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BUDŻET WIELKICH INWESTYCJI
GMINA RASZYN LICZBA MIESZKAŃCÓW 20 716
BUDŻET 151 591 536 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 55 287 720 ZŁ

PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 2669 ZŁ

DLA PORÓWNANIA
DZIELNICA WESOŁA LICZBA MIESZKAŃCÓW 24 451
BUDŻET 97 660,421 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 16 555 231 ZŁ
PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 690 ZŁ

DZIELNICA URSYNÓW LICZBA MIESZKAŃCÓW 148 385
BUDŻET 493 993 000 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 97 873 873 ZŁ
PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 660 ZŁ

DZIELNICA WILANÓW LICZBA MIESZKAŃCÓW 32 794
BUDŻET 213 896 128 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 80 117 900 ZŁ
PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 2428 ZŁ

DZIELNICA WOLA LICZBA MIESZKAŃCÓW 144 000
BUDŻET 587 024 230 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 58 222 752 ZŁ
PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 404 ZŁ

DZIELNICA URSUS LICZBA MIESZKAŃCÓW 57 237
BUDŻET 254 355 174 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 76 156 715 ZŁ
PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 1331 ZŁ

DZIELNICA WŁOCHY LICZBA MIESZKAŃCÓW 39 940
BUDŻET 174 364 000 ZŁ
WYDATKI INWESTYCYJNE 22 017 541 ZŁ
PRZELICZNIK INWESTYCJI NA MIESZKAŃCA 551 ZŁ

BUDŻET GMINY RASZYN W 2017 r.

BUDŻET WIELKICH INWESTYCJI
29 grudnia 2016 r., podczas XXX Sesji
Rada Gminy Raszyn uchwaliła budżet
na rok 2017. Decyzję Radnych poprzedziło szereg spotkań, podczas których odbywała się debata publiczna.
Do końca września mieszkańcy podczas zebrań sołeckich składali wnioski
w kwestii wykorzystania funduszy sołeckich, ale też i do budżetu. Podobnie działali radni, sołtysi oraz przedstawiciele
różnych ciał społecznych. Wiele z tegorocznych zadań wynikało z Wieloletniej Prognozy Finansowej – dokumentu
zawierającego działania, które trwają
więcej niż jeden rok budżetowy. Z uwagi
na konieczną ciągłość musiały one znaleźć finansowanie również w budżecie
na nowy rok. Na podstawie tych materiałów opracowany został przez Wójta
Andrzeja Zarębę, wspomaganego przez

urząd gminy, a zwłaszcza Panią Skarbnik
Lilianę Kłos, projekt budżetu. 15 listopada
został przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn Dariusza Marcinkowskiego oraz do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Podczas spotkań Komisji stałych Rady Gminy budżet poddawany był analizie, a obradująca na końcu
Komisja Budżetu – wypracowała wnioski akceptujące bądź zmieniające zapisy
zawarte w projekcie. Taki dokument, wraz
z opinią RIO został wniesiony pod obrady
XXX Sesji. Rada Gminy Raszyn, po długo
trwającej dyskusji i wprowadzeniu poprawek, przyjęła budżet jednogłośnie.
Budżet na 2017 rok jest pod wieloma
względami wyjątkowy. To pierwszy dokument, który zakłada tak wysoki poziom
inwestycji w gminie. Po raz pierwszy
w historii Gminy Raszyn przeznaczono

na inwestycje kwotę ponad 55 mln złotych. To również dokument, który pokazuje, że znacznie rozszerzony został katalog dotacji, na które gmina może liczyć.
W latach ubiegłych dofinansowanie
z UE otrzymywaliśmy w głównej mierze
na budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów. W roku bieżącym,
poza kontynuacją dotacji z WFOŚ, otrzymujemy dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na budowę Hali Sportowej w Raszynie i drugiej, znajdującej
się w kompleksie szkolno-przedszkolnym
w Ładach. W katalogu pozycji dochodów
znalazły się też dwa nowe: Rodzina –
środki z budżetu państwa przeznaczone
na wypłatę świadczenia wychowawczego – 500+ i subwencja oświatowa dla
6-latków pozostających w przedszkolach.

DOCHODY BUDŻETU

Uchwała budżetowa ustaliła dochody w łącznej kwocie 114 179 621 zł,
z czego dochody bieżące o wysokości 103 567 458 zł, a majątkowe
10 612 163 zł.
Udział różnego rodzaju dochodów bieżących obrazuje diagram
kołowy:
▪	59 145 472 zł (57,11%) – dochody od osób fizycznych i osób prawnych
(podatki)
▪	18 662 429 zł (18,02%) – różne rozliczenia, w tym głównie subwencja
oświatowa
▪ 16 606 050 zł (16,03%) – Rodzina
▪	3 063 000 zł (2,96%) – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
▪ 2 670 000 zł (2,58%) – gospodarka mieszkaniowa
▪ 1 692 000 zł (1,63%) – kultura fizyczna
▪	1 728 507 zł (1,67%) – inne (oświata i wychowanie, pomoc społeczna,
administracja publiczna)
Z analizy pozycji w budżecie wynika, że podstawowym źródłem dochodów gminy są podatki
od osób fizycznych oraz prawnych i innych jednostek niepodsiadających osobowości prawnej.
W sumie zakładane są na poziomie 59 145 472 zł. i stanowią 57,1% wszystkich dochodów. W tej
kategorii dochodów aż 74,27% stanowią dochody od osób fizycznych.
Źródło dochodów
Osoby fizyczne

Rodzaj dochodów
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych
Wpływy z podatku dochodowego

Razem
Osoby prawne

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych
Wpływy z podatku dochodowego

Razem
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Kwota dochodów
11 576 400 zł
32 349 088 zł
43 925 488 zł
11 590 800 zł
2 466 184 zł
14 056 984 zł

BUDŻET GMINY RASZYN W 2017 r.

Dochody majątkowe, w wysokości 10 612 163 zł, pochodzą głównie z dotacji oraz wynikają z uczestnictwa w programach dofinansowujących inwestycje. W 2017 r. dotacje na drogi powiatowe i gminne planowane są na poziomie 4 687 000 zł, na dalszą
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej – 2 474 000 zł, a na realizację inwestycji sportowych – 1 700 000 zł.

WYDATKI

W budżecie Gminy Raszyn w 2017 r. zaplanowano wydatki wysokości 151 591 536 zł, z czego 96 303 816 – stanowią wydatki bieżące (63,5%),
a 55 287 720 – wydatki majątkowe (36,5%).
Diagram obrazuje wydatki planowane na 2017 rok.
▪	Oświata i wychowanie – 54 982 948 – 36,27%
▪	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 571 133 – 12,91%
▪ Rodzina – 16 822 470 – 11,10%
▪ Kultura fizyczna – 15 945 462 – 10,52%
▪ Transport i łączność – 12 527 070 – 8,26%
▪ Administracja publiczna – 11 159 845 – 7,36%
▪ Gospodarka mieszkaniowa – 3 652 000 – 2,41%
▪	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 128 332 – 2,06%
▪	Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 724 678 – 1,80%
▪ Pozostałe wydatki rozliczenia – 6 907 398 – 4,56%
Jak widać największą pozycją są wydatki przeznaczane na oświatę i wychowanie. Subwencja oświatowa otrzymywana przez samorząd od państwa wynosi 18 152 129. Pozostała kwota, – czyli 36 830 819 zł (67%) finansowana jest z budżetu gminy. To bardzo duży
wydatek, którego wysokość świadczy o ogromnej randze przykładanej przez władze samorządowe gminy Raszyn do poziomu
kształcenia młodego pokolenia.

WYDATKI INWESTYCYJNE

W strukturze wydatków na szczególną uwagę zasługują wydatki inwestycyjne, tak wysokie po raz pierwszy w historii gminy Raszyn.
Bez żadnej przesady można powiedzieć, że władze samorządowe gminy podjęły się zadania znacznego pomnożenia gminnego
majątku. Zaplanowane na bieżący rok inwestycje w bardzo dużym stopniu zmienią komfort życia mieszkańców. Będzie temu służyć zarówno 8. Oddziałowe przedszkole w Raszynie z miejscem dla 200 dzieci, kompleks szkolno-przedszkolny w Ładach, dzięki
któremu zakończy się na wiele lat problem dwuzmianowości w naszych szkołach, hala sportowa, czy w końcu nowy komisariat, który gmina dofinansuje
w kwocie 1,5 mln zł, rozpocznie się budowa ścieżek rowerowych, na które otrzymamy w ramach programu ZIT ponad 5 300 000 zł oraz tak długo oczekiwana
odbudowa i rewitalizacja zespołu zabytkowej Austerii z dofinansowaniem ok.
3 200 000 zł. W dalszym ciągu będzie budowana sieć wodno-kanalizacyjna
oraz drogi gminne.
Diagram obrazuje wydatki inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok:
▪	Oświata i wychowanie – 20 522 000 (przedszkole przy Poniatowskiego
w Raszynie, kompleks szkolno-przedszkolny w Ładach wraz z salą sportową)
▪	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 447 935 – kanalizacja
sanitarna i deszczowa w Sękocinie Starym, Jankach i uzupełnienie sieci.
▪	Kultura fizyczna – 10 975 527 – hala widowiskowo-sportowa
▪ Transport i łączność – 7 964 758 – ulice gminne
▪	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 525 000 – komisariat w Raszynie
▪ Inne – 852 600

DOTACJE UNIJNE I PAŃSTWOWE

Nie byłoby możliwa realizacja tak wielu inwestycji w ciągu roku,
gdyby nie dofinansowanie uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – dysponenta środków unijnych oraz
Ministerstwa Sportu i Turystyki, które dofinansowuje budowę
Hali widowiskowo-sportowej (7 mln zł) i hali sportowej w szkole
w Ładach (1,8 mln zł). Oczekujemy również na dofinansowanie budowy ul. Szkolnej w Raszynie (0,95 mln zł), budowy ścieżek rowerowych (5,4 mln zł), rewitalizacja Austerii (3,2 mln zł).
Z kolei gmina po raz kolejny zabezpiecza w budżecie środki

na dofinansowanie budowy komisariatu w Raszynie (1,5 mln zł).
Nie ulega wątpliwości, że budżet zaplanowany na 2017 r., to budżet
odważny, który zakłada znaczący rozwój naszej gminy. Jeszcze
nigdy nie prowadziła ona tak wielu dużych inwestycji jednocześnie. Sprostanie temu zadaniu wymaga intensywnej pracy całej
kadry urzędu gminy, z Wójtem Andrzejem Zarębą na czele. Powodzenie zaplanowanych przedsięwzięć wymaga doskonałej organizacji pracy i wysokich kwalifikacji urzędników. Takie osoby pracują w naszym urzędzie. Życzymy im powodzenia. Małgorzata Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XXX Sesja Rady Gminy Raszyn

Rok 2016 Rada Gminy Raszyn zamknęła trzydziestą sesją, uchwalając w dniu 29 grudnia budżet gminy na rok 2017. Jak zwykle po otwarciu obrad sprawdzono, czy na sali
jest wystarczająca liczba radnych do podejmowania uchwał i przegłosowano zmiany
porządku obrad, po czym przyjęto protokoły z XXVIII i XXIX sesji.

