Świątecznej Akcji
skierowanej do najmłodszych mieszkańców Sękocina i okolicznych miejscowości. Podobnie jak w pracowni
Świętego Mikołaja, każdego dnia tętniła praca związana z „ produkcją” świątecznych kartek projektowanych przez
dzieci z pomocą nauczycieli i dyrektora placówki. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem realizowały to
przedsięwzięcie codziennie przeliczając wykonane kartki, a było ich wiele.
Uwieńczeniem akcji było rozniesienie
kart z życzeniami świąteczno- noworocznymi do domów młodszych kolegów
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mieszkających w Sękocinie. Kontynuacji
tego zadania w pozostałych miejscowościach: Słomin, Sękocin Las podjęli
się Rodzice przy współudziale swoich pociech, za co serdecznie dziękujemy. Przedszkolaki z Sękocina, w ten
szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia, pamiętały również o pozostałych
mieszkańcach, kierując do nich życzenia
poprzez organizację lokalnej świątecznej
wystawy. Jak widać nasze urocze przedszkolaki czerpią radość z obdarowywania. Postępowanie godne naśladowania!
Anna Kaczorowska,
nauczyciel Przedszkola w Sękocinie

WYDARZENIA SZKOLNE

Sukces Gabrysi Kot,
uczennicy Szkoły
Podstawowej w Ładach
Dopiero pierwszy semestr ma się ku
końcowi, a my możemy pochwalić się
niewątpliwym sukcesem Gabrysi Kot,
uczennicy klasy VI B. Otóż Gabrysia
zakwalifikowała się do trzeciego wojewódzkiego etapu Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego (nauczyciel:
Piotr Królak) oraz Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego (nauczycielka:
Iwona Pastuszka)! Trzeci etap zostanie
przeprowadzony w styczniu 2015 roku.
Już teraz mocno trzymamy kciuki!
Powodzenia Gabrysiu!
Iwona Pastuszka

Spotkanie
z edukatorami IPN
w Szkole Podstawowej
w Sękocinie
„Grudniowy wstał świt, nie wiedział
nikt nic…” – stan wojenny w Polsce to
temat lekcji z historii najnowszej, która
została przeprowadzona przez edukatorów Biura Edukacji Publicznej IPN dla
uczniów klasy VI oraz uczestników koła
historycznego naszej szkoły 26 listopada 2014 roku. Marcin Łaszczyński
wraz z Dariuszem Gołaszewskim oraz
Aleksandrą Wierzchowską przygotowali dla naszych uczniów wykład połączony z prezentacją na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce oraz
powstania i znaczenia Solidarności.
Największą atrakcją podczas zajęć okazały się przywiezione przez pracowników IPN-u rekwizyty: pała, kask, oraz
tarcza z napisem „MILICJA”. W drugiej części zajęć dzieci zajmowały się
przygotowaniem wymyślonych przez
siebie „symboli wolności”. Wykonane
przez nich szablony zostały odbite farbą

Robimy kolaże © arch. szkoły

w sprayu na kartonach, które symbolizowały „mur wolności”. W ostatniej części zajęć uczniowie, pracując w grupach
tworzyli kolaże ze zdjęć związanych
z tematyką PRL-u, za co każdy z uczestników zajęć otrzymał od naszych gości
grę „Znaj Znak – Monte Casino”. Zdjęcia oraz relację z wizyty edukatorów
IPN w naszej szkole będzie można oglądać na facebooku IPN-u.
Katarzyna Gaczyńska
Nauczycielka SP w Sękocinie

Laureaci I miejsca to: Barbara Pudełko
– SP. Sękocin, Franciszek Marek – SP.
Raszyn, Maurycy Luberadzki - SP. Łady,
Krzysztof Stykowski - SP. Raszyn. Laureaci II miejsca: Róża Sikora (Sękocin),
Maria Wasilewska (Raszyn), Zuzanna
Kazimierczak (Raszyn), Kamila Kurpiel
(Raszyn), Maria Buła (Łady). Laureaci
III miejsca: Nicole Sotek (Sękocin),
Katarzyna Zielińska (Raszyn), Wiktoria Taracha (Raszyn), Melania Krul
(Łady), Julia Wojciechowska (Łady).
Gratulujemy!
Regina Suwała
Nauczycielka SP. w Sękocinie

Konkurs Recytatorski
„Jesień w poezji”
19 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego
w Sękocinie odbył się Konkurs Recytatorski „Jesień w poezji” dla uczniów klas
drugich szkół podstawowych Gminy
Raszyn. Jego celem jest: budzenie zainteresowań twórczością polskich poetów,

Nagrody główne © arch. szkoły

uwrażliwienie na język poezji i piękno
jesieni, doskonalenie umiejętności recytacji tekstu z odpowiednio dobraną
intonacją, barwą i natężeniem głosu,
wdrażanie do swobodnej interpretacji utworów poetyckich, doskonalenie
pamięci.
Jur y w składzie: Regina Suwała
(przewodnicząca komisji i organizatorka konkursu), Ewa Karasek (polonistka) i nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej - Krystyna Kącka, Anna
Juszczyk i Mirosława Jankiewicz przyznało uczestnikom konkursu nagrody
i wyróżnienia. Nagrody główne otrzymali: Natalia Łabędzka - SP. w Ładach,
Mateusz Wilczyński - SP. w Raszynie.

