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KURIER
RASZYŃSKI

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Mieszkańcom Gminy Raszyn
odrodzenia wiary
w moc Zmartwychwstałego Chrystusa
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski wraz z Radnymi
dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury Raszyn
Gminnego Ośrodka Sportu i Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
Zarządy Kół Seniorów: Raszyn, Rybie, Falenty i Jaworowa
Sołtysi, Przewodniczący Rad Osiedli
oraz Redakcja Kuriera Raszyńskiego

SPRAWY PRZEDSIĘBIORCÓW

Wice Minister Finansów Paweł Cybulski z wizytą u raszyńskich przedsiębiorców
2018 rok przyniósł liczne zmiany w ordynacji podatkowej w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego, zwłaszcza w odniesieniu do podatku VAT. Od 2018 roku
także mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane są do wysyłania drogą elektroniczną
tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Również ci najmniejsi, którzy nikogo
nie zatrudniają i wystawiają czasem tylko jedną fakturę w miesiącu. Po raz pierwszy ewidencję VAT w formacie JPK prześlą do 25 lutego – za styczeń.

Wysyłanie i uwierzytelnianie
JPK VAT

9 lutego 2018 roku w Centrum Kultury
Raszyn odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Biuro Rachunkowe przy
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Raszynie, podczas którego wiceminister finansów i jednocześnie Szef Krajowej Administracji Skarbowej pan Paweł
Cybulski, w towarzystwie Dyrektora
Departamentu Podatków pani Elżbiety
Duszyc przekazali raszyńskim przedsiębiorcom ważne informacje o zasadach

Reformy podatkowe

Paweł Cybulski wiceminister finansów Ⓒ J. Kaiper

Dyrektor Elżbieta Duszyc Ⓒ J. Kaiper

wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego, bieżących zmianach podatkowych,
rewolucyjnych zmianach w kasach fiskalnych, mechanizmie podzielonej płatności, złych długach oraz ułatwieniach
w rozpoczynaniu działalności gospodarczej w ramach Konstytucji Biznesu.
Od stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania
w formie elektronicznej JPK VAT, zawierający rejestr zakupów i sprzedaży VAT.
Ostateczny termin przesłania pierwszego
dokumentu przypada na 25 lutego. Pani
dyrektor Elżbieta Duszyc, ciekawie, co
trzeba podkreślić, przedstawiła cel i sposób składania tych deklaracji, podkreślając przy tym rezygnację przez resort
finansów z restrykcyjnego podejścia do
podatników. Wiele osób jeszcze nie wie
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uzyskać na infolinii Krajowej Informacji
Skarbowej, pod numerami telefonów:
801 055 055 (z tel. komórkowych) oraz
22 330 03 30 (z tel. stacjonarnych). Wybierając w systemie zapowiedzi numer 7
uzyskamy połączenie z konsultantami
w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na pytania na temat zakładania i potwierdzania bezpłatnego Profilu
Zaufanego.

jak poradzić sobie z tym nowym obowiązkiem dlatego z pomocą mają mu przyjść
urzędy skarbowe. Odbędą się w nich specjalne dyżury, w czasie których pracownicy wytłumaczą przedsiębiorcom, jak
złożyć odpowiednie dokumenty.
Na zakończenie wykładu pani Dyrektor Elżbieta Duszyc przypomniała,
że wysyłka JPK musi być uwierzytelniona
za pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego lub Profilu Zaufanego
(eGO), który można w bardzo prosty
sposób założyć w każdym urzędzie lub
przez Internet. Informacje o zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można
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Wiceminister Finansów pan Paweł Cybulski przedstawił dwojaki cel reform podatkowych wprowadzanych w życie przez
PiS. Pierwszy to zwiększenie dochodów
państwa i skierowanie ich na prowadzoną
od 2015 roku politykę prospołeczną wyrażaną między innymi programami: 500+,
obniżenie wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla seniorów. Drugi zasadniczy
cel, bardzo ważny dla przedsiębiorców, to
wyrównanie szans firm konkurujących
na rynku. Unikanie płacenia podatku
VAT jak też praktyka tzw. karuzeli podatkowej stosowane przez nieuczciwych
uczestników gry rynkowej, zmniejszają
szansę zdrowej konkurencji uczciwym
płatnikom.
Podczas wykładu Minister Paweł
Cybulski powiedział, że Ministerstwo
Finansów przekonało chińskich kupców
z Centrum w Wólce Kosowskiej że podatki
w Polsce należy płacić. Zastosowane przez
Ministerstwo Finansów sposoby działania
wzbudziły duże zainteresowanie publiczności. Przed końcem prelekcji Pan Minister odpowiadał na pytania słuchaczy.
Jacek Kaiper