Uchwały
Stosunkowo szybko określono uchwałą
warunki, jaki musi spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie schronisk dla bezpańskich zwierząt, a także z ich utylizacją.
Następnie przyjęto uchwały w sprawie
organizacji transportu zbiorowego we
współpracy z gminami Michałowice
i Lesznowola oraz Powiatem Pruszkowskim. Uchwałą przejęto w posiadanie
Gminy Raszyn działki drogowe w obrębie
Laszczki o łącznej powierzchni 2300m kw.
Podobnie postąpiono w sprawie działki
drogowej w Raszynie przy ulicy Mokrej.
Wyrażono zgodę na bezprzetargowy
tryb wynajęcia lokalu w Szkole Podstawowej w Raszynie oraz na podobnych
zasadach wynajęto działki wokół sklepów
w Alei Krakowskiej. Sprawnie uzgodniono
wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz zmiany
w budżecie Gminy Raszyn. W podobnym
trybie podjęto uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2016 – 2030 i uchwalono
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Raszyn na lata 2017 – 2030.
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Uchwały w sprawie
przeciwdziałaniu narkomani
i alkoholizmowi
Pełnomocnik Wójta do Spraw Profilaktyki
Uzależnień pani Beata Adamiak przedstawiła projekty dwóch uchwał w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2017 oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2017.
W obszernym omówieniu obu programów, pani Pełnomocnik nakreśliła obraz
alkoholizmu i narkomanii w naszej gminie na tle tendencji w kraju i uzasadniła
sposoby przeciwdziałania im zawarte
w projektach uchwał. Po dyskusji uchwalono oba programy.

Uchwała Budżetowa
Uchwalenie Budżetu Gminy Raszyn na rok
2017 poprzez głosowanie poprzedziło:
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, odczytanie
opinii i wniosków stałych Komisji Rady
Gminy, odczytanie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej, dyskusja i głosowanie
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wniosków zgłoszonych przez Komisję
Budżetu oraz Wójta. Wszystkie opinie
dotyczące zaplanowanego budżetu były
pozytywne, ponieważ przyszłe zadłużenie Gminy Raszyn związane z prowadzonymi już inwestycjami nie przekracza wskaźników, do przestrzegania
których obliguje Ministerstwo Finansów. W dyskusji zaproponowano kilka
drobnych korekt, które przegłosowano.
Ostatecznie, rekordowy 155 milionowy
Budżet Gminy Raszyn na rok 2017 przyjęto jednomyślnie.
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba podziękował za uchwalenie
budżetu. Podkreślił, że nowy budżet
gwarantuje skok cywilizacyjny gminy
poprzez budowę obiektów wpisujących się w politykę oświatowo – wychowawczą prowadzoną przez władze
samorządowe. Zarówno ośmio – oddziałowe przedszkole, nowa szkoła z oddziałami przedszkolnymi w Ładach, jak hala
widowiskowo – sportowa będą niedługo
służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym
zapewniając wysoki standard wyposażenia i bogaty program wykraczający
poza swoje podstawowe przeznaczenie.
Niezależnie od tych trzech flagowych
obiektów gmina dbając o równomierny
rozwój infrastruktury prowadzi inwestycje na całym swoim obszarze. Program wielu kilometrów ścieżek rowerowych jest dobrym tego przykładem, jak

RADA GMINY RASZYN

również rozpoczęcie rewitalizacji i odbudowy zabytkowego zespołu Austerii.
Władze zdają sobie sprawę, że w gminie są miejscowości w których mniej
zainwestowano. Jednak od czasu, gdy
zakończono budowę obwodnicy i gmina
odzyskała władzę nad ich terenami sytuacja uległa zmianie. Rozpoczęto kompleksowe projektowanie ulic, odwodnień i kanalizacji. W niektórych miejscach
rozpoczęto prace budowlane. Tak bogaty
program inwestycyjny możliwy jest

dzięki środkom zewnętrznym. Pozyskiwanie ich związane jest z przedpłatą
z własnych funduszy gminy. Stąd zaplanowany w budżecie deficyt, bezpieczny
i umiarkowany.
Wójt podziękował pracownikom
Urzędu Gminy, a szczególnie pani Lilanie Kłos Skarbnikowi Gminy za ciężką
pracę przy tworzeniu budżetu, a radni
Rady Gminy Raszyn i zgromadzeni sołtysi nagrodzili Panią Skarbnik owacją
na stojąco.

Następnie przemówił pan Dariusz
Marcinkowski Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn. Podziękował on radnym
za ich pracę w komisjach i na sesjach,
sołtysom za żywy udział w pracach Rady
Gminy. Pochwalił dobrą współpracę
z Urzędem Gminy i Wójtem Andrzejem
Zarębą w szczególności. Podobnie jak
poprzednie i to przemówienie zakończono owacją.
Jacek Kaiper

Podpisanie umowy z wykonawcą
Hali Widowiskowo Sportowej
Dnia 15 grudnia 2016 roku Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba podpisał
umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą Hali Sportowo Widowiskowej konsorcjum firm BALZOLA POLSKA Sp. z o.o.
z Warszawy oraz Construcciones y Promociones BALZOLA S.A. z Bilbao w Hiszpanii, które reprezentował prezes pan

Aleksander Wilczewski. Pan Prezes wyraził optymizm w sprawie dziewiętnasto
miesięcznego czasu wykonania budowy
hali, argumentując wielkim doświadczeniem reprezentowanego przez siebie
konsorcjum, co wyraźnie ucieszyło wójta,
który ze swojej strony obiecał częste wizytacje budowy.
Red.

Podpisanie umowy
na kanalizację
w Sękocinie
Dnia 23 stycznia 2017 roku Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba podpisał
umowę z firmą KANWOD reprezentowaną przez pana Wiesława Tarczyńskiego na wybudowanie do 30 kwietnia 2018 roku w Sękocinie Starym 4162
metrów bieżących kanalizacji sanitarnej
i 1419 metrów bieżących kanalizacji deszczowej. Inwestycja ta wykonana zostanie
w ramach V fazy projektu realizowanego
z udziałem Unii Europejskiej.
Red.
KURIER RASZYŃSKI NR 71 STYCZEŃ 2017 | WWW.RASZYN.PL

5

KONSULTACJE SPŁECZNE

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Raszyn o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących
modelu nowej struktury szkoły podstawowej wynikającej z konieczności
stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019 Raszyn, dnia 9 stycznia 2017 r.
Na podstawie § 11 załącznika do Uchwały
Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia
17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Raszyn zawiadamia się, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 4 Wójta Gminy
Raszyn z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących modelu nowej struktury
szkoły podstawowej związanej z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum do roku 2019:
1)	a kcja informacyjna o prowadzeniu
konsultacji społecznych rozpocznie się
dnia 09.01.2017r., a zakończy się w dniu
16.0 1.2017 r.
2)	konsultacje będą prowadzone od dnia
17.01.2017 r. do dnia 30.01.2017 r. (termin został przedłużony do 6.02.2017 r.)
Celem konsultacji jest poznanie opinii
mieszkańców zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Cypriana
Godebskiego w Raszynie, których dzieci
uczęszczają do placówek oświatowych
w Raszynie. Opinia pozwoli na określenie modelu nowej struktury szkoły podstawowej w Raszynie poprzez wybranie
sposobu przekształcenia gimnazjum
w nową (drugą) szkołę podstawową lub

włączenia gimnazjum do obecnej szkoły
podstawowej, w związku z koniecznością stopniowego wygaszania działalności gimnazjum, do roku 2019.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy
zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie (obwód szkoły: Raszyn, Nowe
Grocholice, Puchały, Rybie), których dzieci
uczęszczają do placówek oświatowych
w Raszynie, tj.: Gimnazjum w Raszynie;
Szkoły Podstawowej w Raszynie; Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie; Przedszkola Nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie.
Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie
ankiet. Treść ankiety zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Raszyn.
Formularze ankiety będą dostępne
w Biurze Obsługi Mieszkańca, w Urzędzie
Gminy Raszyn.
Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie
Gminy Raszyn, w Raszynie ul. Szkolna 2a.

