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WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2018
63 694 335 ZŁ (39% BUDŻETU).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
WZBOGACA RODZINY Z GMINY RASZYN o 12 875 000 ZŁ.
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INWESTYCJE + DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNEMU
GMINA WZBOGACI SIĘ O DODATKOWE INWESTYCJE WARTE 10 330 000 ZŁ.

DZIĘKI ZAINWESTOWANIU 1,5 MLN
OTRZYMAMY KOMISARIAT ZA 5 MLN ZŁ.

+

+

W ROKU 2018 WYBUDUJEMY KANALIZACJĘ
ZA 18 221 000 ZŁ.

W DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWE
ZAINWESTUJEMY PRZESZŁO 12 MLN.

+

INWESTYCJE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
W GMINIE RASZYN W ROKU 2018 WYNIOSĄ 3 850 000 ZŁ.
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BUDŻET GMINY RASZYN NA 2018 ROK

BUDŻET GMINY RASZYN NA 2018 ROK
28 grudnia, podczas LXVII Sesji Rady Gminy Raszyn, uchwalony został budżet na rok
2018 – ostatni w obecnej kadencji samorządowej. Jest on bezpośrednią kontynuacją
ubiegłorocznego budżetu i wskazuje na prowadzenie przez władze samorządowe
Gminy Raszyn spójnej polityki finansowej. Wyraża się ona w dążeniu do zaspokajania potrzeb mieszkańców we wszystkich sferach życia, których zakres wyznaczają
zadania własne gminy. Z budżetów poprzednich wyróżnia go najwyższy w historii
gminy poziom inwestycji, na które przeznaczono ponad 63 mln złotych.

DOCHODY BUDŻETU

Planowaną kwotę dochodów w 2018 r.
ustalono na 153 383 434 zł, z czego
dochody bieżące wynoszą 112 959 708 zł,
a majątkowe 40 423 726 zł. Głównym
źródłem dochodów są podatki, które
w 2018 roku szacowane są na kwotę
64 602 066 zł, co stanowi 42% ogółu
dochodów. W tej kwocie podatek
dochodowy od osób fizycznych wynosi
35 351 642 zł, a od osób prawnych
2 717 024 zł. Wpływy z podatku rolnego,
leśnego, od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
wynoszą 13 214 700 zł, a od osób fizycznych 12 060 700 zł. W tych kwotach podatek od nieruchomości od osób prawnych
to kwota 12 000 000 zł, a od osób fizycznych 7 900 000 zł.

Następne w kolejności są przychody
wynikające z subwencji oświatowej.
W 2018 roku ma to być kwota 20 749 825
zł. Znacząca kwota dochodów też jest
zapisana w dziale Rodzina. Z całkowitej
kwoty w wysokości 17 710 330 zł – świadczenia wychowawcze wynoszą 13 067 000
zł, a świadczenia rodzinne i z funduszu
alimentacyjnego 4 643 330 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki planowane w 2018 roku ustalone zostały na kwotę 165 813 434 zł,
z czego wydatki bieżące stanowią kwotę
102 119 099 zł (61%), a majątkowe
aż 63 694 335 zł (39%). Najwyższe kwoty
przeznaczane są na:
•• Jak co roku najwyższe wydatki ponosi
gmina na Oświatę i wychowanie.

Z ogólnej sumy 48 183 183 zł, aż 10 437 159
zł stanowią wydatki inwestycyjne.
•• Na Gospodarkę komunalną i ochronę
środowiska gmina przeznacza 26 505 022
zł, z czego wydatki inwestycyjne wynoszą
20 391 035 zł.
•• Kolejną znaczącą pozycją są wydatki
w dziale Kultura fizyczna, wynoszące
18 466 719 zł.
•• W dziale Rodzina suma wydatków
wynosi 17 931 070 zł, z czego świadczenia wychowawcze i obsługa programu
(500+) wynoszą 13 067 000 zł, a świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego – 4 776 000 zł.
•• Transport i łączność – 16 983 485 zł,
z czego wydatki bieżące – 4 726 000 zł,
a wydatki majątkowe 12 257 485 zł.
•• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pochłonie 7 349 903 zł, z czego
inwestycje wyniosą 4 478 870 zł.
•• Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 2 219 786 zł, z czego największą pozycję (1 500 000 zł) stanowi dofinansowanie budowy Komisariatu Policji
w Raszynie.
•• Na Pomoc społeczną gmina zamierza
wydać 2 138 400, a na edukacyjna opiekę
wychowawczą – 2 947 418 zł.

INWESTYCJE W GMINIE RASZYN – 63 mln
Zdecydowana większość wydatków majątkowych stanowi kontynuację działań podjętych w latach poprzednich. Poniższy diagram pokazuje tegoroczne inwestycje i kwoty na nie przeznaczane:
▪	Kanalizacja, wodociągi i odwodnienie – 20 391 035 zł
▪	Kultura fizyczna – 13 409 233 zł (budowa Hali Sportowo Widowi-

skowej w Raszynie i Ładach)

▪	Transport i łączność – 12 257 485 zł (ulice i ścieżki rowerowe)
▪	Oświata i wychowanie – 10 437 159 zł (Zespół oświatowy w Ładach)
▪	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 478 870 zł (Austeria)
▪	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 1591 786 zł (komisa-

riat policji w Raszynie)

▪	Inne – 1 128 767 zł

Wszystkie z podanych inwestycji otrzymały dofinansowanie zewnętrzne funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE oraz
programów krajowych. Reszta kwot to dochody własne gminy. Warto wiedzieć, że 309 tys. zł przeznaczono na inwestycje w ramach
wydatkowania funduszy sołeckich. To forma naszego funduszu partcypacyjnego. Szczegółowe informacje o najważniejszych tegorocznych inwestycjach znajdziecie Państwo w środku numeru.
Jacek Kaiper
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BUDŻET

BUDŻET SPEŁNIANYCH OCZEKIWAŃ
też podkreślić, że dzięki rozpisaniu we
właściwym czasie przetargów na przedszkole, halę sportowa i zespół edukacyjny
w Ładach, uzyskaliśmy niewygórowane,
niższe niż obecnie obowiązujące ceny
za ich budowę. Gdybyśmy dziś przystępowali do tych przetargów wykonalibyśmy znacznie mniej inwestycji.

”

INWESTYCJE +. DZIĘKI DOFINANSOWANIU ZEWNĘTRZNEMU GMINA
WZBOGACI SIĘ O DODATKOWE
INWESTYCJE WARTE 10 330 000 ZŁ.

„
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba Ⓒ M. Kucharski

Szanowni Państwo!
Uchwała budżetowa na rok 2018 jest
kontynuacją budżetów z lat poprzednich i wyrazem konsekwentnie prowadzonej od 2011 roku, polityki finansowej.
Przychody budżetu w wysokości ponad
153 mln złotych, to subwencje i dotacje z budżetu państwa przeznaczone
na realizację zadań zleconych gminie
oraz podatki wynikające z zamożności i pracowitości naszych mieszkańców.
Wydatki w Gminie Raszyn na program
500+ w 2018 planowane są w wysokości 12 875 000 zł. Na marginesie dodam,
że jest to kwota w całości wypłacana
mieszkańcom i wzbogacająca rodziny
zamieszkujące Gminę Raszyn.

„

”

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ WZBOGACA RODZINY
Z GMINY RASZYN o 12 875 000 ZŁ

Wysoki poziom wydatków zapisany
w nowym budżecie wynika z finalizowania w 2018 roku głównych inwestycji obiecanych Państwu w programie wyborczym
moim i radnych startujących w wyborach
z listy PiS. Już teraz mogę stwierdzić z całą
stanowczością, że ilość zapowiadanych
w 2014 roku inwestycji zostanie przekroczona o dodatkowe budowy, których
potrzebę widzieliśmy, ale które wydawały
się nie mieścić w posiadanym budżecie.
Robimy je dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, o które wystarali się pracownicy podległego mi Urzędu Gminy. Chcę

Pragnę poinformować Państwa, że Raszyn
otrzyma w końcu komisariat Policji Państwowej z prawdziwego zdarzenia. Bezskutecznie ubiegaliśmy o to siedem lat.
W naszych budżetach pozycja – dofinansowanie budowy komisariatu policji
w Raszynie, pojawiała się kilkakrotnie
i kilkakrotnie była z niego zdejmowana.
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku
w Raszynie powstanie komisariat. Cała
inwestycja kosztować będzie 5 mln,
z których 1,5 mln stanowić będzie dotacja z budżetu naszej gminy. Pozostałe
3,5 mln zł zapłaci Komenda Stołeczna
Policji.

„

DZIĘKI ZAINWESTOWANIU 1,5 MLN OTRZYMAMY
KOMISARIAT ZA 5 MLN ZŁ.

”

Oprócz zaangażowania w wielkie, kubaturowe budowy Gmina Raszyn inwestuje
w przebudowę oraz budowę ulic. Jestem
przekonany i pogląd ten podziela Rada
Gminy oraz wielu mieszkańców, że ulice
trzeba budować zaczynając od przebudowy lub stworzenia pod nimi kompletnej podziemnej infrastruktury: wodociągowej, sanitarnej i odwodnienia, a tam
gdzie trzeba przebudowy sieci gazowej
i elektrycznej. Dopiero po jej wykonaniu
możliwe jest budowanie jezdni, chodników, oświetlenia i gdzie to możliwe ścieżek rowerowych. Tylko kompleksowe
traktowanie budowy ulic, które w efekcie
okazuje się tańsze i trwalsze, pozwala cieszyć się nimi przez długie lata.

„

W DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWE ZAINWESTUJEMY
PRZESZŁO 12 MLN.

”

Niezależnie od inwestycji w całości wykonywanych i finansowanych przez Gminę
Raszyn, w ciągu ostatnich dwóch lat wiele
dróg na naszym terenie przebudował
powiat pruszkowski. Dzięki aktywności
naszych radnych powiatowych, w bieżącym roku na 20 zadań inwestycyjnych na trenie powiatu pruszkowskiego,
aż 8 wykonywanych jest na terenie gminy
Raszyn. W poprzednich kadencjach nie
uzyskiwaliśmy praktycznie nic, mimo
że drogi powiatowe stawały się coraz bardziej nieprzejezdne. Obecnie wypraktykowaliśmy podział zadań: Gmina Raszyn
wykonuje w drogach powiatowych infrastrukturę podziemną, a powiat bierze
na siebie budowę jezdni, czasem chodników. W taki sposób odbywa się obecnie przebudowa Sękocińskiej.