Jasełka w Ładach
fantastyczne widowisko
Co roku, w Szkole Podstawowej
w Ładach przedstawienie Jasełkowe
przygotowują uczniowie klas II i ich
wychowawcy. Za każdym razem uczestniczymy dzięki nim w doskonale przygotowanym spektaklu. Tegoroczny przeszedł wszelkie oczekiwania: na scenie
ujrzeliśmy widowisko zrobione z wielkim rozmachem i profesjonalnie. Wspaniała gra młodych aktorów, niezwykła swoboda z jaką odgrywali kolejne
sceny, piękne, bogate stroje oraz wielobarwna scenografia spowodowały,
że wszyscy widzowie oglądali przedstawienie z zapartym tchem. Dzięki wspaniałemu przygotowaniu Nauczycielki
– Wychowawczynie: Edyta Kownacka,
Anna Juszczyk, Marzena Borsuk tylko
czasami wspomagały młodych aktorów.
Za niezwykły rezultat podziękował im
Dyrektor Szkoły Wiesław Borsuk i Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba. To było
fantastyczne widowisko!
Małgorzata Kaiper

Jasełka w Ładach © M. Kaiper
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Niezwykły Koncert Noworoczny w Świetliku
Koncertem doskonałej Orkiestr y
Kadetów Szkoły Podoficerskiej Wojsk
Lądowych z Poznania rozpoczął się
tegoroczny cykl muzycznych imprez
w Świeltliku. 8 stycznia, mieszkańcy,
wypełniający po brzegi salę widowiskową, wysłuchali i obejrzeli wspaniały
występ. Najlepszą miarą jakości wykonania były wielokrotne bisy, owacje na stojąco i gorące podziękowania ze strony
publiczności. Orkiestra, pod batutą szer.
kadeta Michała Niedziałka, wykonała
szereg wiązanek muzycznych, w których
połączono melodie ze znanych filmów
i seriali polskich i amerykańskich oraz
porywające utwory wojskowe. Usłyszeliśmy też interpretację Over the Rainbow,

tym razem w pięknym wykonaniu szer.
kadet Anny Żołyniak, solistki zespołu,
pełniącej również rolę wytrawnego konferansjera. Wśród utworów nie zabrakło kolęd, które wspólnie z muzykami
wyśpiewywała publiczność.
– Jesteśmy profesjonalnymi muzykami, którzy chcieli swą drogę życiową
powiązać również z wojskiem – zaanonsowała orkiestrę szer. kadet Anna Żołyniak – Nasza pasja to muzyka i wojsko
– dodała. I nas, mieszkańców, w swoją
pasję włączyli, szczególnie wówczas, gdy
szer. kadet Michał Niedzielak jednocześnie dyrygował orkiestrą i wyklaskującą
rytm publicznością. To był niezwykły
koncert, który na długo pozostawi po

Organizator imprezy Mariusz Smolicha, Wójt Andrzej Zaręba i orkiestra © M. Kaiper

sobie najlepsze wspomnienia. Dziękując inicjatorowi imprezy Panu Mariuszowi Smolicha, kierownikowi świetlicy, zgromadzeni wyrażali nadzieję,
że kolejne imprezy pod znakiem Świetlika okażą się równie udane!
W spotkaniu uczestniczył Wójt
Andrzej Zaręba, który złożył mieszkańcom życzenia powodzenia w Nowym
2015 Roku oraz wielu Radnych: Dariusz
Marcinkowski, Maria Izabela Makarska,
Krystyna Górska, Barbara Turek, Janusz
Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Andrzej
Górecki, a także liczna grupa mieszkańców Rybia i Raszyna.
Małgorzata Kaiper

Orkiestra wraz z solistką © M. Kaiper

SENIORZY – AMBASADORZY MARKI „RASZYN”
Na temat muzycznych pasji Seniorów
z naszej gminy można wypowiadać
tylko dobre słowa. Od lat ich aktywność, szczególnie wokalna, służy nie
tylko rozwijaniu własnych pasji i umilaniu wolnego czasu innych członków
gminnej społeczności, ale też promowaniu Gminy Raszyn podczas licznych
przeglądów, konkursów czy festiwali.
Co i rusz dowiadujemy się nie tylko
o tym, że brali w nich udział, ale również, że wrócili z licznymi laurami.
Do takich imprez należał

XVI Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu”, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszkowie. Gminę
Raszyn reprezentowali: Maria Izabela
Makarska i Alicja Siewiera, każda z Pań
solo i razem, w duecie, oraz zespoły:
„Rybianie”, „Seniorki” i „Barwy jesieni”.
Akompaniował im Piotr Piskorz. Eliminacje odbyły się 10 stycznia, a tydzień
później – podczas Koncertu Laureatów,
we wspaniałych murach kościoła pw. Św.
Kazimierza, mogliśmy podziwiać Panią

