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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy mieszkańcom Gminy Raszyn miłości i pokoju.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus zagości w Państwa sercach
napełniając je wiarą i nadzieją,
a tegoroczne Święta będą czasem wytchnienia,
odpoczynku i duchowej odnowy.
Wesołego Alleluja!
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski wraz z Radnymi
Dyrekcja i pracownicy: Centrum Kultury Raszyn, Gminnego Ośrodka Sportu
i Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
Zarządy Kół Seniorów: Raszyn, Rybie, Falenty i Jaworowa
Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli
i Redakcja Kuriera Raszyńskiego

ronda im lecha i marii KaczyńsKiech

RONDA IMIENIA PARY PREZYDENCKIEJ
LECHA I MARII KACZYŃSKICH W SĘKOCINIE NOWYM

Poczty sztandarowe Ⓒ J. Kaiper

Msza Św. w kościele w Sękocinie Ⓒ J. Kaiper

Odsłonięcie tablicy na rondzie Prezydenta RP Ⓒ A. Pluta

2 kwietnia br. odbyła się uroczystość
nadania imienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
oraz Pierwszej damy Marii Kaczyńskiej
rondom w Sękocinie Nowym, leżącym na
raszyńskim odcinku trasy S7. Inicjatorzy
idei - członkowie Komitetu Społecznego
dla Uczczenia Pary Prezydenckiej Lecha
i Marii Kaczyńskich, reprezentowani przez
pana Arkadiusza Oneksiaka, złożyli wniosek do Rady Gminy Raszyn, która 19 września 2016 r. podjęła stosowne uchwały.
Honorowy patronat nad inicjatywą objął
brat zmarłego Prezydenta, Prezes PiS pan
Jarosław Kaczyński.
W niedzielnej uroczystości uczestniczyli znamienici goście: Kancelarię Prezydenta RP reprezentowała pani Barbara Fedyszak-Radziejowska, Kancelarię
Premiera RP pani Maria Anna Anders
oraz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego
poseł pan Jacek Sasin. Gościliśmy również
Wojewodę Mazowieckiego pana Zdzisława Sipierę, Starostę Pruszkowskiego
pana Maksyma Gołosia. Gospodarzami
uroczystości byli: Wójt Andrzej Zaręba
i Przewodniczący Rady Gminy Raszyn pan
Dariusz Marcinkowski, a uczestnikami
2

samorządowcy z naszej gminy oraz wielu
mieszkańców.
Uroczystość rozpoczęła Msza Św.
w Kościele Parafialnym św. Faustyny
w Sękocinie, celebrowana przez ks. Prałata Zdzisława Karasia, proboszcza parafii
w Raszynie, ks. dr. Dominika Koperskiego,
proboszcza parafii w Rybiu i ks. dr. Dariusza Bartoszewicza – proboszcza parafii
w Sękocinie.
Po zakończeniu Mszy Św. w pobliżu
Ronda im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, odbyła się uroczystość odsłonięcia
tablic. Na wstępie vice Przewodnicząca
Rady Gminy Raszyn pani Anna Matracka
odczytała treść uchwał, a następnie
zaproszeni goście złożyli podziękowania
inicjatorom za godne uczczenie pamięci
pary prezydenckiej, tragicznie zmarłej
w katastrofie smoleńskiej. Usłyszeliśmy
historię życia Prezydenta i jego rodziny,
którzy nie szczędzili sił i pracy na rzecz
ojczyzny. „Patriota, Człowiek Solidarności, Państwowiec” – to słowa najlepiej charakteryzujące drogę życiową Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Ceremonię przygotowaną przez zastępcę Wójta Gminy Raszyn
pana Michała Kucharskiego prowadził
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Goście i gospodarze uroczystości Ⓒ A. Pluta

Odsłonięcie tablicy na rondzie Pierwszej Damy Ⓒ A. Pluta

Dyrektor CKR pan Mariusz Smolicha,
wspomagany przez płk. Andrzeja Drozdę.
O oprawę muzyczną zadbali: Orkiestra
Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod
batutą tamburmajora st. sierż. Tomasza
Pieczki oraz chór uczniowski ze Szkoły
Podstawowej w Ładach prowadzony
przez panią Elżbietę Borsuk.
Ciekawy scenariusz, doskonała organizacja, wielu zaproszonych gości i mieszkańców gminy, piękna pogoda i dumnie
rozwinięta w słońcu biało czerwona flaga,
dar Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W tym
otoczeniu szczególnie wzruszająco
brzmiały słowa o parze prezydenckiej
i Rota pięknie zaśpiewana przez dzieci.
Trzeba pogratulować panu Arkadiuszowi
Oneksiakowi inicjatywy, z której efektem
szybko zapoznają się podróżni przejeżdżający przez gminę Raszyn, Urzędowi
Gminy i Centrum Kultury Raszyn perfekcyjnego przeprowadzenia uroczystości
i nam Raszynianom rond na rozstajach
ważnych dróg, na których wjeżdżających
do Raszyna witać będzie polska flaga.
Małgorzata Kaiper

oświadczenie wójta andrzeja zaręby
Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Długo zastanawiałem się czy podjąć dyskusję z powstałym niedawno komitetem referendalnym. Uważam, że prawda
i fakty potrafią obronić się same, a energię nas wszystkich należy wykorzystać do budowania i rozwijania naszej
małej ojczyzny, a nie trwonić w bezowocnej walce politycznej. Wybierając mnie na swojego przedstawiciela zleciliście
budowę licznych inwestycji niezbędnych do podniesienia jakości naszego życia, a ja się tego podjąłem i konsekwentnie
to realizuję. Nic nie przynosi mi tyle zadowolenia jak widok nowych gminnych inwestycji, pozyskiwanie środków na ich
budowę i umacnianie się silnej więzi społecznej.
Jednak poziom manipulacji, kłamstw i hipokryzji zawarty w treści ulotki wydanej przez wspomniany komitet, przekracza granice
przyzwoitości. Obraża nie tylko mnie, ale również bardzo dobrze
w tej kadencji pracujących radnych gminnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz pracowników urzędu i podległych
jednostek. Wyzwiska i obraźliwe stwierdzenia to poziom dyskusji
publicznej jaką uprawiają oponenci. Dlatego pomimo przekonania,
że prawda obroni się sama, postanowiłem na nie odpowiedzieć.
Pozwólcie Państwo, że odniosę się kolejno do zmanipulowanych
i kłamliwych zarzutów.
PIERWSZA NIEPRAWDA!!
Twierdzenie o rzekomych interesach partyjnych wójta i radnych
to totalna obłuda i hipokryzja. To inicjatorzy komitetu referendalnego wprowadzili do nas wielką politykę. Na sesjach Rady Gminy
i konferencji ich poglądów bronili przedstawiciele totalnej opozycji sejmowej, którzy potem przeprowadzili ogólnopolską kampanię
oszczerstw przeciwko samorządowcom
z Raszyna. PrzedstawiINICJAToRZy REfERENDUM
ciele komitetu nie widzą w tym
WPRoWADZIlI Do GMINy
żadnej niestosowności, a wręcz
ToTAlNą oPoZyCJę,
szczycą się takim wsparciem. Kto
KTóRA oCZERNIA GMINę
zatem upolitycznia nasz samorząd:
RASZyN W CAłEJ PolSCE
wójt i radni, czy pseudo społecznicy. Fakty wskazują, że główną intencją jest walka partyjna, nie
dobro naszej społeczności. Mogę zapewnić Państwa, że nie dam się
wciągnąć w taką intrygę.

[

]

DRUGA NIEPRAWDA!!
Zarzut, że pragnę włączyć Raszyn do Warszawy, to manipulacja.
Rada Gminy Raszyn i wójt gminy w Stanowisku z dnia 16.02.2017
(Kurier Raszyński nr 72) jednoznacznie sprzeciwili się włączeniu
gminy Raszyn do Warszawy. Ponadto, Wójt gminy, jako organ wykonawczy, nie ma możliwości
podejmowania decyzji o zmiaRADA GMINy I WóJT GMINy
nach ustrojowych, czy terytoSPRZECIWIAJą SIę
rialnych. Należą one do sejmu,
WłąCZENIU GMINy RASZyN
a w niektórych przypadkach
Do WARSZAWy
rady ministrów. W tej sprawie
przedstawiciele zainteresowanych gmin dwukrotnie spotkali się
z wojewodą i posłem wnioskodawcą, aby dyskutować o projekcie ustawy. Jako obecny na tych spotkaniach informuję Państwa,
że obecny projekt ustawy spotkał się z dezaprobatą prawie wszystkich rad gmin w tym i naszej. Natomiast znaczna część wójtów
i burmistrzów jest za współpracą metropolitalną, a dyskusja dotyczy
tego w jakiej formie jest ona do zaakceptowania przez strony.

[

TRZECIA NIEPRAWDA!!
Gmina Raszyn przykłada wielką wagę do tworzenia
dobrych warunków do nauki i wychowania młodego
pokolenia. Do każdej złotówki subwencji z budżetu
państwa dokładamy 1,5 złotego z gminnego budżetu.
To znacznie więcej niż Warszawa. Dodatkowo przeznaczamy wielkie kwoty na inwestycje oświatowe.
Od 2011 r. wybudowaliśmy: zespół boisk przy szkole

]

podstawowej w Raszynie, przedszkole przy ul. Lotniczej, szkołę
w Sękocinie, budynek Centrum Kultury Raszyn, a aktualnie budujemy przedszkole przy ul. Poniatowskiego w Raszynie, zespół
szkolno-przedszkolny w Ładach oraz halę sportowo-widowiskową.
Tylko cyniczny lub zupełnie pozbawiony wiedzy komentator może
rozpowszechniać wizję, że gmina Raszyn nie dba o dostateczną
ilość miejsc w przedszkolach
DobRA SZKołA, To TAKA,
i placówkach oświatowych.
KTóRA JEDNoCZy, A NIE DZIElI.
Główny wysiłek inwestycyjny
PoDZIAł NA SZKołę MNIEJSZą
kierujemy na rzecz dzieci
I WIęKSZą DZIElIłby
i młodzieży.
NASZyCh UCZNIóW
Zarzut, że przyjęty model
NA
UPRZyWIlEJoWANyCh
połączenia wygaszanego
W SZKolE MNIEJSZEJ
gimnazjum ze szkołą podstaI GoRSZyCh W WIęKSZEJ.
wową prowadzi do przepełnienia w powstałej szkole to bezsensowna argumentacja. Szkoła
podstawowa w dwóch budynkach dysponować będzie taką samą
ilością sal lekcyjnych, uczniów i nauczycieli, jak dwie ewentualne
szkoły. Natomiast podział na szkołę mniejszą i większą doprowadziłby do zróżnicowania i podziału naszych uczniów na tych lepszych
i uprzywilejowanych w szkole mniejszej oraz gorszych dyskryminowanych w większej. Jako samorządowiec nigdy do tego nie dopuszczę. Wiem, że narażam się tym pewnej grupie osób, która chcąc
utrzymać swoją pozycję zrobi wszystko, przedkładając ją nad interes
naszych dzieci.

