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KURIER
RASZYŃSKI

PRZEKRACZAMY KOLEJNE PRĘDKOŚCI 
W ROZWOJU GMINY RASZYN

•  Budżet Gminy Raszyn jest stabilny i bezpieczny • Środki zewnętrzne to ponad 37 milionów zł
•  Rekordowy budżet inwestycyjny 66 milionów zł • Rozbudowa szkoły podstawowej w Ładach
•  Ośmioodziałowe przedszkole w Raszynie • Budowa kanalizacji w Sękocinie • Budowa Hali Sportowej
•  Podpisana umowa na budowę kanalizacji w Jankach • Budowa ulic i ścieżek rowerowych
•  Rewitalizacja Austerii • Wzorowa współpraca z Ministerstwami, Wojewodą i Powiatem Pruszkowskim

PEŁNE POPARCIE OD RADNYCH GMINY RASZYN
JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
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WYKONANIE BUDŻETU 2016

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RASZYN w 2016 r.
Podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Raszyn, zwanej absolutoryjną, Rada Gminy 
Raszyn obradowała nad sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2016 r., które 
zostało wprowadzone Zarządzeniem Wójta Andrzeja Zaręby w dniu 20 marca br. 
To obszerny dokument, którego najistotniejsze zapisy postaramy się Państwu 
poniżej zaprezentować:

W 2016 r. Gmina Raszyn uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 13 707 694 zł. Spłaciła kredyty, 
pożyczki i wykupiła obligacje za kwotę 5 590 000 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. wynio-
sło 30 380 000 zł, co oznacza, że wskaźnik zadłużenia, liczony wg starej ustawy o finansach publicznych 
z dnia 30 czerwca 2005r. wyniósł 28,01% (przy dopuszczalnym wynoszącym 60%). 

Małgorzata Kaiper

DOCHODY

Realizacja dochodów w wysokości 108 459 458 zł oznacza 100,6% 
realizacji planu na 2016 r. Z tej kwoty 7 353 625 zł wyniosły dochody 
majątkowe, w tym dotacja rozwojowa UE ze środków Funduszu Spój-
ności stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 
Raszyn”, w wysokości 6 876 726 zł – 100% planu. Na pozostałą kwotę 
101 105 834 zł, stanowiącą dochody bieżące, składają się głównie: 
 W kwocie dochodów własnych największy udział, bo aż 52,15% 
stanowiły wpływy z udziału w podatku dochodowym. Tylko 4,24% 
to wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, 
zaś 43,61% stanowiły wpływy z pozostałych podatków i opłat, w tym 
podatku od nieruchomości.

▪  67 168 030 zł (66,5%) – własne 
▪  16 802 786 zł (16,6%) – dotacje 
▪ 17 132 016 zł (16,9%) – subwencje 

WYDATKI

W 2016 r. wydatki w Gminie Raszyn wyniosły 94 751 764 zł, tj. 88,87% 
planu. Zmniejszeniu w stosunku do planu uległy zarówno wydatki bie-
żące jak i majątkowe. W grupie wydatków majątkowych największe 
środki zostały przeznaczone na przebudowę dróg i oświatę i wycho-
wanie. Kolejna grupa inwestycji dotyczyła odwodnień oraz kanalizacji 
sanitarnej. Warto pamiętać, że w 2016 roku rozpoczęto przygotowania 
do budowy kilku największych inwestycji, których rozliczenie nastąpi 
w bieżącym roku (Przedszkole przy Poniatowskiego) i w latach kolej-
nych (Szkoła w Ładach, hala widowiskowo-sportowa). Poniższy dia-
gram pokazuje strukturę wydatków majątkowych w roku.

▪  3 216 945 zł – przebudowa dróg
▪  2 240 301 zł – oświata i wychowanie
▪ 1 777 769 zł – odwadnianie gminy
▪  1 174 854 zł – kanalizacja sanitarna
▪  1 410 094 zł – inne(hala sportowa, projekty i doposażenia 

placów zabaw, projekty i budowa oświetlenia, itp.
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA

Jednogłośne ABSOLUTORIUM dla wójta

14 czerwca br. Andrzej Zaręba Wójt 
Gminy Raszyn otrzymał absolutorium 
za wykonanie budżetu w  2016 roku. 
Tym samym Rada Gminy, po raz kolejny 
pozytywnie oceniła działalność finan-
sową Wójta.
 Udzielenie ABSOLUTORIUM wójtowi 
oznacza, że wydał on gminne pieniądze 
zgodnie z prawem. Jest to rodzaj kontroli 
rady gminy nad wykonaniem budżetu 
przez wójta i jest wyrazem ostatecznej 
oceny jego działalności. Dla wójta jest 
to też najważniejsze głosowanie, ponie-
waż świadczy o poziomie akceptacji jego 
działań przez przedstawicieli mieszkań-
ców – radnych.

Polityka finansowa 
Gminy Raszyn – rozpisana na lata

W ciągu 27 lat, jakie minęły od powsta-
nia naszej gminy, władze samorządowe 
wykonały ogromną pracę, dzięki któ-
rej stała się ona wygodnym miejscem 
do życia prawie 30 tysięcznej zbiorowo-
ści. Jej atrakcyjne położenie powoduje, 
że coraz więcej osób szuka tu swojego 
miejsca do życia, ale też coraz wyższe są 
wymagania, jakie mieszkańcy stawiają 
wybranym przez siebie władzom. Nic, 
zatem dziwnego, że w ciągu ostatnich 
lat powstało tak wiele inwestycji, które 

budowano w kolejności zgodnej z wagą 
problemów do rozwiązania. Ostatnia 
decyzja Rady Gminy Raszyn o udziele-
niu Andrzejowi Zarębie absolutorium 
to dobry czas na przypomnienie proble-
mów, które jeszcze niedawno były bar-
dzo ważne w debacie publicznej, a dziś 
już o nich nie pamiętamy:

Problemy, których już nie ma

 • Mamy dostęp bez kolejek do lekarzy 
POZ, a nasza służba zdrowia działa wzo-
rowo w nowoczesnym budynku. 

 • Wszystkie przedszkolaki dostaną się 
we wrześniu do gminnych przedszkoli.

 • Wodociągi i kanalizacja sanitarna jest 
w prawie 100% domów.

 • Kanalizacja burzowa we wszystkich 
budowanych ulicach i parkingach bardzo 
ograniczyła problem zalewania domów.

 • Nie ma śladu po „wiecznej” ruinie 
w najbardziej reprezentacyjnym miej-
scu gminy. Działa nowoczesne Centrum 
Kultury a wydarzenia kulturalne przy-
jeżdżają do nas. Niedługo, w  szkole 
w Ładach powstanie kolejna filia CKR.

Problemy w trakcie rozwiązywania

 • Rozbudowa szkoły w Ładach na wiele 
lat rozwiąże problem dwuzmianowości.

 • Boisko wielofunkcyjne Wronik, hala 
widowiskowo-sportowa oraz hala spor-
towa w  szkole w  Ładach stawiają nas 
w rzędzie gmin o bardzo bogatej infra-
strukturze sportowej.

 • Sieć wyremontowanych ulic i parkin-
gów oraz długa lista zaprojektowanych 
zmieniła znacząco standard życia. 

 • Obwodnica Raszyna i  zmiana klasy 
Al. Krakowskiej otworzyła możliwości 
rewitalizacji ulicy.

 • Środki zewnętrzne na remont Austerii 
i budowę sieć ścieżek rowerowych rozwią-
zują kolejne problemy.

Największy i najbardziej 
dofinansowany budżet

W  bieżącym, 2017 roku Rada Gminy 
Raszyn przyjęła najwyższy w  historii 
budżet inwestycyjny: 65 mln złotych, 
który w ponad połowie pokrywają dotacje 
zewnętrzne. Pod koniec 2018 roku, jeśli 
nie nastąpią nieoczekiwane przeszkody, 
poziom pieniędzy ulokowanych w inwe-
stycjach w gminie Raszyn od 2010 roku 
wyniesie ponad 200 milonów złotych. 
Ile to szkół, przedszkoli, ulic, ośrodków 
zdrowia, domów kultury, kilometrów 
kanalizacji i wodociągów – łatwo zoba-
czyć jeżdżąc po gminie. Albo czytając 
Kurier Raszyński.  Małgorzata Kaiper 

Samorząd Rady Gminy Raszyn Ⓒ J. Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XXXVI Sesja Rady Gminy Raszyn
W dniu 24 maja Rada Gminy Raszyn spo-
tkała się na kolejnym posiedzeniu, pod-
czas którego podejmowała decyzje doty-
czące istotnych spraw w naszej gminie. 
Jak zazwyczaj, przedstawimy Państwu 
najważniejsze z nich.

Uchwały planistyczne

Realizując swoje uprawnieninia w zakre-
sie tworzenia prawa miejscowego Rada 
Gminy przyjęła uchwały w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów we wsi Falenty: 
w  rejonie ulicy Poniatowskiego oraz 
w rejonie oczyszczalni ścieków, gdzie ma 
powstać PSZOK. Obecnie mieszkańcy 
korzystają z PSZOK-u w Pruszkowie.

Uchwała w sprawie 
założenia Przedszkola 

W uzasadnieniu do uchwały napisano: 
„Projekt uchwały w sprawie założenia Przed-
szkola jest konsekwencją działań Gminy 
Raszyn skierowanych na zapewnienie warun-
ków do pełnej realizacji konstytucyjnego obo-
wiązku dostępu mieszkańców do edukacji 
szkolnej i przedszkolnej.”. Dzięki tej inwe-
stycji nasza gmina, jako jedyna w powie-
cie pruszkowskim, jest w stanie zapew-
nić miejsca wszystkim przedszkolakom 
zgłoszonym przez rodziców do placówek 
publicznych. Jest to bez wątpienia efekt 
prawidłowej polityki oświatowej pro-
wadzonej przez Wójta Andrzeja Zarębę 
i Radę Gminy Raszyn. Jak widać nie zasko-
czyła ich ani ustawa dająca rodzicom 
prawo pozostawienia 6-latków w przed-
szkolach (80% dzieci), ani rozszerzająca 
obowiązek przyjęcia dzieci 3-letnich, czy 
w końcu wprowadzająca 8-letnią szkołę 
podstawową. Słysząc o  problemach 

innych gmin w Polsce, możemy być zado-
woleni, że nas one nie dotyczą.

Zmiana Statutu Świetlicy 
Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu

Statut Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” 
w Rybiu powstał w 2010 roku, czyli w cza-
sie rozpoczęcia działalności placówki. 
Z uwagi na fakt, że od tego czasu zmia-
nie uległa podstawa prawna działalności 
świetlic środowiskowych, do statutu nale-
żało wprowadzić nowe przepisy prawa. 