Laureaci © M. Kaiper
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A. Sieiwera i I. Makarska © M. Kaiper

Alicję Siewierę (II miejsce w kat. soliści), Panią Izabelę Makarską (III miejsce w kat. soliści) oraz Zespół „Rybianie”, który zdobył I miejsce w kategorii
zespoły. Obydwie solistki uhonorowano
też II miejscem w kategorii duety. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Proboszcz parafii – ks. Marian Mikołajczyk oraz Prezydent Pruszkowa – Jan
Starzyński. Występy naszych Seniorów
oklaskiwał też, obecny na Koncercie
Laureatów, Wójt Andrzej Zaręba.
Małgorzata Kaiper

Rybianie podczas Koncertu Laureatów © M. Kaiper
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Anioły Kultury
11 stycznia, na dużej scenie Centrum
Kultury w Raszynie odbyła się kolejna
edycja Aniołów Kultury. Tym razem
zaszczytne wyróżnienie otrzymał Chór
Szkoły Podstawowej w Ładach, prowadzony przez Panią Elżbietę Borsuk oraz
Kluby Seniora z naszej gminy, reprezentowane przez Panią Barbarę Wiśnik
(Klub Seniora w Raszynie), Panią Alinę
Sądel (Klub Seniora w Rybiu) oraz Panią
Weronikę Foryś (Klub Seniora w Falentach). Piątego Anioła Kultury, prowadzący spotkanie: Swietłana Żarczyńska
i Piotr Iwicki wręczyli dr. Hannie Krajewskiej, Dyrektor Archiwum Polskiej
Akademii Nauk.

Anioły Kultury dla Klubów Seniora © M. Kaiper

Uroczystość uświetnił doskonały
występ Aleksandr y Resztik (sopran
koloraturowy) i zespołu smyczkowego Opera Quintet z Warszawskiej
Opery Kameralnej, który wprowadził
nas w nastrój Wiedeńskiego Ogródka,

Elżbieta Borsuk odbiera Anioła Kultury 2015 © M. Kaiper

prezentując wspaniałe walce wiedeńskie
z czasów Johanna Straussa. Pełna sala
oraz rzęsiste oklaski publiczności były
najlepszym świadectwem, że takich koncertów raszyńska publiczność oczekuje.
Małgorzata Kaiper

Wieczór Trzech Króli w Falentach
W nocy z piątego na szóstego stycznia poprószyło śniegiem, a że dzień
wcześniej ścisnął mróz, wieczór święta Trzech Króli trwał w białej scenerii, do jakiej przywykliśmy od lat. W Filii GOK-u w Falentach było gwarno
i tłoczno. W przystrojonej świątecznie sali organizatorzy przygotowali stoliki
dla ponad setki osób, a staraniem własnym i uczestników zastawili je poczęstunkiem i napojami.
Wieczór został zorganizowany przez:
Filię GOK-u w Falentach, Klub Seniora
„Brzoza”, Radę Osiedla Falenty, Sołectwo Falenty Nowe, OSP Falenty. Na
imprezę przybyli: Wójt Andrzej Zaręba,
wice Wójt Marzena Lechańska, wice
Przewodnicząca Rady Gminy Raszyn
Anna Matracka, radni: Maria Izabela
Makarska, Ireneusz Koper, sołtys Falent
Nowych Sławomir Gajewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Falenty Kazimierz Choromański, Ksiądz Proboszcz
Zdzisław Karaś, ksiądz Stanisław oraz
siostra Arletta. Uczestniczyli też członkowie koła Seniora w Raszynie wraz
z Przewodniczącą Barbarą Wiśnik oraz
bardzo duża grupa mieszkańców.
Pani Swietłana Żaczyńska wygłosiła słowo wstępne, po czym Pani Zyta
Stąpel Przewodnicząca klubu Seniora

w Falentach opowiedziała o tradycji
Święta w Polsce i jego historii w świecie.
Dowiedzieliśmy się jak jest obchodzone
w innych krajach, jakie są różnice w jego
rozumieniu na Wschodzie i Zachodzie,
ostatecznie jak powinien wyglądać
prawidłowy napis na drzwiach i co on
znaczy. Wykład był tak wyczerpujący,
że Proboszcz Parafii w Raszynie Ksiądz
Zdzisław Karaś, jak stwierdził później,
w trakcie swojego wystąpienia nie miał
wiele do dodania.
W nastrój Wieczoru Trzech Króli
wprowadziła nas grupa młodych muzyków uczniów instruktora GOK Pana
Piotra Piskorza. Usłyszeliśmy kolędy
w wykonaniu: Asi Grigo, Magdy Szczytowskiej, Blanki Jaśkiewicz, Marcela Sokołowskiego, Gabrysi Grzegorzewskiej, Hani i Bartka Kłos, Bartka

