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KURIER
RASZYŃSKI

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
I NOWEGO ROKU 2018,
ŻYCZYMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY RASZYN
SPOKOJU, RADOŚCI I DOSTATKU.
WÓJT GMINY RASZYN ANDRZEJ ZARĘBA
WRAZ ZE WSZYSTKIMI PRACOWNIKAMI URZĘDU GMINY,
PRZEWODNICZĄCY DARIUSZ MARCINKOWSKI I RADNI GMINY RASZYN,
SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY RAD OSIEDLA,
REDAKTOR KURIERA RASZYŃSKIEGO JACEK KAIPER

OCHRONA ŚRODOWISKA

Urząd Gminy Raszyn kontynuuje walkę
o czyste powietrze
Na posiedzeniu połączonych Komisji Budżetu, Porządku Publicznego,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa, która
odbyła się w październiku radni zdecydowali, że należy przeprowadzić serię
kontroli na terenie gminy Raszyn. Celem
tych kontroli jest potwierdzenie zarzutów
spalania odpadów komunalnych przez
niektórych mieszkańców gminy poprzez
pobranie do badań laboratoryjnych
próbki popiołu z palenisk pieców – powiedział Zastępca Wójta Michał Kucharski.
Urząd Gminy Raszyn przeprowadził procedurę zapytania ofertowego:
”Pobranie, analiza i opracowanie wyników próbki popiołu z paleniska w celu
potwierdzenia bądź wykluczenia
JUŻ DZIŚ MOŻEMY SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ NASZEGO POWIETRZA!
W dniu wczorajszym Gmina Raszyn dołączyła do ogólnopolskiej sieci czujników
monitorujących jakość powietrza – zainstalowano trzy takie czujniki na budynkach szkół podstawowych w naszej gminie oraz podłączono je do bazy czujników.
Teraz każdy z mieszkańców może za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji w telefonie komórkowym sprawdzić jakość powietrza mierzoną bezpośrednio
na terenie naszej gminy.
Dane z czujników:
Szkoła Podstawowa w Raszynie:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.15466&longitude=20.92359&id=1086
Szkoła Podstawowa w Sękocinie:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.10386&longitude=20.89039&id=2101
Szkoła Podstawowa w Ładach:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.12724&longitude=20.96190&id=739

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Ś P.
Janusza Grzyba
zasłużonego samorządowca,
wieloletniego Wójta Gminy Nadarzyn.
Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom
wyrazy współczucia składają:
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski

podejrzenia spalania odpadów na terenie gminy Raszyn”. Wyłoniła ona specjalistyczne laboratorium – Centralne
Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
Sp. z o.o., którego zadaniem jest delegowanie pracowników laboratorium
aby asystowali w trakcie kontroli posesji
na terenie naszej gminy i pobrali próbki
popiołów z palenisk pieców, w celu
potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia spalania odpadów.
Cykl kontrolny odbył się w dniu
11.12.2017, kiedy to pracownicy Urzędu
Gminy w asyście pracowników laboratorium, a także przy współpracy z policjantami z Komisariatu Policji w Raszynie
dokonali kontroli w 12 nieruchomościach
na terenie naszej gminy. Pobrano próbki
popiołu z palenisk, które zgodnie
z umową zostaną poddane analizie laboratoryjnej. Sporządzone zostanie również
opracowanie potwierdzające lub wykluczające spalanie odpadów w danym
palenisku.
W ROKU 2018 KONTYNUOWANE
BĘDĄ KONTROLE, KTÓRE SKUTKOWAĆ MOGĄ NAKŁADANIEM MANDATÓW DO 5 TYS. ZŁ – POWIEDZIAŁ
MICHAŁ KUCHARSKI.
W latach następnych zamierzamy sukcesywnie rozbudowywać system. Więcej
o sieci czujników monitorujących jakość
powietrza w następnym numerze Kuriera
Raszyńskiego.
Jacek Kaiper
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ŚWIĄTECZNY WYWIAD Z WÓJTEM

Wywiad z Wójtem Gminy Raszyn panem Andrzejem Zarębą

Jacek Kaiper: Panie Wójcie, koniec roku zawsze
skłania do podsumowań. Proszę podzielić się
z czytelnikami Kuriera Raszyńskiego dokonaniami samorządu w tym roku.
Andrzej Zaręba: Mijający rok był pełen wyzwań

dla naszego samorządu. Po pierwsze zrealizowaliśmy reformę oświaty. Gimnazjum zostało
włączone do położonej obok szkoły podstawowej nr 1 w Raszynie, we wszystkich szkołach
utworzyliśmy klasy VII. Z początkiem września dzieci poszły do zreformowanej szkoły
i cały proces dydaktyczny odbywa się bez zakłóceń. Zgodnie z wolą rodziców 6-latki pozostały
w przedszkolach. Miejsca dla wszystkich zgłoszonych przedszkolaków, w tym ze zlikwidowanych z uwagi na stan techniczny budynków
punktów przedszkolnych przy ul. Godebskiego
i ul. Szkolnej, dało nam nowe, wspaniałe przedszkole „Wyspa Skarbów” przy ul. Poniatowskiego w Raszynie, które działa od początku
września. Wybudowanie go w ciągu roku to
nasz duży sukces.

J.K.: To, o czym pan mówi wskazuje, jaką politykę oświatową prowadzi gmina Raszyn. Czy
mógłby pan ją scharakteryzować?
A.Z.: Gmina, jako organ prowadzący, realizuje

państwową politykę edukacyjną na swoim
gruncie. Ale prowadzimy też wewnętrzną politykę oświatową, sformułowaną przez Radnych
i Wójta. Jej podstawą jest stworzenie solidnej materialnej bazy oświatowej. Budujemy
nowoczesne przedszkola, choć moglibyśmy,
jak nasi sąsiedzi, zawierać umowy z prywatnymi placówkami. Przedszkole „Wyspa Skarbów” to trzecia placówka wybudowana od 2010
roku, a czwarte przy szkole w Ładach jest już
wykończane. Niektórzy mówią, że mamy u nas
„Fabrykę przedszkoli”. Wszystkie są nowoczesne, przestronne, doskonale wyposażone.
Będą służyć dzieciom przez wiele lat. Podobnie jest ze szkołami: rozbudowaliśmy szkołę
w Sękocinie, szkoła w Raszynie zyskała wielofunkcyjne boisko, a jej budynek sukcesywnie

modernizujemy. Obecnie trwa również
potężna rozbudowa szkoły w Ładach. To największa inwestycja w historii gminy, warta 30
mln zł, ale dzięki niej na dynamicznie rozwijającym się terenie gminy wybudujemy duży,
wielofunkcyjny obiekt dydaktyczny. Powstaje
czterooddziałowe przedszkole, nowa część
szkoły, hala sportowa, aula widowiskowa oraz
boisko lekkoatletyczne. To inwestycja perspektywiczna, która zaspokoi obecne i przyszłe
potrzeby w tym zakresie. O młodzież zadbaliśmy budując Halę Sportowo Widowiskową,
według bardzo udanego projektu. Niedawno
uznano naszą halę za najpiękniejszą budowlę
sportową na Mazowszu w 2017 roku. Z myślą
o wszystkich mieszkańcach powstał budynek
Centrum Kultury Raszyn w Alei Krakowskiej.
Uchodzimy za gminę, która, jak powiedział
ostatnio Wojewoda Mazowiecki Zdzisław
Sipiera, mądrze inwestuje w tworzenie warunków dla rozwoju młodego pokolenia. A nas to
uznanie cieszy.
J.K.: Panie Wójcie, mówiąc o polityce oświatowej w Gminie Raszyn, tak naprawdę rozmawiamy
o inwestycjach. Zatrzymajmy się przy tym temacie. Co poza obiektami szkolnymi i sportowymi
buduje gmina?
A.Z.: Kanalizację, odwodnienia, ulice, restau-

ruje Austerię i buduje sieć ścieżek rowerowych.
Każda z inwestycji wymaga właściwej staranności. Ważne jest nie tylko co budujemy, ale
i jak to robimy. Nauczeni doświadczeniem
budowę czy przebudowę ulic rozpoczynamy
od uzbrajania ich we wszystkie media. Jeśli
trzeba – uzupełniamy lub wymieniamy instalacje, budujemy kanalizację deszczową. Dopiero
po tym kładziemy nawierzchnię. Taka droga,
bez napraw, służy przez wiele lat. Ogromną
wagę przykładamy do kanalizowania gminy,
które dobiega końca. Tylko w tym roku wydaliśmy na to prawie 8 mln zł. W przyszłym roku
skanalizujemy Sękocin Las – spory obszarowo
teren, choć mało zabudowany. Pozostanie
uzupełnianie sieci tam, gdzie powstają nowe
ulice i domy. Jednocześnie budujemy ulice.
W tym roku wydaliśmy ponad 5 mln zł. Budując Szkolną w Raszynie oraz Piaskową i Wypoczynkową w Rybiu.