Prelegenci i gospodarze Ⓒ J. Kaiper

CZAS WIELKIEGO POSTU

Czas Wielkiego Postu
Wielki Post to dla chrześcijan czas pokuty
i przygotowania do przeżycia najważniejszych świąt – Wielkanocy. W kościele
katolickim zaczyna się w Środę Popielcową, ale jego zakończenie nie jest już
tak jednoznaczne. Do 1983 roku, zgodnie
z prawem kanonicznym, trwał do Wielkiej Soboty, ale aktualny Kodeks Prawa
Kanonicznego nie precyzuje dnia zakończenia Wielkiego Postu, szczegóły pozostawiając do ustalenia episkopatom.
W Polsce Wielki Post trwa do Wielkiego Czwartku, ale już Wielki Piątek
i Wielka Sobota to post paschalny. Z kolei
u grekokatolików i prawosławnych Wielki
Post rozpoczyna się w tzw. czysty poniedziałek przypadający na początek pierwszego tygodnia czterdziestodniowego
postu, a przez protestantów obchodzony
jest pod nazwą czasu pasyjnego.
Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, a jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa. W czasie jego trwania z kościoła znikają kwiaty przy ołtarzu,
a nastrój pokuty podkreśla skromniejszy
wystrój świątyni: kolorem liturgicznym
jest fiolet, a w czwartą niedzielę róż.
Ważnym elementem obecnym w kościele
oraz w życiu parafian jest śpiewanie pieśni pokutnych mówiących o nawróceniu
i chrzcie oraz pasyjnych pieśni wielkopostnych takich, jak Wisi na krzyżu, Ludu
mój ludu, Jezu Chryste Panie miły podczas
nabożeństw pasyjnych, takich jak Gorzkie
Żale, czy Droga Krzyżowa.

Trochę historii

Początki obchodzenia Wielkiego Postu są
nieodłącznie związane narodzinami Triduum paschalnego, celebracji męki, śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa. Żyjący
na przełomie II i III wieku Tertulian, jeden
z najwybitniejszych pisarzy starochrześcijańskich, uzasadniał podjęcie postu
realizacją słów Jezusa z Ewangelii Łukasza 5,35: „Przyjdzie czas kiedy zabiorą
im pana młodego, i wtedy, w owe dni,
będą pościli”. Post trwający początkowo
tydzień, z czasem rozszerzony został
do 40 dni. W VII wieku Kościół katolicki
za początek postu przyjął szóstą niedzielę
przed Wielkanocą, a wobec wyłączenia
niedziel z postu, dla zachowania 40 dni
pokutnych, ostatecznie za jego początek uznał środę. Od 1570 roku, zgodnie
ze zwyczajem powszechnie obowiązującym w Kościele, na znak pokuty posypywano głowę popiołem.
Kiedyś obyczaje Wielkiego Postu były
dość ściśle ustalone. W czasie postu
chleb smarowało się powidłami lub
maczano go w oliwie, śledzie podawano
bez śmietany, kawę, z palonych żołędzi,
również bez śmietany i cukru. Tradycyjną potrawą był kisiel owsiany, napojem herbata lipowa, a zamiast deserów
podawano mało słodkie ciastka. Kobiety
na sześć tygodni zdobiły się czarnymi agatami albo drobiazgami z hebanu i onyksu
w srebrze. W czasie postu nie wypadało
grać skocznych polek i mazurków. Jeśli

Personifikacja postu. Fragment Walka postu z karnawałem. Pieter Bruegel II. 1462 r.

już, to smętne dumki i nokturny. Zdarzało
się, że w czas postu dzieciom chowano
zabawki, zostawiając tylko te najbardziej
zniszczone, a zamiast baśni czytano im
żywoty świętych.