[

]

CZWARTA NIEPRAWDA!!
Na koniec chciałbym ustosunkować się do zwykłego kłamstwa,
że zadłużenie gminy Raszyn wynosi obecnie 60 mln. Dzisiejsze
zadłużenie na poziomie 30 mln, jest o połowę niższe od podawanego przez pseudo znawców finansów gminnych z komitetu referendalnego. Jestem pewien, że nie jest to pomyłka, tylko świadomie
powtarzane kłamstwo. Dzięki wyjątkowo rozsądnej polityce finansowej ostatnie sześć lat obfitujące w blisko 144 mln inwestycji
zwiększyło zadłużenie o niespełna dwa mln. w stosunku do tego,
które odziedziczyłem po poprzednikach. Śmiesznie, że o finansach
gminnych wypowiadają się członkowie komitetu, którzy do tej pory
nie rozliczyli się z otrzymanej dotacji na działalność spółki wodnej,
którą zarządzali.
W najbliższym czasie planowanych jest wiele inwestycji. Tylko
w tym roku ich wartość to blisko 55 mln. Część z nich współfinansowana będzie z dotacji
MIMo WIElKICh INWESTyCJI
zewnętrznych, brakująca część
obECNE ZADłUżENIE GMINy
ze środków własnych gminy.
WyNoSI oK. 30 MlN ZłoTyCh.
Obecne zadłużenie można by
spłacić w krótkim czasie, ale
należałoby przyhamować inwestycje i zrezygnować w ten sposób
z funduszy unijnych. Pytanie, czy warto?

[

]

Szanowni Mieszkańcy!
osądźcie sami, kto mówi prawdę, kto rzetelnie pracuje na rzecz rozwoju gminy
Raszyn i komu powierzylibyście przyszłość naszej Małej ojczyzny. hałaśliwa
opozycja rzadko nadaje się do codziennego sumiennego wysiłku. Przypatrzcie
się ludziom, którzy ją tworzą i ich dokonaniom. W tym porównaniu uważam,
że znacznie lepiej wypadną reprezentujący Was obecnie samorządowcy. Wierzę
w Waszą mądrość i doświadczenie. Andrzej Zaręba. Wójt Gminy Raszyn
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Co się kryje za REFERENDUM?
Pod koniec lutego sześcioro mieszkańców Gminy Raszyn: Aneta Wrotna, Bogumiła
Stępińska-Gniadek, Beata Sulima Markowska, Ryszard Ofiara, Sławomir Haczkur i
Jacek Wiśniewski złożyło wniosek o Referendum w sprawie odwołania Wójta i Rady
Gminy Raszyn, które nazwali „Nie dla przyłączenia Raszyna do Warszawy. Tak dla
dobrych szkół”. O opinię na temat tej sytuacji poprosiłem Wójta gminy Raszyn pana
Andrzeja Zarębę.
Jacek Kaiper: Panie Wójcie, dlaczego,
Pańskim zdaniem, inicjatorzy zwołania
Referendum nie chcą jednej szkoły podstawowej w Raszynie?
Andrzej Zaręba: Moim zdaniem nie chodzi wcale o organizację szkoły, uczniów
i nauczycieli, nie chodzi również o przyłączenie Gminy do Warszawy bo już dawno
Rada Gminy i ja złożyliśmy oświadczenie
w tej sprawie. Uważam, że inicjatorzy
reprezentują interesy partyjnej polityki,
a próba referendum w gminie Raszyn to
wyraz walki pomiędzy rządem a totalną
opozycją.
Początkiem sporu była dyskusja nad
gimnazjum. Jesienią 2016 r. pojawiły się
dwie koncepcje. Pierwsza zakładała
przekształcenie obecnej szkoły podstawowej w Raszynie w 8.klasową szkołę
podstawową i włączenie do niej gimnazjum. Za takim rozwiązaniem przemawiały liczne argumenty: budynki dzieli
mała ulica, szkoły korzystają ze wspólnego boiska, podstawówka jest przystosowana dla dzieci młodszych, a gimnazjum dla dzieci starszych, dzieci już
uczące się pozostaną w dotychczasowych klasach z dotychczasowymi wychowawcami i nauczycielami, a starsze klasy
będą uczyli nauczyciele z gimnazjum
przygotowani do pracy przedmiotowej.
Nauczyciele gimnazjum staną się z mocy
ustawy nauczycielami rozszerzonej

szkoły podstawowej, a dyrektor gimnazjum – wice dyrektorem. To koncepcja
wprowadzająca mało zmian i mało kosztowna. Takie decyzje były oczywiste dla
sąsiednich i większości gmin w Polsce.
Na przekształcanie gimnazjum w niezależną podstawówkę decydowano się
tylko w sytuacji znacznego oddalenia
placówek.
J.K.: Jaki był drugi pomysł?
A.Z.: Drugi zakładał powołanie w gimnazjum niezależnej szkoły podstawowej i podzielenie obwodu na dwie części. W obecnej szkole podstawowej
pozostałyby dzieci z Raszyna Wschodniego i Rybia, w nowo powołanej dzieci
z Raszyna Zachodniego, Nowych Grocholic i Puchał. Pomysł, z pozoru dobry,
bo oznaczał dwie mniejsze szkoły, tracił
na wartości w miarę analizowania dalszych skutków. Dla dzieci oznaczałoby
to przenoszenie ze szkoły do szkoły,
zmianę kolegów, otoczenia, wychowawców i nauczycieli. To trudne zwłaszcza
dla dzieci młodszych. Każdy kto zmieniał szkołę wie, jaki to stres. Problemy
dotknęły by też części nauczycieli. Gwarancję zatrudnienia ma tylko dyrektor.
Z uwagi na inne zapotrzebowanie podstawówki i gimnazjum część nauczycieli musiałaby liczyć się z utratą pracy.
Kolejne byłyby problemy organizacyjne,

Wójt Andrzej Zareba przed budynkiem Gimnazjum w Raszynie Ⓒ J. Kaiper
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ponieważ utworzenie wszystkich ośmiu
poziomów trwałoby kilka lat, a przez
jakiś czas, obok gimnazjalistów uczyłyby
się małe dzieci. Dostosowanie budynku
gimnazjum dla dzieci młodszych wymagałoby niemałych pieniędzy. Przyzna pan,
że nie ma argumentu, który by przemawiał za takim rozwiązaniem. Szybko do
tego doszedłem. Część radnych potrzebowała więcej czasu. Wielu z nich przekonali mieszkańcy, którzy pomysł dwóch
szkół uważali za błędny.
J.K.: Ale pierwszą uchwałą Rada opowiedziała się za dwiema szkołami. Dlaczego?
A.Z.: W gminie pojawiła się grupa osób,
która rozpoczęła silnie forsować utworzenie w gimnazjum drugiej szkoły podstawowej. Ich jedynym argumentem
jest wyższość mniejszych placówek nad
większymi. Walcząc o realizację swojej
koncepcji zaczęli bardzo silnie naciskać
na radnych i na mnie. Naciski i odwoływanie się do przedstawicieli partyjnych
PSL i PO, zrobiły swoje: część radnych
podniosła rękę za dwiema szkołami.
Uchwała okazała się wadliwa. Musiałem
zwołać nadzwyczajną sesję i poprawioną
uchwałę ponownie poddać pod głosowanie Rady. Tym razem większość nie zgodziła się na powołanie dwóch szkół podstawowych. Wygrała koncepcja jednej
placówki w dwóch budynkach. Bez dzielenia dzieci i z pozostawieniem w pracy
wszystkich nauczycieli.
J.K.: Zwolennicy dwóch szkół mówią,
że popiera ich większość rodziców? Czy to
prawda?
A.Z.: Przeprowadziliśmy konsultacje społeczne, a których udział wzięli rodzice/
opiekunowie dzieci z obwodu szkoły podstawowej w Raszynie. To prawda, że większość głosowała za dwiema szkołami, ale
tę większość stanowili przede wszystkim rodzice obecnych gimnazjalistów.
To dziwne, bo ich dzieci, w większości ta
sprawa nie dotyczy. Warto też odnotować, że w styczniu na terenie gimnazjum
powstało Stowarzyszenie Edukacja dla
Gminy Raszyn. Członkowie zarządu, to
te same osoby, które walczą o utworzenie
dwóch szkół podstawowych obok siebie,
a część z nich powołała Komitet Referendalny dążący do odwołania mnie i Rady
Gminy. Wygląda to na zmasowany atak
nielicznej grupy, która forsuje swoje racje
niezależnie od realnych okoliczności.

