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prezydent rp w raszynie

Prezydent RP pan Andrzej Duda w Raszynie

Wizyta tej rangi w historii Gminy Raszyn 
wydarzyła się po raz pierwszy. Wcze-
śniej odwiedził nas Książę Józef Ponia-
towski i  z  jego wizyty jesteśmy do tej 
pory dumni, ale przypomnę, że waleczny 

książę był zaledwie ministrem wojny 
w rządzie Księstwa Warszawskiego. Tym 
razem spotkał nas zaszczyt gościć Prezy-
denta RP pana Andrzeja Dudę, który w  
firmie Walform, należącej do pana Wła-
dysława Walczaka, podpisał nowelizację 
ustawy o swobodzie działalności gospo-
darczej, zgodnie z którą nowo tworzone 
regulacje prawne będą uwzględniać 
wpływ przepisów na miko, małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Nowelizacja, przygoto-
wana na wniosek Prezydenta w połowie 
2016 r., powstała w trosce o niemal 99% 
przedsiębiorstw w Polsce. 

Przebieg wizyty

O godzinie 11.00 drzwi zakładu otwarto 
dla gości i akredytowanych dziennika-
rzy, którzy tłumnie zjechali, aby uwiecz-
nić to wydarzenie. Godzinę później pod 
budynek podjechała kawalkada lśnią-
cych limuzyn. Pan Prezydent wszedł 
do zakładu wejściem biurowym, powi-
tany u progu przez Wójta Gminy Raszyn 
pana Andrzeja Zarębę, starostę prusz-
kowskiego pana Maksyma Gołosia i panią 
Annę Matracką wiceprzewodniczącą Rady 
Gminy Raszyn, która wręczyła dostoj-
nemu gościowi bukiet złożony z pięknych 

białych i czerwonych róż. Wchodzącego 
na salę pana Prezydenta powitały oklaski, 
a on sam uścisnął dłoń każdemu z wita-
jących go przedstawicieli województwa, 
gminy i powiatu. Następnie przywitał się 
z panem Władysławem Walczakiem, jego 
rodziną oraz pracownikami firmy. 
 W wygłoszonym następnie przemó-
wieniu Prezydent uzasadnił znaczenie 
ustawy dla małych i średnich przedsię-
biorstw mówiąc: „Inicjatywa wydawa-
łoby  się drobna, ale niezwykle ważna 
i można powiedzieć, że aż dziw bierze, 
iż do tej pory jej nie zrealizowano. Prze-
cież ona powinna się znaleźć w polskim 

Wójt Andrzej Zaręba wita Prezydenta RP Andrzeja Dudę Ⓒ A. Pluta

Prezydent RP z Prezesem W. Walczakiem Ⓒ J. Kaiper

Prezydent RP z pracownikami firmy Walform Ⓒ A. Pluta
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podpisanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

systemie prawnym już bardzo dawno 
temu, a jej nie było”. Po nim zabrał głos 
inicjator ustawy, prezes ZPP, pan Cezary 
Kaźmierczak, który mówiąc: „Większość 
praw, które były w Polsce uchwalane, two-
rzono z myślą o 4 tysiącach dużych firm, 
a nie o mrowisku gospodarczym, liczą-
cym 2 mln przedsiębiorstw” – podkreślił, 
że nowela kończy dyskryminację prawną 
małych i średnich przedsiębiorstw.
 Po wygłoszeniu przemówienia Prezy-
dent RP pan Andrzej Duda złożył podpis 
pod ustawą, a następnie zaprezentował 
dokument uczestnikom uroczystości. 
Od dnia 22 lutego 2017 roku, jak głosi 
ustawa, nie wolno tworzyć przepisów, 
które godziłyby w  interesy średnich 
i  małych firm. Odtąd każda regulacja 
prawna, „która mogłaby wpływać na sferę 
praw i obowiązków majątkowych przed-
siębiorców albo mogłaby wpływać na 
kwestię praw i  obowiązków przedsię-
biorców wobec administracji publicznej, 
będzie musiała zawierać badanie skut-
ków, jakie dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców ta regulacja wywoła 
i  umieszczenie wyniku tego badania 
w uzasadnieniu ustawy.”
 Po podpisaniu ustawy pan Prezydent 
w towarzystwie pana Władysława Wal-
czaka zwiedził zakład zapoznając się 
z procesem produkcyjnym i wyrobami. 
Pan Prezydent wkrótce pożegnał się 
i odjechał, a nam Raszynianom pozostała 
satysfakcja.                Jacek Kaiper

Samorząd Powiatu Pruszkowskiego z Prezydentem RP Adrzejem Dudą Ⓒ A. Pluta

Ustawa podpisana Ⓒ J. Kaiper

Z okaZji Dnia kobiet
składam wszystkim Paniom, 
mieszkankom Gminy Raszyn 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 
spełnienia najskrytszych marzeń 

i satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym.

Życzę Wam, żeby uśmiech i radość, przyjaźń i miłość, 
zdrowie i pogoda towarzyszyły każdej chwili życia.

Drogie Panie, dziękuję Wam, 
że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym

Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
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rada gminy raszyn

XXXI Sesja Rady Gminy Raszyn
Podczas XXXi sesja Rady Gminy Ra szyn, 
26 stycznia 2017 roku podjęto szereg 
uchwał.

Uchwały

Rada przyjęła 4 uchwały dotyczące pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego: dla części terenów położonych 
w  Dawidach Bankowych, rejonach 
ulicy Warszawskiej oraz Starzyńskiego 
i Kwiatów Polnych, dla III Obszaru we 
wsi Wypędy oraz dla części terenów 
położonych w  Falentach, w  rejonie 
ul. Poniatowskiego. 
 W  związku z  nowelizacją ustawy 
o systemie oświaty i o dochodach jed-
nostek samorządowych, znowelizowano 
uchwałę Rady Gminy Raszyn uściśla-
jąc kogo dotyczy pobór opłat za pobyt 
dziecka w przedszkolu publicznym. Uak-
tualniono uchwałą Statut Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Raszy-
nie oraz przyjęto Program Osłonowy 
Dożywiania Dzieci i Młodzieży w gminie 
Raszyn na rok 2017. Kwotą pięćdziesię-
ciu tysięcy złotych dofinansowano koszt 
zatrudnienia pracowników biurowych 

w komisariacie policji w Raszynie. Rada 
Gminy Raszyn przyjęła uchwałę reko-
mendowaną przez Wójta Gminy Raszyn 
w sprawie przystąpienia Gminy Raszyn do 
projektu w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 
2020, Priorytet II – Ochrona Środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia-
łanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa 
w aglomeracjach.

Sprawozdanie Wójta

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
przedstawił zebranym wydarzenia kul-
turalne związane ze Świętami Bożego 
Narodzenia i  Nowego Roku organizo-
wane przez Centrum Kultury w Raszynie 
i filii w Falentach oraz w Świetlicy Środo-
wiskowej w Rybiu. Stwierdził, że program 
tych placówek jest z roku na rok bogat-
szy, a wizyty na scenie raszyńskiej naj-
lepszych polskich artystów umożliwiają 
naszej publiczności kontakt z  wysoką 
kulturą, zaś nasycenie programu tre-
ściami patriotycznymi zaspokaja ważną 
potrzebę tożsamości i pełni rolę wycho-
wawczą. Odnosząc się do inwestycji 

gminnych stwierdził, że przebiegają 
zgodnie z oczekiwaniami. 
– W 8. oddziałowym przedszkolu, dzięki 
temu, że budynek jest w stanie surowym 
zamkniętym, wykonywane są instalacje 
elektryczne, wodne i grzewcze. Tempo 
prac wskazuje na to, że termin oddania 
placówki do użytkowania powinien być 
dotrzymany.
– Na terenie budowy zespołu oświato-
wego w Ładach, mimo mrozów, trwają 
prace fundamentowe, zbrojeniowe i beto-
niarskie, przerywane tylko wtedy gdy 
temperatura spada poniżej pięciu stopni. 
Pomimo kilku przerw prace posuwają się 
do przodu.
– Na placu budowy hali sportowo wido-
wiskowej prace zostały wstrzymane, choć 
ostatnio pojawił się ciężki sprzęt i  jak 
zapewnia wykonawca, niewielkie opóź-
nienie zostanie nadrobione, gdy tylko 
temperatury wzrosną.
– Wójt poinformował też o podpisaniu 
umowy z firmą KANWOD Wiesław Tar-
czyński z Węglewa, która wybuduje kana-
lizację sanitarną i deszczową w Sękocinie 
Starym. 

Jacek Kaiper

XXXII Sesja Rady Gminy Raszyn
XXXii sesja Rady Gminy Raszyn, która odbyła się 16 lutego 2017r., upłynęła pod zna-
kiem dyskusji nad kształtem gminnej edukacji. Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
pan Dariusz Marcinkowski otworzył obrady po stwierdzeniu kworum, a następnie 
Rada przyjęła, porządek obrad i protokoły dwóch poprzednich sesji.

Uchwały

Pierwsza uchwała dotyczyła nieodpłat-
nego przejęcia na rzecz gminy działki 
drogowej w  Raszynie, następną Rada 
przekazała Komendantowi Komendy 

Powiatowej Policji w Pruszkowie środki 
na sfinansowanie ponadnormatywnych 
służb dla funkcjonariuszy Policji. Kolejna 
uchwała zmieniła zasady udzielania i roz-
liczania dotacji dla niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego. Również 

uchwałą Rady Gminy Raszyn Komi-
sja Rewizyjna ustaliła swój plan pracy 
na rok 2017.

Stanowisko Rady Gminy
Raszyn w sprawie metropolii 
warszawskiej

W  dalszej części obrad Rada Gminy 
Raszyn jednogłośnie przyjęła stano-
wisko w  sprawie projektu utworzenia 

Dyskusja nad oświatą Ⓒ J. Kaiper Prezydium Rady Gminy Raszyn Ⓒ J. Kaiper
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metropolii warszawskiej. Jego treść 
publikujemy w  dalszej części Kuriera. 
Opis zagadnień związanych z projektem 
ustawy znajdziecie Państwo również 
w  informacji Wójta Andrzeja Zaręby, 
powstałej w  oparciu o  wyjaśnienia 
Wojewody Mazowieckiego i Posła Wnio-
skodawcy. Rozsyłana do mieszkańców 
informacja stanowi realizację ich prawa 
dostępu do informacji publicznej.