Ankiety w wersji elektronicznej
należy przesłać na adres poczty elektronicznej: oswiata@raszyn.pl.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Raszyn nie później niż w ciągu
30 dni od dnia zakończenia.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

9 stycznia 2017 roku Wójt Gminy Raszyn
pan Andrzej Zaręba podpisał powyższe
Obwieszczenie, jednak 17 stycznia 2017
roku, następnym Obwieszczeniem przedłużył czas trwania konsultacji, od 17
stycznia 2017 roku, do dnia 6 lutego 2017
roku i zdefiniował ściśle grupę mieszkańców, których te konsultacje obejmują.
Będą to, zgodnie z nowym brzmieniem:
...mieszkańcy rodzice dzieci do lat 15
zamieszkali w Raszynie, Nowych Grocholicach, Puchałach, Rybiu tj. obwodzie
Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.
Przyszłość reformy oświaty w gminie Raszyn budzi zrozumiałe zainteresowanie wśród rodziców, dlatego Kurier
Raszyński w następnym numerze zamieści informację o wynikach konsultacji
i decyzjach podjętych w związku z nimi.

Nieodpłatna pomoc prawna w Raszynie

za-ca wójta M. Kucharski, Radna B. Turek i Pani
Mecenas w nowym biurze prawnym

2 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury Raszyn
uruchomiono biuro świadczące mieszkańcom Raszyna bezpłatną pomoc prawną,
o czym zawiadamia Zastępca Wójta
Michał Kucharski i radna Barbara Turek.
Biuro zostało otwarte dokładnie w rok po
utworzeniu pierwszego, mieszczącego się
6

przy ul. Poniatowskiego 20 (wejście z lewej
strony Biblioteki).
Z bezpłatnej porady prawnej skorzystać mogą osoby do 26 roku życia i powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani,
osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe. Pomoc
udzielana jest w zakresie prawa pracy,
prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa
rodzinnego oraz podatkowego (bez spraw
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej). Nie będą udzielane również porady z zakresu prawa celnego,
dewizowego, handlowego. Pomoc obejmuje: porady na temat obowiązujących
przepisów, sposobów rozwiązania problemów, przygotowanie projektów pism
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do urzędów (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach),
a także sporządzanie wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. J. Kaiper
Godziny przyjęć interesantów:
– biuro przy ulicy Poniatowskiego 20
(wejście z lewej strony Biblioteki):
Poniedziałek 12:00-16:00
Wtorek 14:00-18:00; Środa 9:00-13:00
Czwartek 9:00-13:00
Piątek 14:00-18:00
– biuro przy Alei Krakowskiej (gmach
Centrum Kultury Raszyn, parter):
Poniedziałek 15:00-19:00
Wtorek 9:00-13:00; Środa 15:00-19:00;
Czwartek 8:00-12:00
Piątek 15:00-19:00

FUNDUSZE SOŁECKIE

Wypędy – Fundusze sołeckie
Wykorzystując fundusze sołeckie z 2016 roku Rada Sołecka Wypęd zorganizowała
dwa wyjazdy edukacyjne:
–	pierwszy z nich do Wrocławia i Wałbrzycha odbył się od 30 kwietna do 1 maja 2016 roku,
–	drugi do Wilanowa Traktem Królewskim rozświetlonym świąteczną iluminacją,
9 grudnia.
Celem wyjazdu na Śląsk było wzięcie
udziału przez zainteresowanych mieszkańców Wypęd w wykładach i prelekcjach
na temat ochrony roślin oraz zwiedzenie ekspozycji roślin ogrodowych podczas Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ.

Jak pisze w swoim sprawozdaniu Rada
Sołecka z Wypęd: Bajeczny wygląd zamku
połączony z wyjątkowym programem sprawił, że „Festiwal Kwiatów i Sztuki” to jedna
z najciekawszych, i na pewno najbarwniejszych propozycji w Polsce. Cały kompleks

wręcz tonie w roślinach, a aranżacje kwiatowe mistrzów florystycznych w zamkowych
salach przekraczają granice wyobraźni.
Organizator przewidział szereg atrakcji dla dorosłych i dla najmłodszych:
wystawy, warsztaty florystyczne, projekcje, wykłady tematyczne i historyczne.
Korzystając z pobytu we Wrocławiu uczestnicy zwiedzili też słynne Oceanarium i Afrykarium prezentujące różnorodne ekosystemy
związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu.

Celem drugiego wyjazdu było
zgłębianie wiedzy historycznej na
temat warszawskich zabytków
promujących nasze dziedzictwo
regionalne i narodowe, a trasa wiodła przez Trakt Królewski w Warszawie do Wilanowa. O tej porze
roku Ogród Królewski i szlak przejazdu rozświetlony był świąteczną
iluminacją.
W Nowym Roku wszystkim
życzymy wszelkiej pomyślności
i Do Siego Roku !
Rada Sołecka Wypęd
Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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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WIECZORY W FALENTACH

Podziękowania dla Pani Swietłany Żarczyńskiej
9 grudnia 2016roku podziękowaliśmy za dotychczasową pracę
w Centrum Kultury Raszyn Pani Swietłanie Żarczyńskiej, która
odeszła z pracy na własną prośbę, z dniem 30.11 br. Nasz wójt –
pan Andrzej Zaręba, dyrektor CKR – pan Mariusz Smolicha, przewodniczący Rady Osiedla Falenty – pan Kazimierz Choromański
oraz Zyta Stąpel w swoich przemówieniach podkreślili zasługi
Pani Swietłany jako animatora kultury, Jej ogromny talent

artysty i zmysł organizacyjny. Przez ośmioletnie kierowanie Filią
podniosła tę placówkę z nieomal niebytu do rangi centrum kultury. Co miesiąc w Falentach coś się dzieje – recitale i koncerty,
wernisaże, wystawy oraz różne imprezy cykliczne. To, co rozpoczęła Pani Swietłana my będziemy kontynuować. Za wszystko
serdeczne podziękowania.
Zyta Stąpel

Retro scena Falenty
W listopadowy wieczór (22.11.) nastąpiło
otwarcie „Retro Sceny Falenty”. Koncepcja dojrzewała u Pani Żarczyńskiej już od
dłuższego czasu. Planujemy, że będą to
cykliczne programy, poświęcone piosenkom
z dawnych lat i ich twórcom. Słowo „retro”
z j. łacińskiego oznacza „wstecz” lub „z przeszłości”. Stare piosenki, te z przedwojnia
czy te, które powstały w zaraz po II wojnie,
nadal mają swój urok i niepowtarzalną
melodyjność. Niosą ukojenie dla skołatanego serca i umęczonej duszy. Bez przesady można powiedzieć, że jest m a g i a.
Tematem pierwszego wieczoru było tango.

Przed każdą piosenką narratorzy opowiadali o twórcach piosenki i o okolicznościach, jakie towarzyszyły jej powstaniu
i pierwszemu wykonaniu. Wspominaliśmy Ordonkę i Fogga, Nowicką i Santor,
Rawicza i Kabaret „Starszych Panów”,
Bodo, Żabczyńskiego i Faliszewskiego.
Najbardziej popularne nadal są melodie skomponowane przez Jerzego
Petersburskiego.
Usłyszeliśmy: Tango Milonga, Ja śpiewam piosenki, Walca Ambarass, Graj
skrzypku graj, Tiko, tiko, Polesia czar,
Paryskie tango (z repertuaru Mireille

Dawnych pieśni czar Ⓒ J. Kaiper

Mathieu), Całuję twoją dłoń madame,
Andrusowskie tango i melodię To ostatnia niedziela. Natomiast wykonawcami
byli: Zespół „Seniorki” i „Rybianie” oraz
soliści – Izabela Makarska, Alicja Siewiera,
Grażyna Troniarz, Swietłana Żarczyńska
i Franciszek Jędrzejczyk. Narrację prowadziła „Grupa Słowa i Muzyki”. Opracowanie muzyczne i akompaniament przygotował jak zawsze, Piotr Piskorz. Na uwagę
zasługiwały również stosowne stroje,
dodatki i „uczesania”.
Zyta Stąpel

Retro scena w Falentach Ⓒ J. Kaiper

Wieczór Adwentowy
9.12. 2016 roku odbyła się w Falentach impreza z cyklu Wieczór
Adwentowy. Była to już ósme spotkanie z tego cyklu, tym razem
pod tytułem „Mikołajki dla Dorosłych”. Wieczór poświęcono
bajkom dla dorosłych i słodkim konfiturom. Na kartonikach
wydrukowano bajki dla dorosłych, autorów polskich (od XVII
do połowy XX w.), których treści wydawały mi się nadal aktualne. Każda z bajek została opatrzona krótką notą biograficzną
autora. Obdarowywani goście sami sobie losowali bajkę, a było
ich 40. Dwie z nich autorstwa Henryka Sienkiewicza zostały
8
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odczytane przez „Grupę Słowa i Muzyki” z podziałem na role –
były to: „Bajka” oraz „U bram raju”.
Pan Piotr Piskorz przygotował muzycznie piosenki o marzeniach i bajkach, które wykonali: Joasia Grygo, Grażyna Troniarz,
Swietłana Żarczyńska i Franciszek Jędrzejczyk oraz Zespół
„Rybianie”. Scenografia była autorstwa Pani Swietłany, reżyserem dźwięku Pan Piotr Czaplicki a pomysł i dobór tekstów był
mojego autorstwa.
Zyta Stąpel, Przewodnicząca Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach

POWIAT DLA RASZYNA

Sesja Budżetowa Rady Powiatu Pruszkowskiego
W dniu 22 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu
Pruszkowskiego. Na pewno była to sesja ważna i strategiczna.
Uchwaliliśmy na niej Wieloletnią Prognozę Finansową dla
Powiatu na kolejne lata oraz Budżet Powiatu Pruszkowskiego
na 2017r. Omówiliśmy i rozdysponowaliśmy środki finansowe
na poszczególne obszary działań statutowych Powiatu.
Klasyfikacja środków finansowych na inwestycje w poszczególnych gminach:
Przyznane środki finansowe
Gmina
na inwestycje w 2017 r.
PRUSZKÓW
2 mln 775 tys. zł.
RASZYN
2 mln 050 tys. zł.
MICHAŁOWICE
1 mln 350 tys. zł.
NADARZYN
355 tys. zł.
BRWINÓW
—
PIASTÓW
200 tys. zł.