rozmowy o Gminie raszyn

Jeśli, jak wykazałem wcześniej, stworzenie nowej szkoły podstawowej w gimnazjum niesie za sobą więcej strat niż
zysków, to trudno nie sądzić, że sedno
sprawy leży gdzie indziej, że nie o dzieci
i nauczycieli tu chodzi.
J.K.: Dlaczego Pan tak uważa?
A.Z: Razem z dyskusją o szkołach, pojawieniem się Stowarzyszenia, a następnie komitetu Referendalnego wkroczyła
do nas wielka polityka. W sesjach Rady
Gminy uczestniczyli i wspierali czynnie
Stowarzyszenie: poseł PO Jan Grabiec,
rzecznik PSL Jakub Stefaniak i Nowoczesnej Piotr Kandyba, a podczas konferencji zorganizowanej przez komitet
referendalny powiewała flaga .Nowoczesnej. Informacje o nas, oczywiście negatywne, a przekazywane przez wymienione wyżej osoby, pojawiły się w Polsat
News, Fakcie, Gazecie Wyborczej, Radio
dla Ciebie. To niecodzienna sprawa,
bo dotychczas mało o nas pisano. Trudno
sądzić, że tylko o małą, elitarną szkołę tu
chodzi. W każdym razie sprawa szkoły
w Raszynie nabrała zasięgu ogólnopolskiego. A Raszyn przedstawiony został

jako gmina, w której mieszkańcy walczą
z władzą samorządową.
J.K.: 27 lutego Rada Gminy Raszyn ostatecznie uchwaliła powołanie jednej 8.letniej szkoły podstawowej, do której włączone zostało gimnazjum. Można by sądzić,
że ta decyzja zakończy spór.
A.Z.: Nic bardziej mylnego. W odpowiedzi na nią sześcioosobowa grupa, podpisująca się jako, przyzna pan, bez uprawnienia – „mieszkańcy”, złożyła wniosek
referendalny o odwołanie Wójta i Rady
Gminy. Hasło ich protestu: „Nie dla
przyłączenia Raszyna do Warszawy. Tak
dla dobrych szkół” jest zadziwiające.
Po pierwsze, jak wykazałem wcześniej,
przekształcenie gimnazjum w szkołę
podstawową to złe rozwiązanie. Po drugie: trzy tygodnie przed wnioskiem o referendum, Rada Gminy Raszyn i ja przyjęliśmy stanowisko, że sprzeciwiamy
przyłączeniu Gminy Raszyn do Warszawy.
Czytelnicy Kuriera Raszyńskiego mogli je
przeczytać w 72 numerze gazety.
Jeszcze Rada Gminy nie zakończyła
sesji, a już w Radio dla Ciebie poseł
PO Jan Grabiec informował słuchaczy,

Komentarz Redakcyjny
W 2010 roku Gmina Raszyn zyskała nowego gospodarza. Andrzej
Zaręba przedsiębiorca z zawodu, z wykształcenia inżynier, a z zamiłowania społecznik, radny gminy Raszyn przez dwie kadencje, wprowadził nowy sposób zarządzania gminą. Potraktował ją jak przedsiębiorstwo. Wkrótce po objęciu stanowiska urząd i jednostki organizacyjne
gminy zaczęły działać jak dobrze naoliwiony mechanizm. Wójt porozumiał się z większością radnych i wspólnie dokonali zmian, na jakie
nasza gmina czekała od dawna.

Nadrabianie zaległości

W latach poprzedzających rok 2010
w gminie Raszyn niewiele się działo,
szczególnie na tle gmin ościennych, które
wprost puchły od inwestycji. Kanalizacji
sanitarnej brakowało w ponad połowie
gminy, a deszczowej praktycznie nie było.
Dom kultury wznoszony przed laty społecznym wysiłkiem straszył ruiną. Ośrodek zdrowia nie tylko wyglądał, jak obraz
nędzy i rozpaczy, ale i tak pracował. Brakowało wszystkiego, co gdzie indziej było
już codziennością.
Nowy wójt i pogodzona z nim Rada
Gminy wzięli się do roboty. Skanalizowali prawie całą gminę dochodząc do
poziomu 95%, wybudowali 70 oświetlonych i w pełni uzbrojonych ulic,

rozbudowali szkołę w Sękocinie, wybudowali przedszkole w Raszynie, Centrum Zdrowia, Centrum Kultury. Rozpoczeli budowę kolejnego przedszkola,
kompleksu szkolno-przedszkolnego
w Ładach, Hali Widowiskowo-Sportowej
w Raszynie oraz wielu ulic.
Podkreślić należy, że do 2015 roku
nasza gmina mogła liczyć tylko na siebie, bo wsparcie finansowe, mimo przystępowania do wielu konkursów, uzyskała
jedynie na kanalizację od Unii Europejskiej. W tych warunkach zarówno Wójt,
jak i Radni nauczyli się oglądać ze wszystkich stron każdą wydawaną złotówkę.
Ostatecznie w latach 2010-2016 wydano
na inwestycje rekordową kwotę 144 mln
złotych.

że mieszkańcy Raszyna chcą Referendum, żeby odwołać wójta i radę. Przy
okazji skrytykował reformę oświaty i rząd
PiS. Podobne głosy pojawiły się w innych
mediach. I w ten sposób dobro naszych
dzieci zostało wykorzystane dla bieżącej
polityki.
J.K.: Znów zapytam: Co Pan o tym sądzi?
A.Z.: Uważam, że nasi przeciwnicy trochę
się pogubili. Sprzeciwiają się przyłączeniu
Raszyna do obszaru metropolitalnego,
mówiąc, że u nas żyje się lepiej. W tym
ostatnim się z nimi zgadzam. Mamy
niższe podatki, niższe opłaty za wywóz
śmieci, za wodę i kanalizację. Bardzo dużo
inwestujemy, nasze szkoły i przedszkola
pracują wspaniale. Jestem wójtem drugą
kadencję, przedtem byłem 8 lat radnym,
a znaczna część z pośród obecnych radnych niewiele mi ustępuje pod względem długości stażu pracy w samorządzie. To nasze starania doprowadziły do
tego, że w Gminie Raszyn żyje się znacznie taniej niż w Warszawie. I dlatego chcą
nas odwołać? Coś tu nie gra.
J.K.: Bardzo dziękuje za rozmowę. Sądzę,
że wyjaśnił Pan mieszkańcom wiele spraw.

Nowe perspektywy przed gminą

Zmiany widać było na każdym kroku.
Mieszkańcy docenili je i następną kadencję Wójt wygrał w pierwszej turze uzyskując blisko 62% głosów, a Radni z KW PiS
uzyskali 18 z 21 mandatów. Silna grupa
Radnych powiatowych również zmieniła
naszą pozycję w powiecie pruszkowskim.
Szczęśliwym dla Raszyna zrządzeniem
losu w 2015 r. zmieniły się też władze centralne i wojewódzkie. Tym samym, zniknęły przeszkody w uzuskiwaniu wsparcia, a dotacje na inwestycje zaczęliśmy
otrzymywać na równi z otaczającymi nas
gminami. Nareszcie otworzyły się dla nas
fundusze ministerialne, wojewódzkie
i powiatowe, bardzo potrzebne wobec
realizacji tak ambitnego programu. Już
dziś, w połowie kadencji, widać, że aktualne władze samorządowe zrobią więcej niż obiecały w kampanii wyborczej.
Sytuacja jest dla nas ze wszech miar
korzystna. Nie pozwólmy tego popsuć.
Trzymajmy kciuki za powodzenie planów
Wójta i Rady Gminy Raszyn.
Jacek Kaiper, Redaktor Naczelny

Kurier raszyńsKi nr 74 Kwiecień 2017 | www.raszyn.pl

5

informacje dla mieszKańców

DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Zgodnie z długofalowym programem
wycofywania azbestu z gospodarki, jak
i obowiązującym stanem prawnym,
wykorzystywanie azbestu lub wyrobów
zawierających azbest dopuszcza się
w użytkowanych instalacjach (rozumie się
przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2032 r. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r.
o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest został od 1998 r. wprowadzony w życie formalny zakaz stosowania
azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W związku z powyższym gmina co roku
realizuje zadanie pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu
Gminy Raszyn”.
Mieszkańcy gminy mogą się ubiegać
o dofinansowanie unieszkodliwienia
odpadów azbestowych zgodnie z Regulaminem przyznawania dofinansowania
ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom
fizycznym na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu
Gminy Raszyn uchwalonym uchwałą
nr XXX/571/09 Rady Gminy Raszyn z dnia
5 marca 2009r. Dofinansowanie udzielane
jest przez gminę.

Aby skorzystać z dofinansowania
unieszkodliwiania odpadów azbestowych
w gminie Raszyn należy złożyć stosowne
dokumenty, które dostępne są w siedzibie Urzędu (pok. nr 15 – kancelaria) jak
i na stronie internetowej www.raszyn.
pl w zakładce informator – jak załatwić
sprawę – ochrona środowiska i gospodarka komunalna – ochrona środowiska.
Załączniki i dokumenty niezbędne
osobom fizycznym do złożenia wniosku
w Urzędzie Gminy:
• Wniosek o dofinansowanie usunięcia
wyrobów zawierających azbest,
• Oświadczenie o posiadaniu tytułu
prawnego do obiektu budowlanego oraz
zgodności prac budowlanych z przepisami prawa,
a) W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny posiada
kilka osób należy dołączyć zgodę
współwładających.
b) W przypadku obiektów budowlanych
w rodzinnych ogrodach działkowych –
potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i położonej na niej altany.
• Informacja o wyrobach zawierających
azbest, których wykorzystanie zostało
zakończone – dokument stwierdzający
tożsamość.