„

INWESTYCJE POWIATU
PRUSZKOWSKIEGO W GMINIE RASZYN W ROKU 2018
WYNIOSĄ 3 850 000 ZŁ

”

Kanalizowanie gminy zmierza do finiszu.
W ramach V fazy, współfinansowanego
przez UE, projektu pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Raszyn” budowana jest kanalizacja sanitarna w Dawidach Bankowych, Ładach,
Rybiu, Laszczkach, Jankach, Podolszynie
Nowym. W tym roku rozpoczną się prace
we wsi Sękocin Las. Cały czas trwa podłączanie do sieci nowych użytkowników.
Z całą odpowiedzialnością stwierdzić
można, że w ostatnich latach, w dziedzinie kanalizacji sanitarnej Gmina Raszyn
nadrobiła wieloletnie zapóźnienia, budując ponad 90 km sieci.

„

W ROKU 2018 WYBUDUJEMY KANALIZACJĘ ZA
18 221 000 ZŁOTYCH

”

Budżet 2018 roku jest bardzo ambitny
i wymagający ogromnego nakładu pracy
ze strony ekip budowlanych, które nie
przerywają prac mimo zimy, ale też mojej
i całego Urzędu i Rady Gminy. Wszystkim nam zależy, żebyśmy na zakończenie kadencji 2014-2018 mogli przekazać
Państwu wszystkie obiecane inwestycje.
Andrzej Zaręba,
Wójt Gminy Raszyn

KURIER RASZYŃSKI NR 83/2018 | WWW.RASZYN.PL

3

RADA GMINY

XLVII Sesja Rady Gminy Raszyn

Wójtowie i przedstawiciele Rady Gminy dziekują pani Lilianie Kłos Ⓒ J. Kaiper

28 grudnia, pomiędzy świętami Bożego Narodzenia, a Nowym
Rokiem, odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy Raszyn, zdominowana przez dyskusję projektem uchwały budżetowej
na rok 2018.
Po odczytaniu uchwały budżetowej wraz z uzasadnianiem
głos zabrali przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Raszyn,
informując zebranych o praktycznie jednogłośnej akceptacji
uchwały przez wszystkich członków komisji. Regionalna Izba
Obrachunkowa również nie miała uwag do przedstawionego
projektu. Po dyskusji i przegłosowaniu wniosków do uchwały
zgłoszonych przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz Wójta, Rada Gminy Raszyn przyjęła uchwałę
budżetową na rok 2018.

szkolno-przedszkolnego w Ładach oraz ul. Piaskowej. Mimo
utrudnień z rozpoczęciem dwóch pierwszych na początku 2017
roku (silne mrozy) jak i Piaskowej, której budowę utrudniły deszcze i kolizje z siecią gazową, postęp prac jest większy niż można
było zakładać.
ʚʚ Ulica Wypoczynkowa została wykonana w terminie.
ʚʚ Firma budująca halę sportową wykonała ponad 50% zadania. Wprawione okna i drzwi umożliwiają prowadzenie prac
wewnętrznych pomimo zimy. Wszystko wskazuje na to, że termin oddania obiektu zostanie dotrzymany.
ʚʚ Wszystkie nowe budynki Szkoły w Ładach są pod dachem.
Wewnątrz trwają prace instalatorskie i wykończeniowe,
a na zewnątrz zakładane jest ocieplenie i tynki. Przed przedszkolem budowany jest parking.
ʚʚ Kontynuowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Jankach
i Laszczkach.
ʚʚ Ulica Piaskowa do ulicy Wesołej jest drożna. Przebudowa
dalszego jej ciągu do ulicy Na Skraju wstrzymuje konieczność
przebudowy zbyt płytko wkopanego przewodu gazowego.
Po jego wymianie, która trwa, ruszy dalsza przebudowa ulicy.
ʚʚ W organizacji spotkań opłatkowych odbywających się
we wszystkich instytucjach gminnych czynny udział biorą
samorządowcy. Szczególne podziękowanie i gratulacje
Wójt Andrzej Zaręba złożył Dariuszowi Marcinkowskiemu
Przewodniczącemu Rady, za organizację uroczystej imprezy
opłatkowej dla mieszkańców na raszyńskim rynku.
ʚʚ W ramach walki o czyste powietrze w gminie skontrolowano
12 kotłowni w domach wskazanych przez mieszkańców.
W 8 spośród nich stwierdzono spalanie toksycznych odpadów.
Jacek Kaiper

Kwiaty dla Pani Skarbnik

Gratulacje i kwiaty Skarbnikowi Gminy Raszyn pani Lilianie Kłos,
z racji uchwalenia kolejnego budżetu, złożył Wójt pan Andrzej
Zaręba oraz jego zastępca pan Michał Kucharski. Wójt w krótkim przemówieniu wysoko ocenił kompetencje pani Skarbnik,
jej pracowitość oraz podkreślił wielkie znaczenie wykonywanej przez nią pracy dla funkcjonowania gminy. W imieniu radnych gratulacje złożyli: Przewodniczący Rady Gminy Raszyn pan
Dariusz Marcinkowski oraz jego zastępcy pani Anna Matracka
i pan Sławomir Ostrzyżek.

Inne uchwały

Tego dnia zmieniono uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu. Określono uchwałą kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz liczbę punktów
za każde z tych kryteriów. Podobnie uchwalono kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Raszyn. Uchwałą przejęto nieruchomość na terenie wsi
Laszczki, po czym przyjęto uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Raszyn
w roku 2018.

Sprawozdanie Wójta

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba przedstawił informacje o postępie prac budowlanych hali sportowej, zespołu
4
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OGŁOSZENIE PARAFIALNE
Parafia św. Mateusza w Dawidach Bankowych zaprasza na
pielgrzymki samolotem do:
MEDJUGORIE w dniach 27.06-01.07.2018 (5 dni)
GRUZJA-ARMENIA w dniach 05-13.09.2018 (9 dni)
Informacja i szczegóły tel. 601 213 055

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PANIE
8 marca w Dzień Kobiet w godzinach pomiędzy 10:00,
a 18:00 MONSÉLECT BEAUTY STUDIO serdecznie zaprasza
mieszkanki gminy Raszyn i okolic na bezpłatny iwent:
– zabiegi na twarz THALGO, nauka makijażu wraz z doborem kosmetyków mineralny – hipoalergicznych marki MII,
wykłady i spotkania indywidualne na temat suplementacji
i zdrowego trybu życia z marką FOREVER.
Zapraszamy! (Ilość miejsc ograniczona.)
Zapisy tel 509 996 709 lub na miejscu MONSELECT BEAUTY
STUDIO Al. Krakowska 31B, 05-090 Raszyn
e-mail: recepcja@monselect.com

RADA GMINY

XLVIII Sesja Rady Gminy Raszyn

XLVIII Sesja Rady Gminy Raszyn Ⓒ J. Kaiper

Pierwsza w tym roku, a w kadencji XLVIII
Sesja Rady Gminy Raszyn trwała krótko
i mimo że jej termin przypadł w czasie
ferii szkolnych, zgromadziła na obradach 19 z 21 radnych i prawie wszystkich
sołtysów.
Po stwierdzeniu kworum i otwarciu
obrad zastępca Wójta Gminy Raszyn pan
Michał Kucharski poprosił Radę o włączenie do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. W uzasadnieniu
tego wniosku pan Kucharski przedstawił
całokształt wsparcia, jakiego samorząd
raszyński udziela Policji Państwowej
na terenie naszej gminy. Jest się czym
pochwalić, ponieważ za środki gminne
zakupiono ostatnio dwa radiowozy, za
sumę 70 tysięcy zł, a 85 tysięcy gmina
przeznaczyła na sfinansowanie dwóch
etatów administracyjnych oraz służby
ponadnormatywne policjantów. Tyle
pieniędzy doraźnie wydaje nasz samorząd w celu podniesienia bezpieczeństwa
publicznego.

Najciekawszą wiadomość przedstawił
pan Michał Kucharski na końcu swojego
wystąpienia: oczekiwana od lat budowa
nowoczesnego komisariatu policji
w Raszynie, warta w sumie 5 mln złotych,
doczeka się w tym roku realizacji. Dzięki
doskonałym stosunkom z Komendą
Główną Policji oraz, co tu dużo ukrywać
1,5 mln zł dotacji ze strony samorządu,
dojdzie niebawem do podpisania umowy
z wykonawcą.

Inne uchwały

Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na parterze
budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie, w sprawie zmian w budżecie gminy
Raszyn na rok 2018 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2018 – 2030. Uchwałą
odwołano Skarbnika Gminy Raszyn panią
Lilianę Kłos w związku z jej przejściem na
emeryturę. Po przedstawieniu sprawozdania przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn pana
Ryszarda Kowalczyka, uchwałą zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Raszyn na rok 2018.

Sprawozdanie Wójta

Pan Andrzej Zaręba wskazał na krótki,
i to świąteczny, okres pomiędzy sesjami,
dlatego skoncentrował się w swoim sprawozdaniu na tych informacjach, które
wnosiłyby coś nowego do poprzedniego
sprawozdania.

ʚʚ G
 azownia naprawiła kolizję wynikającą ze zbyt płytko wkopanej rury
gazowej w ulicy Piaskowej i prace
przy przebudowie ulicy mogą być
kontynuowane.
ʚʚ Hala Sportowa w Raszynie i Kompleks Oświatowo Sportowy w Ładach
realizowane są na bieżąco, zgodnie
z harmonogramem.
ʚʚ D okumentacja budowy ścieżek
rowerowych została dostarczona do
powiatu pruszkowskiego, bowiem
inwestycja powstaje głównie wzdłuż
dróg powiatowych i wszystko wskazuje na to, że i tu przewidziane terminy
zostaną dotrzymane
ʚʚ W sprawie rewitalizacji Austerii wciąż
oczekujemy na wytyczne konserwatora
zabytków
ʚʚ Postępuje budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ramach V fazy. W budowie jest 11 zadań o ogólnym koszcie ok.
3 mln zł.
ʚʚ W ulicy Sękocińskiej wykonano podkładową nawierzchnię bitumiczną,
ulica jest przejezdna, wiosną nastąpi
zakończenie prac.
ʚʚ Policja otworzyła oferty na budowę
komisariatu w Raszynie i okazało się,
że kilka z nich spełnia warunki cenowe
założone przez inwestora.
ʚʚ Otwarto Instytut Rehabilitacji imienia Św. Hildegardy w Falentach, który
wyznacza nowe, holistyczne standardy
leczenia pacjentów. To ważna informacja dla wielu mieszkańców naszej
gminy. 		
Jacek Kaiper

POŻEGNANIE STANISŁAWA OLESIŃSKIEGO

Stanisław Olesiński

Z wielkim żalem żegnamy zmarłego Śp. Stanisława Olesińskiego. Jego nagła śmierć wszystkich nas
zasmuciła. Świętej pamięci Stanisław był kochającym mężem, wspaniałym ojcem, dobrym bratem, wujkiem, uczynnym kolegą i sąsiadem. Aktywny sołtys i wieloletni samorządowiec. Służył
zawsze pomocą i wiedzą samorządową. Bardzo zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. Wiele czasu poświęcał mieszkańcom
wsi Łady. Jako sołtys, godnie reprezentował
sołectwo Łady na forum gminy Raszyn i wzorowo współpracował z wójtem i samorządem
Gminy Raszyn.