J.K.: Z których dokonań inwestycyjnych jest pan
najbardziej dumny?
A.Z.: Swoją prace traktuję jako służbę miesz-

kańcom, realizację zobowiązań, które podjąłem względem mieszkańców, dlatego jestem
zadowolony z każdej dobrze wykonanej
inwestycji, choć muszę powiedzieć, że tempo
prac nie pozwala zatrzymywać się na żadnej z nich. W tej dekadzie skanalizowaliśmy
gminę prawie do końca oraz oddaliśmy do

użytku mieszkańców wiele obiektów użyteczności publicznej: Centrum Zdrowia, Centrum
Kultury, trzy przedszkola, szkołę w Sękocinie, boisko wielofunkcyjne, budujemy Halę
Sportowo-Widowiskową i Zespół Oświatowy
w Ładach. To więcej niż w czasie poprzednich
20 lat. Dzięki nim mieszkańcy mają dostęp
do instytucji publicznych nie mniejszy niż
w mieście. Bardzo cieszą mnie też inwestycje
planowane na przyszły rok, a mam na myśli
Austerię i ścieżki rowerowe. Wiem też, że tak
ambitne plany udaje się zrealizować dzięki rzetelnej pracy całego samorządu. W tym miejscu należą się podziękowania i słowa uznania
dla Rady Gminy i jej Przewodniczącego Pana
Dariusza Marcinkowskiego.

J.K.: Takie inwestycje to oczywiście są koszty.
Czy gmina temu wszystkiemu podoła?
A.Z.: Panie redaktorze, gdy siedem lat temu

zostałem wójtem, zadłużenie gminy wynosiło
trochę mniej niż trzydzieści milionów, teraz
jak pan wie z ostatniej listopadowej sesji Rady
Gminy, prognozowane jest na poziomie trzydziestu. Nasz sukces to rozsądne wydawanie
pieniędzy oraz pozyskiwanie dużych dotacji zewnętrznych. Nasze działania oparte są
na bardzo dobrze przygotowanym zespole
pracowników, którzy zarówno potrafią pozyskać środki zewnętrzne, ale również zrealizować i rozliczyć bardzo trudne zadania inwestycyjne. Im również należą się słowa uznania.

J.K: Skąd Pan znajduje czas na inicjowanie i nadzorowanie tak licznych zadań?
A.Z.: Panie Redaktorze inwestycje to bardzo

ważny, ale jedynie wycinek naszej działalności. Poza inwestycjami istnieje jeszcze bieżąca
działalność, wspominana oświata, kultura,
ochrona środowiska, bezpieczeństwo, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne,
itp. Niemożliwe byłoby realizowanie tego
wszystkiego bez dobrego zespołu pracowników i współpracowników oraz zaangażowanych samorządowców t j. radnych, sołtysów,
przewodniczących i zarządów osiedli, a zwłaszcza aktywnych mieszkańców. Wspólna praca
daje gwarancję sukcesu.
J.K.: Dziękuję za wywiad. Myślę, że uzyskaliśmy
dużo to dobrych informacji dla mieszkańców.
A.Z.: Pozwoli Pan, że na koniec złożę życzenia

naszym Mieszkańcom.

Szanowni Państwo! Drodzy Sąsiedzi!
Życzę Wam wszystkim pięknych, zdrowych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
pełnego sukcesów Nowego Roku.
Niech nasze wysiłki i ciężka praca przyniosą owoce w postaci szczęścia rodzinnego
i dobrobytu całej naszej społeczności.
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PRZEDSZKOLE NR 3 WYSPA SKARBÓW W RASZYNIE

„WYSPA SKARBÓW”

W Przedszkolu nr 3 w Raszynie odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia placówki
i nadania jej, na mocy uchwały Rady Gminy Raszyn, nazwy „Wyspa Skarbów”.

Wójt A. Zaręba wita Wojewodę Mazowieckiego
Z. Sipierę Ⓒ A. Pluta

Uczestnicy uroczystości Ⓒ A. Pluta

6 grudnia, na zaproszenie Wójta Gminy
Raszyn pana Andrzeja Zaręby i jego
zastępcy Michała Kucharskiego oraz
pani dyrektor przedszkola Ewy Gac, przy
ulicy Józefa Poniatowskiego 18 w Raszynie pojawili się znamienici goście,
a wśród nich: Wojewoda Mazowiecki
pan Zdzisław Sipiera, Mazowiecki Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska,
Starosta Pruszkowski pan Maksym Gołoś,
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego pani Maria Makowska. Przybyli też
serdecznie witani: Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny pani Agata Wolska
Adamczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszkowie pani
Renata Bućko, inspektor PINB pani Katarzyna Żuchowicz. Spośród miejscowych
gości zaszczycili uroczystość swą obecnością proboszczowie raszyńskich parafii:
ks. Prałat Zdzisław Karaś, ks. dr. Dominik
Koperski, ks. kanonik Grzegorz Jaszczyk,

Radni Powiatu Pruszkowskiego: Katarzyna Klimaszewska i Mirosław Chmielewski, Radni Gminy Raszyn, pracownicy
Urzędu Gminy Raszyn oraz projektant
przedszkola prof. Janusza Pachowski.
Ich wszystkich, a także pozostałych, licznie zgromadzonych gości, w tym panie
dyrektor z gminnych przedszkoli oraz
przedstawicieli Rady Rodziców powitała
pani Ewa Gac.
Rozpoczynając spotkanie pani dyrektor powiedziała, że czuje się zaszczycona
i dumna, że to jej przypadło w udziale kierowanie nowym przedszkolem i że zrobi
wszystko, aby stało się ono prawdziwą
„Wyspą Skarbów”.
Wójt Andrzej Zaręba, stwierdził,
że oddane do użytkowania przedszkole to
nie tylko miejsce, gdzie się uczą i wychowują nasze dzieci, ale też kolejny element
spójnej polityki oświatowej prowadzonej
przez lata w Gminie Raszyn. To również
„... efekt pracy samorządu na rzecz raszyńskiej społeczności, wyrażanej dążeniem do
jak najlepszego edukowania i wychowania
młodego pokolenia, w dobrych warunkach
i dobrej atmosferze. To również wyraz zgodnych poglądów, że edukacja młodego pokolenia to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez gminny samorząd. Jest to
też działanie na rzecz Polski.” Wójt wyraził
również opinię, że choć ważniejsi w procesie edukacji są nauczyciele, to warunki,
w jakich się on odbywa są też ważne i właśnie one są przedmiotem gminnej polityki oświatowej. Z tego względu raszyński
samorząd inwestował i nadal inwestuje
w obiekty poprawiające warunki edukacji. Wyrazem tego jest rozbudowana
i modernizowana szkoła podstawowa
w Sękocinie, unowocześniona, poprzez
budowę wielofunkcyjnego boiska „Wronik” szkoła podstawowa w Raszynie
i kolejne przedszkola oddawane do

Uroczystośc prowadzili Wójt A. Zaręba Ⓒ A. Pluta
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... i Dyrektor E. Gac Ⓒ A. Pluta

Podziękowania dla projetanta przedszkola
prof. J. Pachowskiego Ⓒ A. Pluta

Podziękowania dla p. Ewy Gac Ⓒ A. Pluta

użytkowania. „Wyspa Skarbów” – powiedział – „to trzecie przedszkole wybudowane
w naszej gminie w ciągu ostatnich kilku lat.
W przyszłym roku do sieci naszych placówek
oświatowych dołączy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach, największa w historii
gminy, bo warta 30 mln złotych, inwestycja”.
Wójt podziękował wszystkim, którzy swą pracą przyczynili się do powstania placówki. Szczególne wyróżnił
projektanta budynku, prof. Janusza

Wojewoda Mazowiecki Z. Sipiera przekazuje podarunek
dla przedszkola na ręce p. Dyrektor Ⓒ A. Pluta

Starosta Pruszkowski M. Gołos i Przewodnicząca
Rady Powiatu M. Makowska Ⓒ A. Pluta

PRZEDSZKOLE NR 3 WYSPA SKARBÓW W RASZYNIE

Pachowskiego, którego dzieło to obiekt
funkcjonalny, estetyczny i nowoczesny.
Podziękował również wykonawcy inwestycji panu Andrzejowi Zaboklickiemu,
właścicielowi firmy ZAB-BUD i kierownikowi budowy panu Leszkowi Rowickiemu, zwracając uwagę na doskonałą
współpracę i wspólną troskę o powodzenie inwestycji. Kolejne podziękowania zostały złożone na ręce pracowników
Referatu Inwestycji: pani Elżbiety Musialskiej, pani Marii Sikorskiej-Jasik, pana
Bolesława Saneckiego i pana Witolda
Ruszczyńskiego oraz dyrektor przedszkola pani Ewy Gac, dzięki której 1 września placówka była w pełni gotowa do
przyjęcia 200 przedszkolaków.
Wojewoda Mazowiecki, pan Zdzisław
Sipera nawiązując do orędzia wygłoszonego w dniu 5 grudnia przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę w związku z rozpoczęciem obchodów 100 lecia Niepodległości Polski oraz 150 rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, powiedział, „...
że podstawowe zadania dotyczące polityki
oświatowej rozgrywają się na terenie „małych

Słowa uznania i podarunek od Kuratora
Mazowieckiego p. Aurelii Michałowskiej Ⓒ A. Pluta