WAŻNE!!! INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Planujesz wymianę starego pieca – wypełnij ankietę

Gmina Raszyn złożyła kartę projektu do wniosku o dofinansowanie wymiany
starych pieców w budynkach prywatnych. Zainteresowani udziałem w projekcie
proszeni są o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej informacjami. Osoby, które
będą chciały uzyskać dofinansowanie proszone są o wypełnienie i przesłanie
do Urzędu Gminy Raszyn wypełnionej ankiety do dnia 20.04.2017 r.
Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory następnie w polu „szukaj”
proszę wpisać: „4.3.1 redukcja emisji zanieczyszczeń”
lub www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow i odszukać symbol „RPO
WM 2014-2020 4.3.1”.
Ankieta dla mieszkańców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raszyn www.raszyn.pl jak również biurze obsługi mieszkańca Urzędu,
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.
Kompletnie wypełnioną i podpisaną ankietę należy:
– złożyć w Urzędzie Gminy Raszyn w godzinach pracy Urzędu,
– przesłać elektronicznie na adres: rp@raszyn.pl
do dnia 20.04.2017r.
Ankietę prosimy wypełniać drukowanymi literami
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W roku 2017 usługę polegająca
na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raszyn
wykonuje Pan Maciej Mączyński prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą ECO-TEC Maciej Mączyński z siedzibą w Warszawie, który
został wyłoniony w drodze zapytania
ofertowego.
Więcej informacji w sprawie dofinansowania unieszkodliwiania odpadów
azbestowych w gminie Raszyn można
uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty Banasiak pod nr tel.
22 701-79-12 w godzinach pracy urzędu.
Monika Marszałek,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

8 minut
dla zdrowia w CMJ
Dnia 20.04.2017 roku w godz. 14:00-18:00
w CENTRUM MEDYCZNYM JUDYTA
w RASZYNIE
przy ul. Poniatowskiego 18a
odbędą się badania
polegające na ocenie gęstości kości
oraz czynników ryzyka złamania.
Badanie wykonywane metodą DEXA polega
na prześwietleniu (skanie) szyjki kości udowej
bądź odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wynik
z opisem na miejscu. Wystarczy poświęcić
8 minut i sprawdzić czy jest się w grupie ryzyka.
Badanie przeprowadza firma OSTEOMEDIK –
MOBILNE CENTRUM DIAGNOSTYCZNE.
Zapisy w rejestracji przychodni lub
pod nr tel.: 22 18 555 20, 22 18 555 21.

rada Gminy raszyn

XXXIV Sesja Rady Gminy Raszyn

Trzydziesta czwarta Sesja Rady Gminy
Raszyn upłynęła pod znakiem dwóch
ważnych uchwał. Pierwsza z nich rozstrzygnęła ostatecznie o kształcie szkolnictwa w gminie, decydując o włączeniu
likwidowanego ustawowo gimnazjum
w strukturę istniejącej szkoły podstawowej. Drugą radni przyjęli Gminny
Program Rewitalizacji Gminy Raszyn
na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna
i Terytorialna.
Na wstępie, pan Dariusz Marcinkowski wycofał swoją rezygnację z przewodniczenia Radzie, a zmianę decyzji umotywował koniecznością przeciwstawienia
się próbie referendum, które grupa kilku
mieszkańców organizuje przeciwko władzom samorządowym. Do jego rąk, jak
stwierdził, trafiła ulotka w tej sprawie
zawierająca nieprawdziwe stwierdzenia.
Radni przyjęli z wyraźną ulgą oświadczenie przewodniczącego i nagrodzili je oklaskami, a radny pan Tadeusz Pawlikowski
krótko mu podziękował. Po takim wstępie pan Przewodniczący otworzył obrady,
stwierdził kworum i przyjął porządek
obrad.

Uchwała w sprawie szkół
w Raszynie
Głosowanie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze
gminy Raszyn do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo
Oświatowe od dnia 1 września 2017roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku, poprzedziła
kolejna analiza argumentów za i przeciw.
Po dyskusji Radni, z pełną świadomością
powagi podejmowanej decyzji, postanowili o włączeniu likwidowanego gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej.
Stosunkiem głosów 13 za do 0 przeciw,

przy 2 wstrzymujących się i 5 niegłosujących, radni ostatecznie zakończyli spór,
który od przeszło miesiąca dezintegrował
społeczność gminy Raszyn.

Uchwała w sprawie
rewitalizacji Raszyna
Ważną uchwałą, która umożliwi Gminie Raszyn aplikowanie o kolejne dotacje unijne jest Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna. Program
Rewitalizacji to dokument operacyjny,
który ma na celu realizację zadań w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej, środowiskowej
lub technicznej. Ich realizacja pozwoli
wyprowadzić obszary zdegradowane ze
stanu kryzysowego oraz stymulować rozwój społeczno-gospodarczy całej gminy.
Radni, którzy wcześniej brali udział
w tworzeniu dokumentu podczas dyskusji i warsztatów, przyjęli go jednogłośnie po kilku poprawkach redakcyjnych.
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
zakomunikował, że dzięki przyjęciu
uchwały 4 kwietnia uroczyście podpisze
dwie umowy w sprawie dofinansowania
naszej gminie budowy ścieżek rowerowych i rewitalizacji Austerii na ogólną
kwotę 8 504 715 PLN.

Inne uchwały
Radni uchwałą zmienili regulamin korzystania z boiska Wronik i przyjęli informację o kosztach programu pod nazwą
Raszyńska Karta Dużej Rodziny wynoszących łącznie 11 221 zł i 876 osobach
korzystających z karty. Następnie uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych

w Dawidach Bankowych przy ulicy Długiej, określili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, powierzyli gminie
Lesznowola zadania z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego i przegłosowali
przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na cmentarzu
w Puchałach. Przekazali Powiatowi Pruszkowskiemu kwotę 200 tysięcy w celu rozpoczęcia przebudowy ulicy Źródlanej oraz
dokonali zmian w budżecie gminy Raszyn
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Radni powiatowi
W obradach wzięli udział radni powiatowi: pani Katarzyna Klimaszewska i pan
Mirosław Chmielewski, którzy przedstawili stan inwestycji powiatowych na terenie Gminy Raszyn. Wskazali na trwającą przebudowę mostków przy ulicy
Leszczynowej w Laszczkach, budowane
rondo u zbiegu ulic Falenckiej i Olszynowej oraz poinformowali o rozpoczęciu przebudowy ulicy Źródlanej dzięki
uchwalonemu przez Radę Gminy Raszyn
dofinansowaniu powiatu w wysokości
200 tysięcy złotych.

Sprawozdanie Wójta pana
Andrzeja Zaręby
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
zaprezentował stan budowy trzech
głównych inwestycji gminnych: ośmiooddziałowego przedszkola w Raszynie,
w którym prace postępują zgodnie z harmonogramem, Hali sportowo widowiskowej, nadrabiającej zimowe opóźnienia i największej inwestycji w historii
gminy – przebudowy szkoły podstawowej w Ładach w nowoczesny obiekt kulturalno-dydaktyczny. W tym ostatnim prace
budowlane również przebiegają zgodnie
z harmonogramem. Wójt wspomniał też
o rozpoczętych pracach kanalizacyjnych
w Sękocinie Starym i budowie wodociągu
w ulicy Wichrowej. Powiadomił Radę,
że rozpoczęcie przebudowy ulicy Szkolnej zostało przesunięte do 10 kwietnia
ze względu na zaplanowany wcześniej
Bieg Raszyński.
Jacek Kaiper

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.

Kurier raszyńsKi nr 74 Kwiecień 2017 | www.raszyn.pl

7

strażacKa rodzina

SRTAŻACKA RODZINA
W naszej tradycji często używamy określenia „ Strażacka Rodzina”. Oznacza to związek na dobre i na złe, wzajemną pomoc, wspólną pracę dla siebie, swojej Małej Ojczyzny i dla jej mieszkańców. Tu działają razem wszystkie pokolenia, tworząc specyficzną więź, budując siłę organizacji, dając nadzieję kontynuacji służby. Wszystkich
nas łączy troska o bezpieczeństwo, dążymy do zapobiegania zagrożeniom przewidując złe konsekwencje zdarzeń. W czasie potrzeby spieszymy z pomocą, by ratować
życie, zdrowie i dobytek innego człowieka.
W Gminie Raszyn zadania bezpieczeństwa realizują trzy jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej od 1995 roku zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratownictwa
Gaśniczego.

Krótka prezentacja jednostek
1. OSP RASZYN – jednostka z doświadc ze n i e m t r ze c h p o ko l e ń z o j c a
na syna i wnuczka. Druhowie zahartowani w akcjach, zaangażowani w pracę
społeczną, dbający o sprzęt, który w pełni
zabezpiecza utrzymanie gotowości bojowej na wysokim poziomie. Posiadają własny teren z budynkiem strażnicy, a jednostka wyposażona jest w trzy najnowsze
wozy bojowe: super ciężki, ciężki i średni.
Takiego wyposażenia mogą pozazdrościć
im niektóre jednostki Państwowej Straży
Pożarnej w Polsce.

Prezesem Zarządu jest druh Krzysztof
Maciak, a Naczelnikiem druh Krzysztof
Marczak. Skład osobowy OSP Raszyn to
60 osób, w tym aż 19 pań w Kobiecej Drużynie Pożarniczej i 9 osób w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

sprzętem w pełni zabezpieczającym
utrzymanie gotowości bojowej w odpowiedzi na akcje ratownicze. Baza OSP
Dawidy mieści się na terenie Spółdzielni Dawidy zajmując budynek należący do Spółdzielni. W planach jest
budowa strażnicy na terenie gminnym.
Prezesem Zarządu jest druh Jerzy Giblewski a, Naczelnikiem druh Jacek Kozerski. Skład osobowy OSP Dawidy wynosi
45 osób w tym 9 kobiet.
3. OSP FALENTY – jednostka z doświadczeniem jednego pokolenia. Posiada dwa

wozy bojowe odpowiednio wyposażone.
Posiada też własny teren z budynkiem
strażnicy, który dzieli z filią Centrum Kultury Raszyn.
Oprócz podstawowej działalności
na rzecz bezpieczeństwa pożarowego
i kultury od 2014 roku działa przy OSP
Falenty filia Klubu Honorowych Dawców

Krwi PCK Strażak. Pomimo krótkiego
czasu działania Klubu w tej dziedzinie,
druhowie mają już spore osiągnięcia.
Prezesem Zarządu jest druh Arkadiusz
Możdżeń – Naczelnikiem druh Mariusz
Więch. Skład osobowy to 36 osób w tym
5 kobiet i dodatkowo 20 osobowa Drużyna Młodzieżowa.