Świętej pamięci STANISŁAWA OLESIŃSKIEGO żegnają:
córka Mariola, syn Robert, siostra Wanda wraz z rodziną, krewni, znajomi,
sąsiedzi, Władze Gminy oraz Samorząd Gminy Raszyn.
Był dobrym człowiekiem. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.
KURIER RASZYŃSKI NR 83/2018 | WWW.RASZYN.PL
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SPRAWY RÓŻNE

Pożegnanie Księdza Kanonika dr. Zbigniewa Pawła Grochala
proboszcza rezydenta parafii Św. Faustyny w Sękocinie Starym
Dnia 6 stycznia 2018 roku zmarł w wieku
lat 71 Ksiądz Kanonik dr. Zbigniew Paweł
Grochala, proboszcz Parafii Św. Faustyny

w Sękocinie Starym w latach 2009 – 2013,
a od 2013 roku rezydent Parafii. Tak wspominały Księdza Kanonika panie H. Bazga

Dekanalna msza święta w kościele parafialnym Św. Faustyny Ⓒ J. Kaiper

i E. Marzec – Szeląg w swojej mowie pożegnalnej: ...” Dziewięć lat temu witaliśmy
z wielką radością ks. proboszcza w naszej
parafii. Witaliśmy kapłana o wielkim
umyśle i sercu otwartym na człowieka,
gotowego do rozmowy z każdym, kapłana
pełnego ciepła i dobroci. Byłeś nie tylko
ojcem duchowym, który karmił nas Słowem Bożym, ale również ojcem, który cieszył się sukcesami i radościami, pocieszał
nas w smutkach i kłopotach...”
9 Stycznia odbyła się uroczysta dekanalna msza święta w kościele parafialnym Św. Faustyny, a następnego dnia
równie uroczysta msza pogrzebowa,
z udziałem wysokich dostojników kościelnych, po której nastąpiło odprowadzenie
zwłok na cmentarz w Pęcicach.
Jacek Kaiper

Rehabilitacja i leczenie na miarę XXI wieku
12 stycznia 2018 roku odbyła się uroczystość otwarcia Instytutu Rehabilitacji im.
Św. Hildegardy – w Falentach przy Drodze Hrabskiej 50, nowoczesnego centrum specjalizującego się w podejściu
holistycznym do pacjenta. Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele Kurii Metropolitarnej, na czele z Biskupem Rafałem
Markowskim oraz proboszczami parafii
dekanatu raszyńskiego, przedstawiciele
Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentowała Halina Krajkowska, zastępca
Dyrektora Wydziału Zdrowia, przedstawiciele lokalnego samorządu, m.in.
Maksym Gołoś – Starosta Powiatu Pruszkowskiego, Andrzej Zaręba – Wójt Gminy
Raszyn oraz Wójtowie sąsiednich Gmin
Powiatu Pruszkowskiego i Piaseczyńskiego. Na otwarcie Instytutu przybyli

również ordynatorzy i dyrektorzy wielu
szpitali z Warszawy, Pruszkowa, Konstancina i Otwocka.
Uroczystość otwarcia Instytutu Rehabilitacji połączona była z poświęceniem
mieszczącej się w budynku Kaplicy Św.
Hildegardy, która jest patronką jego
misji. Dzięki temu wyjątkowemu patronatowi władze Instytutu otrzymały zgodę
na przechowywanie Najświętszego
Sakramentu. Uroczystą Mszę Świętą
celebrował w zastępstwie Kardynała
Nycza Biskup Rafał Markowski. Oprawę
muzyczną zapewnił Chór dziecięcy
Szkoły Podstawowej w Łazach pod kierownictwem dyrygent Oliwii Kaczyńskiej.
Transmisję mszy mogli oglądać wszyscy
aktualni pacjenci Instytutu przebywający
w swoich pokojach.

W trakcie uroczystości otwarcia Ⓒ J. Kaiper
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Misją Instytutu Rehabilitacji im. Św.
Hildegardy jest poprawa jakości życia
osób z niepełnosprawnością ruchową,
profilaktyka i propagowanie holistycznego podejścia do życia w oparciu o hildegardowy program zdrowia według
sześciu tzw. złotych reguł życia. Ta średniowieczna wizjonerka, mistyczka
i uzdrowicielka, nazwana przez Jana
Pawła II „światłem dla ludzi jej czasów,
które świeci jeszcze jaśniej dzisiaj” i ogłoszona doktorem kościoła zainspirowała
założycieli Instytutu do stworzenia centrum leczniczego, oferującego Kompleksowy Program Zdrowienia Pacjenta, obejmujący trzy sfery człowieka: ciało, umysł
i duchowość.
Red. skrót materiału od Anna Karniej

Instytut Rehabilitacji im. Św. Hildegardy Ⓒ J. Kaiper

BEZPIECZNA GMINA

O bezpieczniejszą gminę
Interwencja Urzędu Gminy Raszyn
– pomoc mieszkańcom

Radiowozy dla policji Ⓒ J. Kaiper

Troska o bezpieczną gminę to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiają przed
sobą raszyńskie władze samorządowe.
Myśląc o bezpieczeństwie, najczęściej
mamy na uwadze zabezpieczenie przed
przemocą: kradzieżą, napadem czy gwałtem. Ochrony w tym zakresie oczekujemy
od policji – mówi zastępca Wójta Gminy
Raszyn pan Michał Kucharski – Musimy
jednak pamiętać, że jest jeszcze jeden
front – bezpieczeństwo zdrowotne, a to
obejmuje nasz bardzo szeroki program.

Nowy komisariat
i nowe radiowozy

Od wielu lat w budżecie gminy znajdują się wydatki wspierające działań policji. W ostatnim czasie samorząd gminy
Raszyn bardzo hojnie wsparł Policję na
naszym terenie, przeznaczając znaczne
sumy: 85 tysięcy zł rocznie na etaty
administracyjne i służbę ponadnormatywną, 70 tys. zł na dwa radiowozy policyjne oraz dokładając 1,5 mln złotych na
budowę nowego komisariatu w Raszynie
– mówi zastępca wójta Michał Kucharski –
Mamy nadzieję, że Porozumienie między
Komendą Stołeczną Policji, inwestorem,
a Gminą Raszyn w sprawie dofinansowania tej inwestycji, zostanie podpisane
w najbliższych dniach. Jest to bardzo
prawdopodobne, ponieważ został przeprowadzony przetarg wyłaniający wykonawcę. Z wielką nadzieją oczekujemy na
wbicie pierwszej łopaty. Inwestycja kosztować będzie 5 mln.

Spalanie odpadów

Pod koniec ubiegłego roku w pobliżu
trzech szkół podstawowych w gminie
zostały umieszczone czujniki jakości

powietrza włączone w ogólnopolski system monitorowania prowadzony przez
firmę Airly. Od tej chwili każdy z naszych
mieszkańców może odczytać na stronie
internetowej www.raszyn.pl aktualny
stan jakości powietrza w pobliżu swojego domu. To była dobra decyzja radnych
oraz zainteresowanych mieszkańców.
Wielu z nich przekonało się, jak w niektórych dniach bardzo bywa przekroczony
dopuszczalny poziom zanieczyszczeń
powietrza. Od dawna wiadomo, że tzw.
smog wynika głównie ze spalania szkodliwych odpadów np.: plastików, gum,
płyt pilśnionych, pokrytych farbą lub
lakierem, ale też miału węglowego czy
złej jakości węgla.

Ubóstwo i niewiedza
to główne przyczyny korzystania
z trujących paliw

Główne przyczyny spalania odpadów
w instalacjach centralnego ogrzewania
stanowią, według pracowników urzędu
gminy, bieda i niewiedza. Ubóstwo skłania do oszczędzania we wszystkich sferach życia, dlatego osoby niezamożne
kosztem zdrowia własnego i swoich najbliższych, ale też sąsiadów w promieniu ok.50 m, grzeją swoje mieszkania
czym się da.
Inną kategorią trucicieli są osoby,
które wprawdzie stać na kupno czystych
paliw, ale które w imię fałszywie pojętej
oszczędności palą śmieciami, płacąc za to
nie tylko własnym zdrowiem, ale też trując sąsiadów.
Ostatnią grupą osób zatruwających
powietrze w naszej gminie są ci, którzy
spalają śmieci zgodnie z ustaloną w ich
rodzinach tradycją jeszcze z czasów PRL.

Wobec mieszkańców, których nie stać na
opał, Gmina Raszyn, zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej, stosuje dopłaty.
Jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł/miesięcznie, a na osobę
samotną 634 zł, to gmina, po dokonaniu
wywiadu środowiskowego udziela zimowej pomocy na zakup 0,5 tony pełnowartościowego węgla. W ten sposób bieda
przestaje być powodem tłumaczącym
w jakikolwiek sposób takie postępowanie.
Po n a d t o t r w a j ą p r z yg o t o w a nia do wymiany pieców węglowych
n a ga zowe w s p ó ł f i n a n s owa nyc h
przez Urząd Marszałkowski. Wnioski
o wymianę urządzeń grzewczych zostały
już zebrane, a ich weryfikacja nastąpi
w marcu.
W pozostałych przypadkach gmina
pomaga wyłącznie zatruwanym sąsiadom. Badania popiołów i palenisk, które
zostały przeprowadzone w ubiegłym
miesiącu wskazały jednoznacznie, kto
spośród wskazanych przez zatruwanych
sąsiadów rzeczywiście spala w swoim
piecu śmieci. Spośród kontroli przeprowadzonych przez pracowników specjalistycznego laboratorium badających
piece w asyście policjantów i pracowników gminy, w kilku przypadkach wykryto
paliwa powodujące zatrucie powietrza. Materiał dowodowy trafił do sądu.
– Mówi Michał Kucharski. W lutym
i marcu bieżącego roku planujemy dalsze kontrole posesji, na które wskazują
zatruwani sąsiedzi.