–	Przewodniczącemu Rady Gminy Raszyn Panu Dariuszowi Marcinkowskiemu i jego zastępcom
–	oraz Przewodniczącym Komisji Merytorycznych, Radnym
Gminy Raszyn, Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli, którzy
przez cały rok zgłaszali swoje pomysły, koncepcje i problemy.
–	Osobiście, w imieniu swoim, Władz Gminy Raszyn oraz Mieszkańców podziękowałam Staroście Powiatu Pruszkowskiego,
Panu Maksymowi Gołosiowi oraz Zarządowi za zrozumienie
potrzeb Raszyna, całoroczne wsparcie i zaangażowanie w realizację samorządowych zadań statutowych dla Raszyna.
Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Współpraca Starostwa Powiatu z Władzami Gminy Raszyn jest
wzorowa, co przekłada się na efekty. We współpracy obu samorządów powstają nowe pomysły i rozwiązania infrastrukturalne
m.in. ścieżki rowerowe, remonty istniejących obiektów użyteczności publicznej, przebudowa ulic i skrzyżowań. Wszystko
to po sfinalizowaniu przełoży się na jakość życia mieszkańców
Gminy Raszyn.
Dziękuję za całoroczną współpracę w 2016 roku:
–	mieszkańcom, którzy wykazywali się aktywnością na rzecz rozwoju Gminy Raszyn.
–	Wójtowi Gminy Raszyn Panu Andrzejowi Zarębie oraz jego
Zastępcy Michałowi Kucharskiemu.

Podziękowania za współpracę dla Starosty Powiatu Pruszkowskiego

Inwestycje powiatowe w Raszynie
Raszyn od wielu lat był w powiecie zaniedbany, a finansowanie
inwestycji dla Raszyna w powiatowych budżetach poprzednich
kadencji, kilkanaście razy mniejsze niż dotychczas. Zadań do
realizacji w naszej gminie jest wiele. Część już wykonanych,
część w planach.
Najważniejsze inwestycje w obecnej kadencji to:
–	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Falencka/
Olszynowa; projekt i budowa odwodnienia w ul. Falenckiej
od ul. Willowej do ul. Rozbrat; przebudowa ul. Żródlanej
w Falentach Dużych wraz z przebudową przepustów; przebudowa Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną

oraz przebudowa ul. Sękocińskiej.
–	Powstała już sygnalizacja świetlna w Systemie Dyscyplinowania Kierowców w trzech ważnych miejscach: ul. Długa przy
Szkole Podstawowej w Ładach, ul. Pruszkowska przy Przedszkolu oraz ul. Raszyńska w Raszynie przy ul. Przesmyk. Wielkie podziękowania dla Pani Krystyny Górskiej, której argumenty były bardzo ważne przy realizacji tej inwestycji.
–	W Raszynie w 2016 roku poprawiliśmy wiele dróg powiatowych, nowa nakładka i wyprofilowane studzienki są już
na Warszawskiej we wsi Jaworowa. Także ul. Warszawska
na odcinku od spółdzielni HRS do ul. Baletowej została poprawiona. Czeka nas także remont ul. Sportowej na odcinku
od Al. Krakowskiej do zjazdu do SP.
–	Nakładka asfaltowa na ulicy Granicznej w Sękocinie.
W sezonie letnim poddaliśmy konserwacji zieleń przy drogach
powiatowych w gminie Raszyn, która była podkaszana, a rowy
czyszczone. Przy wielu drogach powiatowych dostawiono lustra
poprawiające widoczność dla kierowców. Odświeżono, poprawiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome na drogach. 					Katarzyna Klimaszewska
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INWESTYCJE

8. Oddziałowe
Przedszkole
Inwestycję o wysokości 7,85 m., kubaturze 12 tys m. sześciennych, powierzchni
pomieszczeń 2401 m kw. wykonuje firma
ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki, z Warszawy,
która do 30 czerwca 2017 r. podjęła się
ukończyć budowę. Koszt budowy przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie
wyniesie 9 645 781 PLN.
Strefę edukacyjną dla dwustu dzieci
stanowić będzie osiem dużych sal, każda
z łazienką, magazynem, pomieszczeniem
socjalnym dla nauczyciela oraz wyjściem
na taras. Poza salami dydaktycznymi
w nowym przedszkolu znajdziemy salę
Hol główny © J. Kaiper
plastyczną, gimnastyczną, do zajęć terapeutycznych, logopedycznych oraz dla psychologa. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wokół przedszkola powstanie rozległy, doskonale wyposażony, plac zabaw.
Przedszkole już widać. Budynek stoi, w oknach szklą się szyby, a w środku układane są instalacje. Terminy są napięte przez przerwę spowodowaną silnymi mrozami, które opóźniły montaż
ocieplenia. Zdjęcia mówią same za siebie.

Sala dydaktyczna © J. Kaiper

Przedszkole z parkingu CMR © J. Kaiper

Instalacje © J. Kaiper

Świetlik nad holem © J. Kaiper

Elewacja ogrodowa © J. Kaiper

Hala Sportowo Widowiskowa

Tu stanie hala © Z. Zajdel

Tu na razie jest ściernisko...
W tym miejscu powstanie Hala Sportowo Widowiskowa, o powierzchni
3887 m2.Składać się będzie z dwóch kondygnacji połączonych windą. Na parterze powstanie wielofunkcyjne boisko, zaś na piętrze przestrzeń, którą będzie
można wykorzystać komercyjnie. W obiekcie będzie możliwe uprawianie
następujących dyscyplin sportowych: halowa piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, podnoszenie ciężarów, boks, karate, judo, fitness, zajęcia
rehabilitacyjne. Znajdzie się w nim także miejsce na zaplecze dla istniejącego
boiska, na pomieszczenia administracyjne, kasy, szatnie dla widzów, węzły
sanitarne, pomieszczenia dla instruktorów, trenerów i sędziów, pomieszczenia techniczne.
Wykonawcą hali będzie konsorcjum firm BALZOLA POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy oraz Construcciones y Promociones BALZOLA S.A. z Bilbao w Hiszpanii, które 15 grudnia 2016 podpisało umowę z Wójtem Gminy Raszyn.
Za 16 914 876 PLN wykonawca podjął się zadania, które zobowiązał się wykonać w 19 miesięcy.

Tu narazie jest ściernisko © Z. Zajdel
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INWESTYCJE

Kanalizacja sanitarna i deszczowa
w Sękocinie Starym
Do 30 kwietnia 2018 roku, w ramach V fazy projektu realizowanego z udziałem UE, w Sękocinie Starym wybudowane zostanie, 4162 mb kanalizacji
sanitarnej i 1419 mb kanalizacji deszczowej. Za 5141890 zł brutto podjęła się tego zadania firma KANWOD Wiesław Tarczyński z Węglewa
gmina Golin oferując dodatkowo 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane
usługi i materiały.

Szkoła Podstawowa w Ładach
Budowa tuż obok szkoły © Z. Zajdel

Praca wre © Z. Zajdel

O przebudowie szkoły podstawowej w ładach będziemy pisać i pisać, ponieważ jest to największa inwestycja w historii Gminy Raszyn, co więcej musi
być prowadzona w trakcie normalnej pracy szkoły. Budynek, o powierzchni
7853 m2, będzie składał się ze szkoły, w skrzydle od ul. Długiej i 4. oddziałowego przedszkola, od ul. Miklaszewskiego. Nowa szkoła będzie posiadać
4 szatnie, 20 klas lekcyjnych, 3 świetlice, 2 sale komputerowe, salę terapii zajęciowej, salę gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę, gabinet logopedy,
psychologa, 2 pokoje nauczycielskie z pomieszczeniami socjalnymi, pokój
medyczny, sklepik szkolny i rozległą część administracyjną. W dobudowanej części powstanie aula widowiskowa o pow. 364 m2, stołówka o pow.
109 m2 z zapleczem kuchennym oraz hal wejściowy. Ta część będzie służyć również spotkaniom mieszkańców. Obok obecnie istniejącej sali gimnastycznej (303 m2) powstanie hala sportowa o pow. 982 m2, w której
będą mogły odbywać się rozgrywki siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej
i tenisa halowego.
Przetarg na budowę szkoły wygrała firma BUDIMPOL Sp. z o.o. Z Warszawy ceną – 26 280 000 zł brutto. Ponadto zaoferowała 6 lat gwarancji i rękojmi na roboty i materiały i 5 lat na serwisowanie urządzeń. Rozbudowa została podzielona na etapy, z których ostatni ma się zakończyć
w lipcu 2018 roku.
Na razie prace fundamentowe trwają, co warto odnotować, bez
względu na pogodę.

Obok szkoły plac budowy © Z. Zajdel

Wodociągi i kanalizacja –
projektowanie
20 stycznia 2017 roku ogłoszono w bip o wyborze najkorzystniejszej oferty
na projektowanie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przy budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dowiadujemy się,
że w zakresie „Zadania 1” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego: a) budowy sieci wodociągowej w ulicach Bratnia, Narożna, Radosna b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bratniej, Narożna, Wichrowa, Falencka, Radosna,
Świerkowa, Księżycowa. Najkorzystniejszą ofertę złożył Marek Zieliński
z Włodawy, który podjął się tego zadania za 47 769 zł z terminem realizacji umowy do 15 grudnia 2017 roku.
W tym samym terminie za cenę 40 452 zł brutto Ta sama firma podjęła
się wykonać „Zadanie 2” polegające na stworzeniu dokumentacji projektowej oraz nadzorze autorskim dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Żwirowa, Sokołowska, Zdrojowa oraz Ku Słońcu
w Wypędach.