Wielki Post dzisiaj

Dziś wielu z nas również obchodzi Wielki
Post. Niektóre obyczaje pozostały, inne
poszły w niepamięć zastąpione bardziej pasującymi do naszego czasu. Niezmienne jednak Wielki Post przypomina
nam, że są w życiu ważniejsze rzeczy niż
pożywienie i inne dobra materialne,
a obecność Boga i jego miłość do nas
otwiera też nasze serca na innych.
Zgodnie ze słowami Św. Mateusza
Ewangelisty czyny pokutne powinny być
praktykowane bez przyciągania uwagi
innych: „A gdy pościcie, nie bądźcie
smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem
twarze swoje, aby ludziom pokazać,
że poszczą. Zaprawdę powiadam wam:
Odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy
pościsz, namaść głowę swoją i umyj
twarz swoją. Aby nie ludzie cię widzieli,
że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest
w ukryciu, Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie” (Ew. Mateusza 6.16-18).
A na zakończenie przywołam Orędzie
Ojca Świętego Jana Pawła II na Wielki
Post 2001 Roku, który tak mówił do nas
„Oby ten czas pokuty i pojednania pobudził wierzących do myślenia i do działania w znaku autentycznej miłości, otwartej na wszystkie wymiary człowieka. Taka
postawa wewnętrzna doprowadzi ich
do przyjęcia owoców Ducha i do ofiarowania z nowym sercem pomocy materialnej potrzebującym. Serce pojednane
z Bogiem i z bliźnim jest sercem wielkodusznym. W świętych dniach Wielkiego
Postu «kolekta» ma szczególne znaczenie,
gdyż nie chodzi w niej o danie czegoś, co
jest zbyteczne dla uspokojenia własnego
sumienia, lecz jest wyrazem spełnionego
zadania w duchu solidarnej troski o wyjście naprzeciw nędzy istniejącej w świecie. Obraz bolesnego oblicza i cierpienia
tak wielu braci i sióstr nie może nie przynaglić do podzielenia się przynajmniej
częścią swoich dóbr z tym, kto przeżywa
trudności. Ofiara zaś wielkopostna będzie
miała jeszcze większe znaczenie, jeśli ten
kto ją złoży, uwolni się od niechęci i obojętności, to znaczy od przeszkód, które
oddalają od komunii z Bogiem i z braćmi”.
Opr. Małgorzata Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XLIX Sesja Rady Gminy Raszyn
Sprawozdanie Wójta pana
Andrzeja Zaręby

Obrady w toku Ⓒ J. Kaiper

Czterdziesta dziewiąta w tej kadencji
Rada Gminy Raszyn odbyła się 1 lutego
2018 roku. Zwołano ją w związku
z koniecznością powołania właściwej
osoby na stanowisko skarbnika Gminy
Raszyn, zwolnione niedawno z powodu
przejścia na emeryturę dotychczasowego
skarbnika - Pani Liliany Kłos. Pomimo, że
ta sprawa była najważniejsza przedstawiam sprawozdanie z obrad w kolejności chronologicznej.

Uchwały

Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu
porządku obrad Rada Gminy Raszyn
przyjęła protokóły z XLVI, XLVII i XLVIII
Sesji, a następnie uchwałą wyraziła zgodę
na przejęcie na rzecz Gminy Raszyn nieruchomości położonych w miejscowości Sękocin Nowy. Kolejno przyjęła trzy
uchwały dotyczące przedszkoli: w sprawie Przekształcenia Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie” poprzez likwidację Punktu Przedszkolnego przy Przedszkolu nr 2 w Raszynie, w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkołach prowadzonych przez Gminę
Raszyn oraz w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Raszyn przez inne
niż Gmina Raszyn osoby prawne i osoby
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fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania.

Powołanie Skarbnika
Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
wnioskował do Przewodniczącego Rady
Gminy Raszyn pana Dariusza Marcinkowskiego o powołanie z dniem 1 lutego 2018
roku na funkcję skarbnika Gminy Raszyn
pani Liliany Kłos. W uzasadnieniu stwierdził, że pani Liliana Kłos posiada ogromną
wiedzę oraz bogate, dwudziestoletnie
doświadczenie na przedmiotowym stanowisku, co predestynuje ją do pełnienia tej
funkcji. Rada jednogłośnie poparła projekt uchwały w tej sprawie i od 1 lutego br.
nasza gmina ma znów skarbnika.