Uchwała w sprawie odmowy
zatwierdzenia taryf za wodę 
i odprowadzenie ścieków

Rada Gminy odmówiła zatwierdze-
nia nowych taryf za odprowadzanie 
wody i ścieków od 1 lipca 2017 r., o które 
wystąpiło Gminne Przedsiębiorstwo 
Eko-Raszyn sp. z o.o. Zgodnie z procedurą 
Eko-Raszyn 20.04.2017 złożyło wniosek 
o zatwierdzenie taryf do Wójta Gminy 
Raszyn. Podniesienie opłat zostało przez 
Wójta uznane za nadmierne i nieuzasad-
nione, dlatego negatywnie zaopiniował 
wniosek. Podczas Sesji, po długiej dys-
kusji, podczas której prezes Eko-Raszyn 

p. Andrzej Lechański, wyjaśniał powody, 
dla których przedsiębiorstwo wystą-
piło z wnioskiem o podniesienie opłat, 
16 Radnych przyjęło uchwałę odmawia-
jącą przyjęcie nowej taryfy, a 1 wstrzy-
mał się od głosu. Teraz wszystko w rękach 
Wojewody Mazowieckiego. Jeśli uzna 
słuszność wniosku Wójta, stawki pozo-
staną na obecnym poziomie, jeśli nie, 
Eko-Raszyn będzie mogło od 1 lipca 
je podnieść. 

Sprawozdanie Wójta 
z bieżącej działalności

Cztery priorytetowe inwestycje: Przed-
szkole przy Poniatowskiego, kompleks 
szkolno-przedszkolny w  Ładach, hala 
sportowo-widowiskowa w Raszynie oraz 
kanalizacja i odwodnienie w Sękocinie 
Starym – realizowane są zgodnie z pla-
nem. Kilka dni wcześniej Radni, podczas 
komisji wyjazdowej, odwiedzili przed-
szkole, żeby na własne oczy przekonać się, 
jak przebiega realizacja inwestycji. 
 Następnie Wójt poinformował zebra-
nych, że Powiat Pruszkowski rozpoczął 
przebudowę ul. Źródlanej. Prowadzone 
są rozmowy ze starostwem o  budo-
wie w przyszłym roku ul. Sękocińskiej, 
po zakończeniu budowy kanalizacji 
i odwodnienia. Trwa budowa ul. Szkol-
nej w Raszynie, a tempo prac pozwala 
sądzić, że zakończy się przed czasem. 
Wyłoniony został wykonawca ul. Wypo-
czynkowej. Rozpoczyna się postepowa-
nie w  sprawie konkursu na adaptację 
całego kompleksu Austerii. Po akceptacji 
przez konserwatora zabytków ogłoszony 
zostanie, w systemie projektuj i buduj, 
przetarg na remont budynku głównego. 
To zadanie oraz ścieżki rowerowe, z uwagi 
na duże dofinansowanie zewnętrzne, 
muszą być wykonane do końca 2018 r. 

Małgorzata Kaiper

Radni podczas obrad XXXVI Sesji Ⓒ J. Kaiper

Sołtysi i goście podczas Sesji Ⓒ J. Kaiper
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XXXVII Sesja Rady Gminy Raszyn
Absolutorium

Absolutorium samorządowe jest formą 
sprawowania kontroli Rady Gminy nad 
wykonaniem budżetu przez organ wyko-
nawczy, czyli wójta. Ocenę Rady Gminy, 
wyrażoną podjęciem uchwały podczas 
sesji absolutoryjnej, poprzedza ana-
liza sprawozdania z wykonania budżetu 
wykonana przez Komisję Rewizyjną Rady 
Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachun-
kową (RIO).

 Dnia 14 czerwca 2017 roku odbyła się 
Sesja Rady Gminy Raszyn podsumowu-
jąca rok budżetowy 2016. Po jej otwar-
ciu, stwierdzeniu kworum i  przyjęciu 
porządku obrad oddano głos Wójtowi 
Gminy Raszyn panu Andrzejowi Zarębie, 
który obszernie scharakteryzował wyko-
nanie budżetu w  2016 roku. Według 
jego relacji Gmina w omawianym roku 
wykonała dochody budżetu w 100,6%, 
a wydatki 88,87%, dzięki temu zadłużenie 
na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 
30 380 000 zł. Rada zatwierdziła uchwałą 
powyższe sprawozdanie, następnie 
wysłuchała sprawozdania finansowego 
przedstawionego przez panią Lilianę Kłos 

Skarbnika Gminy i jego analizy dokona-
nej przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
odczytaną przez panią Annę Matracką 
zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy 
Raszyn. Stanowisko Komisji Rewizyj-

nej przedstawił jej przewodniczący pan 
Ryszard Kowalczyk, po czym odbyło się 
głosowanie w sprawie udzielenia abso-
lutorium Wójtowi Gminy Raszyn z tytułu 
wykonania budżetu Gminy na rok 2016.
 Jednogłośnie, przy trzech osobach 
nieobecnych, radni poparli powyższą 
uchwałę. Wójt podziękował przewodni-
czącemu Rady Gminy Raszyn panu Dariu-
szowi Marcinkowskiemu, pracownikom 
Urzędu Gminy i Radnym za współpracę 
w wykonaniu budżetu, szczególne wyrazy 

wdzięczności i kwiaty składając na ręce 
pani Skarbnik Lilianie Kłos, stwierdza-
jąc przy tym, że bez jej profesjonalizmu 
i ciężkiej pracy wykonywanej co dzień, 
często po godzinach, sukcesy naszej 
gminy nie byłyby możliwe.

Inne uchwały

W  następnej części Sesji radni nadali 
uchwałami: nazwę ulicy Szmaragdo-
wej, przystąpili do zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu 
w Dawidach, zmienili uchwałę w spra-
wie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Raszyn oraz 
dodali Aneks do Porozumienia z gminą 

Lesznowola w zakresie transportu zbio-
rowego. Na zakończenie podjęli uchwały: 
w sprawie zmian w Budżecie oraz zmian 
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Raszyn na lata 2017 – 2030.

Sprawozdanie Wójta

W swoim sprawozdaniu Wójt odniósł się 
w pierwszym rzędzie do największych 
inwestycji i ich stanu realizacji.
– W  szkole w  Ładach budowana jest 
ostatnia kondygnacja i równolegle mon-
towana instalacja elektryczna w salach 
przedszkolnych. Latem boisko szkolne 
zostanie wyłączone z  użytkowania, 
ponieważ pod płytą zbudowany zosta-
nie drenaż.

– Hala sportowa rośnie w oczach. Budo-
wana jest druga kondygnacja, obok 
powstaje parking na 120 samochodów. 
W lipcu lub w sierpniu budowniczowie 
przewidują montowanie dachu.
– Nowe przedszkole w Raszynie jest już 
wybudowane. Obecnie ekipy montują 
wyposażenie wewnątrz i  na zewnątrz 
obiektu. Budowane są parkingi, porząd-
kowany teren, powstają place zabaw.
– Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w Sękocinie Starym postę-
pują, choć utrudniają je niezinwentaryzo-
wane podłączenia do sieci wodnej i gazo-
wej. W  ulicy Podleśnej trzeba usunąć 
drzewa i karpy i te prace wykonuje gmina.
– Rusza od dawna oczekiwana przebu-
dowa ulicy Wypoczynkowej w Rybiu.
– W Jankach wprowadzono już firmę 
do budowy kanalizacji na ulice Ponia-
towskiego i Godebskiego, jednak roboty 
ruszą dopiero na początku lipca.
– Rozpoczęto postępowanie w  spra-
wie budowy sieci wodno – kanalizacyj-
nej w ulicy Kamykowej. Gmina stara się 
o dofinansowanie tej inwestycji.

Jacek Kaiper

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba Ⓒ J. Kaiper

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy  
Dariusz Marcinkowski Ⓒ J. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba i w-ce Wójt Michał Kucharski 
Ⓒ J. Kaiper

Po głosowaniu Ⓒ J. Kaiper

Podziękowania dla Skarbnik Gminy p. L. Kłos 
Ⓒ J. Kaiper
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WAŻNE INFORMACJE

Wycinka drzew – nowelizacja przepisów obowiązujących 
od dnia 17.06.2017 r.
Od dnia 17.06.2017 r. wchodzi w życie 
ustawa z  dnia 11 maja 2017 r. o  zmia-
nie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1074), a z nią n/w zmiany:

1  Obowiązek zgłaszania przez wła-
ściciela nieruchomości zamiaru usu-
nięcia drzew, których obwody pni na 
wysokości 5cm przekraczają 80cm 
(dot. topól, wierzb, klonów jesionolist-
nych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. 
kasztanowców zwyczajnych, robinii 
akacjowych, platanów klonolistnych) 
oraz 50cm (dot. pozostałych drzew). 
Zamiar usunięcia drzewa, trzeba zgłosić 
gminie, inaczej zostaną naliczone kary. 
We wskazanych przypadkach możli-
wość usunięcia drzewa nastąpi dopiero 
w przypadku braku sprzeciwu ze strony 
odpowiedniego organu (wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta). Obowiązek 
zgłoszenia zamiaru usunięcia nie doty-
czy krzewów.
2		 Zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko 
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomo-
ści, z której drzewo ma być usunięte, oraz 
rysunek albo mapkę określającą usytu-
owanie drzewa na nieruchomości.
3		 Organ przyjmujący zgłoszenie zobli-
gowany został do przeprowadzenia oglę-
dzin przeznaczonych do usunięcia drzew 
w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, 
podczas których zostanie ustalony gatu-
nek drzew oraz ich obwody na wysoko-
ści 5cm. Z oględzin sporządzany będzie 
protokół, którego zapis utraci moc po 
upływie 6 miesięcy od dnia jego sporzą-
dzenia (w przypadku nieusunięcia drzew 
w powyższym terminie konieczne będzie 
ponowne dokonanie zgłoszenia).
4		 W przypadku uznania zasadności, 
organ będzie mógł w terminie 14 dni od 
oględzin, w drodze decyzji administracyj-
nej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usu-
nięcia zieleni. Wydanie powyższej decy-
zji stanowić będzie podstawę dla osoby 

fizycznej do wystąpienia z wnioskiem 
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
 Organ, może wnieść sprzeciw w przy-
padku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w  miej-
scowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na zieleń lub chronionym 
innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 
1 pkt 1-5, jak również spełnienia przez 
drzewo kryteriów, o  których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 
40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).
5		 Jeżeli w terminie 5 lat od dokona-
nia oględzin właściciel nieruchomości 
wystąpi o wydanie decyzji o pozwole-
nie na budowę, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na 
części nieruchomości, na której rosły usu-
nięte drzewa będące przedmiotem proce-
dury zgłoszenia, wówczas na właściciela 
nieruchomości nałożony zostanie obo-
wiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 
drzew.