Stąd do Miklaszewskiego © Z. Zajdel

Szalunki i zbrojenia © Z. Zajdel

strony redaguje Jacek Kaiper

KURIER RASZYŃSKI NR 71 STYCZEŃ 2017 | WWW.RASZYN.PL

11

CENTRUM KULTURY RASZYN

Stan Wojenny 13. 12. 1981 r.
Czarna data, tragiczny czas w historii Polski

Centrum Kultury Raszyn, niestrudzenie prowadzi obok form stricte
artystycznych , oraz kultury powszechnej, również edukację historyczną i krzewienie dziedzictwa narodowego.
Program na 13 grudnia był wspomnieniem Stanu Wojennego roku
1981. Warto zaznaczyć, że odbył się pod wspólnym patronatem Wójta
Gminy Raszyn Pana Andrzeja Zaręby i Starosty Powiatu Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia, oraz że to już takie trzecie wspólne
wydarzenie Powiatu i Gminy Raszyn upamiętniające ważne karty
polskiej historii. Wcześniej wspominaliśmy Powstanie Styczniowe,
a w marcu uhonorowaliśmy wspólnie Żołnierzy Wyklętych.
O Stanie Wojennym w bardzo ciekawej formie powiedział nam,
historyk I.P.N-u Pan Michał Zarychta używając wiedzy dokumentalnej,
zdjęć i słów symboli, oraz pytań wypływających z narracji, a pozostawionych dla refleksji słuchaczy. Bardzo dobitnie ukazał tragizm czasu,
gdy ówcześni przywódcy Polski( na czele z W. Jaruzelskim, generałem
z Moskiewskiej nominacji), sprzeniewierzyli się Jej wolności oraz suwerenności i dla utrzymania systemu sowieckiego oraz własnych pozycji, a więc służąc Związkowi Radzieckiemu, a nie Polsce, wyprowadzili
Zomo i wojsko przeciw własnemu narodowi.
Brat zdrajca przeciw bratu wiernemu. Obaj z jednej Matki. Tragizm,
zło, dramat, rana, długo niszcząca ludzi i do dziś nie zabliźniona.
Po tej lekcji historii nastąpił koncert pieśni Bardów Solidarności.
Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Jana Krzysztofa
Kelusa, Andrzeja Garczarka, Macieja Pietrzyka oraz Jana Pietrzaka
i innych buntowników, którzy pieśnią głosili prawdę, niezawisłość,
miłość do ojczyzny.
Prawdziwi artyści wolności. Śpiew serca i duszy Niepodległościowego Podziemia.
Ich utwory zaśpiewali u nas muzycy zebrani wokół projektu „ Solidarność znaczy razem iść do celu” i „Bardowie Solidarności”
Zbigniew Murawski-kierownik artystyczny Projektu, kompozytor,
gitarzysta, wokalista. Adam Tkaczyk-wokalista, gitarzysta.
Adam Rakowski-kontrabasista i Jacek Michalak – akordeonista.
I zaśpiewali przekonująco, mocno, klimatycznie. Ci ludzie wyraźnie
czują te treści, szanują te wartości. Naprawdę dobrze oddali ducha lat
walki o wolność i solidarność:
Zaczęli legendarnymi „Murami”, by zaraz wykonać „Modlitwę o wschodzie słońca”, przekazać słowa miłosnej troski „Do córki”, przypomnieć dramatyczną „Ostatnią szychtę w kopalni Piast”, rozrzewnić „Balladą o Janku
Wiśniewskim” i wyśpiewać nieustające wołanie tego 40-lecia „Żeby Polska była Polską”! To miał być finał koncertu, ale gdy publiczność wyraziła
swoją wdzięczność przez moc oklasków, nastąpił bis.
I znowu zabrzmiały„Mury”, które mocą wolnych ludzi runęły,
a potem znów siłą złych serc rosły, rosły, rosną…. Te słowa powinny
nieustannie brzmieć w uszach Polaków. Jako ostrzeżenie, jako refleksja. Wiemy już, że to nie tylko historia. Znowu są tacy, którzy budują
mury nienawiści, mury kłamstwa, mury zdrady.
Czy je zdołamy rozebrać? Mądrością. Czy te mury runą?
CKR, fot. Anna Sitkiewicz
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WIECZÓR WIGILIJNY
21 grudnia gdy już czuliśmy zapach ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA,
mieszkańcy Gminy Raszyn zostali zaproszeni na Wigilijny Wieczór
do Centrum Kultury Raszyn. Gospodarzem wieczoru był Dyrektor
CKR Pan Mariusz Smolicha.
Rozpoczynał go wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Najpiękniejsza kartka na Święta Bożego Narodzenia”, przedstawiającej malarskie dzieła uzdolnionych dzieciaków z naszego terenu. I trzeba przyznać, że kilka prac było wysokiego lotu, a wszystkie miały to piękne
Bożonarodzeniowe przesłanie. Całość pod artystycznym okiem Pani
Anny Sołtysiak.

Wieczór odbył się w Galerii Centrum Kultury i stanowił znakomite
podłoże oraz oprawę dla umieszczenia tu już na stałe, krzyża chrześcijańskiego i godła polskiego.
Znaczące to wydarzenie dla placówki kultury i dziedzictwa narodowego jakim jest Centrum Kultury Raszyn, szczególnie w czasie zatracania tożsamości przez Europę.
Wyświęcenia świętych dla Polaków znaków dokonał ksiądz Prałat
Zdzisław Karaś, Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej w Raszynie.
Z Galerii, która tego dnia otrzymała również swój nowy efektowny
neon, wszyscy zostali zaproszeni do sali koncertowej na danie główne
Wieczoru, a więc spektakl słowno-muzyczny pt. „Boże Narodzenie
zmienia świat” w reżyserii Pani Krystyny Smolicha, a w wykonaniu
wielopokoleniowym bo przez dzieci,młodzież, dorosłych i seniorów.
Zadanie zawarte w tytule przedstawienia nie było łatwe, ale nasi
wykonawcy dali radę! Siła bożonarodzeniowego przekazu budowana
poprzez słowo, narrację, pieśń, kolędę, muzykowanie i to zasadnicze
przesłanie spektaklu narastała by uzyskać ten zamierzony a niepodważalny efekt, płynący z Bożej mocy oraz odpowiadających na nią
ludzkich serc. BOŻE NARODZENIE ZMIENIA ŚWIAT!

I już w takim serdecznym nastroju wszyscy zgromadzeni mogli przyjąć
życzenia Świąteczne złożone przez księdza Proboszcza, Wójta Gminy
Pana i Przewodniczącego Rady Gminy oraz przełamać się opłatkiem,
a później – znów w galerii – nadal sobie nawzajem dobrze życząc, posilić wigilijnymi daniami.
To był obfity w wartości Wigilijny Wieczór.
CKR, fot. Anna Pluta

CENTRUM KULTURY RASZYN

Koncert Noworoczny
1 stycznia w Centrum Kultury Raszyn odbył się Koncert Noworoczny w stylu
wiedeńskim „Nad pięknym, modrym Dunajem”.
Koncert był propozycją dla tych wszystkich, którzy lubią posłuchać pięknej
muzyki, w mistrzowskim i brawurowym wykonaniu wspaniałych artystów,
a jednocześnie spędzić niezapomniany czas w doborowym towarzystwie.
Gwiazdy polskiej sceny operetkowej m.in. pani Małgorzata Długosz –
sopran, jedna z uznanych polskich śpiewaczek operowo-operetkowych, Maciej
Przestrzelski – skrzypce oraz Orkiestra Romantica zaprezentowali w niepowtarzalnym stylu i klimacie muzykę m.in. J. Straussów, E. Kalmana, Fr. Lehara,
C. Zellera, J. Ivanovici, R. Stolza. Najpiękniejsze walce świata, polki, czardasze
oraz przeboje muzyki operetkowej. Muzyka miła, lekka i przyjemna, rodem
z Wiednia, gdzie dźwięki płyną wraz z „Falami Dunaju”…
Znakomite wykonanie, piękne kostiumy, a przede wszystkim muzyka,
zapewniły nam niezapomniane wrażenia artystyczne. CKR, fot. Edyta Karczewska

Święto Trzech Króli w Falentach
6 stycznia w Święto Trzech Króli w filii CKR w Falentach, odbył się
IX Wieczór Kolędowo-opłatkowy.

Publiczność mogła podziwiać młodzież pod kierunkiem Piotra Piskorza, która zagrała kolędy w wersji instrumentalnej. W dalszej części
programu wystąpiły dzieci w pokazie tanecznym, przygotowanym
pod kierunkiem Moniki Klocek. Na koniec Studio Piosenki z Falent
wykonało koncert melodii pt. „W zimowym nastroju”, występ zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek. Po części artystycznej przybyli goście mogli podziwiać świąteczne stoły udekorowane
przez mieszkańców Falent. Impreza odbyła się przy współpracy Filii
CKR w Falentach, Klubu Seniora „Brzoza” z Falent, Rady Osiedla Falenty,
Sołectwa z Falent Dużych i Nowych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
z Falent. Dziękujemy za wspólne świętowanie i już teraz zapraszamy
na „Falentynki” - imprezę cykliczną z okazji Walentynek oraz Dnia
Kobiet, która odbędzie się 28 lutego o godz. 18 w filii CKR w Falentach. 						fot. Piotr Piskorz

Koncert kolęd
15 stycznia w kościele św. Szczepana w Raszynie zabrzmiał uroczysty
koncert pt. „Radosna nowina, śpiewu nastał czas”. Dawne i współczesne kolędy z różnych stron świata śpiewały trzy zespoły: Animato –
chór dziecięcy przy ZSP im. Jana Pawła II w Łazach, Sempre – zespół
wokalny przy GOK w Lesznowoli oraz Effatha – chór parafii św. Szczepana w Raszynie. Śpiewakom akompaniowały instrumenty dawne
zespołu Ars Nova pod kierunkiem Krzysztofa Owczynika, a także Paweł
Kraski na trąbce i Paweł Kaczyński na organach. Muzykami dyrygowała
Olivia Kaczyńska, a koncert poprowadziła Malina Sarnowska z Filharmonii Narodowej w Warszawie. Organizatorem koncertu była Parafia
św. Szczepana w Raszynie oraz Centrum Kultury Raszyn. fot. Anna Pluta