Badanie jakości powietrza

Trzy zamontowane dotąd czujniki powietrza obejmują znaczący teren gminy. Jak
zapewnia pan Kucharski dodatkowe
czujniki pojawią się niebawem w innych
miejscach w gminie. Czerwony kolor
mapy – duże zanieczyszczenie, przeważający nad zielonym – dobre powietrze,
każe nam wszystkim szukać przyczyny
takiego stanu rzeczy. Dom, z komina
którego wydobywa się czarny, albo żółty
duszący dym, słusznie wywołuje niepokój
sąsiadów.
Wiedza, że trujące powietrze to wielki
problem, coraz bardziej przebija się
do świadomości ludzi i wywołuje słuszny
protest.
Jacek Kaiper
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(22.01.1863 – 05.08.1864 r.) Obchodzona w stulecie odzyskania niepodległości

Mojemu pokoleniu oficjalnie niewiele
mówiło się o Powstaniu Styczniowym,
dopiero po 1956 roku w liceum, przy
omawianiu pozytywistów, było już nieco
„cieplej”. W czasach moich dzieci, czyli
w dobie Gierka, z tej okazji organizowano
już nawet akademie i we Wrocławiu pod
popiersiem Traugutta składano kwiaty.
Powstanie Styczniowe w umysłach
Polaków odcisnęło piętno, dawało poczucie dumy i wiarę, że nawet pod zaborami
można mieć nadzieję na wolność. Józef
Piłsudski studiował jego historię, szczególnie organizację podziemnego państwa, które to potem, w latach okupacji
niemiecko sowieckiej stało się wzorcem
dla „cywilnej” organizacji Armii Krajowej.
Należy pamiętać, że było najdłuższym
powstaniem polskim, bowiem trwało
od 22 stycznia 1863 do 5 sierpnia 1864
roku, to jest śmierci Romualda Traugutta.
Ostatni dowódca, ksiądz Stanisław Brzóska, zginął w egzekucji w maju 1865 roku.
Walki toczono głównie w Królestwie
Polskim oraz na całym obszarze Rzeczpospolitej: na Litwie, Białorusi i części
Ukrainy. Przez oddziały Armii Powstańczej przewinęło się około 200 tys. żołnierzy, a drugie tyle konspiratorów wspierało Państwo Podziemne. Inna sprawa,

że w jednym czasie, w walce brało udział
nie więcej niż 30 tys. powstańców. Za to
okupant pod koniec 1863 roku zapewnił
sobie miażdżącą przewagę, gromadząc
przeciw naszym partyzantom 1 200 tys.
wojska, czyli więcej niż Napoleon w kampanii moskiewskiej. W całym Powstaniu
stoczono 1229 bitew i potyczek, większość
z nich niestety przegranych przez Polaków. Jednak rozproszone siły partyzanckie odradzały się i bardzo boleśnie nękały
wroga. Mimo początkowych sukcesów
walki zakończyły się klęską powstańców,
z których kilkadziesiąt tysięcy zostało
zabitych w walce, blisko tysiąc straconych,
około 38 tysięcy skazanych na katorgę
lub zesłanych na Syberię, a przynajmniej
10 tysięcy zmuszonych do emigracji.
Represje carskie były ogromne. Poza
wymienionymi stratami osobowymi
skonfiskowano 1660 majątków, a blisko
3500 majątków ziemskich zostało przymusowo sprzedane Rosjanom za bezcen.
Kasacji uległy niemal wszystkie klasztory,
a wiele kościołów zostało zamienionych
na cerkwie. Na polskie miasta nałożono
milionowe kontrybucje, a kilkaset utraciło
prawa miejskie. W trakcie walk Rosjanie
mordowali rannych i tych, którzy starali się im pomóc, palili dwory, wsie i miasta dające nocleg powstańcom. Niszczyli
dobra kultury.
Powstańcy uzyskali pomoc Polaków
ze wszystkich zaborów i emigracji oraz

cieszyli się sympatią i poparciem innych
narodów, a w kraju otrzymywali wparcie
od wszystkich nacji, nawet od chłopów.
Słynne było wystąpienie do cara abp.
Szczęsnego Felińskiego w sprawie zaniechania represji na Polakach. Wizualna
demonstracja Polek to żałobny strój, bez
biżuterii lub z czarną biżuterią powstańczą. Tak się ubierano niemal do końca
wieku. Nie organizowano też bali.
Powstanie Styczniowe, mimo że zakończone klęską militarną i wielkimi stratami, przyniosło dobre owoce. Po pierwsze rozszerzyło naród polski o nowe
środowiska i umocniło w nich polską
świadomość narodową. Wyszliśmy
z powstania styczniowego pobici, ale
wewnętrznie wzmocnieni. Paradoksalnie, ta klęska zapoczątkowała tworzenie się nowoczesnego narodu. Po drugie Powstanie Styczniowe przyspieszyło
uwłaszczenie chłopów w Królestwie,
które przeprowadzono na korzystniejszych dla beneficjentów zasadach niż
w innych zaborach. Po trzecie Powstanie podtrzymywało pamięć o niepodległości Polski w kraju i w Europie wskazując, że w przyszłości sprawy polskie
będą stanowiły pierwszorzędny problem
międzynarodowy.
Wszystko to zaowocowało w 1918 roku
odzyskaniem niepodległości.

Zyta Stąpel,
prawnuczka powstańców po mieczu i po kądzieli

Stanisław Witkiewicz – Ranny powstaniec. Muzeum Narodowe w Warszawie

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 DROGOWE

Ulica Piaskowa
Ulica Piaskowa na odcinku od 19-go Kwietnia do ulicy Wesołej jest już od
jakiegoś czasu przejezdna. Do sfinalizowania budowy całej ulicy Piaskowej
został fragment pomiędzy ulicą Wesołą a ulicą Na Skraju. Na tym odcinku
w trakcie zeszłorocznych prac pojawił się problem wynikający ze zbyt
płytko wkopanej rury rozprowadzającej gaz. Po przebudowaniu go przez
gazownię, ekipy budujące ulicę podjęły pracę. Obecnie, po zamontowaniu
instalacji, na jezdnię kładziona jest warstwa tłucznia. Gdy tylko pogoda
pozwoli ostatni odcinek Piaskowej zyska nową nawierzchnię z kostki betonowej. Trzeba jeszcze trochę cierpliwości.
Piaskowa zagęszczanie tłucznia © J. Kaiper

Ulica Sękocińska po przejściach

Sękocińska na początku © J. Kaiper

Koniec Sękocińskiej © J. Kaiper

Powiatowa ulica Sękocińska w Sękocinie Starym została wybudowana we współpracy
Gminy Raszyn i powiatu pruszkowskiego.
Gmina, która sfinansowała w zeszłym roku
instalacje podziemne: kanalizację sanitarną
i deszczową, wykonała swoje zadanie fachowo
i w terminie. Powiat pruszkowski, który miał
odbudować jezdnię i chodniki napotkał na
trudności przy wyborze wykonawcy. Okazało
się, że wzrost cen rynkowych spowodował, że
wycena inwestycji okazała się za niska i przetarg trzeba było powtarzać. Istniała uzasadniona obawa niedotrzymania terminów
zakończenia budowy. Taka sytuacja skazywałaby mieszkańców Sękocina na trudności
Sękocińska po środku © J. Kaiper
komunikacyjne w zimie i na przedwiośniu.
Jednak udało się porozumieć z wykonawcą,
a łagodna jak dotąd aura pozwoliła na położenie asfaltu.
Gdy chodniki zostaną dokończone wiosną, ulica Sękocińska
będzie nie do poznania.

Ulica Wspólna w Jankach do roboty
Za 3 848 841 zł ostanie przebudowana ulica Wspólna od skrzyżowania z ulicą Mszczonowską do połączenia z ulicą Kwietniową. Otrzymaliśmy na to dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery w wysokości 1 924 420 zł w ramach programu: Rozwój
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Jest
to kolejna ulica, po Szkolnej, dofinansowana w ramach tego samego
programu. Tak napisał o tym WPR w dniu 3.01 2018 w swoim wydaniu internetowym: „Dofinansowanie na drogę otrzyma tylko
Raszyn” i tak rzeczywiście jest. Spośród podwarszawskich gmin,
a wiele o to aplikowało, dofinansowanie na przebudowę drogi dostał
tylko Raszyn. Uzyskanie tych pieniędzy wystawia wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Raszyn odpowiedzialnym za przygotowanie
projektu do konkursu najwyższą ocenę z fachowości.

Wspólna do przebudowy © J. Kaiper
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HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA

Hala Widowiskowo Sportowa
Hala jest już wybudowana, przykryta
ocieplonym dachem, oszklona. Szyby
wprawione są nawet wewnątrz oddzielając na piętrze korytarz od boiska i trybun. Trwają prace uszczelniające dach,
tynkarskie, przygotowujące stelaże pod
panele, które pokryją niektóre ściany.
W całym budynku układane są instalacje elektryczne, klimatyzacyjne, wodne,
kanalizacyjne. W kolejnych salach
na podłogach pokrytych styropianem
rozkładane są rurki centralnego ogrzewania, na które następnie wylewany
jest beton. Z zewnątrz cały budynek
pokrywają rusztowania, z których ekipy
zakładają ocieplenie i tynki. Narożniki
budynku czekają na stelaże wykonane

specjalnie w tym celu. Według ostrożnych
szacunków wykonano dotąd około 60%
prac. Zdaniem inżynierów wznoszących
obiekt, przewidziany termin zakończenia budowy będzie dotrzymany.
Budowa hali widowiskowo – sportowej,
o której od wielu lat marzyli mieszkańcy:

sportowcy i działacze społeczni kosztuje
nas dużo. Przypominamy całkowity koszt
inwestycji to prawie 19 mln i nie byłby
do udźwignięcia przez Gminę Raszyn,
gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa
Spotu i Turystyki – 7 mln zł.