6		 Usunięcie drzew bez stosownego 
zgłoszenia lub przed dokonaniem oglę-
dzin przez organ, a także w przypadku 
sprzeciwu organu, skutkować będzie 
naliczeniem administracyjnej kary 
pieniężnej.
7		 w przypadku wszystkich innych pod-
miotów, a także osób fizycznych usuwają-
cych drzewa w związku z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, obowiązek 
uzyskania zezwolenia uzależniony jest 
od obwodu pnia mierzonego na wyso-
kości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej 
na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, 
wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzy-
stych – powyżej 80 cm, kasztanowców 

zwyczajnych, robinii akacjowych, pla-
tanów klonolistnych – powyżej 65  cm 
i pozostałych drzew – powyżej 50 cm.
8		 Z rad gmin zdjęta została możliwość 
podejmowania uchwał, w których można 
poszerzyć katalog drzew lub krzewów, 
na usunięcie których nie będzie wyma-
gane uzyskanie zezwolenia, a  także 
katalog drzew lub krzewów, za usunię-
cie których nie będzie naliczana opłata 
oraz uchwały w sprawie wysokości sta-
wek opłat za usunięcie zieleni (na mocy 
nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca 
od dnia wejścia w życie nowych przepisów 
minister właściwy do spraw środowiska 
w drodze rozporządzenia określi wyso-
kość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; 
do czasu wejścia w życie ww. rozporzą-
dzenia do ustalania opłaty za usunięcie 
zieleni stosowane będą maksymalne 
stawki określone w ustawie o ochronie 
przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa 
dla drzew i 200 zł/1 m2 krzewu),
9		 Organy wydające zezwolenia na usu-
wanie zieleni ponownie zobligowane 
zostaną do uzgadniania z  regionalną 
dyrekcją ochrony środowiska decyzji 
dotyczących drzew usuwanych z pasów 
drogowych.

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn
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Wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa w Raszynie

Na terenie stadionu im. Kazimierza 
Jedynaka przy ulicy Sportowej trwa 
intensywna budowa jednej z ważniej-
szych inwestycji w Gminie Raszyn: hali 
widowiskowo-sportowej. 
 Będzie to obiekt o bardzo szerokim 
programie funkcjonalnym, służący roz-
wojowi wielu dyscyplin sportu. W skład 
hali wchodzi: hala główna, sala ciężarów, 
sala boksu, sala konferencyjna, siłownia, 
sala fitness, sala lustrzana, ciąg szatni, 
sale trenerskie, sale sędziowskie, sala do 
rehabilitacji, sala dla lekarza sportowego 
i dietetyka, bufet, zaplecza gospodarcze, 
magazyny. Sekcja boksu będzie posia-
dać ring federacyjny odpowiednich roz-
miarów, dla sekcji ciężarów przewidzieli-
śmy duży pomost związkowy oraz sześć 
małych treningowych. Wszystkie sale 
będą wyposażone w odpowiednie mate-
riały dydaktyczne. Projekt obejmuje rów-
nież estakadę drogi pożarowej, obiekty 
małej architektury oraz zagospodaro-
wanie terenu. Jedno z wyjść prowadzić 

będzie bezpośrednio na płytę główną 
boiska trawiastego, gdzie rozgrywane 
są mecze piłkarskie. Obok hali, przewi-
dziano 120 miejsc parkingowych, w tym 
cztery miejsca dla autokarów, a w bezpo-
średnim sąsiedztwie budynków miejsca 
dla niepełnosprawnych. Zaprojektowana 
ilość miejsc zaspokoi potrzeby użytkow-
ników hali sportowej.

Hala to obiekt 
nowoczesny i wielofunkcyjny

Halę w Raszynie zaprojektowano zgodnie 
ze współczesnymi tendencjami w kształ-
towaniu obiektów sportowo-widowi-
skowo-rekreacyjnych. Funkcjonalnie 
i użytkowo obiekt jest przystosowany do 
imprez wystawienniczych i targowych, 
wszelkiego rodzaju wydarzeń estrado-
wych, takich jak: koncerty, projekcje fil-
mowe, imprezy masowe, imprezy spo-
łeczno-integracyjne oraz komercyjnej 
rekreacji sportowej. Już teraz możecie 
Państwo na bieżąco śledzić postępy prac 
dzięki fotorelacjom, które zamieszczamy 
na stronie basenraszyn.pl 
 Dzięki przyjętym rozwiązaniom archi-
tektonicznym w hali można będzie prze-
prowadzać zawody sportowe, m.in. piłce 
halowej, siatkówce, koszykówce, uni-
hokeju, boksie, ciężarach, karate, judo, 
taekwondo, akrobatyce, tańcu, zgod-
nie z wymaganiami odpowiednich mię-
dzynarodowych związków i  federacji 
sportowych oraz imprez o randze lokal-
nej, powiatowej, wojewódzkie, krajo-
wej i międzynarodowej. Chcemy prowa-
dzić zajęcia rekreacyjne jak na przykład: 
maraton fitness czy maraton zumby, 
zajęcia dla kobiet w  ciąży, zajęcia dla 

mam z  maluchami, tak aby każda 
grupa wiekowa znalazła coś dla siebie. 
Hala będzie służyć tym sekcjom spor-
towym i klubom z gminy Raszyn, które 
się prężnie rozwijają i potrzebują bazy 
sportowo-dydaktycznej.

Podsumowane

Budowa odbywa się bez opóźnień, za rok 
powinna się zakończyć. Na placu budowy 
gościliśmy w ostatnim czasie projektan-
tów z firmy MD Polska, która wykonała 
projekt hali. Byli pod wrażeniem postępu 
prac. W  podsumowaniu usłyszeliśmy: 
„To jeden z niewielu projektów, który nie leży 
na półce, a jest w realizacji”. Chcemy, aby 
w raszyńskiej hali działo się naprawdę 
wiele. Spośród wielu wydarzeń każdy 
znajdzie coś dla siebie. Niezależnie czy 
ma 4 czy 104 lata. 
 Warto podkreślić, że Gmina Raszyn 
znalazła się w elitarnej 7 samorządów, 
które otrzymały dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. My, aż 7 mln. 
Walczyliśmy o te środki i wywalczyliśmy. 
Dziś budowa hali to fakt, nie marzenie… 
Budujemy dla Raszyna! 

Katarzyna Klimaszewska 
Dyrektor GOS w Raszynie

Parking już jest gotowy Ⓒ J. Kaiper

Szalowanie windy Ⓒ J. Kaiper

Hala od strony boiska Ⓒ J. Kaiper

Schody już są Ⓒ J. Kaiper
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SPRAWY PRZEDSZKOLNE

Przedszkolne nominacje
W  dniu 8 czer wca w  Przedszkolu 
pod Topolą w trakcie XII Edycji Między-
przedszkolnego Festiwalu Piosenki i Tańca 
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
wręczył nominacje na stanowiska dyrek-
torów gminnych przedszkoli. I tak:
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTE-
GRACYJNYMI NR 1 „POD TOPOLĄ”
W  wyniku zatwierdzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko dyrek-
tora, Zarządzeniem Nr 80/2017 z dnia 
8  czerwca 2017 r. Wójt Gminy Raszyn 
powierzył w/w  stanowisko na okres 
od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2022 r.: 
Pani Hannie Pasterskiej,

PRZEDSZKOLE NR 2 „W  STUMILO-
WYM LESIE” w Raszynie
W  wyniku zatwierdzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko dyrek-
tora, Zarządzeniem Nr 81/2017 z  dnia 
8 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Raszyn 
powierzył w/w stanowisko na okres od 
dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2022 r.: 
Pani Magdalenie Kołakowskiej,
PRZEDSZKOLE NR 3 
przy ul. Poniatowskiego 18, w Raszynie
W  wyniku zatwierdzenia postępowa-
nia konkursowego na stanowisko dyrek-
tora, Zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia 
8 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Raszyn 

powierzył w/w stanowisko na okres od 
dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2022 r.: 
Pani Ewie Gac.
 Wójt pogratulował wszystkim dobrego 
wyboru a w tym: paniom dyrektorkom, 
rodzicom przedszkolaków, dzieciom 
uczęszczającym na zajęcia i sobie twier-
dząc, że konkurs wyłonił najlepsze z naj-
lepszych. Po minach uczestników tej uro-
czystości odczytać było można, że wszyscy 
zgadzają się z  taką opinią. Redakcja 
Kuriera Raszyńskiego jest również tego 
zdania i życzy Paniom Dyrektor w kolej-
nej kadencji pracy usłanej różami.

Jacek Kaiper

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI
Wychowanie przedszkolne, zgodnie 
z obowiązującymi obecnie przepisami, 
obejmuje dzieci od początku roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 3 lata, do końca roku 
szkolnego w  roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 7 lat.

W  Gminie Raszyn w  roku szkolnym 
2017/2018 wychowanie przedszkolne 
będzie realizowane w przedszkolach:
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, Przedszkole 
Nr 2 „W  Stumilowym Lesie” w  Raszy-
nie, Przedszkole Nr 3 przy ul. Ponia-
towskiego 18 w Raszynie, Przedszkole 
„Bajkowe Przedszkole” w  Dawidach, 
Przedszkole w Falentach, Przedszkole 
w Sękocinie, oraz w  oddziale przedszkol-
nym w  Szkole Podstawowej w  Raszy-
nie. W bieżącym roku szkolnym Gmina 

dysponowała 535 miejscami w  przed-
szkolach publicznych. Budowa nowego 
Przedszkola przy ul. Poniatowskiego 18 
i oddanie do użytkowania z dniem 1 wrze-
śnia 2017 r. spowoduje powstanie kolej-
nych 200 miejsc dla dzieci w wieku przed-
szkolnym. Tym samym wszystkie dzieci, 
których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie 
do przedszkoli publicznych, będą objęte 
wychowaniem przedszkolnym. Dzieciom, 
które brały udział w rekrutacji do publicz-
nych przedszkoli, a które nie dostały się 
do wybranej przez rodzica placówki Wójt 
Gminy Raszyn wskaże Przedszkole Nr 3, 
jako miejsce – placówkę w której dziecko 
będzie realizowało wychowanie przed-
szkolne w nadchodzącym roku szkolnym.
 U t wo r ze n i e  w   Ra s z y n i e  ko l e j -
n e j  p l a c ów k i  o ś w i a towe j  Pr z e d -
szkola Nr 3 stworzy realne warunki 
d l a  p o s ze r ze n i a  z a k r e s u  d z i a ł a ń 

opiekuńczo-wychowawczych placówek 
publicznych w Gminie Raszyn. 