Projekt dostosowania sieci szkół 
gminnych do zasad reformy 
oświatowej

Głosowanie w tej sprawie poprzedziła 
wielogodzinna dyskusja, w której oprócz 
radnych uczestniczyli mieszkańcy, głów-
nie nauczyciele wygaszanego gim-
nazjum. Dyskutowano nad dwoma 
rozwiązaniami: 

 • utworzenia jednej szkoły podstawo-
wej, w której budynek dawnego gimna-
zjum stanowiłby bazę dla klas starszych, 
a budynek szkoły podstawowej dla zero-
wek i klas młodszych;

 • utworzenia w  budynku gimnazjum 
drugiej szkoły podstawowej, z klasami 
od 0 do 8.

 Uczestnicy dyskusji prezentowali 
szereg argumentów przemawiających 
za jedną bądź drugą opcją. 
 Zwolennicy pier wszej podnosili 
kwestię niższych kosztów adaptacji 
budynku oraz większe bezpieczeństwo 
dzieci dzięki oddzieleniu klas starszych 
i młodszych. 
 Ważnym problemem okazało się usta-
lenie granic okręgów szkolnych, które, 
zdaniem przeciwników dwóch szkół, 
dzieliłoby Raszyn na „lepszy” i „gorszy”. 
Z uwagi na wielkość szkół, szkoła pogim-
nazjalna po  przystosowaniu (adapta-
cji pomieszczeń dla potrzeb oddziałów 
przedszkolnych, stołówki i świetlicy) przy-
jęłaby znacznie mniej uczniów niż istnie-
jąca obok szkoła podstawowa. W wyniku 
tego powstałaby znacznie mniejsza pla-
cówka, co mogło by być odbierane jako 
utworzenie szkoły dla wybranych.
 Za drugą opcją przemawiały: większa 
pewność zatrudnienia dla nauczycieli 
i pracowników administracji oraz stwo-
rzenie mniejszych, bardziej kameralnych 
placówek. Jej zwolennicy powoływali się 
również na wyniki wcześniej przeprowa-
dzonych konsultacji społecznych. 

Stanowisko Rady Gminy Raszyn

Zgodnie z  załącznikiem do projektu 
obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im 
Cypriana Godebskiego w Raszynie obej-
mować miałby wschodnią część Raszyna 
i  Rybie, zaś obwód nowo utworzonej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Raszynie obej-
mować miałby Raszyn Zachodni, Nowe 
Grocholice oraz Puchały. 
 We d ł u g  u z a s a d n i e n i a  u c hwa ł y 
w  latach 2017-2019 w  nowo utworzo-
nej Szkole Podstawowej nr 2 w Raszy-
nie, od września 2017 r. uczyć się będą 
uczniowie wygaszanego Gimnazjum 
oraz uczniowie klas IV i VII przeniesieni 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Raszy-
nie (po trzy z każdego rocznika). Nabór 
do klas I, już według nowych obwodów, 
nastąpi w roku szkolnym 2019/2020.
 Przyjętą uchwałę, w ciągu 21 dni, oceni 
kurator oświaty oraz niewiążąco organi-
zacje związkowe nauczycieli. Do 31 marca 
2017r., po otrzymaniu opinii kuratora 
oświaty,  Rada Gminy Raszyn podejmie 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Jacek Kaiper

XXXIII Sesja Rady Gminy Raszyn
Kolejna sesja Rady Gminy Raszyn została 
zwołana 27 lutego 2017 roku na wniosek 
Wójta pana Andrzeja Zaręby. Choć pro-
gram obrad przewidywał zaledwie kilka 
punktów, to jednak trwała wiele godzin. 
Powodem zwołania sesji była konieczność 
poprawienia błędów formalnych, które 
zdaniem Kuratorium Oświaty znalazły się 
w uchwale Rady Gminy dotyczącej pro-
jektu powołania w budynku Gimnazjum 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Raszynie.
 Podczas Sesji ponownie rozgorzała 
dyskusja nad kształtem raszyńskiej 
oświaty. Tym razem uchwała o powoła-
niu drugiej, niezależnej szkoły podsta-
wowej w  budynku raszyńskiego Gim-
nazjum, nie znalazła wystarczającego 
poparcia radnych. Wywołało to pro-
test części publiczności, która opuściła 
salę obrad. Po ogłoszeniu wyników gło-
sowania Przewodniczący Rady Gminy 
Raszyn pan Dariusz Marcinkowski ogło-
sił, że rezygnuje z pełnienia swojej funk-
cji. Dalszą część obrad poprowadził jego 
zastępca pan Sławomir Ostrzyżek. Szybko 
przegłosowano dwie uchwały w sprawie 

l i k w i d a c j i  o d d z i a ł ów  p r ze d s z ko l -
nych w Szkole Podstawowej w Ładach 
i  w  Szkole Podstawowej w  Sękocinie. 
Następnie Radny pan Ryszard Kowal-
czyk złożył formalny wniosek o włącze-
nie do porządku obrad „Uchwały w spra-
wie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego” i  odczytał jej uza-
sadnienie. Po długiej dyskusji, w której 

przypomniano wszystkie argumenty 
za i przeciw, przeprowadzono głosowa-
nie, zgodnie z którym został uchwalony 
projekt włączenia Gimnazjum w Raszy-
nie do Szkoły Podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego z siedzibą w Raszynie.
 Projekt, zgodnie z obowiązująca proce-
durą, poddany zostanie poddany ocenie 
Kuratorium Oświaty oraz nauczycielskich 
związków zawodowych.                Jacek Kaiper

XXXIII Sesja Ⓒ J. Kaiper
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8 letnia szKoła w raszynie

Co dalej ze szkołami w Raszynie?
N o w a  u s t a w a  p r a w o  o ś w i a t o w e 
(dz.U.2017 poz.59) z dnia 14 grudnia 2016 
roku, likwidująca gimnazja i wprowa-
dzająca ośmioletnie szkoły podstawowe,  
zobowiązała Rady Gmin do uchwalenia 
projektu dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. 

i uchwała Rady Gminy Raszyn

Po raz pierwszy Rada Gminy Raszyn 
pochyliła się nad problemem podczas 
XXXII Sesji, w dniu 16 lutego. Na sesję 
przygotowany został jeden projekt 
uchwały, zgodnie z którym radni głoso-
wali za utworzeniem dwóch ośmiolet-
nich szkół podstawowych: Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Raszynie, przy ul. Szkolnej 
2 oraz szkoły Podstawowej nr 2 w Raszy-
nie, przy ul. Unii Europejskiej 1, w której 
działałoby, aż do wygaszenia dotychcza-
sowe Gimnazjum. Informacje o szczegó-
łach projektu znajdują się w opisie XXXII 
Sesji Rady Gminy Raszyn, na stronie obok.

ii uchwała Rady Gminy Raszyn

Kuratorium Oświaty, któremu prze-
słano projekt do zaopiniowania, uznało 
uchwałę za błędną. Z tego względu Rada 
musiała powtórnie pochylić się nad pro-
blemem.  Według przegłosowanego 
stosunkiem głosów: 10:6, (wstrzymu-
jących się 1, nieobecnych 3, niegłosują-
cych 1) projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, w Raszynie powstaje 
jedna ośmioklasowa Szkoła Podstawowa 
z siedzibą przy ul. Szkolnej 2 i Unii Euro-
pejskiej 1, do której zostaje włączone 
Gimnazjum nr 1 do czasu jego wygasze-
nia w 2019 r.  
 Włączenie budynku gimnazjum 
do  sąsiadującej z  nim bezpośrednio 
szkoły podstawowej pozwala pozostawić 
obwody bez zmian. 

 Podjęcie uchwały poprzedziła burzliwa 
dyskusja. Tak jak poprzednio pojawiały 
się argumenty za jednym bądź drugim 
rozwiązaniem. Wielu z  radnych argu-
mentowało swoja decyzję licznymi opi-
niami mieszkańców, z którymi rozmawiali 
po zakończeniu poprzedniej sesji. W uza-
sadnieniu decyzji Rady Gminy Raszyn 
znalazły się następujące argumenty:

 • Bliska lokalizacja sprzyja racjonal-
nemu wykorzystaniu obu budynków wraz 
z ich zasobami. 

 • Przyjęte rozwiązanie optymalizuje 
zarządzanie szkołą w sytuacji, gdy będzie 
ona prowadzić oddziały dotychczaso-
wego gimnazjum, aż do ich określonej 
prawem likwidacji.

 • Decyzję o  sposobie zagospodaro-
wania budynków, uwzględniająca ich 
położenie oraz wyposażenie, podejmie 
Dyrektor szkoły podstawowej, jednak, 
zdaniem Rady preferowanym rozwią-
zaniem jest umieszczenie w  budynku 
dotychczasowej szkoły podstawowej 
oddziałów przedszkolnych i wczesnosz-
kolnych oraz świetlic, a w budynku sąsied-
nim klas starszych. Takie rozwiązanie 
zwiększa bezpieczeństwo dzieci, sprzyja 
lepszej organizacji procesu wychowaw-
czego i dydaktycznego, poprzez gotowe 
już dostosowanie warunków lokalowych 
i wyposażenia pomieszczeń do potrzeb 
dzieci w danym wieku. Jest też uzasad-
nione ekonomicznie, gdyż nie pociąga za 
sobą konieczności ponoszenia nakładów 
na przebudowę i dostosowanie budynku 
gimnazjum dla potrzeb najmłodszych 
dzieci, co byłoby niezbędne przy tworze-
niu dwóch szkół podstawowych. Pozwala 
też optymalnie wykorzystać pracow-
nie przedmiotowe, które znajdują się 
w obecnym gimnazjum, a konieczne sa 
do kształcenia dzieci w starszych klasach.

 • Połączenie strukturalne szkoły pod-
stawowej i  gimnazjum spowoduje, 
że nauczyciele dotychczasowego gimna-
zjum staną się z mocy prawa nauczycie-
lami ośmioletniej szkoły podstawowej, 
dyrektor gimnazjum staje się odpowied-
nio wicedyrektorem tej szkoły, a ucznio-
wie będą nauczani przez dotychczaso-
wych nauczycieli. 

 • Dzięki rozwiązaniu przyjętemu przez 
Radę Gminy nauczyciele gimnazjum będą 
mogli kontynuować pracę w tym samym 
budynku, bez konieczności uzupełniania 
lub zmieniania kwalifikacji.  