Boisko Ⓒ J. Kaiper
Oszklone wejście z zewnątrz Ⓒ J. Kaiper

Hala w całej okazałości Ⓒ J. Kaiper

Stelaże pod panele nad trybunami Ⓒ J. Kaiper
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Sala fitnes Ⓒ J. Kaiper

Trybuny Ⓒ J. Kaiper

SZKOŁA W ŁADACH

Zespół Oświatowy w Ładach
– W Oddziale Przedszkolnym przy
Szkole Podstawowej w Ładach trwają
ostatnie prace. Większość instalacji
jest już na swoim miejscu. Parapety
na oknach też są. Teraz przyszła kolej
na terakotę na klatkach schodowych

i podwieszanie sufitów na piętrze.
Wkrótce rozpocznie się montowanie
wewnętrznych drzwi, malowanie ścian
i układanie wykładzin podłogowych.
Zakończy budowę wyposażanie w urządzenia, meble i zabawki. Widząc zaawansowanie prac można być pewnym, że termin otwarcia zostanie dotrzymany.
– W części szkolnej Szkoły Podstawowej w Ładach trwają prace instalacyjne.
Na podłogi są zakładane izolacje bitumiczne, warstwa styropianu, a na niej
rurki ogrzewania podłogowego. W niektórych klasach i na korytarzach betonowane są już wylewki pod wykładziny.
Na zewnętrznych ścianach montowane jest ocieplenie i zakładane tynki.

Okna zabezpieczone folią nie dopuszczają wiele światła dlatego teren, w którym przebiegają prace oświetlają silne
halogeny.
– Hala Sportowa w całości pod dachem
i oszklona. Na podłodze jest już betonowa podwylewka, można po niej chodzić bez obawy o buty. Na południowej ścianie jest już gipsowy tynk. Tylko
patrzeć jak pokryte nim zostaną pozostałe ściany. Na razie hala sportowa służy
za skład materiałów budowlanych i elementów klimatyzacji.
– Aula widowiskowa jest przykryta
dachem i w znacznej części ocieplona.
Okna są już na swoim miejscu. Prace koncentrują się teraz na uszczelnieniu dachu.

Łącznik pomiędzy przedszkolem i szkołą Ⓒ J. Kaiper

Hala sportowa Ⓒ J. Kaiper

Tynkowanie hali Ⓒ J. Kaiper

Szkoła ogrzewanie podłogowe na wierzchu Ⓒ J. Kaiper

Aula wewnątrz Ⓒ J. Kaiper

Aula z zewnątrz Ⓒ J. Kaiper

Przedszkole schody w terakocie Ⓒ J. Kaiper

Przedszkole stan budowy Ⓒ J. Kaiper

KURIER RASZYŃSKI NR 83/2018 | WWW.RASZYN.PL

11

CENTRUM KULTURY RASZYN

STYCZEŃ W CKR (DZIAŁO SIĘ….)
1.01.2018
KONCERT NOWOROCZNY
Zgodnie z wiedeńską tradycją, pierwszy dzień Nowego Roku,
uczciliśmy pięknym koncertem noworocznym w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej „Sonoris”. Na scenie wystąpili czołowi
artyści scen operowych i operetkowych w Polsce, a także soliści baletu. Mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze arie z kanonu
muzyki europejskiej. Koncert spotkał się z ogromnym uznaniem publiczności.

jak: pozytyw, flety proste i skrzypce, viola da
gamba. Razem z orkiestrą wystąpił solista,
kontratenor. W programie koncertu pojawiły
się utwory m.in.: J.Bacha, Haendla, T. Klukowskiego.

16.01.2018 WERNISAŻ WYSTAWY RZEŹBY
I MALARSTWA PT. „SYMBOL I ZŁUDZENIE”
Wystawa jubileuszowa z okazji trzydziestolecia twórczości artystycznej Henryki Stronk, mieszkanki Gminy Raszyn. Wystawa
pokazuje wybrane rzeźby, obrazy oraz projekty skierowane
do konkretnych miejsc oraz do zwielokrotniania jako mała
architektura.

6.01.2018
X Wieczór Trzech Króli
Uroczyste obchody święta Trzech Króli, zorganizowane przez
Klub Seniora „Brzoza” w Falentach, Radę Osiedla i Ochotniczą
Straż Pożarną w Falentach oraz Centrum Kultury w Raszynie.
W programie wykonano: Kolędy Anielskie (recytacje), Pastorałki (w wersji instrumentalnej) oraz Kolędy Królewskie (śpiew
chóralny), na koniec odbyło się wspólne kolędowanie.

LUTY – SCENA
KULTURALNA W CKR
13.02 (Środa) godz. 19:00
TEATR MONTOWNIA „Szelmostwa Skapena”

7.01.2018
TEATRZYK DLA DZIECI PT. „KOT W BUTACH”
Adaptacja znanej bajki Charles’a Perrault’a, opowiadającej
historię niezwykle sprytnego, mówiącego ludzkim głosem kota
i ubogiego młynarza, który podstępem dostaje się na pałacowe
salony i zaskarbia sobie
sympatię króla oraz królewny. Bajka kończy się
m o r a ł e m m ów i ą c y m
o tym, iż najważniejsze w życiu jest to, by być
dobrym człowiekiem.

13.01.2018
KONCERT ZESPOŁU „VILLA NOVA”
W Kościele Św. Szczepana odbył się występ zespołu barokowego „Villa Nova” , wykonującego muzykę dawną. Mieliśmy
okazję wysłuchać niezwykłego koncertu w wykonaniu muzyków, grających na kopiach instrumentów z epoki baroku takich
12
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Komedia według Moliera, kultowy spektakl cieszący się
ogromną popularnością, grany nieprzerwanie od 21 lat. Jego
forma, oparta na włoskiej komedii dell’arte, to znakomity pretekst do zabawy konwencją. Czterech aktorów gra kilkanaście
postaci, zachowując przy tym rytm i czytelność fabuły. Usunęli
z tekstu role kobiece, a tylko opowiadają o kobietach i oczywiście są w nich zakochani…

24.02. (Sobota) godz. 17:00
WYSTAWA IKON Grupy AGATHOS
Wystawa ikon Grupy Agathos przedstawia
ikony wykonane przez artystów w stylu
bizantyjskim, nawiązujące do najwcześniejszych i najpiękniejszych ikon, powstałych w czasach sprzed podziału Kościoła
na Wschodni i Zachodni. Podczas wernisażu odbędzie się pokaz, prezentujący
proces powstawania ikony oraz prelekcja.
Po wernisażu, ok. godz. 18:00 zapraszamy

CENTRUM KULTURY RASZYN

na Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS, który
w swoim repertuarze prezentuje tradycyjne śpiewy cerkiewne.
Koncerty zespołu KAIROS posiadają wyjątkowy klimat – jest to
muzyka pełna głębi i tajemnicy. WSTĘP WOLNY.

24.02. (Sobota) godz. 19:00
Koncert RENATY Przemyk
„YA HOZNA + THE BEST OF”
Charyzmatyczna wokalistka zaprezentuje utwory z kultowej już,
pierwszej płyty „YA HOZNA” („Babę zesłał Bóg”, „Protest dance”,
„Samolot rozbił się przed startem”) oraz największe przeboje
artystki z pozostałych płyt, takie jak: „Ten taniec”, „Kochana”, czy
„Jakby nie miało być”.

NOWOŚCI W CKR !!!
TRWA NABÓR DO DZIECIĘCEGO ZESPOŁU
PIEŚNI I TAŃCA
Na zajęciach dzieci
będą mogły poznać
tradycyjne polskie
tańce narodowe, regionalne i przyśpiewki
ludowe. Kurs prowadzony pod kierunkiem
choreografa i wieloletniego instruktora tańca, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Pana Piotra Zalipskiego.
Termin: wtorek, godz. 18:30 – 20:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Raszynie
Zapisy pod nr tel. 22 102 99 90, info@ckr.raszyn.pl

WARSZTATY MALOWANIA NA SZKLE
Ku r s s k i e r owa ny j e s t
do ludzi z fantazją i pasją.
Poprowadzi go artysta plastyk Helen Arut (Herine
Harutunyan), pochodząca
z Armenii. Tworzy znakomite witraże, ale również
obrazy i formy użytkowe.
Ukończyła Lwowską Narodową Akademię Sztuki –
specjalność: dekoracyjna sztuka użytkowa – szkło artystyczne.
Jej prace prezentowano na międzynarodowych wystawach. Jest
autorką witraży w kościołach w Starej Miłosnej, w Łomiankach
i w Warszawie.
Miejsce: CKR
Zapisy pod nr tel. 22 102 99 90, info@ckr.raszyn.pl

ABC Fotografii
Fotografia jest dla każdego!
Naucz się obsługiwać swój
aparat, poprawnie naświetlać,
kadrować i obrabiać zdjęcia.
Poznaj sztuczki pozwalające
zrobić dobre zdjęcie nawet
w trudnych warunkach.
Chcesz się dowiedzieć, co to
przysłona, czas naświetlania
i czułość? Jak działa migawka
i czy rozmiar matrycy ma znaczenie? Ilu megapikseli potrzebujesz?
Zapraszamy na zajęcia z podstaw fotografii.
Każda środa, 18:00-20:00
Miejsce: CKR
Zapisy pod nr tel. 22 102 99 90, info@ckr.raszyn.pl
Instruktor: Krzysztof Pacholak (1986). Fotograf dokumentalista,
kurator, animator kultury.
Koordynator projektów fotograficznych w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych "ę". Opiekun artystyczny wystaw i photobooków, twórca programu „Migawki“ dla młodych artystów-fotografów, tutor w programach „Fotoprezentacje“, "Polis(h) Photo
Lab“, "Polska.Doc“.
Kurator i członek rady programowej TIFF Festival.
Prowadzi autorskie zajęcia z fotografii.
Ukończył socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz fotografię w Instytucie
Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy).