Jolanta Osowiecka, Sekretarz Gminy Raszyn 

Dyrektor Przedszkola nr 3 w Raszynie p. Ewa Gac 
otrzymuje nominację od Wójta Andrzeja Zaręby       

Ⓒ J. Kaiper

Dyrektor Przedszkola pod Topolą p. Hanna Pasterska 
otrzymuje nominację od Wójta Andrzeja Zaręby 

Ⓒ J. Kaiper

Dyrektor Przedszkola w Stumilowym Lesie                                 
p. Magdalena Kołakowska otrzymuje nominację od Wójta 

Andrzeja Zaręby Ⓒ J. Kaiper

Przedszkole nr 3 w Raszynie 
ul. Poniatowskiego 18, zatrudni 
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami 
na stanowiskach:

Nauczyciel wychowania 
przedszkolnego,

Główna księgowa,
Specjalista ds. kadr,

Kierownik gospodarczy,
Specjalista ds. żywienia/intendent,

Kucharka.
CV można składać w Urzędzie Gminy 
Raszyn pok. 214 do 7 lipca 2017 r.
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PRZEDSZKOLE NR 3 W RASZYNIE

Przedszkole nr 3 w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 18

Szybkimi krokami zbliża się zakończenie budowy placówki, która od dnia 24 maja, 
powołana uchwałą Rady Gminy Raszyn, nosi nazwę Przedszkola nr 3 w Raszynie. Jego 
dyrektorem, na mocy konkursu, została Pani Ewa Gac, która przez wiele lat prowa-
dziła Bajkowe Przedszkole w Dawidach. Budowę obiektu rozpoczęto wiosną 2016 r., 
a zakończenie planowane jest na 30 czerwca br. Przyznacie Państwo, że to bardzo 
szybkie tempo, szczególnie, że kubatura budynku to 11778 m³, powierzchnia pomiesz-
czeń 2401,3 m², powierzchnia użytkowa 990,3 m², a wysokość 7,85 m.

Budynek przedszkola stanowi dwukondy-
gnacyjna bryła, z wejściem od ul. Ponia-
towskiego, przechodząca od strony pół-
nocnej poprzez pochyły świetlik w jedną 
kondygnację. Płaski dach nawiązuje do 
pobliskiego budynku Biblioteki i Centrum 

Medycznego. Wnętrze obiektu powią-
zane jest poprzez przeszkolony hall peł-
niący funkcję komunikacji i wspólnego 
placu zabaw. Strefa wejściowa, obej-
mująca szatnie, poczekalnię dla rodzi-
ców, sanitariaty, powiązana jest z salą 

wielofunkcyjną i foyer. Do tych pomiesz-
czeń można wejść również z placu zabaw 
oraz podcienia przed wejściem.

Strefa edukacyjna

Na strefę edukacyjną składa się 8 sal 
dydaktycznych, każda z własnym zespo-
łem sanitarnym, magazynem i pomiesz-
czeniem socjalnym dla nauczyciela oraz 
wyjściem na taras. Na piętrze od strony 
ulicy zlokalizowano salę plastyczną, salę 
do zajęć gimnastycznych i terapeutycz-
nych oraz część administracyjną. Gabinet 
psychologa i logopedy oraz archiwum zlo-
kalizowano w północnej części budynku. 
Strefa kuchenna i techniczno-gospodar-
cza znajduje się na parterze w północnej 
części obiektu i prowadzi do niej podjazd 
gospodarczy. 

Budynek przystosowany 
dla niepełnosprawnych

Na dachu nad I  kondygnacją części 
kuchennej umieszczono agregat wody 
lodowej i centrale wentylacyjne. Obiekt 
przystosowany jest dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo – posiada windę 
oraz toalety dla niepełnosprawnych. 
Dodatkowe toalety i  pomieszczenia 
magazynowe dostępne będą również 
od zewnątrz od strony placu zabaw. 
 Na zdjęciach prezentujemy Pań-
stwu wizualizacje obiektu skonfronto-
wane z aktualnym stanem budowy. Jeśli 
porówna się je ze zdjęciami umieszczo-
nymi w  poprzednim Kurierze – widać 
jak szybko postępują roboty. Można 
wierzyć, że do 30 czerwca ekipa zakoń-
czy prace budowlane i  rozpocznie 
wyposażanie wnętrz. 

Jacek Kaiper

Przedszkole nr 3 w Raszynie Ⓒ J. Kaiper

Hol główny Ⓒ J. Kaiper

Wizualizacja Przedszkola nr 3 w Raszynie

Wizualizacja – Hol główny
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INWESTYCJE

Kanalizacja w Sękocinie Starym
Gdy tylko Urząd Gminy Raszyn pokonał przeszkody wynikające z budowy obwod-
nicy Raszyna i przejął teren od Generalnej Dyrekcji  rozpoczęto w Sękocinie Starym 
budowę jest kanalizacji sanitarnej i deszczowej. I tak  do 30 kwietnia 2018 roku, 
w ramach V fazy projektu realizowanego z udziałem UE, w Sękocinie Starym wybu-
dowane zostanie, 4162 mb kanalizacji sanitarnej i 1419 mb kanalizacji deszczowej. 
Za 5 141 890 zł brutto podjęła się tego zadania firma KANWOD Wiesław Tarczyński 
z Węglewa  oferując dodatkowo 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane usługi i mate-
riały. Ulica Lee Marvina została skanalizowana jako pierwsza, równolegle z nią prace 
ruszyły na Starowiejskiej, która w swojej wschodniej części ma już ułożoną rurę, 
teraz przyszedł czas na Olchową i Podleśną. Wykonawcy starają się nie utrudniać 
mieszkańcom życia ponad miarę. Szybko układają rury i drogi zasypują tłuczniem. 
Pocieszają, że ukończą prace w terminie.

Mostki na Leszczynowej
Zakończono przebudowę ulicy Leszczynowej u zbiegu 
ze Źródlaną. Końcowym akordem była przebudowa 

dwóch przepustów 
polegająca na ich 
poszerzeniu, wybu-
dowaniu nad nimi 
chodnika zabezpie-
czeniu brzegów jezdni 
i chodnika barierami 
e n e r g o c h ł o n n y m i 
oraz sprofilowaniu 
i  umocnieniu brze-
gów rowu za pomocą 
płyt ekologicznych.

Ulica Wypoczynkowa
Wiadomo kto przebuduje ulicę Wypoczynkową. 
A jest tu co robić. Przetarg nieograniczony na przebu-
dowę wraz z odwodnieniem ulicy Wypoczynkowej 
we wsi Rybie wygrała firma: Zakład Usług Tereno-
wych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”z War-
szawy z ceną za wykonanie zamówienia – 386850,28 zł 
brutto z okresem gwarancji – 5 lat i terminem realiza-
cji zamówienia do dnia 30 września 2017 r.

Jedna z ostatnich dróg gruntowych w Rybiu © J. Kaiper 

Wypoczynkowa © J. Kaiper 

A tu za chwilę © J. Kaiper 

Leszczynowa przy Źródlanej © J. Kaiper 

Przepust pod Leszczynową © J. Kaiper 

Starowiejska róg Olchowej © J. Kaiper 

Starowiejska skanalizowana © J. Kaiper Tu jeszcze nie © J. Kaiper ul. Olchowa skanalizowana © J. Kaiper 
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INWESTYCJE

strony „INWESTYCJE” redaguje Jacek Kaiper

Ulica Szkolna w Raszynie
Budowniczowie ulicy Szkolnej w Raszynie dokładają starań aby zdążyć z budową 
w założonym terminie, czyli do końca września bieżącego roku. Zadanie jest 
ambitne: siedmiometrowa jezdnia od ronda do Alei Krakowskiej, obustronnie 
chodniki, obok Urzędu Gminy parking, ścieżka rowerowa długości 338 metrów, 
a nad nimi osiem latarni. Ulica zostanie odwodniona, skanalizowana oraz wypo-
sażona w podziemne uzbrojenie teletechniczne.
 Bałagan przekształca się w porządek. Jest już chodnik i parking przed Urzę-
dem Gminy, powstaje jezdnia i chodnik po przeciwnej stronie, ale co by nie mówić 
daleko do półmetka.
 Firma FAL- BRUK z Warszawy dokonująca przebudowy, sprawdzona w innych 
inwestycjach w naszej gminie, gwarantuje wysoką jakość i dotrzymanie terminu 
zakończenia prac.
 Przypominam: na tę inwestycję Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 936 272 zł przy założonym koszcie przebudowy 2 213 091 zł ramach 

programu: Rozwój gminnej i  powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019 od Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa z rąk Wojewody 
Mazowieckiego.

Ulica Źródlana
Zgodnie z  obietnicą firmy FAL-BRUK 
nowa nawierzchnia już jest. Nie jest to 
ostateczna warstwa, ale po ulicy można 
bezpiecznie przejechać, oczywiście licząc 
się z utrudnieniami. Pracownicy odsła-
niają pokrywy studzienek kanalizacyj-
nych i zaworów wodnych, które muszą 
wyrównać z przewidywanym poziomem 
górnej warstwy szosy. Po zaawansowa-
niu prac sądzić można, że termin odda-
nia gotowej drogi do użytkowania jest 
niezagrożony.

Kolejne warstwy © J. Kaiper 

Źrodlana przy Falenckiej © J. Kaiper 

Praca wre © J. Kaiper 

Można przejechać gładko © J. Kaiper 

Pod ziemią wszystko jest © J. Kaiper 

Tu było fatalnie © J. Kaiper 

Parking przy urzędzie © J. Kaiper 

Asfalt na Szkolnej © J. Kaiper 
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SZKOŁA W ŁADACH

Rozbudowa szkoły podstawowej w Ładach
Rozbudowa szkoły podstawowej w Ładach jest największą i najkosztowniejszą 
inwestycją w historii Gminy Raszyn. „Decyzji o jej rozbudowie nie można było dalej 
odkładać – stwierdza Wójt pan Andrzej Zaręba – w przeciwnym razie stanęlibyśmy 
w takiej samej złej sytuacji, w jakiej znalazły się ościenne gminy. Głównym celem 
było zabezpieczenie miejsca nauki dla uczniów na jedną zmianę. Jednocześnie wzię-
liśmy pod uwagę dużą ilość rozpoczętych budów w tym rejonie gminy i w rezulta-
cie zwiększoną ilość dzieci w wieku szkolnym. Dlatego zaprojektowaliśmy szkołę  
dla siedmiuset dzieci.”