Anna Matracka odczytuje uchwałę Rady Gminy
Raszyn Ⓒ J. Kaiper

Ks. Proboszcz Z. Karaś pobłogosławił przedszkole
Ⓒ J. Kaiper

Przecięcie wstęgi Ⓒ A. Pluta

Dziecięcy balet Ⓒ J. Kaiper

Występ wychowanków WYSPY SKARBÓW Ⓒ A. Pluta

ojczyzn” – gmin, a tu realizowane są przez
wójtów i rady. Mądrzy wójtowie i mądre rady
realizują mądre inwestycje, które stanowią
wyraz prowadzenia przemyślanej i konsekwentnej polityki.” Do takich zaliczył politykę oświatową prowadzoną przez Gminę
Raszyn, wynikającą z przeświadczenia,
że środki przeznaczane na oświatę to
dobrze wydatkowane środki. Wojewoda
powiedział też, że realizowaną przez
samorząd gminy Raszyn wizję rozwoju
będzie popularyzował w innych gminach,
a sam ją wspierał.
Starosta Pruszkowski pan Maksym Gołoś pogratulował społeczności
raszyńskiej wyboru Wójta i Rady Gminy
oraz udziału w życiu gminy ludzi, dzięki
którym powstał tak wspaniały obiekt.
Powiedział też, że jest dumny, że takie
przedszkole istnieje na terenie powiatu
pruszkowskiego.
Pani Kurator Aurelia Michałowska
odczytała list skierowany do władz gminy
przez Minister Edukacji panią Annę Zalewską, a także osobiście pogratulowała

inwestycji, która przez wiele lat będzie
służyć młodemu pokoleniu.
Listy gratulacyjne od Wójta Gminy Lesznowola pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik
oraz Burmistrza Gminy Tarczyn Barbary
Galicz odczytali przedstawiciele gmin.
Po odczytaniu przez v-ce Przewodniczącą Rady Gmin Raszyn panią Annę
Matracką uchwały Rady Gminy nadającej przedszkolu nazwę „Wyspa Skarbów”
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi,
a ks. Proboszcz Zdzisław Karaś poświęcił
placówkę.
W sali widowiskowej „Wyspy Skarbów”
goście obejrzeli wspaniałe występy przedszkolaków. Był polonez, balet, wiersze
i piosenki, a na zakończenie hymn przedszkola autorstwa pani Natalii. Atrakcją
dla dzieci był Mikołaj, który przyniósł im
tabliczkę z nazwą przedszkola. Na zakończenie uroczystości goście zwiedzili tę
niezwykłą placówkę.
To była wspaniała impreza, godna
obiektu, w którym i na cześć którego się
odbywała.
Małgorzata i Jacek Kaiper

Goście spotkania Ⓒ A. Pluta
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EKOLOGIA

Czad – cichy zabójca
Od kliku lat Państwowa Staż Pożarna
przeprowadza w Polsce jesienią i zimą,
szeroką akcję informacyjną na temat
zagrożeń wynikających z zatrucia czadem. Do akcja każdorazowo włącza się
Gmina Raszyn, podając na swojej stronie internetowej najważniejsze informacje o przyczynach i skutkach tego
śmiertelnego niebezpieczeństwa. Włącza się również Redakcja Kuriera Raszyńskiego, przypominając mieszkańcom
gminy o konieczności zabezpieczania
siebie i swoich bliskich przed jego skutkami. I tym razem zapraszamy Państwa
do lektury, ponieważ zatrucie czadem
może spotkać każdego z nas. Posiadając
odpowiednią wiedzę i stosując ją w swoich domach, możemy skuteczne uniknąć
niebezpieczeństwa.

Czym jest czad?

Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest bezbarwny i bezwonny. Ani
węch, ani wzrok, ani smak człowieka nie
jest w stanie go dostrzec. Nie powoduje
łzawienia ani uczucia drapania. Jest nieco
lżejszy od powietrza, a zatem łatwo się
z nim miesza i rozprzestrzenia po domu.
Wdychany przez układ oddechowy wiąże
się z hemoglobiną i metaloproteinami
zawierającymi żelazo, tworząc niezwykle trwały i toksyczny związek zakłócający oddychanie tkankowe. W pierwszej
kolejności uszkodzeniu ulegają narządy
najbardziej wrażliwe na niedotlenienie, czyli układ krążenia i ośrodkowy
układ nerwowy. W cięższych zatruciach
prowadzi do zaburzenia gospodarki
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węglowodanowej, krwawień w różnych
narządach i powstawania rozległych
obszarów martwiczych. Bardzo silny ból
głowy, kłopoty z oddychaniem, osłabienie a następnie utrata świadomości to
klasyczne objawy zatrucia czadem. Przy
dużym stężeniu potrafi zabić ofiarę w niespełna 20 minut.

Jak powstaje czad?

Czad powstaje w wyniku spalania węgla
przy niepełnym dostępie powietrza. Jego
źródłem mogą być wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu
i innych paliw podczas ich pracy, Dotyczy
to pieców opalanych węglem lub drewnem, ale też gazowych, piecyków łazienkowych, pieców kaflowych, kominków,
czy gazowych ogrzewaczy pomieszczeń.
Wszystkie one mogą być w niesprzyjających warunkach źródłem czadu. Użytkowanie ich w szczelnie zamkniętych,
nie wentylowanych pomieszczeniach
stanowi poważne zagrożenie.

Zapobieganie

Coroczna kontrola instalacji gazowej,
przewodów wentylacyjnych i kominowych w domach jednorodzinnych to
nakazany prawem obowiązek właścicieli
nieruchomości. Właściciele i zarządcy
domów wielorodzinnych i obiektów muszą to robić kilka razy w roku.
Co należy zatem robić:
1. Sprawdzać szczelność przewodów
kominowych i wentylacyjnych, systematycznie je czyścic, tak aby ciąg powietrza
był wystarczająco silny.
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2. Utrzymywać w sprawności urządzenia
grzewcze, w których odbywa się proces
spalania.
3. Sprawdzać działanie instalacji wentylacyjnej, zwłaszcza w przypadku wymiany
okien na nowe, zwykle bardziej szczelna.
4. Często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania, czyli
kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe, kotłownie). Czasem wystarczy
lekkie rozszczelnienie okien.
5. Nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, wymiotów,
oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania. Mogą
być one objawem zatrucia czadem.
Wywietrzenie pomieszczenia i jak najszybszy kontakt z lekarzem to konieczne
działanie.

Czujki czadu

To bardzo skuteczne i niedrogie urządzenia, które głośnym alarmem ostrzegają nas przed wystąpieniem trującego
gazu. Są coraz bardziej popularne i niejedną rodzinę już ostrzegły przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Państwowa
Straż Pożarna i Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, podczas kampanii społecznej „Czad i ogień. Obudź czujność”
rekomendują zabezpieczenie mieszkań
takimi czujnikami.
Ze statystyk straży pożarnej wynika,
że w Polsce, każdy sezon grzewczy przynosi około 100 ofiar tlenku węgla.

RADA GMINY RASZYN

XLVI sesja Rady Gminy Raszyn
XLVI Sesja Rady gminy Raszyn odbyła się 29 listopada br. W czasie jej trwania
podjęto wiele ważnych uchwał, ale zdominowały ją dwa wydarzenia: nadanie
nazwy nowemu przedszkolu i uznanie przez Ministra Sportu i Turystyki Hali Sportowo Widowiskowej w Raszynie za najpiękniejszy obiekt sportowy zrealizowany
na Mazowszu w 2017 roku.

XLVI Sesja Rady Gminy Raszyn Ⓒ J. Kaiper

Przedszkole nr 3
Uchwałą Rady Gminy nadano przedszkolu nr 3 przy ulicy Poniatowskiego 18
nazwę „Wyspa Skarbów”. Rekomendowała ją pani dyrektor Ewa Gac, uzasadniając: „...Podejmując decyzję o nazwie przedszkola, społeczność placówki kierowała się
tezą, iż przedszkole kojarzyć się będzie jego
wychowankom z prawdziwą „wyspą” – miejscem bezpiecznym, beztroskim i przyjaznym,
w którym zapewnione są warunki do twórczości, kreatywności, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności wszystkich podopiecznych. Dziecko jest jedynym
w swoim rodzaju „skarbem”, o który należy
nieustannie dbać i stwarzać mu jak najlepsze warunki do rozwoju.” ... Wszyscy radni
zagłosowali: za.

„Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Raszyn w roku
2018”., które przygotowała i przedstawiła
pełnomocnik wójta pani Beata Adamiak.

Uchwały budżetowe – deficyt taki,
jak na początku kadencji
Przyjęto uchwały budżetowe dotyczące
zmian w budżecie na rok 2017 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wskutek
zwiększonych przychodów z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zwiększonych wpływów podatkowych zmniejszył
się deficyt budżetu gminy o około 6 milionów złotych. Zmniejszyło to przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku do
kwoty około 30 mln złotych.