 • Rozwiązanie takie umożliwia utrzy-
manie tygodniowego pensum godzin 
i minimalizuje kierowanie nauczycieli 
do uzupełnienia etatu w innych szkołach 
podstawowych funkcjonujących w odda-
lonych od Raszyna miejscowościach. Jed-
nocześnie kadra szkoły podstawowej 
zostanie wzmocniona nauczycielami 
gimnazjum, doświadczonymi w pracy 
ze starszą młodzieżą klas VII i VIII.

PoDSUMoWanie

Przyjęte rozwiązanie gwarantuje:

 • Płynne przejście z  dwóch szkół 
do jednej: uczniowie siódmych klas 
kontynuują naukę w ramach publicz-
nej szkoły podstawowej w budynku 
dawnego gimnazjum, a gimnazjaliści 
kończą naukę w tym samym budynku.

 • U t r z y m a n i e  z a t r u d n i e n i a 
na  dotychczasowym poziomie oraz 
lepsze dostosowanie obecnych kwali-
fikacji nauczycieli do potrzeb uczniów 
jednej ośmioklasowej szkoły. 

 • Nie zmienioną ilość oddziałów.
 • Istniejące sale połączonych szkół 

wystarczają do zabezpieczenia potrzeb 
edukacyjnych wszystkich uczniów: są 
klasy dla najmłodszych, klasy przed-
miotowe, stołówki i świetlice.

 • Symetrię, nie będzie szkół mniejszej 
i większej, które mogłyby być odbie-
rane przez rodziców i uczniów, jako 
szkoła dla elity i pozostałych.

 • Pozostaje jeden obwód oświatowy, 
taki sam jak dotychczas dla szkoły 
podstawowej.
 Wspomniana uchwała została prze-
słana do zaopiniowania kuratorowi 
oświaty, a także do nauczycielskich 
związków zawodowych. Zarówno 
kurator, jak i związki mają dwadzieścia 
jeden dni na wyrażenie opinii, z tym że 
opinia związków zawodowych nie ma 
charakteru wiążącego. Po otrzymaniu 
opinii kuratora oświaty Rada Gminy 
Raszyn w terminie do 31 marca 2017 
podejmie uchwałę w sprawie dosto-
sowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego.

Autorzy: Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, 
z-ca Wójta Gminy Michał Kucharski, 
Sekretarz Gminy Jolanta Osowiecka,

Dyr. Szkoły Podstawowej w Raszynie Andrzej 
Niedbała Szkoły w Raszynie Ⓒ J. Kaiper
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stanowisKo rady gminy

Stanowisko Nr 1/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 16.02.2017 r.
w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy budzi 
wiele emocji, obaw i kontrowersji wśród zainteresowanych 
mieszkańców, jak i samorządowców. 
 Rada Gminy Raszyn w większości podziela obawy powszech-
nie prezentowane w stanowiskach innych około warszawskich 
gmin, które wg projektu miałyby wejść w skład metropolii 
warszawskiej.
 Tryb wprowadzenia ustawy złożonej do Sejmu RP, jako pro-
jekt poselski, pozbawił nas wszystkich pełnych merytorycznych 
informacji i możliwości wypowiedzenia się np. w formie konsul-
tacji społecznych.
 Na dziś brakuje rzetelnej informacji popartej dogłębnymi 
analizami na temat kosztów finansowych i skutków społecznych 
związanych chociażby z zachowaniem integralności, tożsamości 
i samodzielności gmin wchodzących w skład aglomeracji. 
 Duże obawy budzą nieprecyzyjne zapisy, których przykładem 
może być Art.15. ust. 2 pp.2), dotyczący opiniowania lub uzgad-
niania projektów uchwał rad gmin, przez Radę miasta stołecz-
nego Warszawy. Czy i naile zapisy te nie ograniczą gminom 
ustawowego prawa do samodzielności decyzyjnej, prawa do sta-
nowienia o kierunkach polityki finansowej, społecznej, oświa-
towej, przestrzennej i inwestycyjnej dostosowanej do potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców i społeczności lokalnej.
 Poważnym mankamentem omawianego projektu, jest 
duża ilość niejasnych i nieprecyzyjnych sformułowań i zapisów 
na przykład w sprawie planowania przestrzennego. Ponadto 
wiele kluczowych kwestii ma być regulowanych innymi usta-
wami, o których dzisiaj nic jeszcze nie jest wiadomo. Istnieje 
również uzasadniona obawa, że szczegółowe zapisy tych ustaw 
mogą znacząco zmienić omawiany projekt i wpłynąć na życie 
naszych mieszkańców.
 Mając na względzie powyższe uwagi i wątpliwości oraz ocze-
kiwania naszych mieszkańców, którzy chcą aktywnie uczestni-
czyć w życiu lokalnego samorządu i zabierać głos, zwłaszcza 
w tak ważnych kwestiach ustrojowych, a także hołdując zasadzie 
podmiotowości „nic o nas bez nas”, Rada Gminy Raszyn wnosi o:

–   Wycofanie spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju mia-
sta stołecznego Warszawy.

–   Przekazanie rzetelnej i pełnej informacji na temat warunków 
i skutków planowanej reformy ustrojowej naszego regionu 
w tym mających wpływ na życie każdego mieszkańca.

–   W przypadku kontynuacji projektu, doprecyzowanie zapisów 
ustawowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, gwaran-
tujących gminom samodzielność w kwestiach finansowych, 
podatkowych, opłatach lokalnych itp.

–   Przekazanie projektu do konsultacji społecznych, a w dal-
szej kolejności pod ocenę zainteresowanych samorządów 
i mieszkańców.

 W ramach inicjatywy społecznej, Mieszkańcy zebrali i przeka-
zali do Rady Gminy podpisy pod wnioskiem o wstrzymanie prac 
nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
 Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba w pełni solida-
ryzuje się ze stanowiskiem Rady w sprawie projektu ustawy 
o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Rada Gminy Raszyn zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy 
do przekazania niniejszego stanowiska:
1. Prezydentowi RP,
2. Prezesowi Rady Ministrów,
3. Marszałkowi Sejmu RP,
4. Marszałkowi Senatu RP,
5. Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego,
6. Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego,
7. Wojewodzie Mazowieckiemu,
8. Samorządowi Województwa Mazowieckiego, 
9.  Samorządom powiatowym i gminnym z terenu wojewódz-

twa mazowieckiego,
10. Związkowi Gmin Wiejskich RP,
11. Związkowi Miast Polskich,
12. Związkowi Powiatów Polskich,
13. Związkowi Województw RP,
14. Media ogólnopolskie.

Przedstawiony projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy 
nie zmienia zasad samodzielności i  funkcjonowania 
Gminy. Kształtuje jedynie wzajemną współpracę doty-
czącą obszaru planowanej metropolii, którą dotychczas 
realizowały powiaty.

•	  Gmina zachowa swoją podmiotowość. Funkcjonować 
będzie w ramach tych samych zasad i granic terytorial-
nych.

•	  Jej istnienie w  obecnym kształcie jest absolutnie nie 
zagrożone. Władze samorządowe, Radni i  Wójt są 
wybierani przez mieszkańców na dotychczasowych 
zasadach.

•	  Urząd Gminy, jego jednostki organizacyjne funkcjonują 
bez żadnych zmian. 

•	  Rada Gminy, tak jak jest to obecnie, ustalać będzie 
wysokość podatków lokalnych i opłat za wywóz odpa-
dów komunalnych oraz zatwierdzać stawki opłat 
za wodę i zrzut ścieków.

•	  Gmina Raszyn będzie nadal uchwalała swój coroczny 
budżet na dotychczasowych zasadach.

 Przedstawiony projekt ustawy poselskiej jest jedynie pro-
pozycją do dyskusji i ma, jak zapewnia Wojewoda Mazo-
wiecki oraz Poseł Wnioskodawca, wrócić do konsultacji 
społecznych.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Wójt Gminy Raszyn po spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim oraz Posłem wnioskodawcą

I n f o R M u j e
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Nowe umiejetności – nowe perspektywy
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego

Wójt Gminy Raszyn
Zaprasza na bezpłatne kursy językowe
Realizacja 2017 r.

Skierowane do osób:
– w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach

– w wieku 50+

OFERUjEmy
– 120 godz. kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrzym

– 120 godz. języka niemieckiego zakończone egzaminem zewnętrzym
Ilość MIejsc oGRanIczona

GWaRaNtUjEmy
wysoki poziom merytoryczny zajęć
– grupy o małej liczbie uczestników

– kadrę dydktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu
– bezpłatne materiały szkoleniowe

ZapiSy i iNFORmacjE: Urząd Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, 
tel. 22 701 78 02, efuno@raszyn.pl, 

pokój nr 25

sprawy mieszKańców

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków
20 lutego 2017 Wójt Gminy Raszyn informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016r., poz. 250 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbior-
ników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy 
Raszyn w  celu uaktualnienia ewiden-
cji, zwraca się z prośbą do mieszkańców 
Gminy Raszyn o wypełnienie zgłosze-
nia dotyczącego posiadanego zbiornika 
bezodpływowego (szamba) lub przydo-
mowej oczyszczalni ścieków, a następnie 

dostarczenie go do Urzędu Gminy Raszyn 
za pośrednictwem:

 • poczty na adres: Urząd Gminy Raszyn, 
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn,

 • poczty elektronicznej na adres: 
akomar@raszyn.pl lub osgk@raszyn.pl

 • w kancelarii Urzędu w godzinach pracy 

tj. poniedziałek 8:00 – 18:00,
wtorek-czwartek 8:00 – 16:00, 
piątek 8:00 – 14:00.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzę-
dzie Gminy Raszyn (Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 
pokój nr 206) lub na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Raszyn w zakładce „ Jak 
załatwić sprawę” w podkategorii „Ochrona 
Środowiska i Gospodarka Komunalna”.
Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu (22) 701-79-15.