Zaproszenie
W dniu 3 maja zapraszam na gminne
obchody Dnia Strażaka. Rozpoczną się
one Mszą Świętą w kościele Świętego
Szczepana o godzinie 15:00, a po Mszy
Świętej nastąpi przemarsz kolumny
do OSP Raszyn na uroczystą odprawę.

Podziękowania
W imieniu własnym i Zarządu Oddziału
Gminnego związku OSP RP w Raszynie:
• Dziękuję władzom samorząd ow y m Gm i ny Ra s z y n : ra d ny m ,
panu Wójtowi Andrzejowi Zarębie
za pomoc materialną w utrzymaniu
na wysokim poziomie gotowości bojowej jednostek OSP naszej gminy.
• Dziękuję darczyńcom i sympatykom
ochotniczego pożarnictwa za okazaną
pomoc i wspieranie poszczególnych
jednostek OSP. To dzięki tym środkom
i zaangażowaniu społecznemu druhów
ochotników, możemy być dumni i spać
spokojnie.
• Serdecznie dziękuję Wam druhny
i druhowie – rycerzom Świętego Floriana, za wierność tradycji i jednoczesne dążenie do nowoczesności, za troskę
o bezpieczeństwo.

2. OSP DAWIDY – jednostka z doświadczeniem dwóch pokoleń. Wyposażona
jest w dwa wozy bojowe z odpowiednim

Przyszli strażacy oglądają nowy wóz bojowy OSP Dawidy Ⓒ A. Pluta
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strażacKa rodzina

Zawody OSP 2015 Ⓒ L. Pawul

Poczty sztandarowe OSP Ⓒ J. Kaiper

ŻYCZENIA
• Życzę, by każda akcja bojowa przynosiła nam satysfakcję, że w porę zdążyliśmy z pomocą, by zawsze towarzyszyła nam życzliwość, aby w tej służbie realizowały się nasze plany i ideały. Życzę, by ratownicy byli dobrze wyszkoleni, odpowiednio wyposażeni
i bezpieczni w czasie każdej akcji ratowniczej.
• Niech piękne przykłady przechodzą z pokolenia na pokolenie, tworząc cenny dorobek naszej wielopokoleniowej strażackiej
rodziny, silnej doświadczeniem starszych, fachową wiedzą ratowników i niepokornym duchem młodych. Niech, jak każda rodzina,
brać strażacka będzie dla siebie oparciem w trudnych sytuacjach.
• Życzę dużo satysfakcji, poczucia, że jesteśmy potrzebni, pewności, że w razie potrzeby pomogą nam inni.
• Życzę bezpiecznych powrotów z akcji, dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia osobistego Wam strażacy i Waszym rodzinom.
dh. Jacek Gromek. Prezes Zarządu OGZ OSP RP

Obchody XXV lecia OSP Falenty Ⓒ arch. OSP Falenty

Strażacy z OSP Raszyn w akcji Ⓒ arch. OSP Raszyn

Strażacy z Raszyna Ⓒ arch. OSP Raszyn

Kurier raszyńsKi nr 74 Kwiecień 2017 | www.raszyn.pl
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inwestycje

Hala sportowo widowiskowa

Las zbrojeń © J. Kaiper

Plac budowy © J. Kaiper

Hala sportowo widowiskowa wynurza się spod ziemi. Na razie w postaci
zbrojeń do betonowych słupów mających wesprzeć przyszłą konstrukcję. Pracownicy wypełniają pospółką
kolejne pola pomiędzy fundamentami uzbrojone już w podejścia kanalizacyjne. Na części budowy już schną
podwylewki. Wokół piętrzą się sterty
styropianu do ocieplenia z zewnątrz
fundamentów. Pod przyszłym parkingiem, który powstanie od strony
ulicy Szkolnej, układane jest odwodnienie i rury kanalizacyjne. Redakcja
Kuriera wyraża nadzieję, że w majowym numerze pisma pokaże Państwu mury, które są znacznie bardziej
fotogeniczne.

Powstaje hala sportowa © J. Kaiper

Wypełnianie fundamentów © J. Kaiper

Plac budowy przedszkola © J. Kaiper

szkoła podstawowa w Ładach
Szkoła rośnie w oczach. Część murów nowej sali gimnastycznej, choć ze względu na rozmiary trzeba raczej mówić o hali, osiągnęła
już wysokość sześciu metrów i dale pnie się w górę. Przybywa także
murów przedszkola. W części terenu budowy, fundamenty wypełniane są
pospółką, utwardzane i przygotowywane pod ułożenie podwylewek.
Na marginesie wielkiego placu budowy powstają budynki pomocnicze,
dla magazynu i kolektora. W miarę wyłaniania się murów przestrzeń
wokół szkoły zmienia się radykalnie. Za dwa lata, w miejscu przestarzałej
wiejskiej szkółki powstanie nowoczesny kompleks dydaktyczny na miarę
naszego wieku.

Nowa sala gimnastyczna od środka © J. Kaiper
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Widok od Długiej © J. Kaiper

W tle nowa sala gimnastyczna © J. Kaiper

Praca wre © J. Kaiper

inwestycje

Wylewki raz jeszcze © J. Kaiper

Ogrodzenie © J. Kaiper

Ośmioddziałowe przedszkole w Raszynie
Wszystkie instalacje są już na miejscu. Trwa podłączanie budynku do sieci wodnokanalizacyjnej i elektrycznej. Gotowe są betonowe fragmenty ogrodzenia od strony
ulicy Poniatowskiego. Wewnątrz na podwylewki kładzione jest ocieplenie i warstwa
wylewek podłogowych. Na piętrze podłogi już czekają na wykładzinę. We wszystkich
wejściach do przedszkola zniknęły prowizoryczne zamknięcia a ich miejsce zajęły
ściany ze szkła. Systematycznie wyłania się budynek w całej swojej okazałości. Ciekawe jak będzie wyglądał za miesiąc.

Układanie wylewek © J. Kaiper

Podłączanie kanalizacji © J. Kaiper

Wejście główne © J. Kaiper

Doﬁnansowanie budowy ścieżek rowerowych i odrestaurowania austerii
W obecności pani Skarbnik w dniu 4 kwietnia br. podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach
Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 reprezentowaną przez członka zarządu Województwa Mazowieckiego, dwie umowy: na „budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych” i na „adaptację budynku Austerii na centrum integracji społeczno-kulturalnej”. Pierwsza z nich dotuje budowę ścieżek rowerowych kwotą 5 355 856
zł przy przewidzianym koszcie całego przedsięwzięcia 6 694 821 zł, zaś druga
na rewitalizację Austerii dokłada nam 3 148 849 zł przy przewidzianym koszcie
całości 4 825 662 zł. Takim wynikiem zakończył Wójt długą i żmudną akcesję
o wsparcie finansowe do dwóch ważnych dla mieszkańców Gminy Raszyn projektów infrastrukturalnych.
Od lewej: pani Skarbnik, Wójt Gminy Raszyn i Członek
Zarządu Województwa Mazowieckiego © J. Kaiper

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba informuje mieszkańców, że do końca września 2017 roku trwać będą prace
remontowe w ulicy Szkolnej w Raszynie, na odcinku
od ronda do Al. Krakowskiej. Za powstałe utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy. Zrobimy wszystko, aby były jak
najmniej dokuczliwe.

Podpisywanie © J. Kaiper

strony redaguje Jacek Kaiper
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centrum Kultury raszyn

XI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY
konkurs plastyczny pt. „KOBIETA – PODRÓŻ ŻYCIA”
8 marca w Galerii Q Centrum Kultury
Raszyn w Międzynarodowy Dzień Kobiet
odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej pt. „Kobieta – podróż życia”. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor
CKR Pan Mariusz Smolicha. Honorowy
gość Pan Andrzej Zaręba Wójt Gminy
Raszyn, ogłosił nazwiska laureatów konkursu i wręczył nagrody, a Przewodniczący Jury Pan Włodzimierz Kowalski,
aktywny artysta malarz, uzasadnił wybór
najlepszych prac.
Do konkursu przystąpiło 26 artystów
amatorów, którzy w 42 pracach zaprezentowali różnorodne ujęcia tematu. Prace
wykonane w różnych technikach malarskich
oraz technikach mieszanych, przedstawiają kobietę w podróży w różnych zakątkach świata, niekiedy sam pejzaż widziany
jej oczami lub pamiątki stanowiące

wspomnienie wyprawy. Inne prace ukazują
podróż bardziej symbolicznie, jako rzeczywistą bądź mentalną w głąb wewnętrznego, duchowego świata.
GRAND PRIX otrzymała Pani Jolanta
Antczak za pracę pt. „Życie jak kabaret,
nie męczy mnie”, a wyróżnienia: Pani
Renata Celmer za pracę pt. „El Calafate”,
Pani Grażyna Sanojca za pracę pt. „Paryż”,
Pani Ewa Stasiak za pracę pt. „Początek
podróży” oraz Pani Krystyna Strzelecka
za pracę pt. „Wielka wyprzedaż”.
CKR, fot. Anna Pluta

KONCERT MUZyKI BAROKOWEJ – villaNOva
W sobotnie popołudnie 18 marca
przenieśliśmy się w czasy odległego
baroku za sprawą zespołu grającego
na instrumentach z epoki i śpiewaka
operującego głosem kontratenorowym.
Pani Joanna Morska-Osińska, grająca
na skrzypcach barokowych, opowiadała
w trakcie koncertu o budowie
instrumentów i genezie powstania

niektórych utworów. Usłyszeliśmy
barokowe utwory instrumentalne Bacha,
Haendla, Boccheriniego w opracowaniu
Jacka Urbaniaka (flet prosty) na kwartet
barokowy w składzie flet prosty, skrzypce,
viola da gamba (Paweł Zalewski)
i pozytyw (Michał Sawicki). Przepiękne
arie z oper Heandla i polskojęzyczne
pieśni Krzysztofa Klabona wyśpiewał
p r z y a ko m p a n i a m e n c i e ze s p o ł u
Michał Sławecki - niezwykle energiczny
i wrażliwy młody człowiek obdarzony
perlistym jasnym głosem. Cały koncert
utrzymany był w barokowej stylistyce
przy subtelnym nagłośnieniu przenosząc
słuchaczy do pałacowych wnętrz.