SZKOŁA

Po zakończeniu rozbudowy i remontu 
szkoła będzie posiadać 4 szatnie, 20 klas 
lekcyjnych, 3 świetlice, 2 sale kompute-
rowe, salę terapii zajęciowej, salę gim-
nastyki korekcyjnej, bibliotekę, gabinet 
logopedy, psychologa, 2 pokoje nauczy-
cielskie z pomieszczeniami socjalnymi, 
pokój medyczny, sklepik szkolny i rozle-
głą część administracyjną: pokój dyrek-
tora i v-ce dyrektora, sekretariat, pokoje 
administracji, archiwum, pomieszczenie 
konserwatora. Nie zabraknie też wielu 
łazienek, w tym kilku przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych.
 W dobudowanej części od ul. Długiej 
powstanie aula widowiskowa o  pow. 
364 m2, stołówka o pow. 109 m2 z zaple-
czem kuchennym (na zasadzie kateringu) 
oraz hal wejściowy. Ta część będzie służyć 
również spotkaniom mieszkańców.

 Obok obecnie istniejącej sali gimna-
stycznej (303 m2) powstanie hala spor-
towa o pow. 982 m2, w której będą mogły 
odbywać się rozgrywki siatkówki, koszy-
kówki, piłki ręcznej i tenisa halowego. 
Przy obu salach znajdzie się obszerne 
zaplecze z szatniami, łazienkami i poko-
jami dla trenerów.

PRZEDSZKOLE

Piętrowa część przedszkolna będzie 
składać się z 4 sal zajęć (każda z łazienką 
i schowkiem na leżaki), sali zabaw, szatni, 
pokoju socjalnego dla personelu, zaple-
cza kuchennego, ogólnodostępnego wc 
i miejsca na wózki dziecięce.
 Placówka będzie przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach poprzez wyrównanie 
poziomów, zaprojektowanie właściwych 
łazienek oraz odpowiednio dużej windy.

Hala sportowa Ⓒ J. Kaiper

Klasa szkolna w rusztowaniach Ⓒ J. Kaiper

Około 10 metrów wysokości Ⓒ J. Kaiper

Układanie stropu Ⓒ J. Kaiper

Miejsce na aulę Ⓒ J. Kaiper Hala sportowa z widokiem na przedszkole Ⓒ J. Kaiper

Sala przedszkolna Ⓒ J. Kaiper

Przedszkolny korytarz Ⓒ J. Kaiper
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WAŻNE SPRAWY

„ARKA” list alkoholika do żony

Jestem alkoholikiem. Potrzebuję Two-
jej pomocy. Nie rób mi wymówek, nie 
obwiniaj mnie, nie złorzecz mi. Nie była-
byś zła na mnie, gdybym był chory na 
gruźlicę lub cukrzycę. Alkoholizm to też 
choroba. Nie wylewaj mojego alkoholu, 
to po prostu strata ponieważ ja zawsze 
znajdę sposób na zdobycie dalszej por-
cji alkoholu. Nie pozwól mi wywoływać 
u  siebie złości. Nie atakuj mnie słow-
nie lub fizycznie, ja już wystarczająco 
siebie nienawidzę. Niech Twoja miłość 
do  mnie i  lęk o  mnie nie doprowadza 
Ciebie do robienia tego, co ja sam powi-
nienem zrobić. Jeśli weźmiesz na siebie 
odpowiedzialność za wszystko, oduczysz 

mnie podejmowania odpowiedzialności. 
Będę miał coraz większe poczucie winy, 
a Ty będziesz czuła się urażona.
 Nie przyjmuj moich obietnic. Obiecam 
cokolwiek, by wyjść z kłopotów. Charak-
ter mojej choroby powstrzymuje mnie 
przed dotrzymywaniem obietnic nawet 
tych, o których mówię z początku serio.
 Nie gróź mi, jeśli nie masz zamiaru speł-
nić tej groźby. Jeśli już raz podjęłaś jakąś 
decyzję, to trzymaj się jej konsekwent-
nie. Nie wierz w to wszystko, co mówię 
o Tobie, to może być kłamstwo. Zaprze-
czanie oczywistym faktom jest sympto-
mem mojej choroby. Co więcej – najczę-
ściej tracę szacunek dla tych, których zbyt 
łatwo można oszukać. Nie pozwól mi mieć 
nad tobą przewagi, nie daj się wykorzysty-
wać przeze mnie. Miłość nie może istnieć 
bez wymiaru sprawiedliwości.
 Nie ponoś za mnie lub nie próbuj 
oddzielić mnie od konsekwencji mojego 

picia. Nie kłam za mnie, nie płać za mnie 
rachunków. Takie postępowanie zmniej-
sza lub zapobiega kryzysowi, który 
mógłby zmobilizować mnie do szuka-
nia pomocy. Dopóki będziesz ratowała 
mnie z każdej opresji, będę mógł zaprze-
czać temu, że mam problem alkoholowy. 
Ponad wszystko, ucz się wszystkiego, co 
tylko możliwe o alkoholizmie i Twojej 
relacji do mnie.
 Możesz sobie pomóc. Możesz przy-
chodzić na spotkania grupy wsparcia dla 
żon osób uzależnionych. W każdy czwar-
tek o godzinie 17.00 w Raszyńskim Sto-
warzyszeniu Rodzin Abstynenckich Klub 
ARKA. Możesz też skorzystać z pomocy 
w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy codziennie 
w godzinach 8:00 – 18:00  Wszystko to 
w jednym miejscu w Raszynie ul. Ponia-
towskiego 20.          

Twój alkoholik

Zmiany zasad selekcjonowania odpadów
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 19) wprowadza nowe zasady segregowania wybranych frakcji odpadów komu-
nalnych oraz określa szczegółowo rodzaje i kolorystykę pojemników oraz worków 
na odpady segregowane. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Należy jednak podkreślić, że w okresie od 
1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. na tere-
nie naszej gminy powyższe zapisy będą 
dotyczyć wyłącznie właścicieli nierucho-
mości innych niż mieszkalne. Mieszkań-
ców, zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządze-
nia, powyższe zasady obowiązywać będą 
dopiero po wygaśnięciu umowy, jaką 
Gmina Raszyn zawarła z Miejskim Zakła-
dem Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., 
która obowiązuje do dnia 31 grudnia 
2019 r. W związku z tym do końca obo-
wiązywania umowy mieszkańcy naszej 
gminy przekazują odpady w dotychcza-
sowy sposób.
 Po tym czasie nastąpi zmiana opako-
wań zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Frakcję odpadów, w  skład której 
wchodzą odpady z papieru, w tym tek-
tury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera 
się w pojemnikach koloru niebieskiego 
oznaczonych napisem „Papier”.
2. Frakcję odpadów, w skład której wcho-
dzą odpady ze szkła, w  tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, zbiera się 

w pojemnikach koloru zielonego ozna-
czonych napisem „Szkło”.
3. Jeżeli frakcję odpadów, zbiera się 
w podziale na szkło bezbarwne i kolo-
rowe, szkło bezbar wne zbiera się 
w  pojemnikach koloru białego ozna-
czonych napisem „Szkło bezbarwne”, 
a szkło kolorowe w pojemnikach koloru 
zielonego oznaczonych napisem „Szkło 
kolorowe”.
4. Frakcje odpadów, w  skład których 
wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 
tworzyw sztucznych oraz odpady opako-
waniowe wielomateriałowe, zbiera się 
w  pojemnikach koloru żółtego ozna-
czonych napisem „Metale i  tworzywa 
sztuczne”.
5. Frakcję odpadów ulegające biode-
gradacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem bioodpadów, zbiera się w pojem-
nikach koloru brązowego oznaczonych 
napisem „Bio”.

Referat Ochrony Środowiska 
Urzędu  Gminy Raszyn

SPECJALNY RABAT 
DLA KLIENTÓW Z RASZYNA

Od kilku tygodni w naszym regionie działa, 
nowy sklep fabryczny, polskiego producenta 
profesjonalnej odzieży roboczej do pracy 
oraz pokrowców i akcesoriów samocho-
dowych firmy Kegel-Błażusiak z Nowego 
Targu. Obok wyrobów cenionego w Europie 
producenta, w sklepie „Nowobilski-Lider 
BHP”, znajdziemy szeroki zakres artykułów 
BHP niezbędnych w każdym zawodzie. 
Sklep wyposaży w odzież, środki ochrony 
pracy mechaników i serwisantów z różnych 
sektorów, jak i branżę budowlaną, gastro-
nomiczną, hotelarską, medyczną czy też 
w wysokospecjalistyczny sprzęt do pracy, 
spełniający wyśrubowane normy.
 Aż do wakacji tj. do dnia 30 sierpnia br. 
oferujemy wszystkim przedsiębiorcom 
z terenu gminy Raszyn, specjalny rabat 
w wysokości 10% na cały asortyment 
odzieży i obuwia marki Kegel-Błażusiak oraz 
na znakowanie odzieży. Okolicznych miesz-
kańców zapraszamy do skorzystania z opcji 
zakupu pokrowców, akcesoriów i plandek 
samochodowych oraz mat do przewozu 
zwierząt z 15% upustem – informuje rze-
czowo, a zarazem serdecznie, Stanisław 
Nowobilski, właściciel sklepu.