Inne uchwały

Nagrodzona
Hala Widowiskowo-Sportowa

W dalszej części sesji przyjęto uchwały:
w sprawie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, nadaniu nazw ulicom: Kochanowskiego w Raszynie I oraz
Serdeczna w Jankach. Kolejne uchwały
dotyczyły służebności przesyłu, przejęcia na rzecz gminy nieruchomości położonej w Podolszynie Nowym oraz planów
zagospodarowania przestrzennego. Podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników
w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019 oraz programy gminne:
„Przeciwdziałania Narkomanii na Terenie Gminy Raszyn w roku 2018” oraz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu pani
Katarzyna Klimaszewska przedstawiła
laur jaki otrzymała Hala Sportowo Widowiskowa w Raszynie. Kapituła Sportowej
Polski za rok 2017 przyznała pięć wyróżnień w kategorii „Sportowa Architektura Regionu”. Tytuł ten jest przyznany
przez Klub Sportowa Polska obiektom,
które poza funkcją sportową i rekreacyjną wyróżniają się także pod względem architektonicznym. Nasza Wielofunkcyjna Hala Sportowa została uznana
przez wysokie jury za Dominantę Mazowiecką, czyli wygrała na Mazowszu.

Zyskała ona uznanie kapituły swoją funkcją, nastawieniem na rozwój określonych dyscyplin sportu: piłka nożna, boks,
podnoszenie ciężarów, a także funkcją
rekreacyjną, która wyrazi się aktywnością sportową mieszkańców oraz osób
niepełnosprawnych.

Przewodniczący RG D. Marcinkowski, Za-ca Wójta
GR M. Kucharski i Radna powiatu pruszkowskiego
K. Klimaszewska prezentują dyplom Ⓒ J. Kaiper

Sprawozdanie Wójta
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba przedstawił stan budowy głównych inwestycji:
• W Hali Sportowo Widowiskowej
w Raszynie montowane jest ocieplenie
i tynki zewnętrzne. Wewnątrz na instalacjach kładzione są tynki.
• W Zespole Edukacyjnym w Ładach,
nad aulą montowany jest dach,
a na ścianach zewnętrznych ocieplenie
i tynki. Przedszkole jest w środku otynkowane, ma rozprowadzone instalacje
i wykańczane sanitariaty.
• Wójt omówił zaawansowanie prac
kanalizacyjnych w Sękocinie i w Jankach, wspomniał o rozstrzygnięciach
nowych przetargów w tej dziedzinie.
• Do końca roku oświetlone zostaną:
Aleja Hrabska w Falentach Nowych,
Szybowcowa i Owocowa w Laszczkach,
Widok w Dawidach Bankowych, ulica
boczna od ul. Złotej w Podolszynie
Nowym.
• Pod choinkę zakończy się przebudowa Piaskowej i Wypoczynkowej
w Rybiu.
Jacek Kaiper
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KONKURSY W SZKOŁACH

Wyniki Konkursu Recytatorskiego „JESIEŃ W POEZJI” dla uczniów klas
drugich Szkół Podstawowych Gminy Raszyn
NAGRODA GŁÓWNA
Maja BOBOWSKA kl. 2a Łady
I MIEJSCE – Maria CHODELSKA 2a Łady
i Jakub POLAKOWSKI 2a Sękocin
II MIEJSCE – Sara GURTEKIN 2a Sękocin
i Wojciech SZAFRAŃSKI 2b Łady
III MIEJSCE – Mikołaj KOSSAKOWSKI 2b Łady
Pamiątkowe zdjęcie

Organizatorka Konkursu: Regina SUWAŁA

Laureacji Konkursu Recytatorskiego

Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”
Józefa Poniatowskiego w Raszynie.
Nagrody w konkurencji przedszkolnej
otrzymali: Maja Szcześniewska, Ada
Justyńska, Julek Ateński, Wiktoria
Jabłońska, Joanna Galas, Nicola Ambroży,
Krzysztof Płóciennik, a wyróżnienia: Maja
Woźniak, Witek Jeznah, Dawid Senator,
Basia Strzeżek, Maja Badurek.

Wspólne zdjęcie

Konkurs Plastyczny pod Nazwą Pocztówka
z Wakacji objął swoim zasięgiem poza
uczniami z klas 1 – 3, dzieci z oddziału
przedszkolnego w SP imienia Księcia

Nagrody w konkurencji klas pierwszych:
Maciej Krzemiński, Marysia Możdżeń,
Magdalena Ardasińska, Weronika
Karpińska, Jagoda Szymczyk, Antoni Paś,
Nina Staniszewska, Justyna Jabłońska,
Maria Łach, a wyróżnienia: Amelia
Marszałek, Zofia Stefańczyk, Maria
Filipczak, Antonina Stawicka, Emilia
Kownacka, Magda Ochman.

Nagrody w konkurencji klas drugich:
Mateusz Kokosza, Zofia Warchoł, Ola
Strega, Zuzia Perz, Jakub Gwizdała, Zuzia
Serwon, Karolina Wójcik, Natalia Wójcik,
wyróżnienia: Helena Kownacka, Maja
Piasecka, Kuba Polakowski, Ksawery Reca,
Gabriela Soból.
W klasach trzecich nagrodzeni zostali:
Dawid Kurowski, Oliwia Piasecka,
Zofia Bazga, Natalia Cieślak, Gabriela
Daniszewska, Agata Kamińska, Milena
Adynowska, Julia Kremek, Dominik
Stelmach, Emilia Snochowska, Tymoteusz
Płatek, a wyróżnieni: Dominika Walczak,
Amelia Jastrzębska, Zofia Osmólska,
Kasia Popiołek, Sandra Kamińska,
Julia Skrzypek, Jakub Worach, Justyna
Dąbrowska

Konkurs pod nazwą: „Rozumiem, co czytam”
W dniu 30.11.2017 roku, przeprowadzony
został w gminnych szkołach konkurs
„Rozumiem co czytam”, w którym udział
wzięło 78 uczniów klas trzecich. Umiejętność czytania ze zrozumieniem oceniało jury nauczycielskie w składzie: pani
Irena Uszyńska, pani Elżbieta Szwed, pani
Regina Suwała, pani Anna Juszczyk, pani
Katarzyna Witanowska.
W konkursie przyznano cztery
pierwsze miejsca. Zajęli je: Julia
Michalak, Aleksandra Chrzanowska,
Joanna Wielgosz i Karol Ogorzałek.

Siedem miejsc drugich przypadło
kolejnym uczniom: Julii Łuczak, Marii
Kulisiewicz, Mai Durołek, Jakubowi
Woźniakowi, Pawłowi Kazała, Gabrieli
Melon i Agacie Szczygielskiej. Przyznano
również miejsca trzecie, którymi
podzielili się następujący uczniowie:
Jagoda Śmielak, Małgorzata Guzek,
Zofia Bazga, Natalia Cieślak, Krzysztof
Mastalerczyk, Sebastian Majak, Bui Viet
Tien Toni, Julia Adamczyk, Maria Tryfon,
Noemi Elbanowska, Kuba Kość, Emilia
Snochowska oraz Jakub Owsiak.

Wójt Andrzeja Zaręba podczas nagradzania
laureatów. Fot. arch. szk.

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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INWESTYCJE

Hala sportowo-widowiskowa
Jeszcze nieotynkowana z zewnątrz,
a już laureatka. Hala Sportowa w Raszynie otrzymała wyróżnienie „Sportowa
Architektura Regionu ‘2017”. Tytuł ten
jest przyznany przez Klub Sportowa
Polska obiektom, które poza funkcją
sportową i rekreacyjną wyróżniają się
także pod względem architektonicznym. A nasza hala będzie piękna. Już
teraz można podziwiać kształt, pomimo
że budynek oplatają rusztowania zabezpieczone siatką.

Teraz hala wygląda tak Ⓒ J. Kaiper
Hala sportowa w rusztowaniach Ⓒ J. Kaiper

Od strony ulicy Stadionowej założono już ocieplenie i oklejono siatką.
Ze wszystkich stron trwają roboty przy
elewacjach. Wewnątrz ukończono
na razie tynkowanie i skupiono się na pracach instalacyjnych. Wykańczana jest klimatyzacja, instalacja elektryczna oraz
rozprowadzana woda i centralne ogrzewanie. Gdy instalacje będą już na miejscu,
wrócą tynkarze. Nad boiskiem instalowane są okna i tylko patrzeć, gdy przestanie ono moknąć w czasie deszczu.
W całym gmachu większość okien już

jest, dzięki temu można pracować bez
względu na kaprysy pogody. Na placu
budowy coraz mniej tajemnic. Widać jak
będą wyglądały parkingi z przodu i z tyłu
hali, jak będą oświetlone. Po wyburzeniu zielonego baraku, sportowy Raszyn
zaczyna wierzyć w „dobrą zmianę”.

Klimatyzacja pod sufitem i na podłodze Ⓒ J. Kaiper

Wejście na płytę Ⓒ J. Kaiper

Montowanie okien pod sufitem Ⓒ J. Kaiper

Wejście główne Ⓒ J. Kaiper

Niewiarygodnie dużo instalacji Ⓒ J. Kaiper

Tynki już są Ⓒ J. Kaiper
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INWESTYCJE

Zespół edukacyjny w Ładach
BUDOWA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ŁADACH ZBLIŻA SIĘ DO KOŃCA.
Są wszystkie instalacje, tynki, wylewki,
okna, parapety. W korytarzach montowane są podwieszone sufity. W łazienkach trwają prace wykończeniowe.
Z zewnątrz ocieplono i otynkowano
dwie trzecie elewacji. Od strony ulicy
Miklaszewskiego na podwórzu ułożono
krawężniki. Wszystko wskazuje na to,
że przedszkole będzie niedługo gotowe.