NAUKA GRY NA BĘBNACH – MŁODZIEŻ i DOROŚLI
Nowe zajęcia dla osób,
które jeszcze nigdy nie
grały na bębnach, a chcą
rozpocząć swoją przygodę z etnicznymi instrumentami perkusyjnymi.
Na kursie gry na bębnach
poznasz podstawowe
uderzenia, nauczysz się
kilku konkretnych rytmów: latynoskich i afrykańskich /nanigo, merengue, afro, samba, shiko,
tumbao. Poznasz technikę uderzeń: bas, otwarty /ton/, slap, tap,
technika tumbao.
Zajęcia odbywają się w atmosferze twórczego skupienia,
akceptacji różnego tempa uczenia się i zabawy. Zajęcia prowadzone przez instruktorów zespołu KLICK&DRUM.
Miejsce: CKR
Zapisy pod nr tel. 22 102 99 90, info@ckr.raszyn.pl
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SENIORZY

Sześć pucharów i jedno wyróżnienie
Tyle nagród przywieźli z Pruszkowa raszyńscy artyści

Przedstawicele Gminy Raszyn Ⓒ P. Piskorz

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie odbył się XIX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy
i grajmy Mu” pod patronatem Prezydenta
Pruszkowa – Jana Starzyńskiego oraz Proboszcza Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie – Ks. Prałata Mariana Mikołajczaka. W przeglądzie uczestniczą chóry,
zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, ludowe i soliści. Po dwóch dniach
przesłuchań, 13 stycznia br. w kościele św.
Kazimierza w Pruszkowie odbył się Koncert Laureatów. W konkursie, przeprowadzonym w 8 kategoriach formalnych
i wiekowych wystąpiło 415 wykonawców
w 65 prezentacjach. Oceniało je profesjonalne jury w składzie: Edyta Ciechomska
(przewodnicząca), Danuta Kłudczyńska,
Iwona Tober i Ryszard Morka.
Oficjalnego otwarcia Koncertu Laureatów dokonali: Dyrektor MOK – Ewa
Sowa, Prezydent Pruszkowa – Jan Starzyński, Proboszcz parafii – ks. Prałat

Marian Mikołajczak. Na koncercie obecni
byli: wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba
oraz Dyrektor CKR – Mariusz Smolicha
z małżonką.
Nasi, raszyńscy artyści, reprezentujący Centrum Kultury w Raszynie otrzymali liczne nagrody: II miejsce – zespół
wokalny „Fal-Canto”, a III miejsce –
zespół ludowy „Barwy Jesieni”. obydwa
pod kierownictwem i z akompaniamentem Fryderyka Babińskiego. Soliści, których prowadzi Piotr Piskorz uplasowali
się następująco: Grażyna Troniarz, Barbara Ostrowska oraz Asia Grygo (akompaniament własny) zajęły II miejsce,
Izabela Makarska III miejsce, a Alicja Siewiera – wyróżnienie. Puchary i dyplomy
wręczali Laureatom Dyrektor Ewa Sowa,
Prezydent Jan Starzyński i ks. Proboszcz
Marian Mikołajczak. Pan Wójt Andrzej
Zaręba i pan Dyrektor Mariusz Smolicha złożyli naszym artystom gratulacje
i podziękowania za znakomite lokaty

i zdobyte nagrody oraz za rozsławianie
Gminy Raszyn. Koncert Laureatów, gorąco
oklaskiwany przez publiczność szczelnie wypełniającą kościół św. Kazimierza
w Pruszkowie, był transmitowany przez
lokalną telewizję.
Wspaniała atmosfera i oprawa koncertu, wysoki poziom artystyczny, bardzo dobra akustyka gotyckiej świątyni,
piękne kolędy i pastorałki znakomicie
zaśpiewane przez laureatów, dostarczyły
publiczności wielu wzruszeń i wspaniałych wrażeń artystycznych.
Sukcesy raszyńskich artystów to wynik
wagi, jaką dla rozwoju kultury przykładają władze samorządowe. Rada Gminy
i Wójt Gminy oraz Dyrekcja CKR wspierają działalność artystyczną zespołów
i solistów przeznaczając w budżecie
środki na działalność kulturalną i zapewniając opiekę artystyczną profesjonalnych
instruktorów. Są nimi obecnie: Edyta
Ciechomska – znakomita śpiewaczka
operowa, operetkowa i musicalowa,
Piotr Piskorz – doświadczony, wieloletni nauczyciel muzyki i instruktor oraz
Fryderyk Babiński – znany pianista jazzowy, aranżer i kompozytor, członek Polskiej Akademii Filmowej. Pod ręką takich
fachowców nasze zespoły i soliści osiągają coraz wyższy poziom i zdobywają
coraz więcej nagród na różnego rodzaju
konkursach i przeglądach. Raszyn znany
jest z tego, że na każdą imprezę przysyła najliczniejszą grupę znakomitych
wykonawców.
Izabela Makarska Radna Gminy Raszyn,
solistka i członek zespołów „Seniorki” i „Fal-Canto”

STYLOWA SENIORKA
Mieszkanka naszej gminy pani Maria Izabela Makarska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Stylowa Seniorka – Moda 60+”,
organizowanym przez magazyn „Warszawski Głos Seniora”.
W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że została ona
przyznana ze względu na wyjątkowe poczucie estetyki i wrażliwość na piękno, którym Pani Iza emanuje. To kolejny sukces,
potwierdzający wszechstronność pani Izy, która jest też radną
Gminy Raszyn i przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, solistką i członkinią zespołów muzycznych „Seniorki” i „Fal-Canto”, zdobywczynią niezliczonych nagród
w przeglądach i konkursach, a także autorka wielu artykułów
w Kurierze raszyńskim. Serdecznie gratulujemy kolejnego
wyróżnienia naszej redakcyjnej koleżance.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego
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Maria Izabela Makarska

ŚWIETLICA W RYBIU

Świetlik dziękuje Seniorom
20 stycznia odbyła się w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu, II edycja koncertu „Kolędy i pastorałki – znane
i nieznane. To impreza, dzięki której nie
tylko możemy podziwiać osiągnięcia
wokalne naszych mieszkańców, głównie Seniorów, ale też zobaczyć ich piękne
stroje, docenić kunszt i pracę, jaką wkładają w doskonalenie swojego śpiewu.
Nie ulega bowiem wątpliwości, że zespoły
i soliści cały czas podnoszą swój poziom,
o czym świadczą liczne nagrody uzyskiwane na konkursach i przeglądach.
Bardzo dziękuję zespołom: Rybianie, Seniorki, Barwy Jesieni i Fal-Canto
oraz solistkom: pani Izie Makarskiej,
Alicji Siewierze, Grażynie Troniarz, Barbarze Ostrowskiej i młodziutkiej Joasi
Grygo. Dziękuję też ich wspaniałym

instruktorom: p. Edycie Ciechomskiej,
Fryderykowi Babińskiemu i Piotrowi
Piskorzowi, którzy swoją pasją i umiejętnościami muzycznymi zarażają swoich podopiecznych. Wszyscy wykonawcy
koncertu działają przy Centrum Kultury
Raszyn, dlatego dziękuję dyrektorowi
CKR p. Mariuszowi Smolicha, za przychylność dla koncertu.
Koncert trwał dwie godziny, ale reakcje publiczności, wśród której był Wójt
pan Andrzej Zaręba, Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn pan Dariusz Marcinkowski, Maria Izabela Makarska – radna,
członkini zespołów Seniorki i Fal-Canto
oraz solistka, radni z Rybia: pani Krystyna
Górska, pan Marek Bańburski, pan Janusz
Hoffman oraz Przewodniczący Zarządów
osiedli Rybie I pan Zygmunt Nagrodzki

oraz Rybie II pan Marian Sieradzki i wielu
mieszkańców, wskazywały na to, że wszyscy się dobrze bawili. Były huczne oklaski,
dużo śmiechu, bisy, ogólnie – bardzo miła
atmosfera.
A repertuar był niezwykły. Dość powiedzieć, że nie powtórzyła się żadna kolęda,
żadna pastorałka, a wiele z nich słyszeliśmy po raz pierwszy. Nawet „Cicha nic”,
zaśpiewana na zakończenie prze Joasię
Grygo, której akompaniował pan Robert
Grzeszczak, była zaaranżowana oryginalnie. Wszystkie utwory wykonane
zostały z dużym kunsztem i ogromnym
zaangażowaniem.
Ze Świetlika, po zjedzeniu świetnego
ciasta Pani Ani, wychodziliśmy w dobrych
humorach, uśmiechnięci i przekonani,
że był to dobrze spędzony czas. M. Kaiper

Barwy Jesieni i Fryderyk Babiński Ⓒ J. Kaiper

Fal-Canto z instruktorem F. Babińskim Ⓒ J. Kaiper

Rybianie i p. Edyta Ciechomska Ⓒ J. Kaiper

Seniorki i E. Ciechomska Ⓒ F. Kobialka

Karnawałowy Bal Przebierańców
… dla dzieci został zorganizowany w Świetliku 12 stycznia.
Zabawę prowadzili animatorzy z Klauninkowa. Dzieci tańczyły,
skakały, miały malowane buzie, brały udział w zawodach i zabawach, a w przerwach posilały się smacznymi ciasteczkami, które
podarowała nam cukiernia „Bajka” z Bielan. Część poczęstunku
i wynajęcie animatora zapewniła nam firma Creatus II, która
pozyskuje środki od przedsiębiorców. W przerwie pomiędzy
zabawami, dzieci i rodzice oglądali niezwykłe występy tancerzy
breakdance z Akademii Rozwoju Sztuki Tańca i Kultury Fizycznej ART of BODY.
Na zakończenie dzieci dostały kolorowe baloniki.
Małgorzata Kaiper

Zabawa z chustą zawsze jest ciekawa Ⓒ M. Kaiper
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PLACÓWKI OŚWIATOWE

Warsztaty dla rodziców i nauczycieli w Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

W naszej placówce szczególnie dbamy
o bezpieczeństwo podopiecznych.
Od 2016 roku realizujemy rządowy program „Chronimy Dzieci”. Jest to program program certyfikowania placówek
edukacyjnych realizujących politykę
ochrony dzieci przed przemocą. Placówki,

które oferują wysoką jakość programów
ochrony dzieci przed przemocą otrzymują
certyfikat „Chronimy Dzieci”. Taki certyfikat posiada nasze przedszkole od grudnia
2016 roku. Systematycznie organizujemy
zajęcia edukacyjne dla dzieci dotyczące
ich praw oraz bezpiecznego korzystania
z Internetu.
Dwudziestego trzeciego listopada
zaprosiliśmy rodziców i nauczycieli
do debaty na temat ochrony dzieci
przed krzywdzeniem przez dorosłych
oraz rówieśników. Warsztaty uczyły

Jasełka w „Stumilowym Lesie”
„Grudniowa piękna noc z kolędą przyszła do nas.
Grudniowa piękna noc przez ludzi wymarzona”