Sklep mieści się w Raszynie przy 
Al. Krakowskiej 97 (róg ul. Projektowanej), 
tel. 22 723 95 18 lub 508 514 616. 
Posiada także stronę internetową 
www.nowobilski.pl
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SUKCESY SENIORÓW

Raszyńscy seniorzy laureatami Pierwszych Mokotowskich Senioraliów

W  dniu 6 kwietnia br. w  Służewskim 
Domu Kultury w  Dzielnicy  Mokotów 
m.st. Warszawy odbyły się Pierwsze 
Mokotowskie Senioralia. Konkurs,  zor-
ganizowany przez  Urząd Dzielnicy Moko-
tów m.st. Warszawy i Służewski Dom Kul-
tury, a oceniany przez profesjonalne jury 
i obejmował trzy kategorie wykonaw-
ców: chóry, zespoły wokalne oraz solistów 
wokalistów. 
 Centrum Kultury Raszyn reprezento-
wali: zespół „Barwy Jesieni” pod kierun-
kiem i z akompaniamentem Fryderyka 
Babińskiego, zespół „Rybianie”,  zespół 
„Seniorki” oraz solistki:  Izabela Makarska, 
Alicja Siewiera i Grażyna Troniarz, pracu-
jące pod kierunkiem Edyty Ciechomskiej 
i z akompaniamentem  Piotra Piskorza.
 Raszyńscy artyści zdobyli następujące 
nagrody: w kategorii zespoły wokalne 
III nagrodę uzyskał zespół „Rybianie”, 

a wyróżnienie zespół „Barwy Jesieni”, zaś 
w kategorii  soliści II miejsce wyśpiewała  
Grażyna Troniarz, a III Makarska.
 Na Koncert Laureatów, który odbył 
się 14 maja br. w pięknej i nowoczesnej 
sali widowiskowej Służewskiego Domu 
Kultury przybyli przedstawiciele władz 
samorządowych m.st. Warszawy, w tym 
Radna Warszawy pani Maria Szreder 
i V-ce Burmistrz Dzielnicy Mokotów, pani 
Monika Gołębiewska-Kozakiewicz, która 
dużo uwagi poświęca sprawom senio-
rów. Gospodarzem Koncertu była pani 
Ewa Willmann – Dyrektor Służewskiego 
Domu Kultury.

 Nasze nagrodzone solistki zaprezento-
wały bardzo ambitny i trudny repertuar: 
Grażyna Troniarz przejmująco i z wielką 
klasą zaśpiewała piosenkę „Nie żałuję” 
z  repertuaru Edyty Gepert, a  Izabela 
Makarska brawurowo wykonała wielki 
przebój Ireny Santor  „Walc Embarras”. 
Obie panie wzbudziły wielki aplauz 
publiczności. Po koncercie wszystkich 
obecnych zaproszono na słodki poczęstu-
nek. Doskonale zorganizowane i popro-
wadzone Pierwsze Mokotowskie Senio-
ralia pozostaną we wdzięcznej pamięci 
uczestniczących osób. 

Izabela Makarska, solistka, Radna Gminy Raszyn

Grażyna Troniarz, Izabela Makarska, Piotr Piskorz 
Ⓒ F. Kobiałka

Izabela Makarska Ⓒ F. Kobiałka

Grażyna Troniarz Ⓒ F. Kobiałka

Barwy Jesieni Ⓒ F. Kobiałka

Rybianie Ⓒ F. Kobiałka

Seniorki Ⓒ F. Kobiałka
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

FESTYN RODZINNY ŚWIETLIK 2017 
Impreza, która odbyła się 3 czerwca, 
to dzieło bardzo wielu osób. To, co się 
działo pokażą Państwu zdjęcia, zaś miej-
sce w Kurierze chciałabym wykorzystać 
na podziękowanie Drużynie Świetlika, 
bo tak z pewnością mogę nazwać wszyst-
kie osoby zaangażowane w przygotowa-
nie i przeprowadzenie Pikniku. Ich zna-
kiem rozpoznawczym były koszulki z logo 
świetlicy. A zatem:

 Bardzo dziękuję pracownikom Świe-
tlika: p. Ani Usnarskiej, p. Łukaszowi 
Orlickiemu, p. Edycie Bolek i  jej córce 
Asi, p. Wandzie Kowalskiej, p. Mag-
dzie Kodym i p. Justynie Paczkowskiej. 
Dziękuję też naszym instruktorom: p. 
Joasi Rokickiej, p. Ewie Janiec, p. Iwonie 

Dłużniewskiej, p. Robertowi Grzeszcza-
kowi, p. Darkowi Dynowskiemu, p. Dar-
kowi Murawskiemu. Serdeczne podzię-
kowania składam Seniorom z  Rybia 
i Państwu Tkaczyk za wspaniałe ciastka 
i ciasteczka, a specjalne ukłony przeka-
zuję na ręce Pań, które prowadziły kier-
masz ciast. Bardzo dziękuję Hani i Mani 
z Dawid Bankowych, a prywatnie mojej 
siostrze i siostrzenicy za kiermasz książek, 
z których dochód został przekazany dla 
Julki i za wspaniałe plansze pomagające 
uczestnikom zorientować się w naszych 
atrakcjach. Po raz kolejny dziękuję p. 
Joasi i  p. Ewie moderatorkom świetli-
cowych klubów: Babskiego Klubu Mię-
dzypokoleniowej i Klubu Nastolatków 
SPOKO, a wcześniej Latającego Klubu 
Gospodyń Wiejskich, które przygoto-
wały i poprowadziły kiermasz rękodzieła 
i rewelacyjne warsztaty kulinarne i kora-
likowe. Dochód z kiermaszów zasili konto 
Julki i może, choć trochę pomoże rodzi-
nie w zmaganiach z chorobą dziewczynki. 
Bardzo dziękuję p. Kasi Mąkowskiej 
z Klubu dla dzieci „Raszyniaczek”, która 
wraz ze swoimi pracownikami poprowa-
dziła, zabawy i warsztaty dla maluchów. 
To kolejne osoby, które zasponsorowały 
nasz Piknik Rodzinny. Dziękuję wszyst-
kim wykonawcom: dzieciakom ze Świe-
tlicy, ich Wychowawczyniom, Rybianom, 
Seniorkom, rodzinie p. Kołdra, Zosi Zaj-
del i Asi, p. Marcinowi Kuczora i Emilce, 
Joasi Grygo, Tadziowi Rokickiemu i jego 
tacie Pawłowi, Maćkowi Naroźniakowi 
oraz wszystkim wykonawcom kon-
certu Młode Rybie. Dziękuję również 

p. Małgosia Lepianko, która wspomaga 
łatwo nas swoimi talentami kulinar-
nymi i p. Eli Rzeczkowskiej, która opatry-
wała starte palce. Dziękuję mojej córce 
Oli, która kolejny raz, jako wolontariusz 
Świetlicy wykonała różne prace graficzne 
i pomagała przy kiermaszu książek. Ser-
deczne podziękowania składam też mło-
dym pomocnikom, którzy przez cały czas, 
ubrani w koszulki z logo Świetlicy, pilno-
wali ładu i porządku. Bardzo dziękuję 
Pani Bożenie Bała, która sprzedawała 
pyszne lody. To bardzo długa lista, bo też 
wiele osób przyczyniło się do sukcesu 
wczorajszego Festynu Rodzinnego Świe-
tlik 2017. Wspaniała DRUŻYNA ŚWIE-
TLIKA.      Małgorzta Kaiper

IMPREZA INTEGRACYJNA RYBIA
Im p re zę  In teg ra c y j n ą  4 0 + , k tó ra 
odbyła  się 27 maja, a  której inicjato-
rem był radny z Rybia Marek Bańburski, 

komentował na Facebooku współorga-
nizator – Przewodniczący Rady Gminy 
Darek Marcinkowski. Jak widać na zdję-
ciach, to kolejne udane spotkanie. 
Rybie lubi się bawić i robi to świetnie.  
Tradycyjnie, w przerwie między tańcami, 
odbyła się zbiórka pieniężna dla chorego 
mieszkańca Rybia. W trakcie imprezy i po 
niej zebrano 1500 zł, które pomoże kupić 
niezbędny do życia pionizator. Inicjato-
rem zbiórki był Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Rybie II Marian Sieradzki, 
a odbyła się ona przy pomocy ks. Probosz-
cza Dominika Koperskiego i Caritas Rybie.Impreza Inegracyjna 40+ Ⓒ D. Marcinkowski

Sportowa Drużyna Świetlika Ⓒ M. Kaiper

Występ wychowanków Świetlicy Ⓒ M. Kaiper

Zawody sportowe Ⓒ M. Kaiper

Panie z Klubu dla Dzieci Raszyniaczek Ⓒ M. Kaiper

PODZIEKOWANIE
W imieniu Rafała, leżą-
cego w śpiączce, dzię-
kuję wszystkim darczyń-
com, samorządowcom oraz 
Caritas z Rybia za pomoc 
w zakupie pionizatora. 
Bardzo wdzięczna mama 
Dorota.
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Bajkowo w Stumilowym Lesie

W  piątek 26 maja w  Przedszkolu nr 2 
„W Stumilowym Lesie” odbył się trady-
cyjny Piknik Rodzinny, organizowany 
pod hasłem „Niech po Stumilowym 
Lesie wiosenna bajka się niesie.” W baj-
kowy nastrój wprowadziły wszystkich 
gości występy przedszkolaków, zapo-
wiadane przez dwie eteryczne wróżki – 
wróżkę Wiolinkę i wróżkę Koniczynkę. 
Na początku dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności taneczne, zdoby-
wane przez cały rok pod okiem instruk-
tora tańca p. Łukasza Pakuły. Potem miał 
miejsce krótki koncert dla mam, z okazji 
ich święta oraz wszystkich tatusiów, któ-
rzy będą świętować za niespełna miesiąc. 
 Zgodnie z tematyką Pikniku odbyło się 
rozstrzygniecie dwóch bajkowych kon-
kursów, a także głosowanie w kolejnym. 
W pierwszym nagrodzona została grupa 
przedszkolaków, która wypożyczyła 
w ciągu roku najwięcej książek z Gmin-
nej Biblioteki w Raszynie. Laureatami 
drugiego, zatytułowanego „W  mądrej 
głowie pomysłów mrowie” byli utalento-
wani literacko rodzice, autorzy pięknych 
baśni o przyjaźni. Wszyscy mogli rów-
nież podziwiać wystawę ekologicznych 
prac plastycznych pod tytułem: „Postać 
bajkowa, którą ze skrawka można wycza-
rować”, które to prace robiły dzieci razem 
z rodzicami i zagłosować na swojego ulu-
bionego baśniowego bohatera. 