Aula pod konstrukcją dachu Ⓒ J. Kaiper
Przedszkolne podwórze w krawężnikach Ⓒ J. Kaiper

CZĘŚĆ SZKOLNA w całości pod dachem.
Prace koncentrują się na montażu instalacji. Na podłogi zakładane są izolacje.
Na ścianach zewnętrznych przyklejane
jest ocieplenie. Zamontowane okna
zabezpieczono folią tak, że korytarze toną
w półmroku.
HALA SPORTOWA jest zadaszona.
Na boisku wewnątrz hali trwa wyrównywanie i ubijanie podkładu. Za kilka dni
całą płaszczyznę pokryje betonowa podwylewka. Okna czekają na montaż.

AULA to ostatnie miejsce w zespole
oświatowym, gdzie pracują jeszcze murarze. Położono już konstrukcję dachową.
Pozostało jeszcze jej pokrycie. Tylko
patrzeć jak ostatnia część budowli zostanie przykryta dachem.
BOISKO SZKOLNE osuszone pomimo
deszczowej pogody. Krawężniki pozwalają wyobrazić sobie jaki będzie miało
kształt. Jednak pierwsi sportowcy będą
testować je dopiero w przyszłym roku.

Praca wre Ⓒ J. Kaiper

Parapety już są Ⓒ J. Kaiper
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Konstrukcja pod dach auli Ⓒ J. Kaiper

Równanie boiska w hali Ⓒ J. Kaiper

Ocieplenia pod dachem Ⓒ J. Kaiper

Sala i hala sportowa Ⓒ J. Kaiper

INWESTYCJE

Wypoczynkowa i Piaskowa pod choinkę
Ulica Wypoczynkowa jest w całości wyłożona kostką, słupy energetyczne są przestawione
ze środka ulicy na pobocze. Kanalizacja deszczowa jest sprawna. Kanalizację sanitarną
i wodociągową znaczą studzienki na jezdni. Czerwoną kostką wyłożono podjazdy do posesji. Spadki jezdni i studzienki odprowadzające wodę gwarantują, że błoto nie przeszkodzi w ruchu ulicznym. Jeszcze tylko piaskowanie i obróbki i można powiedzieć, że Rybie
zyskało jeszcze jedną ładną ulicę.

Ulica Wypoczynkowa w nowej odsłonie
© J. Kaiper

Na ulicy Piaskowej prace trwają dalej, choć
znaczną cześć ulicy już wykończono kostką.
Z ulicy 19 Kwietnia można dojechać nią do
Wesołej co oznacza, że wybudowano osiemdziesiąt procent inwestycji. Teoretycznie ulica
jest jeszcze zamknięta, ale mieszkańcy mogą ją
już użytkować. Krótki fragment od ulicy Wesołej do ulicy Na Skraju jest jeszcze rozkopany, ale
ekipy budowlane, wykorzystując sprzyjającą
aurę, kontynuują prace.
Ulica Piaskowa © J. Kaiper

OFERTA PRACY
Specjalista HelpDesk poszukiwany!
Głównym obowiązkiem będzie wsparcie użytkowników
końcowych (telefon, mail)
w zakresie problemów na stacjach roboczych.
Od kandydata oczekujemy znajomości
platformy Active Directory oraz znajomości obsługi
platform Windows 7, 8.1, 10.
Więcej szczegółów pod telefonem 22 720 21 77.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Planujesz wymianę starego pieca –
wypełnij ankietę
Gmina Raszyn złożyła kartę projektu do wniosku o dofinansowanie
wymiany starych pieców w budynkach prywatnych. Zainteresowani
udziałem w projekcie proszeni są o zapoznanie się z zamieszczonymi
poniżej informacjami. Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie proszone są o wypełnienie i przesłanie do Urzędu Gminy Raszyn
wypełnionej ankiety do dnia 19.01.2018 r.
Ankieta dla mieszkańców dostępna jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raszyn www.raszyn.pl, jak również biurze obsługi mieszkańca
Urzędu, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.
Kompletnie wypełnioną i podpisaną ankietę należy:
• złożyć w Urzędzie Gminy Raszyn na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu,
• przesłać elektronicznie na adres: rp@raszyn.pl
do dnia 19.01.2018 roku.

JAKOŚĆ POWIETRZA W GMINIE RASZYN
13 grudnia Gmina Raszyn dołączyła do ogólnopolskiej
sieci czujników monitorujących jakość powietrza – zainstalo-wano trzy takie czujniki na budynkach szkół podstawowych w naszej gminie oraz podłączono je do bazy
czujników firmy Airly. Teraz każdy z mieszkańców może
za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji
w telefonie ko-mórkowym sprawdzić jakość powietrza
mierzoną bezpośrednio na terenie naszej gminy.
Dane z czujników:
Szkoła Podstawowa w Raszynie:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.15466&longitude=20.92359&id=1086
Szkoła Podstawowa w Sękocinie:
https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.10386&longitude=20.89039&id=2101
Szkoła Podstawowa w Ładach: https://map.airly.eu/
pl/#latitude=52.12724&longitude=20.96190&id=739
Dane można też odczytać na stronie www.raszyn.pl.
M. Kaiper, na podstawie informacji
ze strony www.raszyn.pl

Ankietę prosimy wypełniać drukowanymi literami

Urząd Gminy Raszyn
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WIECZÓR ADWENTOWY

IX WIECZÓR ADWENTOWY w FALENTACH
26 listopada 2017 roku, jak co roku o tej
porze, spotykamy się na tzw. „świętym
wieczorze”. Tradycja tych wieczorów jest
rozpowszechniona w Polsce od stuleci,
choć w dobie telewizji i zabiegania prawie zanikła, nawet na wsi. W Falentach
staram się zachować te piękne zwyczaje,
staram się przypominać wykonywane
na tych wieczorach ozdoby świąteczne,
a także tradycje stołu polskiego.
W tym roku, Wieczór został podzielony na trzy części. Najpierw przypominano sylwetki „świętych adwentowych” – św. Barbary, św. Mikołaja oraz św.
Łucji. Inspiracją do tego podejścia była
książka Anselma Grüna „Pięćdziesięciu

wspomożycieli – Święci dla twojego życia”.
Ten protestancki pisarz i psychoanalityk
opowiada na nowo historię z życia świętych i czyni z nich fascynujące obrazy udanego, uspokojonego życia psychicznego.
W drugiej części złożyliśmy życzenia
solenizantom najbliższych dni – imieninowe Księdzu Dziekanowi Zdzisławowi
Karasiowi i Panu Wójtowi Andrzejowi
Zarębie oraz życzenia urodzinowe Panu
Dyrektorowi Mariuszowi Smolicha.
W części trzeciej odbył się koncert, w wykonaniu Lesznowolskiej
Orkiestry Symfonicznej. Orkiestra ta
powstała w 2011 r. i składa się z muzyków amatorów, którzy wprawdzie mają

Życzenia imieninowe od Anny Obary Ⓒ J. Kaiper

P O D Z I Ę KO WA N I E
W imieniu Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, którzy w dniu
23 listopada 2017 uczestniczyli w uroczystości wręczenia medali „Za długoletnie
pożycie małżeńskie”, pragniemy złożyć wyrazy podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia tego Święta seniorów gminy
Raszyn. Pięknym akcentem uroczystości były wspaniałe upominki i pyszne jedzenie. W szczególności dziękujemy przedstawicielom władz samorządowych: Państwu Dariuszowi Marcinkowskiemu, Annie Matrackiej i Sławomirowi Ostrzyżkowi
z Rady Gminy Raszyn oraz Wójtowi, Panu Andrzejowi Zarębie, Zastępcy Wójta,
Panu Michałowi Kucharskiemu i Sekretarzowi, Pani Jolancie Osowieckiej. Gorąco
dziękujemy także za obecność księżom: Prałatowi Zdzisławowi Karasiowi, Dominikowi Koperskiemu, Prałatowi Bartłomiejowi Kapałce, Grzegorzowi Jaszczykowi
i Dariuszowi Bartoszewiczowi. Za zaangażowanie w przygotowanie Wydarzenia
składamy gorące podziękowania kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Raszynie, pani Jolancie Kuć. Za piękną część artystyczną dziękujemy Dyrektorowi Centrum Kultury Raszyn, panu Mariuszowi Smolicha, wspaniałym Przedszkolakom
z Przedszkola „W Stumilowym Lesie”, a za koncert paniom: Edycie Ciechomskiej,
Izabeli Makarskiej, Alicji Siewirze, Grażynie Troniarz i panu Piotrowi Piskorzowi.
Dzięki pracy wszystkich Państwa mogliśmy przeżyć piękne chwile, których nigdy
nie zapomnimy. 					
Wanda i Jerzy Polakowscy
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przynajmniej podstawowe wykształcenie muzyczne, to pracują w różnych
zawodach i spotykają się hobbystycznie
na muzykowaniu. Od początku kierownictwo muzyczne w orkiestrze sprawuje
Pan Mariusz Kolinko. W tym roku przygotował dla nas „perełki” muzyki barokowej. Każdy z utworów poprzedzony
był słowem wstępnym o kompozytorze. Owacje na stojąco trały długo. Mam
nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
usłyszymy ponownie Maestro Kolinko
i jego muzyków.
Tego wieczoru bardzo serdecznie
dziękowaliśmy Pani Annie Obara, która
postanowiła odejść na emeryturę. Ale
o naszej Drogiej Ani postaram się napisać oddzielnie w następnym numerze.
Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek – tym razem moje Panie serowały
ciasta makowe i nie tylko.
Zyta Stąpel

Podziękowania dla Pani Anny Obary za pracę w filii
CKR Falenty Ⓒ J. Kaiper

CENTRUM KULTURY RASZYN

Wieczór Andrzejkowy
w Krainie Czardasza
30 listopada w Centrum Kultury Raszyn miał miejsce koncert pt.
„Wieczór Andrzejkowy w Krainie Czardasza”, w którym wystąpili:
Bogumiła Dziel-Wawrowska (sopran) i wirtuoz skrzypiec Artur
Banaszkiewicz, a towarzyszyła im Kameralna Orkiestra Romantica z koncertmistrzem Maciejem Przestrzelskim na czele.