ZGłoSZenie naleŻy ZłoŻyć W URZęDZie GMiny RaSZyn 
Do Dnia 30 cZeRWca 2017 r.

projekt realizuje
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sprawy mieszKańców

Patronat Medialny nad III Przeglądem 
Artystycznym Przedszkola W Stumilowym Lesie

Redakcja Kuriera Raszyńskiego z przy-
jemnością informuje, że objęliśmy patro-
nat medialny III Przeglądu Artystycznego 
„Niech się przenika teatr i plastyka”, który 
odbędzie się 27 marca bieżącego roku 
w Przedszkolu nr 2 „W Stumilowym Lesie” 
w Raszynie. 
 Przegląd Artystyczny „Niech się prze-
nika teatr i plastyka” od początku reali-
zuje istotne cele, takie jak: rozwijanie kre-
atywności dziecięcej, odkrywanie nowych 
talentów artystycznych (plastycznych, 
aktorskich, recytatorskich), przybliżanie 
przedszkolakom wartościowej literatury 
dziecięcej, wdrażanie do współdziała-
nia i pracy zespołowej, integracja lokal-
nych placówek przedszkolnych,świetna 
zabawa. W tym roku będzie również oka-
zją do spotkania z pisarką, która świet-
nie zawładnęła dziecięcą wyobraźnią. 

Jesteśmy pewni, że wydarzenie to będzie 
tak udane, jak poprzednie.

Jacek Kaiper

Wspomnienie o ŚP URSzULI zAWILIńSkIej
„istnieć to promieniować prawdą 
i pięknem”

ludwik Jankowski

Dnia 11 lutego 2017  na cmentarzu para-
fialnym w Raszynie ze smutkiem poże-
gnaliśmy naszą koleżankę ŚP Urszulę 
Zawilińską. Składamy szczere wyrazy 
współczucia i głębokiego żalu osieroconej 
Rodzinie i podzielamy Jej ból. ŚP Urszulę 
Zawilińską zachowamy na  zawsze 
w pamięci.
 Przed dwudziestu laty pani Urszula 
założyła pierwszy Klub Seniora w Raszy-
nie i  została jego prezesem. Był to 

doskonały pomysł, bo w  ślad za nim 
powstały inne kluby tego typu w naszej 
gminie. Miała wiele pomysłów na jego 
działalność, były to spotkania z okazji 
świąt kościelnych, wycieczki i  imprezy 
kulturalne. Swoimi pomysłami zachęcała 
do aktywnego uczestnictwa, co zaowo-
cowało powstaniem zespołów artystycz-
nych. Dzięki Jej aktywności Klub stał się 
atrakcyjny dla seniorów i rozrósł się. Dziś 
liczy już ponad 200 członków.
 ŚP Urszula Zawilińska tak jak zaist-
niała dwadzieścia lat temu jako pomy-
słodawca i animator, tak istnieje dzisiaj 
w naszej pamięci. Wdzięcznej pamięci, 

bo  zorganizowała nas seniorów tak, 
że czujemy się w  naszym Klubie, jak 
w zaprzyjaźnionej rodzinie.

Zarząd i członkowie Klubu Seniora Raszyn

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.

PODzIękOWAnIe

„Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy uczestniczyli w  pożegnaniu 
mojej Mamy śp. Urszuli Zawilińskiej, 
a  w  szczególności Wójtowi Gminy 
Raszyn Panu Andrzejowi Zarębie oraz 
Członkom Klubu Seniora. Beata Lubo-
wicka z Rodziną”.

O F E R T y P R A C y

MeDlAb-PRoDUcTS Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie
zatrudni PRAcoWNIKA MAGAZYNU

Wymagania: wykształcenie min. zawodowe, min. roczne doświadczenie 
w pracy jako magazynier.

oferty, z podaniem oczekiwań finansowych, prosimy przesyłać na adres 
email: oferty.pracy@medlab-products.com.pl

MeDlAb-PRoDUcTS Sp. z o.o. z Raszyna zatrudni pakowaczkę do pako-
wania wyrobów laboratoryjnych, praca w systemie dwuzmianowym, 

umowa o pracę.    INFoRMAcJe: 608 678 481

cZAKI THeRMo-PRoDUcT,  Raszyn-Rybie ul. 19 Kwietnia 58, 
zatrudni montażystów-elektromechaników przy produkcji 

automatyki przemysłowej    tel. 22 7202302    czaki@czaki.pl

Pogrzeb p. Urszuli Zawilińskiej Ⓒ J. Kaiper

Artyści ze Stumilowego lasu wraz z jurorami
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inwestycje

Hala sportowo-widowiskowa
Budowę Hali Sportowo Widowiskowej rozpoczęto na dobre. Wcześniej 
było to niemożliwe z uwagi na srogą zimę. Kierownik budowy stwier-
dził, że wylewanie podczas mrozów ciężkich fundamentów mogłoby 
doprowadzić do osiadania budowli. Jego zdaniem nie przeszkodzi to 
w dotrzymaniu terminów. Na placu budowy ruch. Jedne ekipy zbroją, 
inne wylewają stopy fundamentowe, a jeszcze inne porządkują plac 
budowy uprzątając sterty ziemi. Pod płotem, od strony parku, ułożono 
sterty humusu zdjętego z terenu budowy.
     Gmina Raszyn po przedstawieniu programu wykorzystania obiektu 
zdobyła dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na tę inwe-
stycję w wysokości 7 mln PLN.

Szkoła Podstawowa w Ładach
Największa inwestycja w historii Raszyna trwa. Jest nie tylko kosztowna, ale i rozległa. Prace ziemne trwają przy fundamentach 
pod wiaty, zbiornik retencyjny i budynek pomocniczy. Pod oddziały przedszkolne i sale szkolne wylano już stopy fundamen-
towe. Można wyobrazić sobie układ pomieszczeń. Mury się pną. Sala gimnastyczna rośnie szybko, ale nie bezproblemowo. 
W miejscu gdzie zetknie się z istniejącą salą trzeba podbić fundamenty, bo przed laty ktoś je osadził zbyt płytko. Kierow-
nik prac uspokaja, że to utrudnienie nie wpłynie na termin ukończenia budowy. Całość prac jest pomyślana tak, aby szkoła 
mogła pracować bez przerw. Plac budowy otacza placówkę z trzech stron, jest dokładnie pilnowany i zabezpieczony płotem.
     Nowa sala gimnastyczna w szkole dofinansowana została przez Ministerstwo Sporu i Turystyki kwotą 1,8 mln PLN.

Na tych fundamentach wzrasta hala © J. Kaiper 

Humus z miejsca na miejsce © J. Kaiper 

coś się z halą dzieje © J. Kaiper 

Fundament pod oddziały przedszkolne © J. KaiperFundamenty pod budynek pomocniczy © J. Kaiper budowa hali sportowej © J. Kaiper

Sala gimnastyczna z lotu ptaka © J. Kaiper
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strony redaguje Jacek Kaiper

Ośmioddziałowe przedszkole w Raszynie
Przedszkole oszklono w całości. Wielki świetlik w holu przesłaniają ruszto-
wania tynkarskie, a to znak, że instalacje elektryczne już zamontowane. Pię-
tro w całości pokryto tynkami gipsowymi, a prace przeniosły się do pomiesz-
czeń pomocniczych i na klatki schodowe. Już teraz widać, że pomieszczenia 
są jasne, przestronne. Hydraulicy, nie wchodząc w drogę tynkarzom, ukła-
dają na parterze rury centralnego ogrzewania. Wszędzie prace trwają, 
a kolejne etapy budowy są kończone. Wszystko wskazuje na to, że prace 
zostaną zakończone w terminie.

Przebudowa ulicy Szkolnej
Ruszył przetarg na roboty budowlane w ulicy Szkolnej w Raszy-
nie na odcinku od Alei Krakowskiej do ulicy Poniatowskiego. 
Zwycięzca przetargu wybuduje jezdnię z kostki betonowej sze-
rokości 7 m. na długości 338m, chodniki po obu stronach rów-
nież z kostki betonowej szarej i ścieżkę rowerową z kostki kolo-
rowej bezfazowej. Pod jezdnią, w ramach zamówienia wykona 
instalacje sanitarne deszczowe i oświetleniowe. W połączeniu 
z Aleją Krakowską warstwa ścieralna jezdni, z masy mastyk-
sowo grysowej, będzie miała 4 cm. W tym zakresie wykonawca 
będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich zezwoleń doty-
czących zajęcia pasa drogowego. Zakończenie robót nastąpi 
30 września 2017 roku.
 Do tej inwestycji Gmina Raszyn uzyskała z Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa dofinansowanie w wysokości 
936 tysięcy PLN w ramach Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej.

centralne w robocie © J. Kaiper 

Hol będzie doświetlony © J. Kaiper 

Rusztowania tynkarskie © J. Kaiper Szkło w oknach © J. Kaiper 

Główna przestrzeń © J. Kaiper 

ul. Szkolna w Raszynie © J. Kaiper



Kurier raszyńsKi nr 72 luty 2017  |  www.raszyn.pl12

centrum Kultury raszyn

„PORUSzenIA” jolanty Mikuły
27 stycznia 2017 r. o godzinie 18.15 w Galerii Q centrum kultury 
Raszyn odbył się wernisaż wystawy malarstwa na jedwabiu pt. 
„Poruszenia” jolanty Mikuły. Uroczysty wieczór zainaugurował 
Pan Dyrektor Mariusz Smolicha. 