SPEKTAKL PT. „RYCERZ”
W ramach „Bliskich Spotkań z Teatrem”
Centrum Kultury Raszyn zaprosiło
w środę 22 marca na spektakl pt.
„Rycerz” w wykonaniu grupy teatralnej
„Teatr pospieszny” działającej przy
CKR. Scenariusz, muzykę i reżyserię
opracował Dariusz Bilski prowadzący
zajęcia grupy teatralnej. W rolę
tytułowego rycerza wcielił się Krzysztof
Wolszczak, znany nam już z roli Cześnika
z „Zemsty” A. Fredry, w pozostałych
rolach zobaczyliśmy (w kolejności
alfabetycznej) Weronikę Dąbrowską,
Wiktorię Dąbrowską, Olę Gabrylewicz,
Beatę Gronek , Franciszka Jędrzejczyka,
Tomasza Lewandowskiego, Danutę
M a j e w s k ą -Wa l c z u k , A l i n ę Ew ę
Pawłowicz, Ewę Wykrotę i Olę Wysocką.
Był to spektakl oszczędny w formie,
a bogaty i trudny w warstwie tekstowej.
Z trudnego zadania prowadzenia
długich i skomplikowanych dialogów,
aktorzy wyszli obronną ręką. Spektakl
przyjęto owacją na stojąco. W czerwcu,
na podsumowanie roku edukacyjnokulturalnego, będziemy mogli powtórnie
ich podziwiać.

Niech Święta Wielkiej Nocy
będą czasem duchowego wzbogacenia
i umocnienia, dającego radość, pokój i nadzieję.

Wesołego Alleluja!
życzą Dyrektor i Pracownicy
„Centrum Kultury Raszyn”
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Gmina raszyn

DNI RASZYNA 2017

PROGRAM
19 KWIETNIA (ŚRODA)

22 KWIETNIA (SOBOTA)

Święto Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie –
uroczystości na terenie szkoły. Organizator: SP Raszyn

XXXII Rajd „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII” im. por. hm. Jana
Cierlińskiego. Tegoroczny temat rajdu: 75. rocznica utworzenia Armii
Krajowej w 1942r. Zbiórka uczestników przy Szkole Podstawowej
w Raszynie, ul. Szkolna 2, Organizator: SP Raszyn, Centrum Kultury Raszyn

GODZ. 8:30

GODZ. 17:00

Złożenie kwiatów w miejscach upamiętniających Bitwę po Raszynem
przez delegacje placówek samorządowych, szkół i mieszkańców.

GODZ. 18:00

Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny. Kościół św. Szczepana
w Raszynie.

20 KWIETNIA (CZWARTEK)

GODZ. 9:00

GODZ. 12:00 – 19:00

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o puchar Wójta
Gminy Raszyn „Brawo” 2017 / Uroczysta Gala o godz. 17.00 . Szkoła
Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2, Organizator: CKR, SP Raszyn

GODZ. 12:00

Wieczór z historią – prelekcja „Czego nie wiemy o bitwie
pod Raszynem 1809” oraz projekcja filmu fabularyzowanego pt.
„Raszyn 1809” Centrum Kultury Raszyn

PIKNIK RODZINNY Z HISTORIĄ. Atrakcje: animacje dla dzieci / Apel
Wojsk Napoleońskich / pokaz Kosynierów / możliwość przejażdżki
tramwajem konnym po miejscach związanych z bitwą pod Raszynem /
terenowa gra rodzinna / manewry / biwak wojskowy / rzemiosła dawne
/ nauka tańców historycznych / dla wszystkich obecnych poczęstunek
/ Park Pałacowy ITP Al. Hrabska 3. Organizator: Stowarzyszenie Projekt
Raszyn, przy wsparciu: Gmina Raszyn, ITP w Falentach, UDSKiOR, Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie, PU Hetman

21 KWIETNIA (PIĄTEK)

23 KWIETNIA (NIEDZIELA)

Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych
Gminy Raszyn. Szkoła Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2,
Organizatorzy: SP Raszyn, Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie

Poranek filmowy dla dzieci „Baśnie i Bajki polskie” /Wstęp wolny!/
Centrum Kultury Raszyn

GODZ. 10:00

II edycja konkursu historycznego dla uczniów szkoł z Gminy Raszyn
„Wokół Bitwy pod Raszynem 1809” Centrum Kultury Raszyn

GODZ. 18:00

GODZ. 9:00

GODZ. 11:30

Projekcja filmu fabularyzowanego pt. „Raszyn 1809” dla uczniów
SP Raszyn Centrum Kultury Raszyn

GODZ. 13:00

Igrzyska Lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych. Szkoła
Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2, Organizatorzy: SP Raszyn, Gminny
Ośrodek Sportu w Raszynie, Centrum Kultury Raszyn

GODZ. 18:00

Otwarcie wystawy malarstwa pt. „Miau? Miau!” raszyńskiej
artystki Joanny Kobryń. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie,
ul. Poniatowskiego 20

GODZ. 13:00
GODZ. 17:30

Wernisaż wystawy i ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego
„Ziemia Raszyńska w obiektywie” Centrum Kultury Raszyn

GODZ. 18:00

Recital Jacka Borkowskiego

¯y³em jak chcia³em
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A
Bilety w cenie 40 zł, 30 zł, 20 zł
(seniorzy, uczniowie i studenci)
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Klub seniora rybie

Klub Seniora Rybie

Rybianie w Kozienicach Ⓒ F. Kobiałka

Klub Seniora Rybie działający przy CKR Raszyn ma swoją siedzibę w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu. Tu odbywają się cotygodniowe dyżury Zarządu i przynamniej
raz w miesiącu spotkania wszystkich członków Klubu, kiedy to spędzamy wspólny
wieczór w miłej atmosferze przy kawie i ciasteczku. Tutaj też, dwa razy w tygodniu
ćwiczą swe umiejętności i przygotowują kolejne programy członkowie Zespołu Folklorystycznego Rybianie.
Powstaliśmy prawie 10 lat temu, a dziś
jesteśmy prężną grupą społeczną liczącą
145 osób. Jesteśmy zaprzyjaźnieni, lubimy
przebywać w swoim towarzystwie, realizować wspólnie swoje pasje, zarażać się
od siebie nawzajem nowymi. Nasi seniorzy gotowi są na każde wyzwanie, chętnie poświęcają swój czas dla dobra ogółu.
Są niezwykle kreatywni, wykazują się
wieloma talentami, czego dowodem są
nasze występy cieszące się niezwykłą
popularnością. Bierzemy czynny udział
w uroczystościach państwowych, parafialnych, osiedlowych i przedszkolnych
organizowanych przez władze samorządowe gminy i różne instytucje gminne.
Chętnie integrujemy się z pozostałymi
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klubami działającymi na terenie naszej
Gminy, jak również Gmin ościennych.
Zespół Rybianie, który istnieje od 2008
roku uczestniczy w festiwalach i przeglądach twórczości artystycznej Seniorów.
Z każdego występu wracamy z nagrodą.
Dodatkowym atutem Klubu jest możliwość spotkania w ważnych dniach, tj.
Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Seniora,
Spotkania Wielkanocne i Wigilijne.
Zapraszani jesteśmy do odległych
gmin, np. Magnuszewa, gdzie odnieśliśmy wielki sukces, a występ Zespołu
Rybianie okraszony monologami Aliny
Wolskiej – Gryba transmitowano w lokalnej telewizji. Nasze sukcesy nie tylko nam
przydają splendoru, ale też promują

gminę Raszyn na zewnątrz. Członkowie
Klubu uczestniczą w życiu kulturalnym.
Organizujemy wyjścia do teatru, kina,
muzeum. Wyjeżdżamy na pielgrzymki
oraz wycieczki krajoznawcze finansowane
z własnych środków. Transport jest dotowany, za co z całego serca dziękujemy
władzom Gminy oraz sołtysom.
Nasi seniorzy uczestniczą w zajęciach gimnastyczno-rehabilitacyjnych
na basenie oraz na terenie Świetlicy Środowiskowej w Rybiu. Czynimy wszystko,
by przynależność do Klubu była źródłem
inspiracji oraz osobistej satysfakcji.
Klub Seniora Rybie zaprasza emerytów,
którzy chcieliby do nas dołączyć w każdy
poniedziałek w godz. 11-13 do Świetlicy
Środowiskowej na ul. Spokojnej w Rybiu.
Wszystkim mieszkańcom Gminy
życzę pogodnych, wesołych, pełnych
ciepła rodzinnego Świąt Wielkanocnych oraz Mokrego Dyngusa.
Halina Pachulska, Przew. Klubu Seniora Rybie