Wieczór Andrzejkowy Ⓒ Anna Pluta

Koncert Mozartowski
10 grudnia w Centrum Kultury Raszyn byliśmy świadkami koncertu Mozartowskiego. W programie zaprezentowane były
wybrane arie z oper Wolfganga Amadeusza Mozarta m.in.: aria
„Królowej Nocy” z opery „Czarodziejski Flet”, aria „Cherubina”
z opery „Wesele Figara”, aria „Papagena” i wiele innych. Wspaniale zaprezentowała się Anna Kutkowska-Kass (sopran koloraturowy), a towarzyszyli jej Leszek Świdziński (tenor), Ryszard
Cieśla (baryton), Tamara Granat (fortepian solo i akompaniament). A w czasy Wolfganga Amadeusza Mozarta przeniosła
nas Wanda Bargielowska-Bargeyłło, która koncert prowadziła.

Koncert Mozartowski Ⓒ Anna Maria Sitkiewicz
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MIKOŁAJKOWE WYDARZENIA

Mikołajkowy turniej
tenisa stołowego i piłkarzyków

Bal Mikołajkowy
w Świetliku

10 grudnia do „Świetlika” zawitali sportowcy uczestniczący w Mikołajkowym
Turnieju Tenisa Stołowego i Piłkarzyków
o Puchar Wójta Gminy Raszyn. Turniej
poprowadził, jak zwykle perfekcyjnie, pan
Darek Murawski. Do organizacji imprezy
po raz kolejny włączyło się Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ARKA fundując
część nagród i poczęstunku, a Prezes, pan
Artur Kozieł i tym razem poprowadził Turniej Piłkarzyków. W rozgrywkach wzięła
udział rekordowa liczba zawodników –
71 osób, choć część w obydwu konkurencjach. Tym razem szczególnie dopisali
dorośli. Na głodnych i spragnionych czekał mały posiłek rekreacyjny: ciasteczka,

9 grudnia Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu gościła dzieci na corocznym
Balu Mikołajkowym. Zabawę zorganizował klub dziecięcy „Raszyniaczek”
z Raszyna. Atrakcji było co niemiara:
tańce, malowanie buziek, wspólne
robienie bombek, dekorowanie drzewka
i oczywiście Mikołaj. Pan w czerwonym
płaszczu i długą siwą brodą rozsiadł się
na scenie, a dzieci stanęły przed nim
w długiej kolejce. Wszystkie były bardzo
grzeczne, więc nikt nie dostał rózgi tylko
świąteczną bombkę ze słodyczami i czekoladowego Mikołaja. W międzyczasie
dzieci i rodzice mogli się posilić smakołykami, a przede wszystkim pysznymi ciastkami ze słynnej na Rybiu pracowni cukierniczej Państwa Tkaczyk. Warto dodać,
że większość słodyczy zostało sprezentowanych, za co bardzo serdecznie Państwu
Tkaczykom dziękujemy. Małgorzata Kaiper

paluszki, orzeszki i mandarynki. Wyniki
obydwu konkurencji znajdziecie Państwo
na stronie www.facebook.com/świetlicarybie/. 			
Małgorzata Kaiper

W trakcie rozgrywek Ⓒ M. Kaiper

Pamiątkowe zdjęcie Ⓒ M. Kaiper

Mikołajki w Wiosce pod Kogutem
8 grudnia dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu pojechały na spotkanie z Mikołajem do Wioski pod Kogutem.
Po obejrzeniu mini-zoo dzieci spotkały się
z Mikołajem. Były zabawy, prezenty,
wspólne zdjęcia. Dzieci prezentowały
Mikołajkowi swoje umiejętności i talenty

recytatorskie, ale też musiały na kartkach
opisać swoje złe uczynki, które potem
niszczyły w młynku. Zabawy było co
niemiara, na co wskazują uśmiechnięte
buzie naszych milusińskich.

Spotkanie z Mikołajem Ⓒ J. Paczkowska
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Bardzo lubimy robić bąbki Ⓒ M. Kaiper
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Małgorzata Kaiper

Zwiedzanie Mini Zoo Ⓒ J. Paczkowska

Robimy bąbki Ⓒ M. Kaiper

Mikołaj, Śnieżynka i aniołki Ⓒ M. Kaiper

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

BAL W „ŚWIETLIKU”

Uczestnicy Balu 40 Plus Ⓒ M. Kaiper

Ostatni weekend listopada upłynął w Świetlicy Środowiskowej
„Świetlik” w Rybiu pod znakiem zabaw. Najpierw, 25 listopada,
w sobotę, na tradycyjnej już Charytatywnej Zabawie Andrzejkowej bawili się czterdziestolatkowie. Zainicjowana dwa lata
temu przez Radnego z Rybia Marka Bańburskiego impreza,
cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W kolejnych edycjach
nabrała charakteru imprezy, podczas której zabawa łączy się
z licytacja na rzecz najbardziej potrzebujących pomocy materialnej mieszkańców Rybia. Stało się to możliwe dzięki włączeniu się do imprezy Parafii pw. Św. Bartłomieja w Rybiu i Caritas
przy Parafii.
Tak też było i tym razem. Charytatywny Bal Andrzejkowy, zorganizowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Darka Marcinkowskiego, Marka Bańburskiego, Janusza Hoffmana i Ryszarda
Kowalczyka, Proboszcza Parafii w Rybiu ks. Dominika Koperskiego, Caritas przy Parafii w Rybiu i Świetlicę Środowiskową
„Świetlik” w Rybiu miał wiele okazji.
Po pierwsze, tradycyjnie już, Rybie złożyło życzenia imieninowe Wójtowi Andrzejowi Zarębie. Pani Janka Soboń uczyniła
to wspaniałym wierszem, który sama na tę okoliczność ułożyła
i oprawiony w ramkę Wójtowi wręczyła. A po wspólnie odśpiewanym „sto lat” Zespół „Rybianie” podarował solenizantowi
niezwykły koncert imieninowy. Były też kwiaty i doskonały
tort. A potem był bal: pełen parkiet, wspaniałe humory, dużo

Rybianie podczas koncertu dla Wójta A. Zaręby Ⓒ M. Kaiper

śmiechu i zabawy. Do tańca grał zespół, opłacony z funduszy
sołeckich Rybia III.
W trakcie przerwy radni przeprowadzili licytację przedmiotów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Babski Klub
Międzypokoleniowy ze Świetlicy w Rybiu, Seniorów z Koła
Seniora „Brzoza” w Falentach, Koło Seniora w Jaworowej. Składamy, tą drogą na ich pracowite ręce, serdeczne podziękowania.
Książki „Święci Pierwszego Kontaktu” podarował na aukcję ks.
Proboszcz Dominik Koperski.
Licytacja była „zażarta”, bo i warto było licytować: wspaniałe
ozdoby na świąteczny stół, piękna biżuteria, rewelacyjne torby
filcowe zachwycały uczestników. Dość powiedzieć, że udało się
zebrać rekordową sumę 5000 zł. Trafi ona do ubogiej rodziny
z Rybia, a przeznaczona ma zostać na wymianę pieca węglowego
na gazowy. Kolejny, już 5 bal 40+ z pewnością należał do udanych. Organizatorzy, a zwłaszcza Radni z Rybia, stanęli na wysokości zadania.
Następnego dnia, w niedzielę 26 listopada, swój Bal zorganizowani Seniorzy z Koła Seniora Rybie. I tym razem sala była
pełna, stoły pięknie zastawione, muzyka zachęcająca do tańca.
jednym słowem – „zabawa na 102”.
A od niedzieli 3 grudnia – adwent, czas wyciszenia o oczekiwania na Boże Narodzenie.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu

Podczas licytacji Ⓒ M. Kaiper
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PRZEDSZKOLNE SPRAWY