 Po występach na scenie, przedszkolny 
plac zabaw zmienił się w  prawdziwe 
baśniowe miasteczko. Można było poba-
wić się z Ewką – Konewką i jej uroczym 
towarzyszem, posłuchać bajki lub ją stwo-
rzyć na „Polance Leśnej Bajarki”, wziąć 
udział w  quizie bajkowym w  „Chatce 
Mądrej Wasylisy”, sprawdzić swe umie-
jętności w  grach w  „Zakątku Sfinksa”, 
bądź stworzyć piękną pracę plastyczną 
w „Królestwie Pomysłowego Dobromira”. 
Wszyscy pragnący zmienić image mogli 
udać się do „Komnaty Dobrych Wróżek” 
na malowanie twarzy albo do „Kuferka 
Arabelli” przymierzać różne bajkowe 
stroje, peruki i nakrycia głowy. Wszyscy 
mogli udać się do stoisk przygotowanych 
przez rodziców „Stoliczku nakryj się” 
i „Pepa i George zapraszają”, a tam posi-
lić się niezwykłymi smakołykami. 
 Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt 
Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba oraz 
Zastępca Wójta Pan Michał Kucharski, 
p. Katarzyna Klimaszewska – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu, p. Sławomir 
Ostrzyżek – Radny Gminy Raszyn. 
 Mamy nadzieję, że tegoroczny Piknik 
podobał się dzieciom, rodzicom i zapro-
szonym gościom, wierzymy, że wszyscy 
zachowają miłe, bajkowe wspomnienia. 

Zespół ds. promocji Przedszkola nr 2 
„W Stumilowym Lesie” 

Reprezentacja Pociechy 
w Mistrzostwach 
Mazowsza 
w Szachach do lat 7

W sobotę 13 maja 2017 r. w Mińsku Mazo-
wieckim odbyły się Mistrzostwa Mazow-
sza w Szachach do lat 7. Zawody zostały 
połączone z  grupą chłopców do lat 6, 
co w sumie dało 28 uczestników na starcie 
tego turnieju. Każdy uczestnik otrzymał 
dyplom, medal oraz nagrodę. Oczywi-
ście nadal obowiązywała oddzielna kla-
syfikacja dla dziewcząt i chłopców. W gru-
pie dziewcząt do rywalizacji przystąpiło 
10 zawodniczek, w  tym dwie z  Przed-
szkola Pociecha – Maja Jasińska i Ania 
Hulak. Obie dzielne dziewczyny wygrały 
po 3 partie, co dało im odpowiednio 6. i 7. 
miejsce na Mazowszu. Gratulacje!!

 Dziękujemy rodzicom za zaanga-
żowanie, a panu Maciejowi za przygo-
towanie dziewczynek do mistrzostw. 
Zdjęcia z turnieju znajdują się na stro-
nie organizatora: https://goo.gl/photos/
LtgLfeKDt4hyuWMy8.

Ewa Hermanowicz, 
Niepubliczne Przedszkole Pociecha

Święto Szkoły w SP w Ładach
Jak co roku Szkoła Podstawowa w Ładach uroczyście obcho-
dziła, pod koniec maja, święto swojego patrona – księcia 
Józefa Poniatowskiego. Można o nim pisać wiele, ale najkró-
cej mówiąc: przedstawienie – same pochwały, ani chwili nudy. 
Scenariusz – super! Wykonanie najwyższej próby. Chór szkolny 
na poziomie profesjonalnym. Gratulacje dla dyrektora i ciała 
pedagogicznego. 

Jacek Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Granty dla biblioteki
Biblioteka stara się 
corocznie pozyski-
wać środki poza-
budżetowe, sprzęt 
i oprogramowanie 
na realizację celów 
statutowych. W tym 
roku udało nam się już w trybie konkurso-
wym „Tablety w twojej bibliotece” dopo-
sażyć instytucję w 3 tablety wraz z opro-
gramowaniem edukacyjnym. Aktualnie 
instytucja aplikuje o  dofinansowanie 
kwotą 16.000 zł zakupu nowości wydaw-
niczych w „Narodowym Programie Roz-
woju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek 
publicznych” realizowanym przez Biblio-
tekę Narodową, finansowanym ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Mamy nadzieję, że dzięki 
dotacji księgozbiór biblioteki głównej 
i filii powiększy się jak co roku o wiele 
atrakcyjnych tytułów literatury pięknej 
dla dorosłych, popularno-naukowej oraz 
dziecięcej i młodzieżowej, w tym rów-
nież audiobooki. Informacje o wszystkich 
grantach i realizowanych dzięki nim pro-
jektom uzyskać można na www.bibliote-
karaszyn.pl w zakładce O nas.

Wakacyjny teatrzyk orientalny
Aż cztery grupy dzieci z  Przed-
szkola nr 2 i Pociechy zaprosiliśmy 
na warsztaty wielokulturowe, 
które odbędą się w  bibliotece 
głównej w lipcu. Tym razem wyru-
szymy na szlaki Orientu. Przed-
szkolaki będą miały okazję poznać 
teatrzyk japoński kamishibai, czyli 
tradycyjną sztukę opowiada-
nia historii za pomocą ilustra-
cji wykonanych na kartonowych 
planszach, wsuwanych do małej, 
płaskiej, drewnianej, otwartej czę-
ściowo skrzynki, pełniącej funkcję 
sceny. Spotkanie pierwsze osnute 
będzie wokół tradycyjnej japoń-
skiej legendy „Ogród niebios”, 
która opowiada historię księcia 
Haitamagusuku i jego żony Tama-
nonimo, ich wielkiej miłości i peł-
nej niebezpieczeństw wędrówce 
dzielnego bohatera. Podczas 
kolejnego posłuchamy i  obej-
rzymy bajkę o  księciu Husajnie 
i latającym dywanie, czyli zaczerp-

niętą z “Baśni tysiąca i jednej nocy” opowieść o pełnej przygód podróży trzech braci, 
poszukujących niezwykłych darów dla sułtana. Zajęcia z dziećmi organizowane są przy 
współpracy biblioteki z Fundacją Edukacji Międzykulturowej, a prowadzą je etnolożka 
Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska i historyk sztuki Monika Bryzek.

Tydzień Bibliotek – tydzień świętowania
W dniach 8-15 maja, pod hasłem „Biblio-
teka? Oczywiście!” obchodziliśmy 
XIV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Pod-

czas tygodnia, 8 i 10 maja, w Raszyno-
tece odbyły się dwie edycje inspirowanej 
serią o Harrym Potterze gry “Biblioteka 
zagadek”, w której udział wzięły klasy 
4B i 6B ze Szkoły Podstawowej w Raszy-
nie. Uczestnicy, podzieleni na cztery dru-
żyny, musieli wykazać się pomysłowo-
ścią i  umiejętnością współpracy, żeby 
rozwiązać zagadki ukryte w  różnych 
działach biblioteki i  na koniec odna-
leźć cztery klucze, w czym pomagały im 

cztery czarownice (w role te wcieliły się 
dyrektor i pracownicy biblioteki). Z kolei 
9 maja zaprosiliśmy do sali plastycznej 
Ogniska Wychowawczego w Jaworowej 
miłośniczki decoupage, które ozdabiały tą 
techniką słoiczki, puszki i pudełka, zamie-
niając je w gustowne lampiony i pojem-
niki na przybory do pisania. Również 
w Jaworowej, 11 maja, w sali kompute-
rowej Ogniska Wychowawczego spotka-
liśmy się z najmłodszymi na zajęciach 
z tabletami pt. “Akcja – kreacja!”. Stwo-
rzyliśmy wirtualne prace plastyczne, 
inspirowane malarstwem G. Arcimboldo 
i  pracowaliśmy z  obrazami artystów 
nowojorskiego Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w aplikacji MoMA ArtLAB. Oka-
zję do rozwinięcia swojej kreatywności 
miały także dzieci z Grupy Żółtej z Przed-
szkola “Pod Topolą”, uczestniczące 12 
maja w warsztatach w bibliotece głównej 
z ilustratorką Marianną Oklejak. Dysku-
sja o barwach polskiego folkloru prze-
rodziła się w malarskie eksperymenty 

przedszkolaków z  farbą, gąbką i  dużą 
białą kartką – okazało się, że kolory mogą 
być naprawdę dzikie! 15 maja, przypadł 
finał akcji wspierania samodzielnego czy-
tania dzieci “Czytam sobie” w Filii w Jawo-
rowej. Dzieci, które w ciągu całego roku 
szkolnego aktywnie uczestniczyły w akcji, 
otrzymały nagrody. Laureatami zostali: 
Malinka Baszta (1. miejsce), Marysia Buła 
(2. miejsce) i Karol Ogorzałek (3. miejsce). 
Gratulujemy! Pełną relację z wydarzeń 
znajdą Państwo na stronie www.biblio-
tekaraszyn.plDecoupage w Jaworowej Ⓒ K. Zawadzka

Poszukiwanie wskazówek podczas bibliotecznej gry 
Ⓒ M. Kłos
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TURNIEJ PIŁKARSKI DLA DZIECI! 
„Mini Liga Mistrzów Raszyn ‘2017”

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Sportu 
przygotował imprezę sportową, której 
tegoroczna nazwa brzmiała: „Mini Liga 
Mistrzów Raszyn 2017 – rocznik 2007”. 
Zawody odbyły się 28 maja br. na nowo-
czesnym obiekcie sportowym „Wronik”, 
przy Szkole Podstawowej w  Raszynie. 
Celem turnieju było propagowanie spor-
towej rywalizacji wśród najmłodszych, 
a także promocja Ligi Mistrzów w Piłce 
Nożnej. Ceremonię otwarcia uświetnili 
swą obecnością znakomici goście: Woje-
woda Mazowiecki p. Zdzisław Sipiera, 
Starosta Pruszkowski p. Maksym Gołoś, 
Wójt Gminy Raszyn p. Andrzej Zaręba 
oraz radni z Rady Gminy Raszyn. 
 Inauguracja Mistrzostw była naj-
bardziej widowiskową częścią imprezy, 
kiedy to na scenę weszli kapitanowie 
poszczególnych drużyn, by wylosować 

Klub, którego barw mieli bronić w ciągu 
całego turnieju. Uświetnili ją swoimi 
występami, pokazem tańca sportowego, 
tancerze z Klubu Sportowego Grawita-
cja z Piaseczna. Były one podobnie efek-
towne jak pokazy karate, którymi mali 
Raszyniacy wypełnili przerwy pomiędzy 
meczami. Niezastąpiony DJ Ucho, przez 
cały dzień nakręcał widzów w sporto-
wym duchu do gier i zabaw. Ciekawe skąd 
w nim tyle energii. 