Dożynki 2011 Ⓒ E. Raubo

W kawiarence WarSawy w Rybiu Ⓒ M. Kaiper

W kawiarence WarSawy Ⓒ M. Kaiper

Klub Seniora Rybie na Mazurach Ⓒ arch. Klubu

Koncert Kolęd w Rybiu Ⓒ J. Kaiper

W programie patriotycznym Ⓒ M. Kaiper

Kurier raszyńsKi nr 74 Kwiecień 2017 | www.raszyn.pl

Klub seniora raszyn

Jak dobrze nam Seniorom
Przebrzmiały wspomnienia październikowych obchodów 20-lecia powstania
Klubu Seniora Raszyn, a Zarząd ze zwiększoną aktywnością kontynuuje prace.
W końcu 2016r. Seniorzy uczestniczyli w kilku jednodniowych wycieczkach: do Torunia, Łowicza i Miedniewic.
Na uwagę zasługują mało znane Miedniewice z Sanktuarium Matki Boskiej
Świętorodzinnej z XVII w., zwane
w owym czasie Mazowiecką Częstochową.
Cudowny obraz Świętej Rodziny koronował biskup warmiński, znany poeta,
Ignacy Krasicki. Tu modlili się polscy królowie – Stanisław Leszczyński i Stanisław
August Poniatowski. Wnętrze kościoła,
chyba jedyne w Polsce, jest smutne,
bowiem po upadku Powstania Styczniowego, na znak żałoby narodowej na czrno
pomalowano ołtarze, ławki, konfesjonały.
To działanie wiernych świadczy o wielkiej
rozpaczy Polaków z powodu oddalenia
nadziei o wolnej Polsce.
Zwiedzaliśmy też Zamek Królewski
i Warszawę udekorowaną świetlnymi
cudeńkami – ozdobami z okazji Bożego
Narodzenia. Dotarliśmy też do Wilanowa,
gdzie oglądaliśmy bajkowy, królewski
ogród światła.
W tym okresie kilkakrotnie byliśmy
w teatrze oraz na koncertach w Otrębusach i w Centrum Kultury Raszyn.
My Seniorzy dziękujemy dyrektorowi,
Panu Mariuszowi Smolicha za zapraszanie członków naszego Klubu na interesujące koncerty przez niego organizowane.
Oczywiście Zarząd Klubu zorganizował zabawę sylwestrową dla Seniorów.

Życzenia Wielkanocne Ⓒ M. Kaiper

Odbyło się też spotkanie z poczęstunkiem
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tym
spotkaniu zasłużony dla Klubu Seniora
Raszyn Pan Ludwik Jankowski recytował
swoje okolicznościowe wiersze poświęcone Babciom i Dziadkom. Niektóre tak
dowcipne, że chętnie je przytaczam:
Babcia po zdjęciu zaćmy
Do domu powróciła,
Patrząc w lustro,
Zmarszczki zobaczyła,
Omal szoku dostała,
Że po kilku dniach,
Tak się zestarzała.
Cieszy się, że lepiej widzi,
Ale nigdzie nie wychodzi,
Bo zmarszczek się wstydzi
A zakończył Poeta swój występ wierszem
refleksyjnym:
Do mojego życia przyszła jesień,
A noszę w sercu maj, a nie wrzesień,

Alicja Siewiera i Izabela Makarska Ⓒ M. Kaiper

Chodzenie po dyngusie Ⓒ M. Kaiper

Seniorki i P. Piskorz Ⓒ M. Kaiper

Uroczystość 20. lecia Klubu

Uśmiecham się często,
I czasem śpiewam, Bo ja się nie starzeję,
Ale dojrzewam.
7 marca, w wigilię Dnia Kobiet i Panów,
odbyło się comiesięczne spotkanie
Seniorów z udziałem zaproszonych
gości: Wójta Andrzeja Zaręby, jego z-cy
Michała Kucharskiego, Dyrektora GOS
Katarzyny Klimaszewskiej, Dyrektora
CKR Mariusza Smolichy, przedstawicielkami Rady Gminy i zaprzyjaźnionych Klubów Seniora. W części artystycznej wystąpiły „Seniorki” i „Barwy jesieni” oraz Pani
Alina Wolska-Gryba. Po jej zakończeniu
były życzenia, kwiaty i poczęstunek.
Klub Seniora w Raszynie może
pochwalić się swoimi artystami, bowiem
występują z koncertami na różnych scenach. Często przywożą puchary i dyplomy.
Tylko ostatnio „Seniorki” zajęły II miejsce
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie, a „Barwy Jesieni” takie same laury
zdobyły na przeglądzie zespołów ludowych w Domu Kultury Zacisze. Aktywne
działanie Zarządu, z Przewodniczącą
Barbarą Turek, na czele, przyczynia się
do systematycznego wzrostu mieszkańców zapisujących się do naszego Klubu.
Seniorzy bardzo dziękują władzom
gminy, a szczególnie wójtowi Andrzejowi
Zarębie za opiekę i życzliwość. Bez niej nie
moglibyśmy tak aktywnie działać.
Teresa Szostak

Gościnny występ w Klubie Seniora Rybie
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przedszKole pod topolą

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAłAMI
INTEGRACYJNYMI NR 1
„POD TOPOLĄ”
Twoje dziecko ma 3, 4, 5 lub 6 lat? Planujesz zapisać je do przedszkola publicznego?
A może chcesz zmienić przedszkole, do którego teraz chodzi?
Twoje dziecko potrzebuje dodatkowego wsparcia specjalistycznego?
Przyjdź do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
„Pod Topolą”
Rozbudzimy w Twoim dziecku ciekawość świata i ludzi. Z nami
odniesie sukcesy i poradzi sobie z trudnościami. Odkryjemy jego
zdolności twórcze i pomożemy w rozwijaniu indywidualnych
zainteresowań. Tu pozna smak tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia – deficytowych wartości w dzisiejszym świecie.

samo, wszyscy mają jednakowe prawa i obowiązki.
Wcześnie rozpoczęta praca terapeutyczna z rehabilitantem,
psychologiem, logopedą/ neurologopedą, terapeutą SI, pozwoli
osiągnąć Twojemu dziecku znacznie lepsze efekty niż jej rozpoczęcie np. w wieku lat czterech czy pięciu. Stracony czas jest
trudny do nadrobienia.
„Dotykając” integracji Twoje zdrowe dziecko będzie bardziej
wrażliwe, empatyczne i tolerancyjne, nauczy się nieść bezinteresowną pomoc oraz tego, aby nie oceniać po pozorach.

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

Stwarzamy dzieciom jak najwięcej okazji do jej rozwijania.
Interesujące sytuacje edukacyjne pozwolą Twojemu dziecku
doświadczać, przeżywać i eksperymentować. Właśnie te działania będą wymagać od niego indywidualności i oryginalności.
Pracując metodami aktywizującymi angażujemy różne zmysły i kanały percepcji dziecięcej. Dzięki temu dzieci lepiej zapamiętują i przyswajają przekazywane im treści.

Nasze WaRtOŚCI zasaDNICze tO:
BEZPIECZEńSTWO

Bezpieczeństwo i zdrowie Twojego dziecka jest dla nas
najważniejsze.
Organizacja dnia w przedszkolu, wszystkie zabawy i zajęcia,
pobyt w ogrodzie, wycieczki i wyjścia zawsze najpierw rozpatrujemy pod kątem bezpieczeństwa dzieci, zapewnienia im higienicznych warunków środowiskowych oraz stosowania zasad
higieny psychicznej.
Uczymy dzieci dbałości o własne bezpieczeństwo min.: umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, właściwego
doboru zabaw, ostrożnego zachowania wobec obcych osób
i zwierząt.
W zakresie dbałości o własne zdrowie kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe oraz dbamy o rozwój sprawności
fizycznej.

INTEGRACJA

Przedmiotem naszej szczególnej dumy i troski jest praca
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od ponad
10 lat przyjmujemy do przedszkola dzieci zdrowe rozwijające się prawidłowo, ale również te, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się, które nie mówią, źle słyszą, mają
ADHD czy spektrum autyzmu. Wszystkie dzieci traktujemy tak
16
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako nauczyciele zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za jakość nauczania i wychowywania Twoich dzieci. Nasze
działania planujemy, modyfikujemy, ewaluujemy. Pamiętamy
o indywidualnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych oraz

przedszKole pod topolą

możliwościach psychofizycznych dzieci. Nasza odpowiedzialność ogranicza się nie tylko do „za coś” i „przed kim”. Jesteśmy
odpowiedzialności „za kogoś" – za Twoje dziecko, jego zdrowie,
bezpieczeństwo i rozwój.

WIEDZA

Nasz przedszkole to miejsce przygotowujące dzieci do osiągnięcia gotowości szkolnej, do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Zadbamy o sprawność intelektualną
Twojego dziecka, dojrzałość emocjonalną i społeczną. Z nami
pozna litery, odczyta pierwsze wyrazy, rozpozna symbole narodowe Polski. Pozna jej historię i kulturę.

Nasze atuty:
OFERTA EDUKACYJNA

Liczne zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
takie jak pantomima, zajęcia taneczne, zajęcia umuzykalniające, język angielski, piłka nożna, religia, gimnastyka korekcyjna wspomagają wszechstronny rozwój Twojego dziecka.
Różnorodność proponowanych dzieciom działań – wycieczki,
innowacje pedagogiczne, metoda projektu, edukacja informatyczna, teatrzyki i koncerty dają im możliwość samorealizacji,
uczestniczenia w ciekawych i twórczych zajęciach.
Od marca 2014 roku w naszym przedszkolu działa zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Specjalistycznymi zajęciami WWRD obejmujemy nie tylko naszych wychowanków,
ale także dzieci, które na co dzień nie uczęszczają do naszego
przedszkola.

KADRA PEDAGOGICZNA

Pracujemy z pasją. Wychowujemy i uczymy z sercem.
Jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci, uważnie obserwujemy ich
rozwój. Ciągle doskonalimy się chcąc sprostać zmianom w otaczającym nas świecie. Kadra pedagogiczna naszego przedszkola
to wykształceni i zaangażowani nauczyciele, podwyższający
swoje kwalifikacje. W większości jesteśmy pedagogami przedszkolnymi i wczesnoszkolnymi. Wspiera nas zespół pedagogów

specjalnych/ specjalistów – logopeda, psycholog, fizjoterapeuta z uprawnieniami terapii integracji sensorycznej, surdopedagog. To co dla nas ważne, to działanie zespołowe.