PRZEDSZKOLE – NASZ DRUGI DOM

Przedszkole – nasz drugidom

Stworzenie przedszkola od podstaw to
wielka satysfakcja, ale i ogromne wyzwanie. Po niespełna dwóch miesiącach funkcjonowania, Przedszkole Nr 3 w Raszynie
przy ul. Poniatowskiego 18 może z dumą
powiedzieć, że zgodnie z planami i obietnicami z początkiem roku szkolnego
2017/2018 przyjęło pod swoje skrzydła
200 małych mieszkańców gminy w wieku
od 3 do 6 lat. A nie było to proste zadanie.
Zaczynaliśmy od „zera”. Zgodnie z prawem, placówka formalnie zaczęła istnieć
1 września, dlatego też dopiero w tym
dniu mogliśmy zatrudnić personel, powołać radę pedagogiczną, zawierać wszelkie
umowy, dokonywać niezbędnych zakupów, co znaczy, że musieliśmy szybko
i równolegle działać na wielu płaszczyznach: administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, społecznej. W ciągu zaledwie
kilku dni utworzyliśmy osiem 25.osobowych grup dzieci uwzględniając ich wiek,
płeć, dotychczasowe miejsce edukacji,
narodowość, a także osobiste sympatie. Zatrudniliśmy i wstępnie przeszkoliliśmy cały nowy personel przedszkola:
16 nauczycieli, psychologa, logopedę, 19
pracowników obsługi i 5 pracowników
administracyjnych. Opracowaliśmy niezbędne regulaminy i procedury wpływające na bezpieczeństwo i organizację
pracy. Nie bez wysiłku uruchomiliśmy
i zaopatrzyliśmy kuchnię, by pierwszego
dnia pobytu w przedszkolu dzieci otrzymały pełne i smaczne posiłki.
Chciałabym tu podkreślić ogromne
zaangażowanie i pomoc pracowników
urzędu gminy w wyposażanie i uruchomienie placówki. Wiele zawdzięczamy inspektorom nadzoru budowlanego, informatykom, skarbnikowi
16

gminy i innym pracownikom biurowym
i administracyjnym, gdyż zawsze chętnie służyli nam pomocą i wsparciem
merytorycznym.
I tak oto, dzięki pełnemu zaangażowaniu i ogromnej determinacji całego
personelu, 4 września mogliśmy przyjąć naszych podopiecznych, zapewniając im właściwe i bezpieczne warunki do
zabawy i nauki. Uważałam i nadal uważam, że prawdziwym fundamentem dla
naszych dalszych poczynań i drogą do sukcesu było i jest przede wszystkim powołanie dobrego, zgranego zespołu pracowników. To oni, dzięki swoim kwalifikacjom,
kompetencjom i umiejętnościom tworzą
właściwy klimat społeczny, zapewniający
dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne oraz przyjazną atmosferę. Nasza
kadra pedagogiczna to młodzi, ale doskonale wykształceni i doświadczeni nauczyciele, czerpiący od siebie wzajemnie wiedzę, pomysły i zapał.
Ogromnym wsparciem są dla nas cały
czas rodzice przedszkolaków, zwłaszcza
prężnie działająca Rada Rodziców. Ich
zaangażowanie, przychylność i zrozumienie zasługują na prawdziwy podziw.
Wiedząc, jak rozległe są nasze potrzeby,
ochoczo włączyli się w akcję doposażania swoich grup w żywe rośliny, drobne
zabawki, pluszaki, gry, układanki i książeczki. Codziennością stały się pytania –
„w czym możemy jeszcze pomóc?”, za co
serdecznie dziękuję.
Ogromnym wyzwaniem organizacyjnym było stworzenie dla ośmiu grup, czyli
dwustu dzieci, optymalnego planu dnia,
uwzględniającego zarówno obowiązkowe
zajęcia dydaktyczne jak i dodatkowe
finansowane przez Urząd Gminy, takie
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jak rytmika, taniec, zajęcia sportowe,
język angielski. W planie dnia musiał być
pobyt na świeżym powietrzu, odpoczynek
i zabawa. Na prośbę rodziców organizujemy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
judo i baletu.
Ogromne znaczenie dla przebiegu
procesów opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych ma baza przedszkola.
Prawdziwy zachwyt budzą piękne, jasne
i przestronne hole, duże, nowoczesne sale
wyposażone w zabawki, sprzęty i meble
dostosowane do potrzeb dzieci, każda
z łazienką i pomieszczeniem gospodarczym. Starsze grupy dysponują dodatkowo tablicami multimedialnymi, co znacząco wpływa na jakość prowadzonych
zajęć edukacyjnych. Ponieważ przywiązujemy wielką wagę do rozwijania sprawności ruchowej naszych przedszkolaków,
cieszy nas piękna i bezpieczna sala gimnastyczna, zwłaszcza w dniach niesprzyjającej pogody. Specjalnie urządzona
i wyposażona pracownia plastyczna
pozwala na nieskrępowane odkrywanie
talentów plastycznych i tworzenie przez
małych artystów prawdziwych dzieł
sztuki. Ogromną radość dzieci budzi
basen z piłeczkami i oczywiście wspaniały plac zabaw, który sprzyja nie tylko
ruchowi na świeżym powietrzu, ale również prowadzeniu obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Niezwykle cenne
jest to, że posiadamy własne zaplecze
kuchenne, co pozwala serwować świeże,
zdrowe i smaczne posiłki.
Pomimo licznych dokonań i sukcesów,
przed nami jest jeszcze wiele wyzwań
i planów do zrealizowania. Słuchamy
uwag rodziców, w miarę możliwości staramy się je wprowadzać w życie, chociaż zdarza się, że jest to niemożliwe ze
względów organizacyjnych lub prawnych.
Budynek przedszkola i jego wyposażenie są objęte gwarancją, a to nie pozwala
na samodzielne usuwanie usterek czy
wprowadzanie zmian. Nie możemy zmienić systemu otwierania furtki ani żwirowej ścieżka w ogrodzie przedszkolnym.
Jak wygląda nasz dzień dzisiejszy?
W przedszkolu panuje atmosfera otwartości i życzliwości. Każde dziecko jest dla
nas ważne, robimy wszystko, aby czuło
się tu bezpieczne i szczęśliwe. Pomagamy
mu stać się samodzielnym i otwartym
małym człowiekiem. W codziennej pracy
dążymy do ukazania przedszkolakom

PRZEDSZKOLNE SPRAWY

ich mocnych stron i możliwości osiągania sukcesów, ale uczymy także radzenia
sobie z porażkami. Wprowadzamy dzieci
w świat wartości, takich jak dobro, miłość,
przyjaźń, prawda i piękno. Wdrażamy je
do troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Kładziemy nacisk na rozwijanie
sprawności ruchowej, jako fundamentalnego i niezbędnego środka dla rozwoju fizycznego i poznawczego dzieci.
Nauczyciele, oprócz tradycyjnych i sprawdzonych form i metod pracy, realizują
nowatorskie propozycje programowe
i metodyczne, których głównym zadaniem jest aktywizowanie maluchów do
samodzielnych działań i poszukiwań
wiedzy. Zgodnie z tradycją przedszkolną

uczestniczymy też w przedstawieniach
teatralnych i pokazach artystycznych
na terenie przedszkola, w warsztatach
kulinarnych prowadzonych przez specjalistów Akademii Zdrowego Przedszkolaka i pierwszych wycieczkach po najbliższej okolicy. Zwiedziliśmy raszyński
basen, park, pocztę, piekarni podczas
wypiekania chleba i bułeczek, pobliskie
sklepy, byliśmy na pierwszych lekcjach
bibliotecznych. W gabinecie stomatologicznym dzieci miały możliwość poddania się badaniu jamy ustnej. Starsza
grupa „Jeżyków” była na pokazie astronomicznym w Okęckiej Sali Widowiskowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy
cykl zajęć z dogoterapii oraz warsztaty

sensoplastyczne prowadzone przez gimnazjalistów-wolontariuszy. Przystąpiliśmy także do ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Bezpieczne Przedszkole”
i programu „Kubusiowi Przyjaciele
Natury”.
Wielu z nas wspomina lata przedszkolne jako czas radości i beztroskiej
zabawy połączonej z nauką. Takie właśnie jest Przedszkole Nr 3 w Raszynie –
daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa
i szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszym marzeniem i celem jest, aby
dzieci bez stresu, płaczu i porażek osiągnęły granice, które nas samych będą
zdumiewały.
Ewa Gac, Dyrektor Przedszkola nr 3 w Raszynie