Artystka jest studentką V roku na Wydziale Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Tworzy dyplom w Pracowni Prof. 
Jarosława Modzelewskiego i aneks do dyplomu w Pracowni Tka-
niny Artystycznej Prof. Doroty Grynczel.
 Czym są „Poruszenia”? Artystka wyjaśnia: „Otoczenie i różne 
zdarzenia, które powodują u mnie ponadprzeciętne emocje 
nazywam poruszeniami”. Wobec tego doświadczanie świata 
stymuluje te niezwykłe doznania, które mogą być inspiracją 
i impulsem do tworzenia. Obrazy Jolanty Mikuły poruszyły wnę-
trze Galerii Q, w sensie dosłownym i metafizycznym. 
 Prace zaprezentowane na wystawie zostały wykonane w ciągu 
3 lat. Najstarszy i najbardziej rozbudowany cykl pochodzi z 2014 
roku i nosi tytuł Panta Rhei (gr. wszystko płynie). Pochodząca 
od Heraklita myśl koncentruje uwagę na tejże zasadzie życia 
i świata, będącej porządkiem wydobywanym z chaosu. Rzeczy-
wistość „trwa w ciągłym ruchu”.
 Inspiracją dla artystki była rzeka Newa płynąca w Petersburgu. 
Transparentne jedwabie, poruszane przez najdelikatniejszy ruch 

powietrza migoczą kolorami, jakby płynęły w nieskończoność. 
Zimna gama przenika ciepłą. Tkaniny zawieszone wertykalnie 
przywołują skojarzenie osi świata łączącej ziemię z Niebem. 
Praca, która wyróżnia się z całości cyklu przyjmuje formę pro-
stopadłościanu, składa się z trzech pionowych tkanin połączo-
nych ze sobą kształtem trójkąta, przywołującym symbol „bożej 
opatrzności”. Góra i dół nie są niczym ograniczone, łączy je 
nieskończoność, nad którą „czuwa” Logos (gr. „słowo”, „rozum”, 
„zasada”). Logos, według Heraklita panuje nad zasadą formującą 
wszechświat, wobec której żaden byt nie ginie, ani nie powstaje, 
jedynie się zmienia... 
 Prace z 2015 tworzą dyptyk „Bez tytułu”. Bardzo delikatne, 
przeźroczyste jedwabie przywołują wizerunek gotyckiej katedry 
w Rouen, która stała się inspiracją. Praca odnosi się do ducho-
wości średniowiecznej przyjmując wertykalną formę.
 Najmłodsze obrazy „Bez tytułu” pochodzą z 2016 roku. Oby-
dwa zostały wykonane w technice batiku (barwienie z użyciem 
wosku), pierwszy na jedwabiu, drugi na bawełnie. Inspiracją 
dla nich stała się pajęczyna wypatrzona przez artystkę w jej 
ogrodzie. Bardzo ciekawy i zarazem szeroki temat pozwalający 
na wielość interpretacji… Czy widz stoi w roli pająka czy jego 
ofiary, a może tylko w roli biernego świadka albo przeciwnie 
„Boga” panującego nad tym kawałkiem świata? A może wszystko 
jednocześnie? Kontemplując prace każdy indywidualnie może 
odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest w swoim życiu, w paję-
czynie swoich życiowych zdarzeń… 

Anna Sołtysiak – kurator wystawy, fot. Anna Pluta

Galeria Q serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pokon-
kursowej pt. „kobieta – Podróż życia”, który odbędzie się 
dn. 8 marca 2017 r. o godz. 17:45

Sztywny Pal Azji
W mroźny sobotni wieczór 27 stycznia rozgrzał raszyńską 
publiczność kultowy rockowy zespół, który z wielkim sukcesem 
zadebiutował na festiwalu w jarocinie w 1986 roku – Sztywny 
Pal azji. 
 Panowie Leszek Nowak – śpiew, fortepian, Jarosław Kisiń-
ski – gitara, śpiew, Paweł Nazimek – gitara basowa, śpiew, Zbi-
gniew Ciaputa – perkusja, Krystian Różycki – instr. perkusyjne, 
śpiew, Wojciech Wołyniak – gitara, klawisze zagrali najwięk-
sze przeboje ze swojego 30-letniego dorobku artystycznego. 
Zabrzmiały szlagiery z pierwszej płyty „Europa i Azja” takie 

jak „Wieża radości”, „Nieprzemakalni”, „To jest nasza kultura”. 
Utwory napisane w czasach PRL-u ale obyczajowo i społecznie 
nadal aktualne. Publiczność żywo reagowała, tańczyła i doma-
gała się bisów.             CKR, fot. Anna Pluta

Dzień Babci i Dziadka w Filii CkR w Falentach
24 stycznia b.r. odbyła się cykliczna impreza z okazji Dnia 
babci i Dziadka. Mgr inż. Paulina Kuźmińska wygłosiła prelek-
cję pt. „Zioła na co dzień”, w której podzieliła się swoją wiedzą 
na temat roli ziół jaką spełniają w życiu człowieka. Opowie-
działa jak stosować zioła w różnych schorzeniach i dolegliwo-
ściach oraz w jakiej postaci najlepiej je stosować. Po prelek-
cji, Grupa Słowa i Muzyki przedstawiła „Przysłowia Narodów” 
odnoszące się do relacja człowiek i medycyna. Na zakończe-
nie imprezy wystąpił zespół muzyczny „Majtki Pana Kapitana”, 

który powstał przy Klubie Seniora działającego przy Konstan-
cińskim Centrum Kultury w Konstancinie Jeziorna. Zespół działa 
od kilku lat pod kierownictwem założyciela Pana Piotra Kraw-
czyka i liczy 12 osób. Nazwa zespołu pochodzi od funkcji majtka 
(członka załogi statku). Członkowie tego zespołu grają na instru-
mentach i śpiewają piosenki w stylu szanty, piosenki biesiadne, 
a nawet kolędy. Jak zwykle panowała serdeczna atmosfera, a już 
teraz zapraszamy na kolejną imprezę cykliczną pt. „Wiosna Ach, 
To Ty”, która odbędzie się 28 marca o godz. 18.00 w Falentach.
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jacek kawalec
1 lutego w centrum kultury Raszyn został przedstawiony spek-
takl pt. „ta cisza to ja”, monodram autorstwa jana jakuba nale-
żytego w wykonaniu jacka kawalca. 
 Przedstawienie pozwala spojrzeć wgłąb siebie, może stać się 
dla wielu osób jedynym sposobem na podjęcie decyzji o leczeniu, 
przekonaniem, że z butelką (lub innym nałogiem) można się roz-
stać i to rozstanie jest początkiem wielkiej osobistej przemiany.

 niezwykle cenne były dla mnie spektakle zagrane dla bez-
domnych i w więzieniach zarówno dla kobiet, jak i dla męż-
czyzn – ludzi, których nałóg doprowadził na skraj przepaści, 
do przestępstwa, a nawet zbrodni. ich reakcje dały mi prze-
konanie, że tekst, który gram nie zawiera fałszu. łzy w oczach 
„twardzieli” mających w pogardzie społeczne normy nie mogą 
kłamać. – Jacek Kawalec
 Spektakl ukazuje zawiedzioną miłość, zawodową kompromi-
tację i picie, by zabić emocje, które nie dają spokoju. Sztuka, która 
śmieszy do rozpuku, daje do myślenia i wzrusza do łez. Ludzi 
młodych i niedoświadczonych poprzez sztukę ostrzega przed 
zagrożeniami jakie niesie wejście w dorosłe życie.    fot. Anna Pluta

Łączyć pokolenia
31 stycznia 2017 roku w Centrum Kultury Raszyn odbył się nie-
codzienny występ pt. „Kolędowanie z poezją”.

 

Członkowie klubu literackiego Kaliope: Ludwik Jankowski, 
Bogumił Szumielewicz, Ewa Adamczyk, Renata Kisiel, Bogu-
miła Kędziora i Mariola Wiewiór recytowali autorskie utwory 
o tematyce świątecznej. Wiersze swojej nauczycielki przedsta-
wiły uczennice z klasy VI Szkoły Podstawowej: Kwaśniewska 
Oliwia, Kamińska Amelia, Palecka Ewelina, Adamczyk Wikto-
ria, Blyzniuk Viktoria, Kowalska Basia i Sobańska Zosia. Hono-
rowym gościem był ksiądz Stanisław Kicman, który zarecytował 
wiersz swojej mamy napisany w sowieckim łagrze oraz zaśpie-
wał kolędę. Wielkim aplauzem publiczność nagrodziła występ 
chóru szkolnego (50 uczniów) pod opieką dyrygentki pani Ewy 
Wijatkowskiej. Ten ciekawy wieczór, który miałam zaszczyt pro-
wadzić zakończył taniec do piosenki „Raduje się dusza”. Dziękuję 
wszystkim aktorom oraz wspaniałej i licznej publiczności. 

Mariola Wiewiór – przewodnicząca klubu literackiego i nauczyciel historii, 
fot. Anna Pluta

Teatrzyk dla dzieci
5 lutego w Centrum Kultury Raszyn, gościliśmy Teatr „Gargulec” 
z przedstawieniem pt. „Sikorka Agatka”.

 

Historia spektaklu opowiada o  sikorce Agatce, która wraz 
z bocianem na moment przeniosła się do Afryki, gdzie fla-
ming i papuga zatańczyli wspólnie egzotyczny taniec. Dzieci 
dowiedziały się, dlaczego dzięcioł tak uparcie puka w drzewo 
i na koniec usłyszały chór kur, który z pewnością oczarował 
wszystkich muzykalnością.
 Tytułowa bohaterka pokazała dzieciom jakie obyczaje towa-
rzyszą ptakom żyjącym w Polsce oraz jak ciężko przetrwać zimę 
naszym skrzydlatym przyjaciołom, i w jaki sposób możemy im 
pomóc.
 A już teraz zapraszamy na kolejne przedstawienie teatralne 
dla dzieci pt. ,,O Przebiśniegu co stał w Kominie”, które odbę-
dzie się 5 marca o godz. 13 w CKR.          fot. Grażyna Troniarz

Magda Umer
Na scenie Centrum Kultury Raszyn gościliśmy gwiazdę – Magdę 
Umer. W czwartkowe popołudnie 9 lutego pani Magda Umer 
zaczarowała nas tekstami znanych i lubianych twórców.

 Towarzyszył jej znakomity zespół w składzie: Wojciech Bor-
kowski – fortepian, Piotr Maślanka – instrumenty perkusyjne, 
Michał Kapczuk – kontrabas, Paweł Stankiewicz – gitara, Bar-
tłomiej Krauz – akordeon. Pani Magda poetyckim melodyjnym 
głosem wciągnęła słuchaczy w swój świat – świat w głównej 
mierze związany ze smutną i skomplikowaną miłością. Nawią-
zała do początków swojej przygody ze sceną sięgających 1967 
roku i opowiedziała nam muzycznie blisko 50 lat swojej pracy 
artystycznej.      fot. Anna Pluta
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AkCjA „zIMA W ŚWIeTLIkU 2017”
Jak co roku podczas ferii zimowych, które 
miały miejsce między 13 a  25 lutego, 
w „Świetliku” zorganizowane zostały zaję-
cia dla 30 dzieci. I tym razem zebraliśmy 
dużo pozytywnych opinii – od dzieci, które 
wysoko oceniały zaproponowane atrak-
cje i od rodziców, którzy mogli spokojnie 
zostawić pociechy pod nasza opieką. 
 Czas ferii to nie tylko odpoczynek 
od  nauki, ale też pora na poznawanie 
możliwie szerokiego świata. Z  uwagi 
na to pracownicy Świetlicy postarali się, 
aby dzieci spędziły czas uczestnicząc 

w bardzo różnych atrakcjach. W ciągu 10. 
dni ferii dzieci były w Teatrze „BAJ”, gdzie 
nie tylko obejrzały ciekawą sztukę, ale też 
mogły poznać teatr od zaplecza. W Sali 
zabaw AleFun nie tylko uczestniczyły 
w  warsztacie naukowym, ale poznały 
też grę w paintball laserowy. W Centrum 
Nauki Kopernik odwiedziły Planetarium, 
a Kolorado – wyszalały się do woli. Poza 
tym dwa razy było w Cinema City w Jan-
kach i dwa razy na basenie w Raszynie. 
Łatwo policzyć, że tylko dwa poniedziałki 
spędziły na terenie Świetlicy, ale wówczas 

nie brakowało im atrakcji. Nad wszystkim 
czuwały: Pani Magda, Pani Justyna i Pani 
Wanda. 
 D o  z a p e w n i e n i u  d z i e c i o m  t a k 
atrakcyjnego wypoczynku przyczy-
niło się w  dużym stopniu dofinanso-
wanie z  gminy oraz możliwość korzy-
stania z  Gimbusa, który woził dzieci 
na wycieczki. Bardzo serdecznie za to, 
w imieniu dzieci, dziękuję. Małgorzata 
Kaiper, kierownik Świetlicy Środowisko-
wej „Świetlik” w Rybiu.