Dzielimy się opłatkiem © M. Kaiper

Chojnowskiego, Zuzi Małeckiej i Radka
Hajc. Młodych artystów wymieniamy
w nadziei, że kiedy zabłysną na wielkiej
estradzie, ktoś wspomni, że pierwszy
zauważył ich Kurier Raszyński.
Następnie Mini Estrada Dzi������������
ecięca, prowadzona przez instruktora Panią Ewę
Korporowicz, przedstawiła ciekawie program Kolędy i Zimowe Piosenki, a część
artystyczną zakończyli dorośli działający
w Studiu Piosenki z Falent.
Życzenia zgromadzonym złożyli
Wójt Andrzej Zaręba oraz Ksiądz Prałat
Zdzisław Karaś, który pobłogosławił
opłatki, po czym nastąpiło ogólne
składanie sobie życzeń i łamanie
chlebem. Obliczyłem, że jeśli setka
osób, a tyle było przynajmniej, składa
sobie wzajemnie życzenia, to w ciągu
dwudziestu minut, bo tyle to trwało,
na niewielkiej stosunkowo przestrzeni
złożono ich najmniej dziesięć tysięcy.
Wulkan serdeczności!����������������
Następnie wszyscy zasiedli do stołów i wspólnie zaśpiewali znacznie więcej kolęd niż znał
piszący to sprawozdanie.
Jacek Kaiper

Przy wspólnym stole © M. Kaiper
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Bawimy się i pomagamy
Już po raz trzeci Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ładach zorganizowała
Bal Charytatywny, którego ważnym celem jest zebranie środków wspomagających działania szkoły. Imprezy cieszą się dużym powodzeniem świadcząc nie
tylko o zainteresowaniu tym, co się w szkole dzieje, ale również o potrzebie
integracji środowiska. O tegorocznym balu, który tym razem odbył się w sylwestrową noc, piszą organizatorzy. Warto dodać, że w tej doskonale zorganizowanej imprezie brało udział kilkaset osób.
M. Kaiper

Sylwestrowy Bal Charytatywny
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
w Ładach hucznie powitała Nowy 2015
Rok organizując charytatywny bal Sylwestrowy w jednym z podwarszawskich
hoteli. Mieliśmy na nim przyjemność
gościć liczne grono rodziców, przedstawicieli władz gminy oraz szkoły. Zaszczyciło nas również swoją obecnością wiele
znanych osobistości, obecnych w życiu
społecznym i kulturalnym naszej okolicy. Za ich obecność i hojność składamy
najserdeczniejsze podziękowania. Bez
wsparcia naszych Szanownych Gości
i ich dobrego serca, nasze działania na
rzecz dzieci nie przybrałyby tak dużych
rozmiarów. Dzięki Wam buzie naszych
pociech będą stale uśmiechnięte! Będą
też miały świadomość, że w tych niewątpliwie wymagających obowiązkach
szkolnych, mają wielu sprzymierzeńców,

którzy w trudnych chwilach podadzą
pomocną dłoń. Raz jeszcze składamy
serdeczne podziękowania.
Celem balu była jednak przede wszystkim szampańska zabawa! Roztańczeni
goście witali Nowy Rok w rytmie skocznych melodii do białego rana. W radosnych podskokach i z uśmiechem na
twarzy wspólnie rozpoczęliśmy kolejny
rok nowych wyzwań i działań. Życzymy
Wszystkim tego samego ogromu dobrej
energii w realizacji tegorocznych planów
mając nadzieję na wspólne świętowanie
kolejnego Nowego Roku!
Podczas balu życzyliśmy Szanownym Gościom, byśmy na długo zostali
dobr ymi przyjaciółmi, sąsiadami
i współmieszkańcami gminy oraz naszej
wspólnoty szkolnej. Raz jeszcze to
powtórzymy mając nadzieję n owocną
współpracę w nadchodzącym roku.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Ładach

Uczestnicy aukcji © K. Lewandowska

Katarzyna Klimaszewska prowadzi aukcję © K. Lewandowska

Rada Rodziców SP w Ładach © arch. szkoły

Młodzi bokserzy – medaliści, z wizytą u Wójta
Członkowie Sekcji Boksu KS Raszyn,
a zarazem Medaliści III Mistrzostw
Polski Młodzików w Poznaniu – Kacper Niewiadomski (Mistrz w kat. 50 kg
i Najlepszy Zawodnik MP), Radek
Rudiuk (v-ce Mistrz w kat. 54 kg)
i Sławek Felisiak (v-ce Mistrz w kat.
65 kg) oraz ich trener Krzysztof Wójcik, uznany za Najlepszego Trenera
Warszawy i Mazowsza, spotkali się
28 stycznia z Wójtem Gminy Raszyn
Andrzejem Zarębą. Z uwagi na wyjazd
na ferie nieobecny był czwarty zawodnik – Mateusz Król (III Miejsce w kat.