Teatrzyk dla dzieci
8 stycznia gościliśmy na scenie CKR artystów z teatru „Bajlandia”, którzy
zaprezentowali przedstawienie dla dzieci pt. ,,O Smoku i królu Leniuchu”.
Spektakl opowiadał o historii króla Histeriusza, któremu nic nie chciało
się robić. Ten sielankowy nastrój lenistwa zakłóca jednak niespodziewany
gość, który przysparza wielu kłopotów mieszkańcom królestwa. Plastyczne
i kolorowe widowisko to nie tylko wspaniała zabawa, ale i lekcja szlachetnych zasad, które dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.
Ta niedzielna atmosfera wszystkim na długo zapadnie w pamięci.
fot. Edyta Karczewska
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Kolędy i pastorałki – znane i nieznane
15 stycznia, w niedzielny wieczór, odbył się
w „Świetliku” wyjątkowy koncert. Przed
prawie dwie godziny występujące w nim
zespoły i soliści śpiewali w większości nieznane kolędy i pastorałki: polskie, sprzed
dwóch wieków, ukraińskie, rosyjskie,
a nawet marynarskie. Aż trudno uwierzyć,

że jest ich tak wiele. Ten niezwykły repertuar zaprezentowali: z naszej gminy:
Rybianie, Barwy Jesieni, Seniorki, Studio
Piosenki z Falent, Alicja Siewiera, Izabela
Makarska, Swietłana Żarczyńska, Grażyna Troniarz i Aleksandra Kaiper Miszułowicz, a także przybyli z ościennych

Seniorki, Wójt A. Zaręba i Dyrektor CKR M. Smolicha Ⓒ J. Kaoper

gmin – Mrokowiacy, Czerwone Korale
i Majtki Pana Kapitana. Wśród publiczności szczelnie wypełniającej salę widowiskową „Świetlika” gościliśmy Wójta
Andrzeja Zarębę i Dyrektora CKR Mariusza Smolichę z małżonką. Program prowadziła Grupa Słowa i Muzyki z Falent.

Rybianie Ⓒ J. Kaoper

Projekt POWSTAŃ
Pomysłodawcą koncertu, skierowanego do wykluczonych, uzależnionych, chorych czy słabych jest nauczyciel raszyńskiego

Gimnazjum p. Robert Grzeszczak, który do współpracy zaprosił nauczycielkę muzyki p. Iwonę Dłużniewską, instrumentalistów z zespołu 2314, uczestników zajęć w sali prób muzycznych
w Świetlicy oraz młodzież z Gimnazjum. Przez prawie 4 miesiące
grupa pracowała nad programem, który zaprezentowali podczas
koncertu: począwszy od tytułowego POWSTAŃ (słowa i muzyka
R. Grzeszczak), do takich przebojów jak „Hallelujah” L. Cohen’a.
Siła energii, jaka popłynęła ze sceny udzieliła się widowni.
Na zakończenie koncertu do występujących dołączyli: Wójt
Andrzej Zaręba (śpiew), Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski (perkusja), Marian Sieradzki Przewodniczący
zarządu osiedla Rybie II (gitara) oraz ja (podrygi). Było super.

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia dzieci ze świetlicy zaprosiły swoje Babcie i swoich
Dziadków, aby występami artystycznymi uczcić ich święto. Jako
pierwsza wystąpiła grupa uczestników zajęć tanecznych. Dzieci
zaprezentowały zabawne przedstawienie z Babcią i Dziadkiem
w rolach głównych, którzy od swoich wnuków otrzymali w prezencie dwa milutkie pieski do przytulania i robota do pomocy.
Po zaprezentowaniu swojego kunsztu tanecznego dzieci ruszyły
do tańca z Babcią i Dziadkiem.
Druga grupa wystąpiła ze wspaniałym przedstawieniem
opartym na powieści „Mały książe” A. Saint – Exupery. Przygotowane i wystawione po raz pierwszy w ramach warsztatów prowadzonych w Świetlicy przez zawodowych aktorów z Towarzystwa Teatralnego „Kurtyna”, tym razem zostało zaprezentowane,
z powodzeniem, przed rodzimą publicznością.
Obydwa występy były niezwykłe – mądre, wzruszające
i bardzo dobrze przygotowane. Dziadkowie i rodzice naszych
wychowanków oklaskiwali je rzęsistymi brawami. Ogromne
14
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podziękowania należą się też nauczycielkom dzieci: p. Magdzie
Kodym, Justynie Paczkowskiej i p. Ani Wysockiej.

SZKOLNE SPRAWY

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i miłości

W tym duchu dzieci ze świetlicy Szkoły
Podstawowej im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie wraz z nauczycielami długo
przygotowywały najróżniejsze dekoracje świąteczne. Mozolnie ozdabiały
cekinami bombki, choinki, bałwanki
i gwiazdki, komponowały stroiki, ozdabiały i pakowały pierniczki. Czyniły to
z wielką ochotą, bo wiedziały, że ozdoby

te trafią na szczytny cel – na kiermasz
świąteczny, z którego dochód przeznaczony będzie na potrzeby dzieci z Domu
Dziecka w Warszawie.
Kiermasz odbył się w naszej szkole
14 grudnia w godzinach popołudniowych.
Dzieci świetlicowe z ogromnym zaangażowaniem polecały własnoręcznie wykonane „dzieła”.

Dzięki ludziom dobrej woli i hojności
kupujących udało się nam zebrać rekordowa kwotę 1.400 złotych.
W przedświąteczną środę – 21 grudnia – nauczyciele ze świetlicy: Bożena
Najdecka – Gładysz, Katarzyna Kulicka
wraz z kierownikiem świetlicy oraz
delegacją dzieci i rodziców odwiedzili
wychowanków Domu Dziecka nr 9, przy
ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie. Wszyscy zostali serdecznie przyjęci przez
p. dyrektor Marzenę Guzicką. Wychowankowie Domu Dziecka zostali obdarowani słodkimi piernikami ufundowanymi
przez świetlicę szkolną.
Myślę, że w ten sposób uczymy dzieci
nie tylko brania, ale i dawania. Zapoczątkowana akcja pozwoli kontynuować współpracę z Domem Dziecka
na przyszłe lata.
Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego,
że mogliśmy wesprzeć dzieci w niełatwej dla nich sytuacji życiowej, życząc
jednocześnie wszystkiego, co najlepsze
w Nowym Roku 2016.
Grażyna Dąbek

Jesteśmy skazani na sukces
W dniu 17 listopada2016 r. w Centrum Kultury Raszyn odbył się konkurs
historyczny dotyczący I Wojny Światowej. W jury zasiedli Beata Wolszczak (Muzeum Historii Polski w Warszawie) oraz Krzysztof Będkowski(Centrum Kultury Raszyn).
Reprezentacja Szkoły Podstawowej Raszyn w składzie: Zofia Sobańska
– kapitan i Mikołaj Misiak z kl. 6g oraz Dawid Osiński z kl. 6c – zajęła
I miejsce wśród szkół podstawowych.
W rundzie finałowej zmierzyliśmy się z przedstawicielami Gimnazjum nr 1 w Raszynie. Remisowaliśmy, lecz przeciwnik miał w zanadrzu
jeszcze jedno pytanie, na które dobrze odpowiedział. Rywalizacja była
bardzo wyrównana, mimo że zakres wiedzy wybiegał daleko poza nasz
program. Do konkursu przygotowywali nas: pani Bożena Resiak oraz pan
Dariusz Murawski. Im też należą się podziękowania, bo bez ich pomocy
nasz sukces nie byłby możliwy. Dziękujemy również wszystkim, którzy
w nas wierzyli i trzymali za nas kciuki.
Opracowali Mikołaj i Zofia
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka z wizją plany na 2017
Zaczął się nowy rok, a wraz z nim chcemy zachęcić naszych Czytelników i Mieszkańców do współtworzenia bibliotecznej oferty. Od dawna zbieramy propozycje Czytelników odnośnie powiększania zbiorów, poprzez zgłoszenia tytułów do zakupu drogą
tradycyjną (w specjalnym zeszycie w wypożyczalni) oraz e-mailową (info@bibliotekaraszyn.pl). Ale to nie wszystko. Niedawno w naszym holu pojawił się “agregator
pomysłów”, czyli specjalny stelaż, do którego można przyczepiać karteczki z własnymi pomysłami na to, co możemy jeszcze zrealizować w bibliotece. Mogą być to
zarówno propozycje spotkań, konkursów, jak i nowych usług. Najciekawsze zgłoszone
w ten sposób inicjatywy weźmiemy pod uwagę, planując wydarzenia w bieżącym
i kolejnych latach. Kurs komputerowy dla osób 50+ organizujemy właśnie z uwagi
na zgłoszoną przez Mieszkańców potrzebę. Przypominamy też o projektach, które
kontynuujemy w tym roku: w bibliotece działa cyfrowe archiwum tradycji lokalnej,
do którego można przynosić związane z Raszynem zdjęcia i dokumenty. Są one przez
nas digitalizowane i umieszczane na stronie www.raszyn.archiwa.org. Kolekcja liczy
dziś 788 obiektów i tylko dzięki Państwa zaangażowaniu będzie się nadal powiększać.
Każdy darczyńca, który udostępni swoje zbiory, otrzyma od nas pamiątkowy magnes
z Raszynem w tle. Podobnie rzecz się ma z Literackim Klubem Podróżnika, w ramach
którego w 2016 r. odbyły się spotkania o Turcji i Chinach. We współpracy z Fundacją
Edukacji Międzykulturowej planujemy kolejne wydarzenia związane z podróżami
po egzotycznych krajach. Więcej szczegółów wkrótce. Zapraszamy!
Zespół GBP