Statystyka mistrzostw
Dla Gminnego Ośrodka Sportu w Raszy-
nie było to wielkie wydarzenie i wyzwa-
nie organizacyjne, nad którym pracował 
wykwalifikowany sztab z raszyńskiego 
Gminnego Ośrodka Sportu. W  roz-
grywkach udział wzięło 192 piłkarzy, 
16 trenerów, 4 sędziów. Liczba roze-
granych meczy to 32. System rozgryw-
kowy przyjęty w  Mini Lidze Mistrzów 
w Piłce Nożnej chłopców oparty został 

na systemie obowiązującym w świecie 
piłkarskim, a zmian dokonywano w sys-
temie hokejowym.
 Do udziału w tegorocznej Mini Lidze 
zaprosiliśmy 16 drużyn chłopców rocz-

nik 2007 z Klubów piłkarskich z całej Pol-
ski, które w rozgrywkach reprezentowały 
wylosowaną wcześniej prawdziwą dru-
żynę ligową. Placem gry było pełnowy-
miarowe boisko Wronik pokryte sztuczną 
nawierzchnią. Mecze rozgrywano jedno-
cześnie w dwóch strefach (boisko zostało 
podzielone poprzecznie na trzy mniejsze 
boiska). Strefa środkowa spełniała funk-
cję organizacyjną oraz VIP-owską. 

Przebieg rozgrywek i wyniki
Po oficjalnym otwarciu uroczystości roz-
poczęły się rozgrywki faz grupowych, 
a następnie ćwierćfinałowych. Wyłonione 
drużyny zagrały pierwszy i drugi mecz 
półfinałowy, potem o 3 miejsce, po czym 
dwie najlepsze drużyny rozegrały uroczy-
sty finał. Ostatecznie w półfinale spotkały 
się: Legia – Juwentus i Benfica – Atletico. 
W finale rywalizowały ze sobą: Benfica – 
Juwentus z wynikiem 1:1. Po rzutach kar-
nych zwycięzcą Mini Ligi Mistrzów oka-
zała się Benfica. Najlepszym strzelcem 
został Przemek Rodoliński z KS Raszyn, 
który w turnieju zdobył 9 bramek.

SPORT

Przywitanie gości

Goście honorowi

Oficjalne losowanie drużyn

Najmłodsi piłkarze w Gminie Raszyn

A tak o turnieju wypowiedzieli się 
samorządowcy:

Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Podsekretarz Stanu Pan Jan Widera:

„Z  wielką  przyjemnością  objąłem 
patronatem honorowym turniej piłkar-
ski Mini Liga Mistrzów Raszyn 2017.”
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Patronat nad imprezą 
Patronat nad imprezą objęli: przedsta-
wiciel Ministerstwa Sportu podsekre-
tarz stanu pan Jan Widera, Wojewoda 
Mazowiecki pan Zdzisław Sipiera, Sta-
rosta Powiatu Pruszkowskiego pan Mak-
sym Gołoś oraz Wójt Gminy Raszyn pan 
Andrzej Zaręba przy wsparciu Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej i Klubu 
Sportowa Polska. Patronat medialny nad 
imprezą objęli: TVP Sport, WPR24, Kurier 
Raszyński, Kurier Południowy.

Sponsorzy
Do współpracy sponsorskiej włączyli się: 
Espes, Centrum Handlowe Janki, Bank 
Spółdzielczy w  Raszynie, Everfresh, 

Pałczyński Przewozy Autokarowe, Bene-
fit System, Mar Media, Rejonowa Spół-
dzielnia w Raszynie, Elgrom, Auto Szkoła 
Efekt, Eko Raszyn, Merida, Gmina Raszyn, 
Powiat Pruszkowski. 
 Jak zawsze mogliśmy liczyć także 
na wsparcie ze strony Władz Powiatu 
Pruszkowskiego, Władz Gminy, Rady 
Gminy oraz Komisji Sportu, za co bardzo 
dziękujemy.

Wychowanie przez sport
Pomysł na zorganizowanie, już kolejny 
raz w Raszynie, Mini Ligi Mistrzów dla 

dzieci stanowi część strategii sportowej 
Gminy Raszyn, jako miejsca, w którym 
mali sportowcy są dla nas najważniejsi. 
Celem tego projektu jest ukazanie aktyw-
ności sportowej dzieci i młodzieży oraz 
zdrowe sportowe współzawodnictwo. 
Czy warto organizować takie imprezy? 
Warto! Ponieważ jest to fantastyczny 
sposób integracji oraz nauki gry fair play 
najmłodszych sportowców.

Katarzyna Klimaszewska, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

SPORT

Ostatnie wskazówki trenera – drużyna UKS Łady Pokaz tańca Klub Sportowy Grawitacja Pokaz Karate

Prezentacja drużyn

Wojewoda Mazowiecki 
Zdzisław Sipiera:

„Jestem przekonany,  że przygoto-
wywana impreza była dla młodzieży 
wielką atrakcją, umożliwiła młodym 
piłkarzom, biorącym udział w rozgryw-
kach, sprawdzenie swoich umiejęt-
ności oraz zgrania w drużynach, i być 
może wyłowi talenty na miarę Orłów 
trenera Górskiego.”

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba:

„Mini Liga Mistrzów organizowana 
w Raszynie to wspaniała impreza dla 
dzieci i młodzieży. Jestem dumny, jako 
Gospodarz Gminy Raszyn, że mogli-
śmy gościć tylu wspaniałych małych 
sportowców z całej Polski, a oprawa 
imprezy była ma miarę Światowej Ligi 
Mistrzów. Z niecierpliwością czekali-
śmy na mecz finałowy, który przyspo-
rzył nam wiele emocji.”

Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś: 

„Ten projekt sportowy,  jak co roku 
w Raszynie, był perfekcyjnie zorga-
nizowany. To czas młodych piłkarzy. 
Niech się chwalą swoimi umiejętno-
ściami sportowymi w myśl  zasady 
zdrowego współzawodnictwa.”



W  dniu 4 czerwca Centrum Kultury Raszyn zorganizowało 
w Parku Raszyńskim Piknik z okazji Dnia Dziecka. Podczas tego 
wydarzenia Pan Mariusz Smolicha, dyrektor Centrum Kultury 
Raszyn, wspólnie z Panem Andrzejem Zarębą, wójtem Gminy 
Raszyn, ogłosili wyniki II edycji /2017/ konkursu plastycznego 
pt. „Moja Mama”, wręczyli dyplomy, wyróżnienia i  nagrody 
laureatom.  
 W  konkursie wzięły udział dzieci z  przedszkoli i  szkół 
podstawowych Gminy Raszyn oraz uczestnicy warsztatów 
plastycznych w  CKR. Do konkursu przystąpiło 226 autorów 
zgłaszając 250 prac w różnych grupach wiekowych: I gr. wiekowa 
/przedszkola i kl. „0”/, II gr. wiekowa /kl. I – III/, III gr. wiekowa /
kl. III – IV/, IV gr. wiekowa /gimnazjum/. Jury przyznało I / II / III 
miejsce w I, II, III grupie wiekowej i 2 I miejsca ex aequo w IV 
grupie oraz 43 wyróżnienia, w tym 18 wyróżnień i 25 wyróżnień 
specjalnych /lista laureatów poniżej/.

 Wszystkie, szczególnie docenione przez jury prace można było 
podziwiać na wystawie plenerowej przy namiocie z warsztatami 
plastycznymi prowadzonymi przez Annę Sołtysiak. Nagrodzone 
portrety Mam zostały zaprezentowane w oryginale, zaś wszystkie 
wyróżnione, w pomniejszonej formie zeskanowanych reprodukcji. 
Uczestnicy konkursu przedstawiali swoje Mamy na różne sposoby, 
w  różnych stylistykach i  technikach. Każde przedstawienie 
niesie bogaty ładunek emocjonalny. Niektóre Mamy są szeroko 
uśmiechnięte, inne delikatnej, jeszcze inne przeciwnie - smutne, 
zatroskane lub zatopione w marzeniach albo refleksji, jakby 
nieobecne. Portrety występują w ujęciu en face, trois quarts, jako 
popiersie, rzadziej jest to cała postać. Występuje również portret 
rodzinny, zazwyczaj podwójny lub potrójny.

Anna Sołtysiak

Galeria Młodego artysty

I MIEJSCE
Jagoda Szymczyk

S.P. Raszyn /Jolanta Dybowska/

I MIEJSCE
Natalia Sawicka 

CKR /Anna Sołtysiak/

I MIEJSCE /exequo/ 
Emilia Krajewska 
CKR /Anna Sołtysiak/

I MIEJSCE /exequo/ 
Urszula Wychowaniec 

CKR /Anna Sołtysiak/
II MIEJSCE

Marysia Kisiel 
CKR /Anna Sołtysiak/ 

III MIEJSCE
Ernest Gryber 

S. P. Raszyn 
/Małgorzata Kasprzak/

II MIEJSCE
Oliwia Skowrońska  

S.P. Raszyn /Grażyna Dąbek/

III MIEJSCE
Antonina Szeląg 

Bajkowe Przedszkole /Joanna Jeżak/

I MIEJSCE
Julia Zając 

S. P. Sękocin /Edyta Kulig/

II MIEJSCE
Hanna Pińska  

CKR /Anna Sołtysiak/

III MIEJSCE
Zofia Warchoł 

S. P. Sękocin  
/Mirosława Jankiewicz/

I gr. wiekowa (przedszkola i kl. „0”)
Wyróżnienia Specjalne:  
Aleksander Barcikowski Aleksandra Daniszewska, 
Teresa Hinderer, Lena Kowalczyk, 
Zuzanna Kwiatkowska, Gabriela Marczak, 
Jagoda Mularczyk, Marta Sokołowska, 
Basia Strzeżek, Adam Wnuk
Wyróżnienia: Laura Kareńko, Hanna Lichota, Marta 
Łopalewska, Maja Nowakowska, Matylda Obstawska, 
Jagoda Szymczyk, Joanna Szymczyk

II gr. wiekowa (kl. I-III)
Wyróżnienia specjalne: 
Maja Borowa, Amelia Fornal, Sara Gurtekin, 
Ewa Henczel, Agata Kamińska, Nadia Patejko,  
Wiktoria Pałczyńska, Zuzanna Warchoł,  
Amelia Zientała, Daria Zubko
Wyróżnienia:  
Szymon Gębal, Jakub Janowski, Kalina Kaczorowska, 
Marlena Marat, Mikołaj Premik, Sandra Zielińska   

III gr. wiekowa (kl. IV-VI)
Wyróżnienia specjalne: 
Ernest Gryber,  Katarzyna Gunko, Marysia Kisiel, 
Zofia Nockiewicz, Jan Stefańczyk
Wyróżnienia: 
Wiktoria Debert, Krzysztof Michalak, Julia Najda, 
Magdalena Wnęk, Ksawery Szymczyk

KONKURS PLASTYCZNY  
PT. „MOJA MAMA” /II EDYCJA 2017/

I grupa wiekowa (przedszkola i kl. „0”) II grupa wiekowa (kl. I-III)

III grupa wiekowa (kl. IV-VI) IV grupa wiekowa (gimnazjum)