76 kg). W spotkaniu również uczestniczyli: Katarzyna Klimaszewska Dyrektor GOS-u, Prezes KS Raszyn Jacek
Wiszomirski, Dyrektor Sportowy Klubu
Marek Saławiła, Jacek Gromek – członek zarządu KS Raszyn oraz Michał
Kucharski Kierownik Referatu Kadr
i Zarządzania Urzędu Gminy Raszyn.
Wójt Andrzej Zaręba pogratulował
sukcesów młodym zawodnikom, którzy są jednocześnie uczniami raszyńskiego gimnazjum, a także podziękował im za rozsławianie Gminy Raszyn
w Polsce. W trakcie rozmowy przy

soku i ciastkach, rozmawiano o projekcie budowy hali sportowej w Raszynie, która stworzy znacznie lepsze niż
obecne warunki trenowania. Młodzi medaliści otrzymali pamiątkowe
dyplomy i podziękowania.
Małgorzata Kaiper

RaszynAriat
Raszyńskie Centrum Wolontariatu

zaprasza do współpracy wszystkie osoby,
chcące poświęcić swój wolny czas
na pomoc w nauce dzieciom z terenu
naszej Gminy.
Wolontariat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raszynie
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn
tel. (22) 378 14 82, fax. (22) 378 14 86
e-mail: raszynariat@gmail.com
koordynator wolontariatu:
pracownik socjalny Karolina Staszewska

Od lewej – Kacper Niewiadomski, Radek Rudiuk, Sławek Felisiak © M. Kaiper

16

KURIER RASZYŃSKI NR 47 STYCZEŃ 2015 | WWW.RASZYN.PL

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tysiąc e-książek dla każdego czytelnika
Z początkiem stycznia 2015 r. oferujemy naszym Czytelnikom atrakcyjny
pakiet ponad tysiąca e-publikacji,
dostępny całodobowo w wirtualnej
czytelni libra.ibuk.pl.
W zasobach libra.ibuk.pl znajdują
się głównie książki naukowe i popularnonaukowe, o tematyce ekonomicznej,
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej, społecznej, informatycznej, medycznej, prawnej, w tym także
podręczniki szkolne i akademickie
oraz czasopisma naukowe. “Zarządzanie przedsiębiorstwem”, “Pedagogika
czasu wolnego”, “Podstawy chemii nieorganicznej”, “Algebra dla studentów”,
“Nauki społeczne”, “Ochrona danych
osobowych w informatyce”, “Anatomia człowieka”, “Prawo pracy: podręczny zbiór przepisów” - to tylko niektóre z tytułów dostępnych w ofercie.
Uczniów zainteresują na pewno repetytoria przedmaturalne z języka polskiego,
geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, czy niemieckiego oraz opracowania lektur szkolnych. Rodzicom
z kolei polecamy zbiory “100 zabaw

dla dzieci”, “Wyliczanki, rymowanki”,
“Angielski dla dzieci”. A wielbicielom
literatury popularnej spodobają się na
pewno bestsellery autorstwa Eriki Spindler, Alex Cavy, Tess Gerritsen, Carli
Neggers, czy Diany Palmer. Inne, ciekawe książki z zasobów, będziemy polecać na naszym Facebooku.

problemów chętnie pomożemy - osobiście, e-mailowo (info@bibliotekaraszyn.
pl), telefonicznie (22 720-03-81).
Dagna Mach

Jak można skorzystać
z zasobów libra.ibuk.pl?
Niezależnie od tego, czy są Państwo u nas, w bibliotece, czy u siebie
– w domu, w pracy, czy na uczelni,
wystarczy mieć komputer, laptop, tablet
lub smartfon z dostępem do Internetu oraz specjalny kod PIN, który
od nas Państwo otrzymają. Kod otworzy dostęp do zasobów Mazowieckiego
Konsorcjum Bibliotek Publicznych (którego nasza biblioteka jest członkiem).
Na naszej stronie www.bibliotekaraszyn.
pl w zakładce e-booki znajdą Państwo
pełną listę książek, wraz z linkami do
libra.ibuk.pl oraz instrukcję, w jaki sposób można skorzystać z oferty. W razie

Wizyta w świątyni wietnamskiej

Le Thanh Hai z uczniami Gimnazjum © Ł. Żywulski

Wraz z nadejściem 2015 roku zakończyliśmy udział we wspólnym projekcie
z Fundacją Polskie Forum Migracyjne
„Migroteka 2”, o któr ym pisaliśmy
we wcześniejszych numerach Kuriera.
Pod koniec roku odbyły się ostatnie
warsztaty dla przedszkolaków („Cały
świat w naszej klasie”) i gimnazjalistów
(„W grupie siła”), a także wizyta bibliotekarzy w świątyni i centrum kultury
Towarzystwa Buddyjskiego Wietnamczyków w Polsce w Laszczkach. Byliśmy
bardzo miło zaskoczeni gościnnością

Podczas prezentacji © Z. Rejmer

i zainteresowaniem Wietnamczyków
naszą biblioteką oraz współpracą przy
budowaniu dobrych wzajemnych relacji.
W krótkiej prezentacji przedstawiliśmy
ofertę, projekty i inicjatywy podejmowane przez bibliotekę w partnerstwie
z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, a także zachęcaliśmy dorosłych
przedstawicieli społeczności wietnamskiej licznie zamieszkujących gminę
Raszyn do korzystania z naszych usług
i zasobów.
Łukasz Żywulski