Zakodowani w Filii
Programowanie stało się – obok języka
ojczystego i jednego języka obcego –
trzecim językiem, który każdy człowiek
powinien znać choć na podstawowym
poziomie, by rozumieć otaczający go
świat i zachodzące w nim zmiany. Nie
trzeba być jednak programistą, żeby się
go nauczyć. O tym, że programowanie
może być także dobrą zabawą, przekonaliśmy się na grudniowych warsztatach
z kodowania.
W środę, 7 grudnia 2016 r. w Filii
w Jaworowej spotkaliśmy się z dziećmi
i młodzieżą z Ogniska Wychowawczego:
Klaudią, Eweliną, Szymonem, Alanem,
Dominikiem, Piotrem, Olą i Oliwią. Zaczęliśmy serią ćwiczeń z kodowania offline,
wprowadzających w programistyczne
myślenie. Uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania: najpierw kodowali drogę
instruktorki do tajemniczego medalionu, potem stworzyli rysunek z pikseli,
wykorzystując zakodowaną w systemie
binarnym instrukcję, a na koniec odkodowywali trasę spacerową, wykorzystując instrukcję z odcisków stóp. W części
online pracowaliśmy w parach, programując robota BB-8 w Godzinie Kodowania ze
Star Wars. Warsztatowiczom udało się
w większości przejść wszystkie poziomy
trudności i otrzymali w dowód uznania
specjalne certyfikaty. Dziękuję za pomoc
w organizacji warsztatu Krystynie
16

Zawadzkiej oraz dyrekcji i nauczycielom
Ogniska Wychowawczego za udostępnienie sali. Spotkanie odbyło się w ramach
Godziny Kodowania, podczas trwającego od 5 do 11 grudnia 2016 r. Tygodnia
Edukacji Informatycznej (Computer
Science Education Week). Jest to największa inicjatywa edukacyjna w historii,
adresowana do uczniów z całego świata,
której celem jest przybliżenie zagadnień
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informatycznych za pomocą łamigłówek
z popularnymi wśród dzieci i młodzieży
postaciami z filmów i gier (np. Z Krainy Lodu, Gwiezdnych Wojen, czy Minecrafta). Samouczki dostępne na stronie
hourofcode.com są częściowo tłumaczone na język polski i działają cały rok,
więc zachęcamy do korzystania z nich
regularnie.
Dagna Kruszewska-Mach

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

E-booki w bibliotece
Lubisz czytać, ale nie masz czasu na chodzenie do biblioteki?
Wolisz przeglądać zasoby cyfrowe niż woluminy na półkach?
Możesz zajrzeć do wirtualnej czytelni IBUK Libra, udostępniającej książki w wersji elektronicznej. Z platformy korzysta się
zdalnie wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.
Od 3 stycznia br. nasi Czytelnicy mogą bezpłatnie czytać aż 579
e-książek. Wystarczy założyć konto MyIbuk w serwisie libra.ibuk.
pl i przyjść do biblioteki po specjalny kod PIN, który otworzy
roczny dostęp do wykupionych przez Konsorcjum Mazowieckich
Bibliotek Publicznych (w tym naszą) e-booków. Kod potrzebny
jest jednorazowo, przy rejestracji nowego konta. Osoby, korzystające w zeszłych latach i mające konta MyIBUK, nie stracą
do nich dostępu, ale po zalogowaniu wyświetli się komunikat
o utracie ważności kodu PIN – należy się wtedy zgłosić do nas
po nowy. A jest co czytać! Tym razem w ofercie mamy więcej
beletrystyki, m.in.: powieści Agnieszki Lingas‑Łoniewskiej, Magdaleny Witkiewicz, Katarzyny Michalak, Małgorzaty Kalicińskiej,
Marii Nurowskiej, Remigiusza Mroza, Marka Krajewskiego oraz
Mariusza Czubaja. Młodzieży polecamy cykle „Drużyna” i „Zwiadowcy” Johna Flanagana. Pełną listę dostępnych publikacji, głównie naukowych i popularnonaukowych, można przejrzeć na stronie www.bibliotekaraszyn.pl w zakładce ZBIORY>E‑BOOKI.
W razie problemów z platformą, bibliotekarze pomogą – osobiście, poprzez e-mail (info@bibliotekaraszyn. pl) i telefonicznie
(22 720-03-81). Warto także zapoznać się z pomocnymi filmikami
instruktażowymi na stronie http://libra.ibuk.pl/pomoc. Zachęcamy do korzystania! 				
Zespół GBP

Dary od Czytelników
Chcielibyśmy serdecznie
podziękować naszym Czytelnikom, którzy, dzięki przyniesionym przez siebie darom,
przyczynili się do wzbogacenia naszych bibliotecznych zbiorów o ciekawe i nieraz trudno dostępne tytuły.
W 2016 roku do biblioteki
głównej trafiło w ten sposób 227 książek, 64 filmy
i 12 audiobooków; filia zaś
otrzymała 41 książek, 178 filmów i 6 audiobooków. Przypominamy, że niepotrzebne
w domu, a wartościowe
i w bardzo dobrym stanie
materiały można oddać
do biblioteki lub wyłożyć
na specjalnym regale w holu,
oznaczonym jako “bookcrossing” (“wymiana książek”).
Podobny regał funkcjonuje
także od niedawna w filii
w Jaworowej.
Zespół GBP

Kursy
komputerowe 50+
rozpoczęte
17 stycznia br. biblioteka rozpoczęła realizację zapowiadanych kursów komputerowych dla osób 50+. Zainteresowanych prosiliśmy o wypełnienie do 30.11.2016 ankiet,
na podstawie których staraliśmy się przygotować warsztaty odpowiadające zgłoszonym potrzebom. Po analizie złożonych
ankiet powstało 5 grup szkoleniowych,
liczących od 8 do 11 osób, które spotykają
się raz w tygodniu na godzinnych zajęciach
w czytelni biblioteki. Kurs liczy 10 spotkań
dla każdej z grup, prowadzi go pani Jolanta
Dec – inżynier informatyk, grafik komputerowy, doświadczony edukator osób dorosłych i młodzieży, Latarnik Polski Cyfrowej.
Nie kończymy rekrutacji na zajęcia, ankiety
(dostępne na www i w wypożyczalni) wciąż
można wypełniać i zostawiać u dyżurnych
bibliotekarzy lub przesyłać drogą mailową –
przy sprzyjających warunkach posłużą one
do tworzenia kolejnych grup warsztatowych
w przyszłości. 			 Zespół GBP
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SPORTOWE PODSUMOWANIE roku 2016.
Gminny Ośrodek Sportu
Styczeń to miesiąc podsumowań roku poprzedniego, spoglądania wstecz na to,
co udało się osiągnąć, a co nadal pozostaje celem do zrealizowania. Czas więc na sportowe podsumowanie.
My, pracownicy Gminnego Ośrodka
Sportu w Raszynie możemy uznać rok
2016 za udany. Zorganizowaliśmy wiele
imprez sportowych o zasięgu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Łącznie zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów.

zajęć wychowania fizycznego bezpłatnie
prowadzimy naukę pływania. Kontynuujemy także naszą współpracę z Klubami
Sportowymi z Gminy Raszyn, wspierając
ich statutowe działania. Ta współpraca
jest bardzo udana i produktywna. Kluby
sportowe oraz poszczególne sekcje wiedzą, że na GOS zawsze mogą liczyć.

Rozbudowa oferty usługowej

Współpraca z podmiotami
zewnętrznymi

Nadal rozbudowujemy naszą ofertę usługową, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Nie brakuje
w niej nauki pływania dla niemowląt,
doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży, zajęć na salach gimnastycznych,
na basenie i na siłowni dla dorosłych,
seniorów i niepełnosprawnych. Wspieramy raszyńskie Kluby Seniora. W ramach
naszej oferty Seniorzy korzystają z bezpłatnych zajęć na sali oraz na basenie.
Ze statystyk wynika, że takie zajęcia cieszą się w tej grupie odbiorców bardzo
dużą popularnością.

Współpraca w Raszynie
Cały rok współpracujemy z Centrum Kultury Raszyn, Świetlicą Środowiskową
w Rybiu, Ogniskiem na Jaworowej oraz ze
szkołami z Gminy Raszyn, gdzie w ramach

Podjęliśmy także współpracę w wieloma
podmiotami zewnętrznymi, które kupują
usługi GOS, np. dla swoich pracowników.
W roku 2016 bardzo dużo czasu poświęciliśmy na zbudowanie odpowiedniej
współpracy ze szkołami i przedszkolami spoza Gminy Raszyn. Dzięki szerokiej ofercie handlowej i merytorycznej
z zakresu nauki i doskonalenia pływania
udało nam się podpisać umowy współpracy ze szkołami polskimi i międzynarodowymi oraz przedszkolami. Dzięki takiej
strategii, przy stałych kosztach, zoptymalizowaliśmy maksymalnie wykorzystanie
pływalni w godz. 6:00 – 22:00.

Uczniowie w GOS
Możemy być dumni z uczniów uczęszczających do szkół gminnych – sportowców,

W 2016 ROKU
SKORZYSTAŁO Z NASZYCH USŁUG

180 504
KLIENTÓW
INDYWIDUALNYCH
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którzy w sportach zespołowych, jak i indywidualnych odnieśli sukcesy w pływaniu,
siatkówce, koszykówce, unihokeju, lekkiej atletyce, biegach przełajowych oraz
innych dyscyplinach sportowych. Sukcesy
te były możliwe dzięki bazie dydaktycznej
i sportowej, jaką Gmina Raszyn posiada.

Zarządzanie
infrastrukturą sportową
Bardzo ważnym dla mnie aspektem,
do którego przykładam szczególną uwagę
jest infrastruktura sportowa, zarządzanie nieruchomościami i obiektami sportowymi. Na sprawne zarządzanie składają się: bieżące kontrole i przeglądy
techniczne, utrzymanie nieruchomości
w stanie niepogorszonym oraz ciągłe
zwiększanie ich atrakcyjności.