KURIER RASZYŃSKI NR 84/2018 | WWW.RASZYN.PL

W związku z tym, że od poprzedniej sesji
minęło niewiele czasu, wójt w swoim
sprawozdaniu skupił się na wyłącznie
na nowych wydarzeniach, które dotąd
były nieomawiane. Na wstępie wspomniał o największych inwestycjach: Hali
Sportowo Widowiskowej w Raszynie
i Zespole Oświatowym w Ładach, gdzie
prace postępują zgodnie z harmonogramem pomimo zeszłorocznych opóźnień
i wszystko wskazuje na to, że terminy
oddania do użytkowania zarówno hali,
jak i szkoły zostaną dotrzymane.
Ponadto Wójt poinformował zebranych, że:
▪▪ Wybrano wykonawcę budowy sieci
wodociągowej w ulicy Jabłoniowej
w Falentach Nowych – firmę Usługi
Transportowe Edward Antoni Wilczyński
z Piaseczna
▪▪ Ogłoszono przetarg na przebudowę
ulicy Spacerowej we wsi Rybie na terenie
Gminy Raszyn.
▪▪ Ogłoszono wyniki przetargu na konserwację oświetlenia ulicznego i drogowego
w Gminie Raszyn z podziałem na dwa
zadania. Wygrała go firma z Kobyłki ELES
– BUD Ewa Konopka-Strusińska.
▪▪ Przetarg na utrzymanie dróg gminnych w ramach zadania utrzymanie dróg
asfaltowych będzie powtórzony.
W dalszym ciągu sprawozdania Wójt
przedstawił działania w CKR i Świetlicy
Środowiskowej, wyraził zadowolenie,
że gminnej radzie udało się zatrzymać
panią Lilianę Kłos na stanowisku skarbnika, wspomniał o rekrutacji do przedszkoli. 			
Jacek Kaiper

W trakcie głosowania Ⓒ J. Kaiper

EKOLOGIA

WYNIK KONTROLI PALENISK

Przegląd paleniska Ⓒ J. Kaiper

W połowie grudnia 2017 roku pracownicy Urzędu Gminy Raszyn oraz specjaliści z Centralnego Laboratorium
Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.
z Jastrzębia-Zdroju przy wsparciu funkcjonariuszy Policji z Komisariatu Policji

w Raszynie przeprowadzili serię kontroli
mających na celu potwierdzić lub wykluczyć podejrzenie spalania odpadów
w kotłach, piecach i kominkach w wybranych nieruchomościach na terenie gminy
Raszyn, polegającą na pobraniu z paleniska popiołu do analizy laboratoryjnej.
Kontroli dokonano w 12 nieruchomościach, z czego pięć stanowiły domy
mieszkalne, jedna – dom z warsztatem
samochodowym, trzy – warsztaty samochodowych, dwa – warsztaty stolarskie
oraz jedna – hotel pracowniczy.
Dla każdej z 12 pobranych prób
Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z Jastrzębia-Zdroju
przygotowało kilkunastostronicowy
raport, zawierający szczegółowe informacje o metodyce pobrania próby,
wykonanych oznaczeniach, normach
regulujących prowadzone analizy chemiczne i fizyczne, fotografie pobranych

próbek wraz z opisem, zestawienie
badanych parametrów oraz wnioski
wraz z podsumowaniem, stwierdzające, czy dana próbka popiołu pochodzi
z paleniska, w którym spalano odpady.
W ośmiu, a właściwie w dziewięciu przypadkach okazało się, że były spalane
odpady. W ośmiu przypadkach stężenia związków powstających ze spalania niedozwolonych odpadów zostały
znacznie przekroczone. Nawet o sześć
tysięcy procent! W jednym przypadku
ich ilość była w granicach dopuszczalnych normą, a tylko w trzech niedozwolonych związków w popiołach nie wykryto.
We wszystkich przypadkach, w których
potwierdzono spalanie odpadów zostanie przygotowany wniosek do sądu
powszechnego o ukaranie.
Monika Marszałek
Kierownik OŚGK/ZO Urząd Gminy Raszyn.
Tel. 22 701-79-10, mmarszalek@raszyn.pl

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków
W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Raszyn
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie
druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego
(szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie
do Urzędu Gminy Raszyn w terminie do 30 czerwca 2018 roku.
Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Raszyn (Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 206),
na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w zakładce „ Jak
załatwić sprawę” w podkategorii „Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna”.

Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:
▪▪ poczty na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090
Raszyn,
▪▪ poczty elektronicznej na adres: jwisniewska@raszyn.pl
▪▪ w kancelarii Urzędu w godzinach pracy tj. poniedziałek
8:00 – 18:00, wtorek-czwartek 8:00 – 16:00, piątek 8:00 – 14:00.
Podstawa prawna: art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1289, z późn. zm.).
Monika Marszałek , Kierownik OŚGK/ZO, Urząd Gminy Raszyn
Tel. 22 701-79-10, mmarszalek@raszyn.pl
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA W 2018 ROKU

Recepcja

Czy dobra zmiana dotrze w końcu
do NFZ Mazowsze?
Kiedy trzy lata temu Ośrodek Zdrowia w gminie Raszyn zmienił operatora i obsługą zdrowotną mieszkańców
zajęła się profesjonalna firma Centrum
Medyczne JUDYTA Sp. z o.o. Dla pacjentów z Raszyna zakończyła się zmora oczekiwania w długich kolejkach do lekarzy
pierwszego kontaktu, stanie w nich pod
ośrodkiem zdrowia już o 5 rano i niepewność, czy starczy numerków. Wydawało się wtedy, że rok wcześniej niż
w całej Polsce, w zakresie lecznictwa
w Gminie Raszyn nastąpiła dobra zmiana.
Nowy operator radykalnie zmienił
sytuację. Pacjenci poczuli, że nie tylko
budynek zaprojektowano z myślą o nich,
ale też organizację przyjęć i leczenia.
Aby temu sprostać Dyrektor CM JUDYTA
zatrudnił wielu lekarzy pierwszego kontaktu, którzy skrócili kolejki oraz wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów,
lekarzy specjalistów na etatach lekarzy pierwszego kontaktu. Mieszkańcy,

Pracownia USG

których stan zdrowia wymagał porady
specjalistycznej mogli z tego skorzystać
na miejscu, prawie „od ręki”. Rzecz jasna
specjalistów opłacała firma Judyta z własnych funduszy. Polityka taka spowodowała masowy napływ pacjentów i tych
którzy leczyli się u poprzedniego operatora i tych, którzy ze względu na wcześniejszą sytuację w poradni zarejestrowali się w ośrodkach zdrowia w innych
gminach oraz takich, którzy zapisali się
tu ze względu na doskonałą opinię, którą
uzuskało CM JUDYTA. Z drugiej strony,
zarząd firmy Judyta postępował tak,
ponieważ sądził na podstawie informacji pochodzących z NFZ, że ogłoszone
zostaną konkursy na poradnie specjalistyczne i lekarze specjaliści będą opłacani
z pieniędzy wynegocjowanych w ramach
umowy z NFZ. Dotychczasowe umowy
Funduszu na porady specjalistyczne były
bowiem zawarte do końca czerwca 2016 r.
i Fundusz deklarował rozpisanie nowego
konkursu, do którego mogłyby przystąpić
takie przychodnie, jak Judyta.

Tymczasem do chwili obecnej konkursy nie zostały ogłoszone (nieoficjalnie mówi się w NFZ, że konkursy zostaną
przesunięte o następne półtora roku),
a ogromne koszty zatrudnienia specjalistów ponosiła firma Judyta. Wyjściem
z sytuacji stało się stworzenie nowej przychodni specjalistycznej obok dotychczasowej przychodni Judyta. Chociaż Raszynowi przybyła ważna placówka lecznicza
z nowoczesną pracownią RTG i USG i kilkanaście nowych poradni specjalistycznych w tym medycyna pracy i inne, to całe
Centrum Medyczne Judyta, a przede
wszystkim mieszkańcy gminy, nadal czekają na konkursy dające możliwość leczenia się na ubezpieczenie z NFZ.
Zadziwiające jest to, że najlepszy
ośrodek zdrowia na Mazowszu, doskonale zaprojektowany, wyposażony i prowadzony nie może służyć mieszkańcom
zgodnie ze swoim potencjałem, świetnym
wyposażeniem i naprawdę dobrą kadrą.
NFZ pozostaje głuchy na wnioski, apele,
argumenty i analizy kierowane przez
Judytę i gminę. 		
Jacek Kaiper

PRZEKAŻ TWÓJ 1% PODATKU

NA RATOWANIE
LUDZKIEGO ZDROWIA I ŻYCIA!
TWÓJ 1% PODATKU, TO DLA STRAŻAKÓW SZANSA
NA ZAKUP NOWEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO,
DZIĘKI KTÓREMU MOGĄ SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ
NIEŚĆ POMOC TYM, KTÓRZY JEJ POTRZEBUJĄ!