Grudzień w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym dzieci poznają bożonarodzeniowe obyczaje i tradycje.
Jednak najważniejszym wydarzeniem jest wystawienie uroczystych jasełek. Po miesięcznym przygotowaniu dzieci
z Przedszkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” zaprezentowały tradycyjne jasełka,
wprowadzając nas w misterium obchodów Świąt Bożego
Po wystepie w towarzystwie gości
Narodzenia i jego atmosferę.
Przedszkolaki opowiedziały o niezwykłej nocy sprzed dwóch tysięcy lat i z dziecięcą
pasją połączyły ją z dniem współczesnym, mówiąc o swoich marzeniach i przypominając, że chwila pojawienia się pierwszej gwiazdy, wigilia i dzień Bożego Narodzenia
są przede wszystkim czasem bliskości i zgody: …Więc teraz poważnie, o czym marzą dzieci?
By naszym rodzicom kochać było dane, a wszystkie dzieciaki czuły się kochane, by zażegnać
wszystko to, co ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni, by ludzie uśmiechem witali
się co dzień…. Mali artyści zgromadzeni wokół żłóbka, w strojach Maryi i św. Józefa,
Trzech Króli, pasterzy i aniołów na tle białych, świątecznych dekoracji, z ogromnym
przejęciem deklamowali, tańczyli i śpiewali kolędy i pastorałki. Maleństwa, Króliki,
Tygryski, Puchatki i Mądre Sowy wystąpiły 13 i 14 grudnia w przedszkolu na ul. Lotniczej, a Skrzaty i Pszczółki 15 grudnia na ul. Spokojnej. Występy obserwowali wzruszeni rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie. Później wszyscy składali sobie życzenia
i wysłuchali życzeń pracowników przedszkola przekazanych przez dyrektor Magdalenę
Kołakowską.
W tych dniach gościli u nas: ksiądz Zdzisław Karaś proboszcz parafii św. Szczepana,
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, pani Anna Wudarczyk z Referatu Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Gminy oraz Alina Wolska-Gryba przewodnicząca zarządu
Osiedla Raszyn II. Pan Andrzej Zaręba i pani Alina Wolska-Gryba ofiarowali przedszkolakom książki, za co serdecznie dziękujemy!
Jolanta Adamska Przedszkole nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie
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rozpoznawania symptomów przemocy
oraz reakcji na niepokojące sygnały.
Wspólnie uznaliśmy, że rolą dorosłych
jest ochrona dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa i zaspokojenie jego potrzeb,
zachowując godność i indywidualność
małego człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z kampanią Rzecznika Praw
Dziecka „Reaguj na przemoc wobec
dziecka. Masz prawo” pod adresem internetowym http://jakreagowac.pl/.
Agnieszka Okła-Barwicka

Przyjaciele Zippiego
W „Bajkowym
Przedszkolu w Dawidach” realizowany
jest program „Przyjaciele Zippiego”.
To międzynarodowy
program promocji
zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku
5-8 lat, który doskonali relacje dzieci
z innymi ludźmi, uczy sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu.
Program „Przyjaciele Zippiego” uczy
dzieci jak radzić sobie ze zmianami
i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty
i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to
jedyny program, w którym z małymi
dziećmi rozmawia się na temat śmierci
i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Podczas zajęć
dzieci same wybierają drogi działania,
uczą się jak ważna jest rozmowa kiedy
odczuwamy smutek lub złość, jak ważne
jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.
W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych dla dzieci na tym etapie
życia: przyjaźni, zmianach jakie zachodzą w nich i wokół nich, o sukcesach
i porażkach i sposobach radzenia sobie
z trudnościami.
Program bardzo dobrze oceniają
rodzice , którzy zaobserwują przemiany
swojego dziecka i pochylają się nad jego
problemami.

PLACÓWKI OŚWIATOWE

JASEŁKA DLA KLAS 0-3

W dniach 19 – 20 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. C. Godebskiego w Raszynie wystawione zostały
jasełka dla dzieci z klas 0 – 3. Występujący w nich uczniowie klas 3c i 3e, którzy w pięknych barwnych strojach oraz
w aurze nastrojowych piosenek i świątecznej scenerii przedstawili historię Narodzin Bożego Dzieciątka, dostarczyli publiczności wielu wzruszeń. Organizatorki tego przedsięwzięcia serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniach dekoracji p.
Małgorzacie Błaszczuk, p. Małgorzacie Kasprzak i p. Bożenie Ciesielskiej, jak również p. Markowi Bilskiemu za pomoc techniczną.
Joanna Kurczyńska, Małgorzata Pawelec

JASEŁKA KLAS STARSZYCH

Jasełka klas starszych Ⓒ arch. szkoły

Koncert kolęd Ⓒ arch. szkoły

W dniu 22 grudnia odbyły się w obydwu budynkach naszej
szkoły jasełka bożonarodzeniowe. Zostały one przedstawione
w bardzo tradycyjnej konwencji. Na scenie zobaczyć więc można
było Józefa z Maryją chroniących swe Dzieciątko Jezus przed
zapalczywym Herodem. Śpiący pasterze zostali obudzeni przez
dostojne a niekiedy zanadto rozbrykane aniołki, by potem móc
się ścigać do Pańskiego Żłóbka wraz z Trzema Królami. Diabełki
kuszą skutecznie Heroda, a potem gotują w piekielnym ogniu.
Całość występu cudownie została okraszona kolędami przez
sekcję muzyczną pod przewodnictwem pani Kasi Wasilewskiej
i pana Krzysztofa Wolszczaka. Było tradycyjnie, ale też zabawnie.
Jasełka szkolne to zwykle wspaniałe preludium na płaszczyźnie
szkolnej do Świąt Bożego Narodzenia. Dzięki nim tworzy się niezapomniany klimat. Tak też było i tym razem.

Słowa Brata Alberta poruszają serca Finał konkursu „NADWIŚLAŃSKIE MIASTA”
Dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej w Raszynie już po raz
kolejny przygotowywały ozdoby i dekoracje na kiermasz świąteczny, który w naszej szkole jest już tradycją. Przepiękne, własnoręcznie wykonane stroiki, bałwanki, cekinowe bombki,
piernikowe ciasteczka naprawdę zachwycały. Dzięki ofiarności i hojności kupujących część dochodu ze sprzedaży trafiła na
konto fundacji Mamy Dzieci działającej przy Domu Dziecka nr 9
im Lidii i Adama Ciołkoszów na ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie. Wieloletnia współpraca świetlicy z Domem Dziecka zaowocowała przyznaniem tytułu honorowego Przyjaciela Domu
Dziecka nr 9 . We środę tuż przed wigilią Bożego Narodzenia
udaliśmy się na zaproszenie p Dyrektor na uroczystą kolację
wigilijną połączoną z występem artystycznym wychowanków.
Śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy sobie świąteczne życzenia.
Wzruszeniom nie było końca. Głębokie spojrzenia w oczy dzieci
poruszyły niejednego i otworzyły serca wielu na potrzeby innych.
Zatem kończący się 25 grudnia Rok Brata Alberta zaowocował.
Grażyna Dąbek wraz z nauczycielami świetlicy

Kiermasz świąteczny Ⓒ arch. szkoły

Finał konkursu Nadwiślańskie Miasta Ⓒ arch. szkoły

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły (50 uczestników) wzięli
udział w konkursie rysunkowo-malarskim, organizowanym
przez PTTK Oddział Ochota im. W. Żuławskiego w Warszawie.
Hasłem tegorocznego konkursu „NADWIŚLAŃSKIE MIASTA”
włączyliśmy się do ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki Wisły
i realizacji hasła programowego PTTK na rok 2017 „Wisła łączy”,
a zachęceni do udziału w imprezie, zapoznawaliśmy się z historią, zabytkami oraz ciekawostkami dotyczącymi miast leżących
nad królową polskich rzek. Uroczyste rozdanie nagród książkowych poł������������������������������������������������������
ą�����������������������������������������������������
czone z prezentacją nagrodzonych prac odbyło się tradycyjnie w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”. Oto laureaci
konkursu, którym serdecznie gratulujemy!
•• Ignacy Balcer (kl. Od) i Zosia Stefańczyk (kl. 1c) – uczniowie
p. Teresy Modzelewskiej
•• Jagoda Skoczyk (kl. 1b) – uczennica p. Grażyny Dąbek
•• Ksawery Szymczyk (kl. 5c) i Maja Bednarczyk (kl. 6c) – uczniowie p. Elżbiety Rędziak
•• Weronika Sobień i Emilia Krajewska (Gimnazjum) – uczennice p/ Lidii Skonecznej-Gola.
Zredagowała Małgorzata Kasprzak
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Indie
z miłością i śmiechem
Z nowym rokiem kontynuujemy w naszej bibliotece działania związane z edukacją międzykulturową. Poznaliśmy
wspólnie już Turcję, Wietnam, a nawet Chiny – czas więc
wybrać się w kolejne miejsce: do ogromnego kraju, przez
który przepływa święta rzeka Ganges, gdzie znajduje się
świątynia miłości Tadż Mahal, po ulicach krąży mrowie
kobiet w sari, a liczni turyści chętnie poddają się masażowi
ajurwedyjskiemu i… ćwiczą jogę! Tak, dobrze odgadujecie: pierwsze tegoroczne spotkanie Klubu Podróżnika rozpoczniemy wyprawą do pachnących curry i imbirem Indii.
Naszym gościem będzie Piotr Bielski, pionier jogi śmiechu
w Polsce, socjolog, podróżnik, autor książek „Joga śmiechu.
Droga do radości” (2016) oraz „Indie z miłością i śmiechem.
Przewodnik subiektywny” (2017). Opowieść o Indiach bez
słodzenia i bez narzekania, takimi jakimi są, jak mawia
Autor, będzie wzbogacona pokazem slajdów, obrazujących
złożoność tego kraju. Atmosferę Indii poczujemy także
dzięki kadzidłom, muzyce i przekąskom. Po spotkaniu będzie
możliwość kupienia książek Piotra Bielskiego w specjalnych
promocyjnych cenach. Zainteresowanych dalszą eksploracją
kultur Indii zachęcamy do wypożyczania literatury związanej
z tym krajem, która będzie wystawiona w tym dniu na specjalnie przygotowanych regałach.
Na spotkanie zapraszamy 23 lutego o godz. 18:00 do czytelni biblioteki głównej, ul. Poniatowskiego 20.
Wstęp wolny!