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Kaiper | 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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SPORT

Bieg Raszyński. To sportowe święto nie
tylko naszej Gminy, ale całego regionu
południowego Mazowsza. W tym roku

odbędzie się po raz szósty, 12 kwietnia,
a patronat honorowy nad wydarzeniem
objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego-Adam Struzik, Wójt Gminy
Raszyn-Andrzej Zaręba oraz Rada
Gminy Raszyn.
Klub Sportowy Raszyn oraz Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie serdecznie zapraszają mieszkańców do czynnego udziału. Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody, a wśród wszystkich

zawodników odbędzie się losowanie
m.in. Garmina, Tableta Samsung i wiele
innych. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale, koszulki techniczne , posiłek regeneracyjny, napój
izotoniczny. Dla kibiców organizatorzy przygotowali konkurs na najlepszy
doping.
Zapisy od 02.02.2015r. na stronie
www.biegraszynski.pl
Emil Sawicki

SEKCJA BOKSERSKA ZAPRASZA!
Trener Krzysztof Wójcik i zawodnicy zapraszają chłopaków i dziewczyny od 11 do 111 lat, którzy
pasjonują się boksem, na treningi w Sekcji Boksu KS Raszyn. Dołącz do wspaniałej grupa, która
osiąga rewelacyjne wyniki. Więcej dowiesz się o nich na Facebook’u – Sekcja Bokserska KS Raszyn.
Treningi odbywają się w SP w Raszynie – w poniedziałki, środy i piątki od godz. 19. Telefon do trenera 503 914 522.

Podsumowanie semestru – sport w Gimnazjum
Zakończył się semestr szkolnej nauki,
więc w skrócie przypomnienie co się
u nas działo.
We wrześniu przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu „WF z klasą”
i „Stop zwolnieniom z WF”. Z sukcesami startujemy w zawodach rywalizując z innymi szkołami w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Biegi. W powiatowych indywidualnych biegach przełajowych, złote medale
zdobyły: Oliwia Perendyk i Adrianna
Niewiadomska. Srebrny medal wywalczyła Inez Pogorzelska. Awans do zawodów międzypowiatowych uzyskali także:
Dominika Hoffman, Marcin Zgiep,
Anna Poziomecka , Daniel Głąbikowski. Z zawodów międzypowiatowych, do
Finału Wojewódzkiego zakwalifikowały
się Oliwia Perendyk, Adrianna Niewiadomska i Inez Pogorzelska.
Piłka nożna. Drużyna dziewcząt
wygrała Mistrzostwo Powiatu. W zawodach miedzypowiatowych zajęła III
miejsce. Skład drużyny: Julia Łopaciuk
, Urszula
������������������������������������
Oprzalska , Adrianna Niewiadomska, Anna Poziomecka , Monika
Adamczyk, Dominika Hoffman, Julia
Bednarczyk, Wiktoria Ptaszek, Oliwia Perendyk , Maria Góras, Weronika
Arciechowska, Sandra Rogalska.
Piłka koszykowa. Drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach
Powiatu. Skład drużyny: Adrian Piekut,
Artur Bednarczyk, Grzegorz Petryka,
Piotr Kępka, Jakub Słoniewski, Patryk
Skalski, Dawid Siwiński, Dawid Ziętek, Adrian Sadowski, Piotr Rutkowski,
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Krzysztof Mórawski, Alan Derecki,
Jakub Wyrębski. Należy pochwalić
chłopaków za ten wynik, gdyż osiągnęli pierwszy w historii szkoły awans
do zawodów międzypowiatowych w tej
dyscyplinie.
Unihokej. Dr użyny dziewcząt
i chłopców zajęły III miejsce w Mistrzostwach Powiatu. Składy drużyn: Aleksandra Stawicka, Kamila Niewiadomska, Adrianna Niewiadomska, Anna
Poziomecka, Urszula Opszalska, Renata
Więckowska, Weronika Arciechowska,
Wiktoria Soboń, Magdalena Moskwa
oraz Piotr Kępka, Adrian Piekut, Jan
Stawicki, Kacper Durajczyk, Michał
Załęcki, Przemysław Kowalewski, Rafał
Koch, Jan Lewandowski, Krzysztof
Trzaska.
Uczniowie naszej szkoły trenują
także w klubach sportowych i odnoszą
duże sukcesy indywidualne. Maja Klimaszewska-taniec sportowy; Inez Pogorzelska, Adrianna Niewiadomska, Mateusz Jędrzejewski, Kacper Kępa, Adrian
Sadowski – pływanie; Kacper Niewiadomski, Sławomir Feliksiak, Radosław
Rudiuk - boks. Te nazwiska z pewnością
warto zapamiętać i śledzić informacje
prasowe oraz internetowe. Z zaangażowaniem trenują także chłopcy z sekcji
piłki nożnej.
W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne z piłki siatkowej, koszykowej,
tenisa stołowego, szachów i rekreacyjne.
Zorganizowany został mecz piłki nożnej
„Nauczyciele vs. Uczniowie”. Popularnością cieszą się „Przerwy na sportowo”
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oraz wyjazdy na mecze ligowe siatkówki. Odbyły się mistrzostwa szkoły
w pływaniu i tenisie stołowym. W efekcie pracy naszych uczennic, w przewodniku „Niezwyczajny przewodnik
po miejscowościach Powiatu Pruszkowskiego” - (ścieżki historii), powstał rozdział: „Rusz na Raszyn”. Zachęcamy do
odbycia ścieżki przygotowanej przez
Paulinę Kamińską, Kamilę Niewiadomską, Magdę Moskwę, Patrycję Wesołowską i Karolinę Bąkałę. Przewodnik
dostępny jest, między innymi, w raszyńskiej Gminnej Bibliotece Publicznej.
Zaproszenie do spotkania z gimnazjalistami przyjęła Pani Natalia Wrona, z sekcji jeździeckiej KS
Raszyn, która przybliżyła elementy
jeździectwa i psychologii sportu. Przed
feriami gościliśmy także Pana Damiana
Wysockiego z organizacji Ratownictwo
Wodne Rzeczpospolitej, który w ramach
profilaktyki bezpiecznego spędzania
czasu wolnego poprowadził prelekcje
pt.”Zanim wejdziesz na lód”. W czasie ferii odbywały się zajęcia sportowe
finansowane ze środków Gminy Raszyn.
Po feriach mamy zamiar zaprosić Państwa radnych z Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, na ciąg dalszy
rozmów na temat rozwoju bazy sportowej szkoły.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej: www.gimnazjum.
raszyn.pl.
Olimpia Bartosik-Wiśniewska