PRZEKAŻ 1% PODATKU
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RASZYNIE!
NR. KRS: 0000116212
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Pracownia RTG

SZKOŁA NA NIEBIESKO

„NIE KRZYWDZĘ-ROZUMIEM-POMAGAM”

czyli obchody Dnia Autyzmu w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach
Drugiego kwietnia obchodzony jest
„Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie”.
Tego dnia w wielu miastach na całym
świecie najważniejsze budynki podświetlane są na niebiesko. Ma to na celu okazanie wsparcia i jedności z osobami cierpiącymi na autyzm i ich rodzinami.
W naszej szkole nieco wcześniej,
bo 26 lutego „zaświeciliśmy się na niebiesko”. W tym dniu odbyła się akademia pod hasłem „Miej uszy i oczy, serce
i duszę szeroko otwarte, a przez to bądź
tolerancyjny i wyrozumiały, by nie krzywdzić innych. Nie krzywdzę-rozumiem-pomagam”, na którą przybyli zaproszeni
goście: Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba, jego zastępca pan Michał Kucharski, przedstawiciele gminy, dyrektorzy
placówek edukacyjnych z Gminy Raszyn,
przyjaciele szkoły oraz rodzice naszych
uczniów.
Uczniowie klasy Vb pod opieką pań:
Agaty Krawczak-Łus i Jolanty Kulig zaprezentowali program artystyczny, który miał
na celu urozmaicenie i wzbogacenie swą
atrakcyjnością tej uroczystości. Całą akademię w sposób profesjonalny poprowadzili uczniowie klasy VIIb Małgorzata
Błasiak i Filip Kowalczyk. Podstawowym
celem wydarzenia było wzbogacenie wiedzy uczniów naszej szkoły na temat zaburzeń związanych z autyzmem i spektrum
autyzmu – zespołem Aspergera.
Uroczystość rozpoczęła się piosenką
pt. „Możesz wszystko”, która była dedykowana uczniom naszej szkoły dotkniętych autyzmem bądź zespołem Aspergera. Kolejnym punktem akademii była
prezentacja multimedialna o charakterze edukacyjnym, która miała na celu
dostarczenie uczniom wiedzy na temat

autyzmu oraz praktycznych wskazówek,
jak postępować wobec koleżanek i kolegów ze szkoły zmagających się z autyzmem i zespołem Aspergera. Aby lepiej
zrozumieć funkcjonowanie tych uczniów,
został przeprowadzony eksperyment
w formie zabawy. Wzięli w nim udział
Wójt, pan Andrzej Zaręba, Dyrektor Irena
Uszyńska, przedstawiciel nauczycieli –
pani Jolanta Kulig oraz przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego – Iga Puławska. Każdy z uczestników miał wykonać
proste zadania matematyczne i polonistyczne. Nie byłoby w tym nic trudnego,
gdyby nie to, że w trakcie wykonywania
zadań uczestnicy eksperymentu mieli
puszczoną w słuchawkach bardzo głośną, rockową muzykę, a dodatkowo ich
uwagę rozpraszali śmiesznie przebrani
i komicznie zachowujący się uczniowie.
Po wykonaniu swoich zadań uczestnicy
eksperymentu jednogłośnie stwierdzili,
że nie jest łatwo skupić się na wykonaniu
jakichkolwiek czynności, gdy wszystko
wokół nas rozprasza. Właśnie tak funkcjonują dzieci z autyzmem i zespołem
Aspergera w szkole. Jednym słowem eksperyment się powiódł, a jego wyniki były
dla wszystkich zrozumiałe.
Główną atrakcją akademii była Instalacja Sensoryczna „Cube”, którą wypożyczyła nam Fundacja „Synapsis”. „Cube” to
multimedialna wyprawa w świat osób
z autyzmem. Zwiedzając go, można przekonać się, w jaki sposób osoby dotknięte
tym zaburzeniem odbierają otaczający
nas świat. Nasi uczniowie mieli możliwość zwiedzenia „Cube”. Obejrzeliśmy
również wzruszający film ukazujący
codzienne życie rodziny, w której dwoje
dzieci jest dotkniętych autyzmem. Film