„Słodkie dzieci” – one są wśród nas
„Cukiereczki” – tak często w przedszkolach mówi się o dzieciach chorujących
na cukrzycę typu 1 /insulinozależną/.
Choroba ta jest jedną z najszybciej
rozwijających się chorób XXI w. WHO
uznała ją jako chorobę cywilizacyjną.
Bardzo często rodzice dziecka w wieku
przedszkolnym/wczesnoszkolnym, chorującego na tę chorobę zastanawiają
się czy może ono chodzić do przedszkola/szkoły, czy może uczyć się i być
razem z rówieśnikami? Dla nas – nauczycieli edukacji przedszkolnej odpowiedź jest tylko jedna. Nie tylko może,
ale wręcz powinno. Wystarczy przełamać własne lęki i uprzedzenia, zdobyć rzetelne informacje na temat choroby oraz zasad jej leczenia, stworzyć
w przedszkolu/szkole wokół dziecka
atmosferę wsparcia, zrozumienia
i bezpieczeństwa.
Zdaję sobie sprawę, jak wielką odpowiedzialność przejmuje na siebie nauczyciel wyrażając zgodę na działania w zakresie mierzenia stężenia poziomu glukozy
we krwi, podawania insuliny i ewentualnego wstrzyknięcia glukagonu. Wiem,
że zgodnie z przepisami nauczyciel nie
ma prawa do podania dziecku leku, nawet
przeciwgorączkowego/ przeciwbólowego.
Wszystkie te czynności powinna wykonać
pielęgniarka. Tylko co zrobić, kiedy jej nie
ma? Co może zrobić nauczyciel, dyrektor szkoły/przedszkola? Warto zacząć
od zdobycia wiedzy. Wszystko co nieznane i nowe budzi w nas strach i opór.
8 listopada br. nauczyciele raszyńskich przedszkoli i szkół wzięli udział

w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”. Organizatorem szkolenia był Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Kuratorium Oświaty w Warszawie
i Ministerstwo Zdrowia. Zaproszenie do
udziału w szkoleniu otrzymaliśmy od p.
Haliny Krajkowskiej – zastępcy dyrektora
Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie. Zakres
szkolenia obejmował wiedzę na temat
cukrzycy oraz zasad pierwszej pomocy,
jakiej należy udzielić dziecku choremu
na cukrzycę pozostającemu pod opieką
nauczyciela. Nauczycielki z warszawskich
przedszkoli dzieliły się „dobrymi praktykami” z pracy z „cukiereczkami” – dziećmi
chorymi na cukrzycę. Ważnym elementem szkolenia było wskazanie możliwości
i zasad współpracy pracowników oświaty
z rodziną dziecka oraz pracownikami
ochrony zdrowia, warunkujące kompleksowe wsparcie rozwoju dziecka.
Wiedza wyniesiona ze szkolenia
utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie

ma we mnie zgody na to, by dzieci z różnego rodzaju problemami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in.
z cukrzycą, autyzmem, z zespołem
Downa, nie korzystały z edukacji przedszkolnej na równi ze swoimi zdrowymi
rówieśnikami. Pozostaje ciągłe pytanie – czy sprostamy tym wyzwaniom.
A ponieważ afrykańskie przysłowie
mówi, że „trzeba całej wsi, żeby wychować dziecko…” jestem dobrej myśli.
Dziękuję „moim” Nauczycielom, którzy codziennie pracują z dziećmi, które
wymagają specjalnych potrzeb edukacyjnych, konfrontują się z różnymi problemami dzieci i ich rodziców, które
niejednokrotnie wykraczają poza określone wymogami przygotowanie zawodowe i zakres obowiązków nauczyciela.
Dziękuję również p. Halinie Krajkowskiej za zaproszenie na szkolenie i liczę
na kolejne.
Hanna Pasterska dyr. Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”

Przedszkolaki z Przedszkola Pod Topolą
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SENSORYKA VOL. 2

LET’S FIX IT!
Ze względu na ogromne zainteresowanie multisensoryką zdecydowaliśmy się
kontynuować zajęcia w bibliotece
w 2018 r. Nadal spotykać się będziemy
w drugiej czytelni biblioteki głównej,
przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie,
a prowadzącą pozostanie Marta Kaczmarek, certyfikowana trenerka SMYKO-MULTISENSORYKI®, terapeutka i diagnosta SI. Tym razem powstaną dwie
grupy: młodsza (jedno- i dwulatki) oraz
starsza (dwu- i trzylatki). W każdej może
być od 4 do 10 dzieci wraz z opiekunami.
Zajęcia odbywać się będą w czwartki
o 10:00 (grupa młodsza) i 11:30 (grupa
starsza). Zmieniają się zasady udziału:
zapisy na nową turę prowadzi i płatności
ustala bezpośrednio pani Marta pod nr
tel. 733 866 844. Pierwsze zajęcia startują 4 stycznia 2018 r. Więcej informacji
o multisensoryce znajdą Państwo na stronie www.facebook.com/Sensoland/.

O TOLERANCJI: WARSZTATY DLA DZIECI
W JAWOROWEJ
22 listopada odbyło się
w Jaworowej kolejne już
spotkanie z afrykanistką
i etnolożką Patrycją Kozieł,
tym razem pod hasłem
„Afryka-tolerancja-wielokulturowość”. Uczestnicy
zajęć, dzieci w wieku szkolnym, rozmawiały z naszym
Gościem o tym, czym jest
tolerancja, skąd się bierze
rasizm i stereotypy. Pani
Patrycja opowiedziała również o swoich wyprawach
na Czarny Ląd. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, ale
też dzieliły się swoją wiedzą o Afryce. Przeczytaliśmy wspólnie afrykańską
Mierzenie afrykańskich nakryć głowy © K. Zawadzka
bajkę o słoniku poszukującym przyjaciół. Pani Patrycja
przywiozła afrykańskie piękne kolorowe stroje oraz przedmioty codziennego użytku.
Mogliśmy ich dotykać i przymierzać. Spróbowaliśmy także jak smakują: grandila,
kiwano, rambutan, fisalis, karambola, maniok, mango, papaja, granat, figi, pomelo
i znane nam już wcześniej banany, granaty, ananas. Na koniec odbył się mini konkurs
z rozpoznawania nazw afrykańskich owoców. Trafne odpowiedzi nagrodzone zostały
książkami prezentami – bajkami międzykulturowymi. Spotkanie współorganizowały
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie i Ognisko Wychowawcze w Jaworowej.
18
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Po nowym roku wznawiamy działalność kącika porad z języka angielskiego
FIX IT, który prowadzi u nas pani Dorota
Szmajda, tłumaczka przysięgła języka
angielskiego. Z porad można bezpłatnie skorzystać w każdy poniedziałek,
w godzinach od 17:00 do 18:30.
Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biblioteki i wpisanie na listę
u dyżurnych bibliotekarzy. Zapisać się
na konsultacje można także:
– telefonicznie (22 720 03 81)
– i e-mailowo (info@bibliotekaraszyn.pl).

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Mokre Mikołajki 2017
8 grudnia 2017 r. raszyńska pływalnia
gościła dzieci w ramach Mokrych Mikołajków. Odwiedziło nas 250 najmłodszych mieszkańców naszej społeczności. Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
przygotował liczne atrakcje. W ramach
prowadzonych animacji dzieci mogły
wziąć udział w wyścigach na wodnych
matach, spróbować swoich sił w aqua
zorbingu, czyli kuli, która porusza się
po wodnej powierzchni. W części rekreacyjnej basenu do dyspozycji uczestników

Mokrych Mikołajków oddano dmuchane
zabawki w kształcie płaszczek, pingwinów, krokodyli, czy delfinów. Ponadto
nasi milusińscy korzystali ze zjeżdżalni
rywalizując, komu uda się najszybciej
pokonać dystans 80 m w ciemnej tubie.
Po wodnych szaleństwach na dzieci
czekały słodkie przekąski, gorąca czekolada oraz…Św. Mikołaj, który rozdawał
prezenty. Uczestnicy mogli zrobić sobie
z nim zdjęcie, a także przekazać osobiście listę życzeń, co chciałyby otrzymać

pod choinką na Gwiazdkę. Miłej, świątecznej atmosferze towarzyszyła melodia kolęd i świątecznych piosenek polskich oraz angielskich.
Wielkie podziękowania należą się
ratownikom oraz instruktorom Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie, którzy
prowadzili animacje i dbali o bezpieczeństwo dzieci biorących udział w Mokrych
Mikołajkach. Największą satysfakcją jest
radość i uśmiechy na twarzach dzieci.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
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Galeria młodego przedszkolaka
KARTKI ŚWIĄTECZNE
Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze Internetu, maili, sms, mms, skypa, a telefony musiały mieć
kabel przytwierdzony do ściany, ludzie też się ze sobą porozumiewali. W czasie jednego spotkania
ustalali termin kolejnego, pisali do siebie listy, a z okazji ważnych uroczystości – kartki świąteczne.
Listonosze, którzy teraz głównie noszą paczki z prezentami kupionymi w sklepach internetowych,
dawno, dawno temu – przed Świętami Bożego Narodzenia przynosili do domów piękne, kolorowe
kartki z życzeniami. Takie właśnie kartki przygotowały, pod czujnym okiem p. Grażyny Dąbek, dzieci
ze Świetlicy Szkoły Podstawowej w Raszynie. Z życzeniami świątecznymi trafią one do różnych,
ważnych osób. Może i do mnie? 						
Przedszkolaczek

Julia Stachowicz kl. I, SP Raszyn

Karolina Kowalczyk kl. I B, SP Raszyn

Krzysztof Prywoznik kl. III C, SP Raszyn

Michał Skarżyński kl. I B, SP Raszyn

Jagoda Szymczyk kl. I A, SP Raszyn

Julia Kłopotowska kl. I B, SP Raszyn

Anna Kozłowska kl. I E, SP Raszyn

Antek Paś kl. I E, SP Raszyn

Laura Kareńko kl. I D, SP Raszyn

Julia Jarmolik kl. I E, SP Raszyn

Dawid Nguyen kl. III A, SP Raszyn

Nina Staniszewska kl. I E, SP Raszyn

A. Podgórska kl. III A, SP Raszyn

Marcel Król kl. I C, SP Raszyn

Piotr Mikulski kl. I, SP Raszyn

Jagoda Skoczyk kl. I B, SP Raszyn

Julia Sadecka kl. I E, SP Raszyn

Joanna Szymczyk kl. I A, SP Raszyn

Nikola Banasiewicz kl. I E, SP Raszyn