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Harmonogram imprez w GOS-ie w 2015 r.
Z początkiem stycznia Gminny Ośrodek
Sportu w Raszynie stworzył harmonogram imprez sportowych mających się
odbyć w nowym 2015 roku. Podsumowaliśmy zakończone 12 miesięcy,
które możemy udać za udany okres
naszej działalności. Oprócz wydarzeń,
które mają miejsce cyklicznie udało się
w minionym roku stworzyć nowe projekty, cieszące się niemałą popularnością. Do takich należy zaliczyć na pewno
Turniej Tatusiów w Piłce Halowej

w Sp w Ładach, czy I Bieg Parafialny
w Dawidach Bankowych. Odpowiedzieliśmy także na wielkie zainteresowanie
wśród kibiców z Mazowsza oraz reszty
kraju siatkówką. Zorganizowaliśmy
w tej dyscyplinie dwa turnieje – męski
oraz żeński, a zapisy na nie zakończyły się w ciągu kilku godzin. Wszystko
za sprawą wspaniałej promocji siatkówki
przez męską drużynę narodową, która
we wrześniu zdobyła na polskiej ziemi
mistrzostwo świata. Turnieje raszyńskie

rozegrano w październiku, a uczestnicy
dopytywali, kiedy będą kolejne.
Na stronie basenraszyn.pl w zakładce
„Aktualności” znajduje się pełny i szczegółowy harmonogram imprez, które
GOS ma zamiar zorganizować w 2015
roku. Z uwagi na brak miejsca omówię
tylko te najważniejsze, które cechuje
dłuższy czas trwania, większa liczebność uczestników oraz zainteresowanie
publiczności.

HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH NA ROK 2015 (wykaz najważniejszych)
MIESIĄC

NAZWA IMPREZY SPORTOWEJ

Styczeń

FERIE Z GOS 19.01 – 1.02 (promocyjne ceny basenu oraz siłowni)

Kwiecień

VI Ogólnopolski Bieg Raszyński

Luty

Marzec
Maj

II Turniej Tatusiów w Piłce Halowej; Juniorki w Pływaniu

Turniej Podnoszenia Ciężarów II ligi z udziałem KS Raszyn

Piknik Motocyklowy, zawody Strongman dla amatorów, Mini Dzień Dziecka

Czerwiec

Mini Liga Mistrzów w Piłce Nożnej dla dzieci (udział KS Raszyn i UKS Łady)

Wrzesień

II Bieg Parafialny w Dawidach Bankowych, Dożynki Gminne (konkursy dla dzieci)

Grudzień

XVI Mistrzostwa w Szachach Szkół Podstawowych, Mokre Mikołajki, Karate

Lipiec

Sierpień

Październik
Listopad

WAKACJE z GOS: sztuczna plaża, pikniki sołeckie

Jesienny Turniej Siatkówki (żeński i męski), Międzynarodowy Turniej Bokserski
III Otwarte Mistrzostwa Raszyna