Luty w „Świetliku” 
koncert Walentynkowy
12 lutego 2017r. odbył się w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” 
w Rybiu koncert Walentynkowy ze znaczącym tytułem – „Miłość nie-
jedno ma imię”. Młoda, utalentowana piosenkarka Paulina Kapłon-
-Talik, która przyjechała do nas aż z Krakowa, wprowadziła zebra-
nych w klimat pięknych piosenek o miłości. Śpiewała o wszystkich 
jej przejawach, niepowtarzalnym uroku i sile uczuć zakochanych. 
Śpiewała o miłości, przebaczeniu, rozstaniu, nieodwzajemnieniu, 
o miłości do kobiety, miłości do mężczyzny, miłości do matki. Prze-
konała widzów do tego, że nic nie jest wieczne prócz miłości.

Panetarium Ⓒ J. PaczkowskaWarsztaty w AleFun Ⓒ J. Paczkowska

Koncert Walentynkowy Ⓒ M. Kaiper

W teatrze bAJ Ⓒ J. Paczkowska Teatr bAJ od zaplecza Ⓒ J. Paczkowska
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szKolne wydarzenia

Akcja UnICeF „Wszystkie kolory świata”

W I semestrze roku szkolnego 2016/ 2017 Szkoła Podstawowa 
w Raszynie wzięła udział w IV edycji akcji UNICEF „Wszystkie 
kolory świata”. Uczniowie z klas szóstych, pod kierunkiem pani 
Ewy Wijatkowskiej, nauczycielki techniki, wykonali laleczki cha-
rytatywne. Zostały one sprzedane na kiermaszu, który odbył 
się w dniu 2.02.2017 r. Wśród kupujących byli uczniowie naszej 
szkoły, rodzice i pracownicy. Sprzedaliśmy wszystkie, 150 lale-
czek w cenie po 10 zł każda, zgodnie z instrukcją UNICEF. Nikola 
Adamczyk i Aleksandra Greliak z kl. VI A były współkoordyna-
torkami akcji, reprezentującymi uczniów.
 W dniu 6.02.2017 r. wysłałam przelewem bankowym kwotę 
1500 zł. Pieniądze uzyskane z darowizny zostaną wykorzy-
stane przez organizatora do zakupu szczepionek ratujących 
życie dla 150 dzieci w wieku do 5 lat z angoli. Dzieci zostaną 
zaszczepione przeciw: gruźlicy, tężcowi, polio i odrze.
 Dziękuję serdecznie wszystkim darczyńcom akcji, dorosłym 
i dzieciom: Państwu: Monice Bieńkowskiej, Agnieszce Bonieckiej, 
Katarzynie Budkiewicz, Bożenie Ciesielskiej, Grażynie Dąbek, 
Annie Dobrychłop, Jolancie Dynowskiej, Barbarze Gajos, Khwa-
bowi Gianchandi, Zofii Klimkowskiej, Jolancie Kluczek, Annie 
Kosterze, Zofii Kowalskiej, Katarzynie Kulickiej, Małgorzacie 
Lewandowskiej, Katarzynie Mączyńskiej, Teresie Modzelewskiej, 
Jolancie Morawskiej, Bożenie Najdeckiej-Gładysz, Dawidowi 
Pilipowskiemu, Danucie Skoneckiej, Edycie Szambelan, Tere-
sie Szymczyk, Ewie Wijatkowskiej, Marioli Wiewiór, Barbarze 
Włodarczyk oraz uczniom naszej szkoły:
kl. I A: Filipowi Leweckiemu,
kl. II A: Mateuszowi Kozłowskiemu, Anice Podgórskiej, Mate-
uszowi Saramie,
kl. II D: Bui Viet, Filipowi Dąbrowskiemu, Aleksandrze Chrza-
nowskiej, Kamilowi Drapale, Aleksandrze Gubie, Wiktorii Ksią-
żek, Wiktorii Kudlak, Mikołajowi Kwiatkowskiemu, Weronice 
Olejarz, Mai Wierzbickiej, Marcelowi Wojcieskiemu, Nikoli 
Woszczyk, 

kl. II I: Julii Olszewskiej,
kl. III A: Katarzynie Błaszczuk, Małgorzacie Olejnik, Patrycji Płu-
ciennik, Mai Walczuk, 
kl. III C: Agacie Krajewskiej, Karolinie Kozłowskiej, Gabrieli 
Skrobańskiej,
kl. III D: Zuzannie Goździk,
kl. III F: Wiktorii Dudzińskiej, Hannie Narożnik, Annie Ostrow-
skiej, Nelly Pandey,
kl. III G: Mai Maciejak, Julii Sosnowskiej, Roksanie Uszyńskiej, 
kl. III H: Mikołajowi Buczkowi, Mateuszowi Figurskiemu, Tomowi 
Ngo Chien, Lisie Nguyen, Nikoli Nguyen, Dianie Nguyenowej, 
Dariuszowi Nhi Szyszce, 
kl. IV C: Jakubowi Ciszkowi, Franciszkowi Markowi, Wiktorii 
Romanowskiej,
kl. V A: Krystynie Szybińskiej,
kl. V B: Gabrieli Kołodzińskiej,
kl. V D: Mateuszowi Barańskiemu, Zuzannie Blicharskiej, Julii 
Kuch, Zofii Malowaniec,
kl. VIA: Nikoli Adamczyk, Wiktorowi Adamowskiemu, Blance 
Bulikowskiej, Kamilowi Dąbkowi, Pawłowi Grabskiemu, Alek-
sandrze Greliak, Jakubowi Imiołkowi, Franciszkowi Krześnia-
kowi, Emilii Łucjanek, Marcie Mańkowskiej, Julii Niedzielakowi, 
kl. VI B: Wiktorii Perendyk, Martynie Wołoszyn, 
kl. VI C: Joannie Jabłońskiej, Joannie Majak, Angelice Kur-
pisz, Weronice Mioduszewskiej, Dawidowi osińskiemu, Oliwii 
Pierścieniak, 
kl. VI D: Hannie Kliniewskiej, Wojciechowi Olszewskiemu, 
Mateuszowi Pieperowi, Natalii Staroście, Mikołajowi Szmagale, 
Gabrieli Walczak-Makowieckiej, 
kl. VI E: Marcinowi Bartnikowi, Aliji Chmielowskiej, Marii Jarzę-
bińskiej, Barbarze Kowalskiej, Olivierowi Lamentowi, Ewelinie 
Paleckiej, 
kl. VI F: Angelice Bartosiak, Bartoszowi Oraczowi, Ada-
mowi Jarząbowi, Mai Olejnikowskiej-Prolejko, Aleksandrze 
Wojtkowskiej,
kl. VI G: Aurelii Balcer, Bartłomiejowi Broniszowi, Janowi Dutkie-
wiczowi, Jakubowi Koprulu, Alicji Kozłowskiej, Dominice Łasek, 
Krzysztofowi Michalakowi, Piotrowi Ostrowskiemu, Joannie 
Rogalskiej, Zofii Sobańskiej, Natalii Szczepaniak, Darii Szwed, 
Amelii Walczak, Gabrieli Walczak, Inez Zielińskiej. 

Grażyna Desperak-Kilińska koordynator akcji

Dzieci robią laleczki Ⓒ arch. szk. 

Gotowe laleczki Ⓒ arch. szk. 
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Ferie zimowe

Akcja zima w Szkole Podstawowej w Raszynie
Ferie zimowe to z pewnością znakomita 
wiadomość dla każdego ucznia. To czas 
na nabranie siły i energii na kolejne mie-
siące nauki. Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. C. Godebskiego w Raszy-
nie po raz kolejny, tym razem w dniach 
13-24.02.17r., mogli uczestniczyć w akcji 
Zima w szkole. Była to niewątpliwie cie-
kawa oferta dla uczniów, którzy chcąc 
odpocząć od szkolnej rutyny, spędzili czas 
wśród rówieśników w nieco swobodniej-
szej i wygodniejszej dla nich formie. Jak 
co roku nadrzędnym celem nauczycieli 
sprawujących opiekę było bezpieczeń-
stwo wszystkich uczestników. Dbali oni, 
aby zapewnić dzieciom jak najwięcej 
atrakcji, które dostarczą wielu niezapo-
mnianych wrażeń, emocji, doświadczeń 
zarówno podczas zajęć w  szkole, jak 
i poza nią.
 W  tegorocznej akcji Zima w  szkole 
wzięło udział 84 dzieci. Zajęcia tema-
tyczne odbywały się od godz. 9:00 
do 13:30, natomiast dyżury pedagogiczne 
nauczycieli trwały już od 7:00, a  koń-
czyły się o 16:30. Uczestnicy akcji zostali 
podzieleni na sześć grup wiekowych, 
które liczyły od 13 do 15 osób. 
 Podczas zimowiska dzieci uczestni-
czyły w wielu ciekawych imprezach oraz 
wyjazdach. W  Cinema City w  Jankach 
obejrzały filmy Lego Batman oraz Za niebie-
skimi drzwiami, zwiedziły Muzeum Łowiec-
twa i Jeździectwa w Warszawie, a po lekcji 
muzealnej udały się do Łazienek Królew-
skich, gdzie mogły podziwiać wspaniałe 
budowle, pomniki oraz licznie zamiesz-
kałe w parku zwierzęta. Mnóstwo nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyły im 
zabawy ruchowe w  Kolorado i  Eldorado 
oraz obecność przy produkcji papieru 
w Konstancinie.
 Czas spędzony w szkole również obfito-
wał w wiele atrakcji. Studio Małych Form 
Teatralnych Pinokio przygotowało szcze-
gólny repertuar. Na chwilę dzieci prze-
niosły się w świat cyrku pełnego magii 
i niespodzianek. Chętni mogli sami spró-
bować własnych sił na scenie, imponując 
odwagą, sprytem, koordynacją ruchową. 
Atmosfera zabawy i rywalizacji udzieliła 
się wszystkim podczas Balu Karnawało-
wego oraz Spartakiady, która odbyła się 
w dużej hali sportowej. Co ważne, nie było 
przegranych, a każdy młody sportowiec 
otrzymał nagrodę i upominek.
 Ciekawą ofertą dla uczniów starszych 
tj. z klas 4-6 okazały się zorganizowane 

w  szkole bezpłatne zajęcia sportowe. 
Prowadzili je nauczyciele wychowa-
nia fizycznego, na co dzień pracujący 
z dziećmi w naszej szkole. W godzinach 
8:30 do 14:30 starsze dzieci miały oka-
zję uczestniczyć w  grach i  turniejach 
sportowych dostosowanych do moż-
liwości, umiejętności oraz doskonalić 
kondycję fizyczną pod czujnym okiem 
profesjonalistów.