PRZESTRZEń EDUKACYJNA

Dobrze wyposażone i przestronne sale zachęcają do nauki
i zabawy. Gabinety do pracy indywidualnej, sala do terapii ruchowej i SI oraz Sala Doświadczania Świata to miejsca gdzie prowadzona jest bardzo intensywna praca terapeutyczna.
Duży i dobrze zagospodarowany ogród przedszkolny stanowi
dla Twojego dziecka niewyczerpane źródło pomysłów do zabaw
i zajęć rekreacyjnych. To tu wspólnie nakarmimy ptaki, wyhodujemy własnoręcznie posiane warzywa, rozwiniemy zainteresowania przyrodnicze.

WSPółPRACA Z RODZICAMI

Rodzic powinien się tak samo dobrze czuć w przedszkolu jak
jego dziecko.
Jesteś najważniejszą osobą w życiu swojego dziecka, my jedynie wspieramy Cię w prawidłowym procesie wychowawczym.
Jesteśmy Twoimi sprzymierzeńcami. Aktywna współpraca
z domem rodzinnym jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących osiąganie dobrych rezultatów w pracy
wychowawczej i dydaktycznej. Oferta naszych kontaktów jest
bardzo bogata i zróżnicowana: kontakty indywidualne, zebrania grupowe, zajęcia otwarte, spotkania warsztatowe, uroczystości przedszkolne połączone z występami artystycznymi dzieci,
imprezy okolicznościowe, konsultacje pedagogiczne i wiele
innych.
Jeżeli należysz do Tych, którzy są przekonani o znaczeniu
edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka DOŁACZ DO NAS.
ZAPRASZAMy.
DNI OTWARTE PRZEDSZKOLA: 6 kwietnia 2017 r.
w godz. 15:00 – 17:00. Czekamy.
TERMIN REKRUTACJI: od 29 marca do 11 kwietnia

Dyrektor Przedszkola Hanna Pasterska, Nauczyciele i pracownicy

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie

Siedziba
ul. Pruszkowska 21c
05-090 Raszyn
tel. (22) 498 14 06
Pn.-Pt. 7:00-17:30

ul. Godebskiego 1
05-090 Raszyn
tel. (22) 720 25 70
Pn.-Pt. 7:00-17:00

www.przedszkoletopola.pl
e-mail: sekretariat@przedszkoletopola.pl
www.facebook.com/przedszkolepodtopola
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Gminna biblioteKa publiczna

tyDzień BiBliOtek
eDycJA rASzyńSkA
W dniach 8-15 maja obchodzimy Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek. Hasło tegorocznej, XIV edycji brzmi: „Biblioteka.
Oczywiście!” i jak zwykle, zachęca do odwiedzania w tym
czasie placówek bibliotecznych. Z tej okazji przygotowujemy szereg wydarzeń: warsztaty plastyczne, rękodzielnicze,
tabletowe, a także grę terenową. W programie:

8 maJa, gODz. 11:00 (BiBliOtekA głóWnA)
Gra terenowa „Biblioteka tajemnic” – dla klasy 6B ze Szkoły
Podstawowej w Raszynie.
9 maJa, gODz. 16:00 (FiliA W JAWOrOWeJ)

Warsztaty decoupage dla dorosłych – WSTęP WOLNy.

10 mAJA, gODz. 11:00 (BiBliOtekA głóWnA)

Gra terenowa „Biblioteka tajemnic” – dla klasy 4B ze Szkoły
Podstawowej w Raszynie.

11 maJa, gODz. 17:00 (FiliA W JAWOrOWeJ)

Warsztaty tabletowe dla dzieci i młodzieży – WSTęP WOLNy.

12 maJa, gODz. 10:30 (BiBliOtekA głóWnA)

Warsztaty plastyczne „Co wypanda, a co nie wypanda” z ilustratorką Olą Cieślak – dla Grupy Fioletowej z Przedszkola
Pod Topolą.

15 maJa (FiliA W JAWOrOWeJ)

Finał akcji samodzielnego czytania „Czytam sobie”, wręczenie
nagród.

Wystawa MIAU? MIAU!...
21 kwietnia (piątek) o godz. 18:00 w Czytelni Biblioteki Głównej (ul. Poniatowskiego 20) odbędzie się otwarcie wystawy prac
Joanny Kobryń, artystki, plastyczki, projektantki ubrań i biżuterii
oraz… pozytywnie zakręconej kociary. W jej ogrodzie azyl znalazło kilkanaście kotów, a w domu niepodzielnie królują dwa:
Szafa i Sewer. Artystka może o nich opowiadać godzinami. Być
może, jak sama podkreśla, napisze o nich kiedyś książkę lub
wiersze. Centralną postacią kwietniowej wystawy będzie więc
właśnie kot. Choć został udomowiony sześć tysięcy lat temu,
znany jest ze swej niezależności i tajemniczości – wszak chadza
własnymi ścieżkami, a do tego inspiruje niezmiennie artystów,
by wspomnieć choćby Kota w Butach Charlesa Perrault, Mruczysława E.T.A. Hoffmana, czy bułhakowskiego Behemota. Podczas
wystawy, zatytułowanej po prostu „Miau? Miau!”, kot przemówi
własnym głosem: na obrazach, biżuterii i ubraniach. Serdecznie
zapraszamy nie tylko kociarzy. Wstęp wolny!
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sport

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie – Misja i Wizja
Świat wokół nas nieustannie się zmienia. Obserwujemy nowe
oczekiwania mieszkańców i klientów. Powstają nowe trendy.
To co kiedyś było niepotrzebne, dziś staje się niezbędne. Rosnąca
konkurencja wymusza na nas ciągłą aktywność w tworzeniu
nowych standardów. Dlatego Gminny Ośrodek Sportu, jak
każde nowoczesne przedsiębiorstwo czy jednostka samorządowa, wdraża założoną „misję i wizję”, której celem jest satysfakcja naszych mieszkańców i klientów. Wprowadzamy nowe
rozwiązania, tworzymy nową ofertę, nowe usługi, modernizujemy i budujemy, a wszystko w myśl podstawowej zasady statutowej GOS: „rozwój sportu i rekreacji wśród lokalnej społeczności”.

Świadomość społecznej odpowiedzialności
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie, jak każda jednostka samorządu lokalnego, realizując swój zasadniczy cel statutowy,
musi mieć świadomość społecznej odpowiedzialności za to
co czyni. Jednocześnie idea służenia społeczeństwu, w warunkach zaostrzającej się konkurencji, jest bardzo ważna. Właściwe
wypośrodkowanie między maksymalizacją dochodowości,
a minimalizacją kosztów jest niezwykłym zadaniem. Niezbędne
jest prowadzenie różnorodnych analiz ekonomicznych, które są
narzędziem umożliwiających podjęcie trafnych decyzji. Dlatego
tak ważna jest praca w myśl następujących zasad: zasada gospodarności, zasada przedsiębiorczości.

MISJA GOS:

Naszą misją jest tworzenie wyjątkowego miejsca dla naszych
mieszkańców i klientów, niezależnie od wieku. Głównym
celem jest oferowanie wysokiej jakości sportu i rekreacji dla

niemowlaków i kobiet w ciąży, dzieci i młodzieży, dorosłych,
seniorów, niepełnosprawnych, klientów biznesowych i przedsiębiorstw. Nasza misja, niezmiennie od lat, wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Opisuje cel GOS i stanowi punkt
odniesienia dla podejmowanych przez nas działań.

Misję realizujemy poprzez:

• zapewnienie bezpiecznej, czystej i atrakcyjnej przestrzeni,
służącej do rozwoju sportu i rekreacji
• tworzenie warunków do aktywnego uprawiania sportu
• zapewnienie szybkiej, profesjonalnej, uprzejmej oraz kompleksowej obsługi
• utrzymanie czystych, wygodnych i sprawnych obiektów: pływalnia, boisko Wronik, boiska Orlik
• tworzenie przyjaznej, pełnej szacunku atmosfery, dla mieszkańców i klientów w każdym wieku
• poczucie odpowiedzialności za społeczność lokalną, poprzez
wspieranie działań charytatywnych np. Światowy Dzień Wiedzy
nt. autyzmu
• rozwój integracji lokalnej społeczności poprzez tworzenie
wszelkich ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych
• współpracę z innymi jednostkami samorządu lokalnego,
m.in. szkołami gminnymi, przedszkolami, Centrum Kultury
Raszyn, Klubem Sportowym Raszyn, Świetlicą Środowiskową
w Rybiu, Ogniskiem Wychowawczym Jaworowa

WIZJA GOS:

To działalność GOS nastawiona na poprawę życia mieszkańców
Gminy Raszyn, ciągłe podnoszenie jakości sportu i rekreacji, rozbudowa oferty Gminnego Ośrodka Sportu na potrzeby lokalnej
społeczności. Chcemy, z myślą o mieszkańcach i klientach, rozwijać potencjał sportowo-rekreacyjny i budować rzetelne relacje z mieszkańcami i partnerami. Nasz priorytet to rozwijanie
sportu, aktywności ruchowej i integracji społecznej.
Ze sportowym pozdrowieniem Dyrekcja oraz Pracownicy GOS

Szanowni Państwo,
Gminny Ośrodek Sportu informuje, że na stronie internetowej basenraszyn.pl
w zakładce „Budowa hali sportowej w Raszynie” mogą Państwo na bieżąco
śledzić budowę nowego obiektu. Zdjęcia z budowy Hali Sportowej będą,
co tydzień, aktualizowane.
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Wesołych Świąt!
Przed nami Święta Wielkanocne. W dawnych czasach, kiedy nie było jeszcze maili i sms-ów znajomi
i rodzina, wysyłali do siebie kartki świąteczne. Pisali nich, że życzą wszystkiego najlepszego i że pamiętają
o danej osobie czy rodzinie. Dziś kartki prawie poszły w niepamięć. Myśląc, że to szkoda dzieci ze świetlicy
Szkoły Podstawowej w Raszynie, razem ze swoją Panią Grażyną Dąbek, przygotowały przepiękne karki
świąteczne. Będą one wzorem dla wydrukowanych i wysyłanych, dawnym zwyczajem, kartek.