II połowa stycznia to czas ferii zimowych. Na ten okres przygotowaliśmy
promocyjne ceny biletów za basen
oraz siłownię dla dzieci oraz młodzieży
pobierającej edukację i będącej przed
26 rokiem życia. W lutym zamierzamy
ponownie zorganizować dwie imprezy,
wspomniany wcześniej Turniej Tatusiów
w Piłce Halowej oraz kolejną edycję
Juniorków w pływaniu dla uczestników
prowadzonych przez instruktorów GOS
lekcji nauk oraz doskonalenia pływania.
W marcu ze szczególną atencją podejdziemy do wszystkich Pań, które w dniu
8 marca mają swoje święto. Dla Panów
natomiast mamy do zaoferowania turniej podnoszenia ciężarów, w którym
wystartują reprezentanci KS Raszyn.
Na początku kwietnia, w tym roku
będzie to dokładnie 12 dzień miesiąca, wystartuje VI już edycja Ogólnopolskiego Biegu Raszyńskiego, w którego organizacji będziemy wspomagać
KS Raszyn.
Maj to pierwsze ciepłe i słoneczne
dni w roku, a ponadto coraz dłuższe,
co umożliwi spędzanie większej ilości
czasu na świeżym powietrzu. Piknik
Motocyklowy będzie dobrą okazją, aby

na otwartej przestrzeni boiska przy stadionie GOS Raszyn podziwiać imponująco prezentujące się jednoślady. Planujemy także zawody Strongman dla
amatorów sportów siłowych. Pomysły konkurencji już są, wybierzemy te
które zainteresują szeroką publiczność.
W czerwcu zapraszamy na Mini Ligę
Mistrzów w Piłce Nożnej. 16 drużyn
rywalizujących najpierw w fazie grupowej, a następnie pucharowej dostarczy
wielu niezapomnianych wrażeń wszystkim obserwatorom widowiska. Sprawdzony format imprezy, wysoki poziom
sportowy i świetna zabawa dla każdego – to krótka charakterystyka zawodów. Lipiec i sierpień to okres wakacji.
A te kojarzą się z piaskiem, plażą oraz
palmami. Furorę w ubiegłym roku zrobił projekt sztucznej plaży. W tym na
pewno będziemy kontynuować ten
pomysł. We wrześniu po raz II zorganizujemy bieg ku czci Św. Mateusza
patrona Parafii w Dawidach Bankowych. Entuzjazm księdza proboszcza
Grzegorza Jaszczyka oraz determinacja i sportowy zapał Mieszkańców tej
części gminy zapewnią duże emocje
i walkę fair na każdym kilometrze biegu.

W październiku będziemy mieli zaszczyt
gościć bokserów nie tylko polskich, ale
również zagranicznych w ramach kolejnego Międzynarodowego Turnieju
Bokserskiego im. Michała Szczepana.
W listopadzie powrócimy do pływania
i to na najwyższym ogólnokrajowym
poziomie. Odbędą się bowiem III już
Otwarte Mistrzostwa Raszyna. Grudzień to miesiąc szachów, karate, a także
Mokrych Mikołajków. Z uwagi na rekordową popularność tych ostatnich w ubiegłym roku, wydłużymy czas korzystania
z atrakcji basenowych przeznaczony
dla dzieci oraz młodzieży.
Oprócz wymienionych imprez, turniejów, generalnie wydarzeń sportowych o większym znaczeniu, każdego
miesiąca będziemy wspomagać w organizacji zawodów szkoły z terenu gminy
Raszyn, a także wszelkie jednostki działające na tym terenie, jak np. sołectwa,
przedszkola, oraz świetlice środowiskowe. Mamy nadzieję, że uda się sprostać stojącym przed nami wyzwaniom,
a rozpoczęty rok nie będzie gorszy
od ubiegłego pod względem ilości oraz
jakości tworzonych projektów – imprez
sportowych. 		
Rafał Ulewicz
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Galeria Młodego Artysty
Galeria z Przedszkola pod Topolą
Dla Babci i Dziadziusia
Dla kogo ta laurka,
W słońcu, zieleni, chmurkach?
Dla kogo każda wnuczka,
Dla kogo każdy wnuczek,
Maluje dzisiaj kwiaty,
Przynosi upominek?
Dla kogo jest ten wierszyk,
I życzenia od dzieci?
Już wiecie? Oczywiście
Dla wszystkich babć i dziadków
Na świecie!
Wanda Chotomska

Styczeń, mimo szarugi i słoty, bardziej jesienny niż zimowej, w przedszkolach był kolorowy i wesoły. Dzieci z zapamiętaniem rysowały, malowały kleiły, lepiły, … a wszystko po to, by wspaniałymi prezentami własnej roboty
obdarować Babcię i Dziadka. Spod ich zręcznych paluszków wychodziły
serduszka, świeczniki, wazoniki, bransoletki i laurki, które w Dniach Babci
i Dziadka podarowały swoim najważniejszym, po rodzicach, opiekunom.
W przedszkolach odbyły się też spotkania, podczas których Dziadkowe
oglądali przedstawienia przygotowane specjalnie dla nich. Zobaczcie sami,
jakie niezwykłe podarunki zrobiły dzieci.
Przedszkolaczek

Galeria z Przedszkola w Stumilowym Lesie