E-booki: nowe tytuły, nowe kody
Nasz biblioteczny zasób książek elektronicznych jest co roku odnawiany, dzięki porozumieniu ponad 20 mazowieckich bibliotek
i wspólnym wykupowaniu dostępu do platformy LIBRA.IBUK.PL.
W tegorocznym zasobie jest ponad 500 e-publikacji, będących głównie pozycjami popularno-naukowymi (np. Pięć tomów „Psychologii”
Ph. Zimbardo, „Marketing” E. Michalskiego, „Podstawy zarządzania
organizacjami” R. Griffina), ale są też bestsellerowe powieści Katarzyny Michalak, Magdaleny Witkiewicz, Remigiusza Mroza, Katarzyny Miszczuk, Tess Gerritsen, czy Henninga Mankella. Pełna lista
tytułów oraz zasady korzystania z bazy można znaleźć na stronie
www.bibliotekaraszyn.pl w zakładce ZBIORY i podstronie E-BOOKI.
Z platformy LIBRA.IBUK.PL można skorzystać zarówno na miejscu, w bibliotece, jak i zdalnie: w domu, w pracy, czy na uczelni –
wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, również na urządzeniach mobilnych. W razie problemów, bibliotekarze chętnie
pomogą – osobiście, poprzez e-mail (info@bibliotekaraszyn.pl) i telefonicznie (22 720 03 81). Warto także zapoznać się z pomocnymi filmikami instruktażowymi na stronie http://libra.ibuk.pl/pomoc.
Osoby, które w zeszłych latach korzystały z platformy i założyły
konta MyIBUK, wciąż będą mieć do nich dostęp, ale po zalogowaniu
do konta wyświetli się komunikat o utracie ważności kodu PIN –
należy się wtedy zgłosić do biblioteki po nowy kod. Zachęcamy
do skorzystania z oferty!
18
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GMINNY OŚRODEK SPORTU

II Memoriał Szachowy im. Andrzeja Radziewicza
2 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego
w Ładach odbył się II Memoriał Szachowy
im. Andrzeja Radziewicza. Młodzi pasjonaci tej sportowej dyscypliny, w której kluczową rolę odgrywa umiejętność logicznego myślenia, rywalizowali ze sobą
w systemie szwajcarskim na dystansie 6
rund z tempem gry po 20 minut na partię dla zawodnika. Łącznie udział wzięło
93 dzieci rocznika 2004 oraz młodszych.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył
Michał Redzisz z klubu KS Laura Chylice.
Nie było zatem niespodzianki, gdyż ten
urodzony w 2004 roku szachista legitymował się najwyższym rankingiem FIDE
jeszcze przed rozpoczęciem turnieju.
Kolejne miejsca zajęli Michał Więckowski z UKS Czternastka Warszawa i Ryszard
Ćwiek z UKS SP 321 Warszawa Bemowo.
Spośród zawodników Gminy Raszyn
najlepiej poradził sobie na szachownicy
reprezentujący barwy UKS Łady Bartosz
Jóźwik, za nim uplasował się Hubert
Binienda ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie, ostatnie miejsce gminnego podium
zajęła Ania Nurkiewicz z UKS Łady.
Warto podkreślić, że Ania zwyciężyła

w zestawieniu najmłodszych szachistów
(wiek do 7 lat), wyprzedzając Jaromira
Jagodzińskiego z Gdańska oraz swojego
klubowego kolegę Janka Baranowskiego.
W klasyfikacji 8-10 lat tryumfował wspomniany wcześniej Michał Więckowski,
wygrywając ze Stefanem Ćwiekiem oraz
Miłoszem Kaliszem. Podium szachistów
w kategorii wiekowej 11-13 lat obsadzili
wg kolejności Michał Redzisz z KS Laura
Chylice, Ryszard Ćwiek z SP 321 Warszawa Bemowo oraz Dominik Wojna
z Warszawy. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju szachowego czuwał Maciej
Nurkiewicz.
Szkoła Podstawowa w Ładach, która
była głównym organizatorem II Memoriału Szachowego im. Andrzeja Radziewicza wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Sportu w Raszynie, dziękują sponsorom:
Gminie Raszyn i Wójtowi Gminy Raszyn
Panu Andrzejowi Zarębie, Bankowi
Spółdzielczemu w Raszynie, GPK Eko
Raszyn Sp. z o.o. oraz UKS Łady. Medale
oraz puchary przekazał szachistom
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie,
którego dyrektorem jest Pani Katarzyna
Klimaszewska.

Sukces II Memoriału Szachowego
im. Andrzeja Radziewicza był możliwy
dzięki zaangażowaniu i pracy Pani Magdaleny Gużkowskiej – Nurkiewicz, która
jest nauczycielką wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Ładach,
a w przeszłości odnosiła sukcesy właśnie
w królewskiej dyscyplinie sportu. W czasie swojej kariery zdobyła Mistrzostwo
Polski kobiet w 1994 roku oraz wystąpiła w drużynie narodowej na olimpiadzie szachowej w Moskwie. Pani Magda
odnosiła sukcesy również jako juniorka,
zdobywając czterokrotnie złoty medal
mistrzostw Polski oraz zajmując VI miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorek w Portoryko w 1989 roku, w grupie
do lat 14. 		
Rafał Ulewicz

KALENDARZ IMPREZ 2018
L.p.

Data

Dyscyplina

Nazwa Imprezy

Miejsce

Kat. Wiekowa

Organizator

Zasięg

1

II

Piłka Nożna

Halowy Turniej Piłki Nożnej dla tatusiów

Łady

SP

GOS

Gminny

2

II

Pływanie

Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Pływaniu

Pływalnia

SP

GOS

Gminny

3

II

Pływanie

Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu chłopców i dziewcząt

Pływalnia

SP

GOS

Powiatowy

4

II

Siatkówka

Gminne Zawody w siatkówce dziewcząt

Łady

SP

GOS

Gminny

5

II

Siatkówka

Gminne Zawody w siatkówce chłopców

Łady

SP

GOS

Gminny

6

II

Pływanie

IX Edycja Juniorków w pływaniu

Pływalnia

SP/Gimnazjum

GOS

Gminny

7

III

Unihokej

Turniej Unihokeja

SP Raszyn

SP

GOS

Gminny

8

III

Pływalnia

Dzień Kobiet na basenie

Pływalnia

Open

GOS

Powiatowy

9

III

Dwa Ognie

Gminne Zawody w dwa ognie chłopców

SP Sękocin

SP

GOS

Gminny

10

III

Dwa Ognie

Gminne Zawody w dwa ognie dziewcząt

SP Sękocin

SP

GOS

Gminny

11

III

Podnoszenie ciężarów

Turniej podnoszenia ciężąrów

Legia

Open

GOS

Ogólnopolski

12

IV

Siatkówka

Turniej siatkówki

SP Raszyn

Open

GOS

Gminny

13

IV

Biegi

IX Bieg Raszyński

Raszyn

Open

GOS/KS RASZYN

Ogólnopolski

14

IV

Piłka Nożna

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOS

Orlik Raszyn

SP

GOS

Powiatowy

15

V

Moto

V Piknik motocyklowy

Stadion GOS

Open

GOS/ARKA

Powiatowy

16

V

Piłka Nożna

Gminne Zawody w piłce nożnej dziewcząt

SP Łady

SP

GOS

Gminny

17

V

Piłka Nożna

Gminne Zawody w piłce nożnej chłopców

SP Łady

SP

GOS

Gminny

18

V/VI

Piłka Nożna

Mini Mistrzostwa Świata Raszyn 2018

Wronik

Dzieci

GOS

Ogólnopolski
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Galeria młodego przedszkolaka
Styczeń to czas zimowej zabawy i radości, balów, maskarad, pochodów i zabaw. Najczęściej rozpoczyna się w dniu Trzech Króli,
a kończy we wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania na Wielkanoc. W naszych
szkołach i przedszkolach bal karnawałowy to obowiązkowa impreza. W tym roku przed feriami, odbył się tylko w Bajkowym
Przedszkolu w Dawidach. Pozostałe przedszkolaki rozpoczęły przygotowania. Zobaczcie sami.
Przedszkolaczek

BAJKOWY BAL KARNAWAŁOWY!
„Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale. To tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara! Dziś na
moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie. Niech w zabawie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców.”
Uwielbiamy kolorowe bale, dlatego na ten wyjątkowy
czas czekaliśmy z niecierpliwością. Od kilku dni nasze Panie
Doborowa trójka
stroiły dużą salę w barwne serpentyny, ilustracje i balony,
a przedszkolaki malowały maski karnawałowe. W końcu nadTaniec to nasz żywioł
szedł długo wyczekiwany dzień – w środę 10.01.2018 r. nasze
„Bajkowe Przedszkole” zamieniło się w prawdziwą bajkową
krainę. Już od rana w każdej z grup można było spotkać
Czerwonego Kapturka, księżniczki, wróżki, królewny, motylki,
kotki, rycerzy, Spidermana, sportowców i wielu innych bohaterów. Fantazja dzieci i kreatywność rodziców była imponująca. Przedszkolaki wyglądały bajecznie i kolorowo, każdy
Królewny z rycerzem
z nich miał okazję poczuć się jak gwiazda. Nasze Panie również były nie do poznania. Jedna była kotem, druga śpiochem,
Uśmiechy nie schodzą z naszych buzi
jeszcze inna kowbojką, a następna Kleopatrą. Każda z nich
całą zabawę żwawo dorównywała dzieciom kroku.
Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu agencję artystyczną PATIGO, wraz z uśmiechniętą
Panią Małgosią, która zachęcała wszystkich do tańca i prowadziła wiele atrakcyjnych zabaw, konkursów i zagadek. Na
dużej sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili
Łapiemy kolorowe kuleczki
się wesoło. Podczas balu nie zabrakło słodkiego poczęstunku,
a fotograf wykonywał zdjęcia zarówno grupowe jak i indywidualne. Kiedy czas zabawy dobiegł
Odpoczynek po szalonej zabawie
końca z żalem opuszczaliśmy salę balową. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości wszystkim
przedszkolakom i Paniom. Na pamiątkę pozostały nam cudowne zdjęcia. 				
mgr Marta Skoczylas

Maska karnawałowa – Mateusz Polinceusz,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Maska karnawałowa – Sandra Lubińska,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Noworoczne fajerwerki – Kuba Kowalski,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Noworoczne fajerwerki – Bartek Kwaśny,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Noworoczne fajerwerki- Krysia Urbanek,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Karnawałowe balony, praca zespołowa –
Staś Malewski, Mikołaj Narojek, Ola Łyduch,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Noworoczne fajerwerki, Witold Stokłosa,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Noworoczne fajerwerki – Blanka Markwat,
Przedszkole Nr 3 Wyspa Skarbów

Przedszkole pod Topolą
Damian Staszewski, 6lat

Przedszkole pod Topolą
Jakub Jabłoński, 6lat

Przedszkole pod Topolą Oleksii Oliinyk, 4 lata

Przedszkole pod Topolą Kamil Zawiska, 6 lat

Przedszkole pod Topolą Oliwia Michalska, 6 lat

Stanisław Antonowicz, Fabian Sadowski, 4 lata