 Dziękuję władzom gminy, dyrekcji 
szkoły podstawowej w Raszynie i zespołowi 
nauczycieli za ogromne zaangażowanie 
podczas pracy dydaktyczno – wychowaw-
czej, organizacji konkursów oraz za przy-
gotowanie ciekawych zajęć. Szczególnie 
podziękowania kieruję do dzieci, które 
chętnie uczestniczyły w zajęciach, wyka-
zały się dużą kreatywnością, sprawnością 
fizyczną i troską o innych.          Grażyna Dąbek
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gminna biblioteKa publiczna

Biblioteka z sercem

Dzień Świętego Walentego, czyli popu-
larne Walentynki obchodzimy zwycza-
jowo 14 lutego. My jednak postanowi-
liśmy wydłużyć nieco ten czas. I tak, już 

10 lutego naszych Czytelników powitały 
eleganckie dekoracje z motywem czer-
wonych serc oraz reprodukcje plaka-
tów największych romansów filmowych 
wszech czasów, będących ekraniza-
cjami równie znanych powieści: „Prze-
minęło z wiatrem”, „Love story”, „Doktor 
Żywago”, „Wichrowe Wzgórza”, „Pożegna-
nie z Afryką”. W poniedziałek, przy akom-
paniamencie nastrojowej muzyki, można 
było przyjść na randkę ze swoją ulubioną 
książką i zrobić sobie zdjęcie w bibliotecz-
nej fotobudce. Nie zabrakło zabawnych 

retro-gadżetów, czyli wąsów, melonika, 
czy fajki, które posłużyły za elementy 
przebrania. W Walentynki na specjalną 
lekcję biblioteczną przyszły dzieci z Grupy 
Czerwonej z Przedszkola pod Topolą – 
rozmawialiśmy o tym, jakich zasad savoir 
vivre zakochani powinni przestrzegać. 
Z kolei na dwudziestu odwiedzających 
czekały zapakowane w czerwony papier 
prezenty oraz życzenia. Tegorocznej edy-
cji bibliotecznego Dnia Zakochanych 
towarzyszyło hasło: „Biblioteka zawsze 
blisko serca”.                Zespół GBP 

Roboty w Filii w jaworowej
Na przełomie stycznia i lutego zorgani-
zowaliśmy w  Jaworowej cztery warsz-
taty programowania z robotami Finch. 
Urządzenia te, podobne nieco w kształ-
cie do ptaków i myszy, mają wbudowane 
czujniki położenia, temperatury, światła 
i przeszkód, wyposażone są też w zwrotne 
kółka. Komunikują się z  komputerem 
za pomocą kabla USB. Do ich kodowa-
nia wykorzystaliśmy ogólnodostępny, 
bezpłatny program Scratch. Uczest-
nicy warsztatów, w wieku od 7 do 13 lat, 
uczyli roboty poruszać się, mówić, świe-
cić, reagować na światło. Po opanowa-
niu podstawowych komend, mogliśmy 
rozegrać wyścigi, stworzyć abstrakcyjny 
obraz, zagrać pierwsze wersy piosenek 
„Stary Donald farmę miał” i „Love me do”, 
zrobić sygnalizator świetlny, a  nawet 

zatańczyć na dyskotece i odgrywać scenki 
teatralne. Kodowanie okazało się niezłą 
zabawą! Chciałabym serdecznie podzię-
kować kierownictwu i  pracownikom 
Ogniska Wychowawczego za udostęp-
nienie sali oraz Krystynie Zawadzkiej, 

bibliotekarzowi Filii za pomoc, a także 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego za bezpłatne wypożyczenie 
nam robotów. 

Dagna Kruszewska-Mach

Raszynoteka laureatką konkursu tabletowego
Niezmiernie nam miło poinformować, 
że biblioteka otrzymała nagrodę finan-
sową Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego w  ramach „Wsparcia 
Programu Rozwoju Bibliotek” ze środ-
ków przekazanych Fundacji na pod-
stawie jednostronnej deklaracji Rządu 
USA. Możemy ją przeznaczyć na zakup 
tabletów, akcesoriów, aplikacji mobil-
nych i  innych urządzeń wspomagają-
cych działalność edukacyjną i wdrażanie 
nowych działań. Zadanie konkursowe 
polegało na przesłaniu multimedialnej 
relacji z  dowolnych zajęć, przeprowa-
dzonych z wykorzystaniem tabletów oraz 
opisu pomysłu na projekt lub działanie 

skierowane do mieszkańców. Zdecydo-
waliśmy się opowiedzieć o  naszych table-
towych warsztatach w Filii w Jaworowej, 
które krótko podsumowaliśmy w materiale 
filmowym na bibliotecznym kanale YouTube 
– opowiada Dagna Mach, opiekunka 
projektu „Tablety w twojej bibliotece”. 
Komisja doceniła też nasze zaangażowanie 
w działania na rzecz integracji i wymiany 
doświadczeń między Tablet Masterami 
w całej Polsce. W konkursie „Tablety w two-
jej bibliotece” zajęliśmy II miejsce, wraz 
z Miejską Biblioteką Publiczną w Pieka-
rach Śląskich oraz Pedagogiczną Biblio-
teką Wojewódzką w Krakowie. Wartość 
dotacji to 8000 zł. Jak biblioteka zamierza 

ją wykorzystać? Na pewno chcemy kupić 
kolejne iPady. W tej chwili mamy 3 sztuki, ale 
żeby prowadzić efektywnie zajęcia w grupach 
około 20 osobowych, jest to zdecydowanie 
za mało – zdradza Dagna Mach. Myślimy 
też o  robotach do nauki programowania. 
Nasze warsztaty z wypożyczonymi robotami 
Finch cieszyły się zainteresowaniem, chcemy 
więc rozwijać ten segment edukacyjny, 
zwłaszcza, że w czerwcu zaczynamy kolejny 
projekt związany z nauką programowania. 
Tablety są w bibliotece ogólnodostępne; 
każdy odwiedzający może z nich swobod-
nie korzystać.

Zespół GBP

Walentynkowa fotobudka Ⓒ D. Mach

Zakodowane Finche Ⓒ K. Zawadzka Przygotowania do malowania Ⓒ K. Zawadzka
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Klub sQuosHa

RODzInnY DzIeń SPORTU W kLUBIe PLAY kWADRAT
W  styczniu w  nowo otwartym Klubie 
PLAY Kwadrat w Ładach odbył się I Ama-
torski Turniej o  Puchar Wójta Gminy 
Raszyn, w  którym wśród 35 zawodni-
ków pojawił się trener  mistrzów świata 
w siatkówce – Stephan Antiqa. Dzięki sta-
raniom gospodarzy rywalizacji towarzy-
szył dobry humor i rodzinna atmosfera, 
a o sportową atmosferę skutecznie zadbał 
spiker klubu Legia Warszawa - Wojciech 
Hadaj. W przerwach pomiędzy meczami 
uczestnicy turnieju i ich goście korzystali 
z bezpłatnych masaży, pokazowych zajęć 
na siłowni i w sali fitness, a dzieci uczest-
niczyły w zajęciach zumby.

nabór do Sekcji squasha 
legii Warszawa

Turniej poprzedził nabór do sekcji squ-
asha Legii Warszawa, której siedziba 
mieści się w klubie w Ładach. Do testów 
przystąpiła duża grupa dzieci i młodzieży, 
którzy, po testach sprawnościowych, 
z  dumą mogli założyć koszulkę z  L-ką 
na piersi. Członkowie sekcji squosha będą 
mogli uczestniczyć w zajęciach innych 
sekcji klubu Legia Warszawa, a w week-
endy wspólnie dopingować piłkarzy 
na stadionie przy Łazienkowskiej. Zawod-
nicy klubu Legia Squash Play Kwadrat 

jeżdżą na turnieje squasha w  Polsce 
i za granicą, zajmując czołowe miejsca 
w różnych kategoriach wiekowych. Klub 
Play Kwadrat może pochwalić się swoim 
wychowankiem z Dawid Bankowych, tre-
nującym pod fachowym okiem Natalii 
Ryfy i Jakuba Jaworskiego, który po pół-
torarocznym treningu plasuje się w kate-
gorii do 11 lat na trzecim miejscu w Pol-
sce, mając na koncie turnieje w Szwecji 
i Czechach. Nabór do Akademii trwa, sek-
cja squasha zaprasza dzieci w wieku od 4 
do 14 lat. Wystarczą dobre chęci i kilka 
treningów profesjonalnych trenerów by 
poczuć magię tego sportu. 

lista zwycięzców

Po niespełna 6 godzinach rywaliza-
cji poznaliśmy zwycięzców turnieju. 
W kategorii kobiet zwyciężyła Justyna 
Mazurek, tuż za nią uplasowała się Kata-
rzyna Mikuła, zaś trzecie miejsce przy-
padło Mai Niedzickiej. Wśród mężczyzn 
najlepszy okazał się Stephane Anti-
qua, który po pasjonującym pojedynku 
finałowym wygrał z Rafałem Kacprza-
kiem. Trzecie miejsce przypadło Mate-
uszowi Olechowi. Punktem kulminacyj-
nym imprezy był pojedynek pomiędzy 
Stephane Antiqa a  dwukrotną vice 

mistrzynią Polski w  squashu – Nata-
lią Ryfą. Podczas ceremonii wręczania 
pucharów ufundowanych przez Urząd 
Gminy Raszyn, gospodarze podziękowali 
partnerom i sponsorom: Wójtowi Gminy 
Raszyn – Andrzejowi Zarębie, Katarzynie 
Klimaszewskiej – Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu, Sławomirowi Ciechom-
skiemu – Prezesowi PU Hetman, Annie 
Nowakowskiej – Prezesowi Banku Spół-
dzielczego w Raszynie, firmom Dr.Best, 
Strefa Mocy, Body Chief, Pucharowo Pl. 
Szczególnie gorące słowa zostały skiero-
wane do Ks. Proboszcza Grzegorza Jasz-
czyka, który zakończył uroczystą cere-
monię poświeceniem nowego obiektu 
i obiecał, że weźmie udział  w następnej 
edycji turnieju. 