Wykonanie
dochodów budżetowych
Kolejny ważny moduł działań Gminnego
Ośrodka Sportu w 2016 roku to plan
wykonania oraz realizacja założonych
dochodów budżetowych. Już na początku
roku postawiłam wysoko poprzeczkę
ustalając Plan Dochodów Budżetowych
na poziomie 1 512 000,00 zł. Była to najwyższa kwota, jaką zaplanował GOS
od początku swojego funkcjonowania.
Następnie ten plan został zwiększony
o kolejne 200 000 zł. Ostateczny dochód
na rok 2016, jaki mieliśmy wykonać był

W 2016 ROKU
UCZNIOWIE SZKÓŁ GMINNYCH
ODWIEDZILI NAS

28 208
RAZY

Dziękujemy!!!

Dziękujemy!!!

GMINNY OŚRODEK SPORTU W RASZYNI, UL. SPORTOWA 30, 05-090 RASZYN

GMINNY OŚRODEK SPORTU W RASZYNI, UL. SPORTOWA 30, 05-090 RASZYN
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W 2016 ROKU
NIEPEŁNOSPRAWNI ODWIEDZILI NAS

W 2016 ROKU
SENIORZY ODWIEDZILI NAS

2 235

2 170

RAZY

RAZY

Dziękujemy!!!

Dziękujemy!!!
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na poziomie 1 712 000 zł. Wiedziałam,
że przede mną i zespołem pracowników GOS postawiono duże wyzwanie,
tym bardziej że pływalnia do godz. 14:00
wykorzystywana jest bezpłatnie przez
gminne szkoły i kluby seniora. Skupiliśmy się więc na usługach, jakie możemy
zaproponować potencjalnemu odbiorcy
w godz. 14:00-22:00. Szeroki pakiet
usług, dobrana oferta przygotowana
pod Klienta, odpowiednia obsługa i standardy pozwoliły nam zrealizować założony cel, a nawet wykonać ponad 100 %.
Założony plan wykonaliśmy na poziomie 100,67 % planowanego dochodu
w kwocie 1 723 387,85 zł. Nasza satysfakcja z wykonania dochodu ponad plan jest
wielka i na tym nie poprzestaniemy.

Wzrastające zainteresowanie
usługami Gminnego Ośrodka
Sportu
I na koniec to co najważniejsze: odwiedziny naszych Klientów. W roku 2016
każdej grupie korzystających z pływalni mamy progres w porównaniu
do roku 2015:
Korzystanie
z pływalni:

ROK 2016

ROK 2015

Klienci
indywidualni

180 504

158 084

Uczniowie
szkół gminnych

28 208

23 336

Seniorzy

2 170

1 792

Niepełnosprawni

2 235

1 879

Wszystkie statystyki wykonane za 2016
rok potwierdzają realizację założonych
zadań. Rok 2016 dla Gminnego Ośrodka
Sportu był rokiem produktywnym, sprzyjającym rozwojowi sportu i rekreacji.
Nasze nastawienie było „pro klienckie”.
Odpowiednie standardy, normy, obsługa,
zaplecze pozwoliły nam maksymalnie
wykonać zadania statutowe Gminnego
Ośrodka Sportu.

Podziękowania
Na koniec chciałam bardzo podziękować wszystkim pracownikom Gminnego
Ośrodka Sportu za włożony trud oraz
zaangażowanie w wykonywaną. Nasza
wspólna praca na rzecz GOS przekłada się
następnie na zadowolenie i satysfakcję
naszych Klientów. A to jest najważniejsze!

Hala Widowiskowo Sportowa
Rozwój infrastruktury sportowej to planowanie krótko i długo okresowych celów
i sposobów ich realizacji. W tym obszarze priorytetem była dla mnie inwestycja
budowy Hali Widowiskowo Sportowej.
Cieszyć się mogą i kluby sportowe, i szkoły
gminne, i mieszkańcy, którzy w przyszłości będą korzystać z tego obiektu. Będzie
to obiekt nowoczesny i odpowiedni dla
naszych potrzeb. Zgodnie z wytycznymi ministerialnymi „szyty na potrzeby
Raszyna”. Nowoczesne boiska, trybuny,
sale treningowe oraz zaplecze ułatwią
osiągnięcie statutowych celów klubu.
Część komercyjną w postaci sal fitnesowych, siłowni, sal rehabilitacji Gminny
Ośrodek Sportu wykorzysta do rozwoju
swojej oferty handlowej. Naszą misją
będzie budować nowe projekty sportowe

i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin
z malutkimi dziećmi czy dla kobiet
w ciąży. Projekt wykonano uwzględniając naszą szczegółową koncepcję opartą
o biznes plan.

7 mln PLN dotacji
Aby obiekt mógł powstać musieliśmy
uzyskać fundusze zewnętrzne i w tym
celu zwróciliśmy się do Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Okazało się, że wniosek, który musieliśmy przedstawić
uwzględniał wiele szczegółów: wyliczeń
i analiz popartych mocną argumentacją.
Pracę nad nim uważam za wielkie zwycięstwo. Choć konkurencja była bardzo
duża i o środki ministerialne walczyło
wiele podmiotów samorządowych z całej
Polski znaleźliśmy się w gronie elitarnej
szóstki, która takie fundusze zewnętrzne
pozyskała. Siedem mln zł dotacji z Ministerstwa na budowę hali sportowej to
dziś fakt, nie marzenia. Rozpoczęliśmy
pierwszą fazę budowy. Na łamach Kuriera
Raszyńskiego będziemy na bieżąco informować Państwa o jej postępach.
Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
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Galeria Młodego Artysty
Wernisaż wystawy pokonkursowej
pt. „Najpiękniejsza Kartka Na Święta Bożego Narodzenia 2016”
21 grudnia w Galerii Q Centrum Kultury Raszyn odbył się wernisaż
wystawy pokonkursowej pt. „Najpiękniejsza Kartka Na Święta
Bożego Narodzenia 2016” i wręczenie nagród laureatom konkursu,
organizowanego przez Centrum Kultury Raszyn. Uroczystość
otworzył i poprowadził Pan Dyrektor Mariusz Smolicha. Towarzyszył
mu przewodniczący jury konkursu, artysta malarz Pan Włodzimierz
Kowalski.
Zaprezentowany wybór „Najpiękniejszych Kartek Świątecznych”
ukazuje różnorodność ujęcia tematu i przynależność ikonograficzną
do różnych tradycji, zarówno zachodniej jak i wschodniej. Niektóre
prace są skoncentrowane na dosłownym Narodzeniu Chrystusa,

inne odnoszą się do tematu w sposób bardziej zawoalowany
a niekiedy nawet świecki. Niektóre projekty nawiązują do stylistyki
Średniowiecza i późniejszych epok, inne, bardziej nowoczesne
do współczesności.
Do konkursu przystąpiło w sumie 116 prac i 93 autorów, młodych
mieszkańców Gminy Raszyn. Jury oceniło prace w czterech grupach
wiekowych: I gr. wiekowa / ( 6-7 lat ) // II gr. wiekowa / ( 8-9 lat ) // III gr.
wiekowa / (10-12 lat ) // IV gr. wiekowa / (13-15 lat ) i przyznało I / II / III
MIEJSCE w każdej z czterech grup wiekowych // w IV gr. wiekowej jury
przyznało dwa pierwsze miejsca EX AEQUO //.

WYRÓŻNIENIE / I gr. wiekowa /
Marysia O’Cllaghan / 6 lat / CKR

II MIEJSCE / III gr. wiekowa /
Julia Najda / 11 lat / CKR

I MIEJSCE / I gr. wiekowa /
Mikołaj Premik / 6 lat / CKR
I MIEJSCE
Agata Krajewska
II gr. wiekowa /9 lat/CKR

I MIEJSCE / III gr. wiekowa /
Urszula Wychowaniec / 12 lat / CKR

III MIEJSCE
/ I gr. wiekowa /
Krysia Rudnik
Piotrkowicz / 6 lat /
S. P. w Raszynie

WYRÓŻNIENIE / II gr. wiekowa /
Katarzyna Gunko / 9 lat / CKR

III MIEJSCE /II gr. wiekowa /
Maja Borowa / 9 lat / S. P. w Raszynie

I MIEJSCE

[EX AEQUO] /IV wiekowa/

Sylwia Modrzejewska

III MIEJSCE
/ IV gr. wiekowa /
Aleksandra Janus / 15 lat /
Gimnazjum w Raszynie

15 lat/Gimnazjum w Raszynie

III MIEJSCE / III gr. wiekowa /
Natalia Sawicka / 11 lat / CKR

I MIEJSCE [EX AEQUO]
/IV gr. wiekowa/ Anna Białous / 13 lat /
Gimnazjum w Raszynie

II MIEJSCE
/ IV gr. wiekowa /
Emilia Krajewska /
13 lat / CKR
II MIEJSCE / I gr. wiekowa /
Jagoda Szymczyk / 6 lat /
S. P. w Raszynie

II MIEJSCE / II gr. wiekowa /
Dominik Stelmach / 8 lat / CKR

WYRÓŻNIENIE
/ III gr. wiekowa /
Urszula Wychowaniec
/ 12 lat /SP Raszyn

WYRÓŻNIENIE / II gr. wiekowa /
Bartłomiej Barański
/8 lat / S. P. w Raszynie

WYRÓŻNIENIE /
III gr. wiek. /12 lat/CKR
Zofia Nockiewicz

WYRÓŻNIENIE /
WYRÓŻNIENIE / II gr. wiekowa /
IV gr. wiek. /Weronika Sobień
Zuzanna Tkacz / 8 lat /
S. P. w Raszynie
/ 13 lat /Gimnazjum

WYRÓŻNIENIE / II gr. wiekowa /
Laura Janasiewicz / 8 lat /
S. P. w Raszynie

WYRÓŻNIENIE / III gr. wiekowa /
Marysia Kisiel / 11 lat /CKR

WYRÓŻNIENIE / I gr. wiekowa /
Zosia Koczyk
/ 6 lat / S. P. w Raszynie