Tomasz Jakubiec

VIII Bieg Raszyński
Ogólnopolski Bieg Raszyński zorga-
nizowany pierwszy raz 2010r. zdoby-
wał w  kolejnych latach coraz to więk-
szą rangę, a nagrody, dzięki sponsorom, 
były coraz bardziej atrakcyjne. Ta profe-
sjonalna impreza dla amatorów i zawo-
dowców szybko stała się największym 
wydarzeniem biegowym południowej 
części Mazowsza. Dziś Bieg Raszyński ma 
ogólnopolski zasięg, a uczestniczą w nim 
zawodnicy z kraju i z zagranicy.
 Trasa VIII Biegu Raszyńskiego posiada 
atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
Przebiega uliczkami Raszyna, a do poko-
nania są trzy pętle po około 3.33 km. 
W centrum imprezy biegowej odbędzie 
się rozgrzewka oraz masaże zawodników. 
Biegaczom tradycyjnie towarzyszą grupy 
kibiców rywalizujące w konkursie na naj-
lepszy doping. 1000 zł oraz inne atrak-
cyjne nagrody rzeczowe to trofea, które 
trafią do najlepszej grupy.

nordic Walking

Od kilku lat przed Biegiem Raszyńskim 
startuje kategoria stworzona specjalnie 
dla mieszkańców gminy Raszyn – Nordic 
Walking. Łącząc rekreację z elementami 
wyczynu jest popularna w różnych gru-
pach wiekowych. Na  zwycięzców czekają 
ciekawe nagrody rzeczowe.

bieg dla zdrowia i po nagrody

Uczestnicy Biegu Raszyńskiego otrzy-
mają bogate pakiety startowe, w których 
oprócz koszulek technicznych znajdzie 
się wiele ciekawych gadżetów, takich 
jak smycze, długopisy, bony rabatowe, 
a nawet dżemy dla biegaczy. Na każdego 
zawodnika czekać będzie ciepły posiłek 
i napoje serwowane przez Cater Mark.
 Pan Janusz Górka, po raz kolejny 
Dyrektor Biegu Raszyńskiego, zgromadził 

przy organizacji imprezy wiele wspania-
łych osób, tworzących niezwykły klimat 
dla tego wydarzenia. Dekoracji najlep-
szych dokona Wójt Gminy Raszyn pan 
Andrzej Zaręba oraz Dyrektor Biegu pan 
Janusz Górka. Impreza nie odbyłaby się 
bez ogromnego wsparcia Wójta Gminy 
Raszyn pana Andrzeja Zaręby oraz Rady 
Gminy Raszyn.

Zapisy

Zapisy na tegoroczną edycję Biegu 
Ra s z y ń s k i e g o  r u s z y ł y  3 0 . 0 1 . 2 0 1 7 
na  stronie  www.biegraszynski.pl . 
Lista szybko się zapełnia. Nie czekaj – 
zapisz się już dzisiaj i weź udział w naj-
większej imprezie biegowej południo-
wego Mazowsza.

Janusz Górka Dyrektor VIII Biegu Raszyńskiego, 
Marzena Zientara Koordynator 
do spraw marketingu i zapisów

Rodzina squosh'a Ⓒ J. Kaoper
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sport

Taekwondo w Raszynie pod przewodnictwem 
Polskiego związku Taekwondo
od września 2016 roku, z  inicjatywy Polskiego Związku 
taekwondo, Gminnego ośrodka Sportu oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Raszynie, rozwija się sekcja taekwondo – cen-
trum Walki Raszyn. Dzieci i młodzież trenujące ten sport mają 
zajęcia dwa razy w tygodniu pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów i utytułowanych mistrzów. obecnie w Raszynie tre-
nuje ponad 30 dzieci.

czym jest „taekwondo” ? 

To przede wszystkim sport olimpijski. Koreańska nazwa wywo-
dzi się od 3 słów: noga-pięść-droga. Filozofia tego sportu walki 
opiera się na ciągłej pracy nad sobą za pomocą treningów. 
Na lekcje taekwondo można uczęszczać w 188 krajach na świe-
cie. Trenują dzieci, i dorośli. Wśród pięciu „filarów” taekwondo, 
ustanowione przez Mistrza Choi Hong Hi znajdują się: grzecz-
ność i uprzejmość; rzetelność i uczciwość; wytrwałość; opano-
wanie i samokontrola; odwaga i nieugięty duch. 
 Podobnie, jak w innych sztukach walki, także w taekwondo, 
istnieje hierarchizacja i możliwość zdobywania kolejnych stopni 
potwierdzających opanowane umiejętności. W taekwondo ist-
nieje 10 stopni uczniowskich i 9 stopni mistrzowskich. Oprócz 
stopni uczestnicy otrzymują pasy: biały, żółty, zielony, niebieski, czerwony, czarny. Wśród technik taekwondo wyróżniamy: walkę 

sportową; walkę aranżowaną, układy formalne, rozbicia, kopnię-
cia w wyskoku, uwolnienia z chwytów.

Prestiżowy egzamin na stopnie uczniowskie 
w Raszynie

W lutym 2017 roku, na sali gimnastycznej w SP Raszyn, odbył 
się prestiżowy egzamin na stopnie uczniowskie w Taekwondo. 
Egzamin był skierowany dla dzieci grupy początkującej, zaawan-
sowanej i zawodniczej trenujących w Centrum Walki Raszyn. 
Dzieci uzyskały stopnie szkoleniowe KUP od 10 do 1. Egzamin był 
przygotowany bardzo profesjonalnie i składał się z następują-
cych elementów: poomise, hosinsull, hanbon kyorugy, kyorugi, 
kyokpa oraz zagadnienia teoretyczne. Dzieci z raszyńskiej sek-
cji musiały się wykazać wiedzą zarówno teoretyczną, jak i prak-
tyczną. W komisji egzaminacyjnej zasiedli: Pan Artur Chmie-
larz – V DAN – Prezes Polskiego Związku Taekwondo oraz V-ce 
Prezes Europejskiej Federacji Para Taekwondo; Pan Jarosław 
Kosmala – III DAN – trener; Pan Ireneusz Brach – I DAN – trener 
Centrum Walki Raszyn. Dzieciom otaczali najwierniejsi kibice, 
czyli rodzicie, rodzeństwo oraz dziadkowie. Egzamin była bardzo 
widowiskowy, a nasi najmłodsi mieszkańcy Raszyna, trenujący 
Taekwondo wykazali się wiedzą i zaangażowaniem w umiejęt-
nościach zdobywanych na treningach.
 Dzieci z  Centrum Walki Raszyn, trenujące Taekwondo 
w 2016roku wzięły udział między innymi w Wojewódzkiej Olim-
piadzie Młodzieży, Otwartych Mistrzostwach Mazowsza (Filip 
Brach – srebro i Bartosz Płonka – złoto).
 Cieszę się, że mogłam być w gremium sędziowskim. Za zapro-
szenie dziękuję Polskiemu Związkowi oraz Prezesowi. Trenerom 
gratuluję przekazanej wiedzy swoim podopiecznym, a małym 
sportowcom osiągniętych wyników na egzaminie. 

Katarzyna Klimaszewska Dyrektor GOS w Raszynie

egzamin Taekwondo w Raszynie Ⓒ arch. sekcji

Sekcja Taekwondo – centrum Walki Raszyn – zawodnicy, trenerzy Ⓒ arch. sekcji



Galeria Młodego artysty
LUTY TO MIESIĄC 
HUCZNYCH ZABAW
Styczeń i luty upłynęły w naszych przedszkolach pod hasłem 
zimy i wesołych zabaw. W każdym odbył się tradycyjny  bal 
karnawałowy, który stał się okazją nie tylko do wspaniałej 
zabawy, ale też prezentacji niezwykłych strojów. Jak 
zawsze i tym razem ważne wydarzenia znalazły swój wyraz 
w twórczości dzieci, które pokazały uroki śnieżnej zimy 
i  maski – najważniejszy  atrybut balu karnawałowego. 
Zobaczcie Państwo sami, co jest dla naszych maluchów 
najważniejsze.                 Przedszkolaczek

Marysia 3 lata, Przedszkole Pod Topolą ola 5 lat, Przedszkole Pod Topolą

oliwia 5 lat, Przedszkole Pod Topolą Wiktoria 6 lat, Przedszkole Pod Topolą

bałwanek i zima - gr. Puchatka

Wiktor Kamiński 3l. ul. lotnicza

Gr. Króliki ul. lotnicza

Ula 5 lat, Przedszkole Pod Topolą

Zima Vivaldiego malowana palcami - ola lat 5

Maja Zielińska 3l. ul lotnicza

Gr. Króliki 4 i 5 latki ul lotnicza

Zimowy ptak - Antek lat 4

Gr. Skrzaty 3 i 4 latki, ul.Spokojna

Daniel Rahman 3l. ul lotnicza

Ania Kozłowska 6l. ul. lotnicza Ania Wodzyńska 6l. ul lotnicza Gr. Skrzaty 3 i 4 latki, ul.Spokojna (3) Joanna Wodzyńska 6l. ul lotnicza

Karmnik do ogródka - gr. Uszatka

Maks Nowak 6 l. ul lotnicza

Przedszkole w Sękocinie