Małgorzata Błasiak, Filip Kowalczyk i VII b Ⓒ J. Kaiper

W kabinie Synapsis Ⓒ J. Kaiper

ten przedstawił charakterystyczne cechy
dzieci dotkniętych tym zaburzeniem oraz
zwrócił uwagę oglądających na konieczność wsparcia, tolerancji i zrozumienia
dla tych dzieci i ich rodziców.
Na zakończenie klasa Vb zaprezentowała piosenkę „Nie bój się marzyć”.
Mamy nadzieję, że po tak wspaniałej uroczystości uczniowie naszej szkoły
nie są „zieloni” w temacie autyzmu, ale
są „niebiescy” i tacy pozostaną. Na tym
nie kończymy naszych działań, wrócimy
do tematu w kwietniu.
Pragniemy podziękować pedagogowi
specjalnemu, pani Agacie Krawczak‑Łus,
która zainicjowała i zorganizowała tę
wspaniałą i wartościową uroczystość
a także koleżankom, które pomogły w jej
organizacji: pani Agnieszce Samsel i pani
Małgorzacie Iwan. To mały krok dla ludzkości, ale wielki dla naszej społeczności
szkolnej w pracy z dziećmi z autyzmem
oraz zespołem Aspergera.
Dorota Wojtecka wraz ze społecznością szkolną

W takich warunkach nie można pracować Ⓒ J. Kaiper
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FUNDUSZE SOŁECKIE W 2018 ROKU
We wrześniu 2017 r. we wsiach i osiedlach gminy Raszyn odbyły
się zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy decydowali
o przeznaczeniu funduszy sołeckich w 2018 roku. Ich wysokość,
zależna od ilości mieszkańców, wahała się od 13 058 (Falenty
Duże) do 51 906 zł (Nowe Grocholice). Wydatki musiały być
zgodne z zadaniami własnymi gminy i przeznaczone na poprawę
warunków życia mieszkańców.
Od 2010 roku, gdy na mocy uchwały Rady Gminy Raszyn pojawiły się po raz pierwszy, budzą kontrowersje. Jedni uważają, że
to niepotrzebne rozdrabnianie pieniędzy, inni widzą ich wartość w aktywizowaniu mieszkańców i tworzeniu w nich poczucia, że mają bezpośredni wpływ na organizację życia w swojej
miejscowości. Ponieważ druga opcja zdecydowanie wygrywa
nad pierwszą i w tym roku mamy fundusze sołeckie.

zakup nowego autobusu to konieczny wydatek. W sumie wsie
i osiedla przeznaczyły na ten cel 117 658 zł, przy czym najwięcej dał Raszyn I (20 tys. zł), a nie włączyły się w zakup Laszczki
i Sękocin Stary.

Place zabaw i siłownie zewnętrzne

W 2018 roku na kontynuację budowy placów zabaw i siłowni
zewnętrznych wsie i osiedla przeznaczyły ponad 150 tys. złotych.
W poprzednich latach powstały lub zostały wyposażone obiekty
w Puchałach, Nowych Grocholicach, Falentach (przy OSP), Słominie, Dawidach Bankowych, Dawidach, Jaworowej oraz Raszynie I i II. Są problemy w Rybiu, ponieważ plan zagospodarowania
terenu przy Świetlicy Środowiskowej nie pozwala na montowanie kolejnych urządzeń. Gmina szuka obecnie innej działki.
Małgorzata Kaiper

Na co przeznaczamy fundusze sołeckie?

W 2018 roku na fundusze sołeckie przeznaczono 733 013 zł. Z tej
kwoty wydatki bieżące wynoszą 423 961 zł (58%), a majątkowe
- inwestycyjne 309 051 zł (42%). Różna jest struktura wydatków
w poszczególnych miejscowościach, co obrazuje poniższa tabela.
Analiza danych z tabeli pozwala zauważyć duże zróżnicowanie
w dysponowaniu funduszami. Niektóre sołectwa: Podolszyn
Nowy, Dawidy Bankowe, Jaworowa I czy Łady znaczącą część
pieniędzy przeznaczają na inwestycje. Inne, jak Laszczki, Sękocin Stary, Sękocin Nowy czy Wypędy koncentrują się na zadaniach bieżących.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczane są w większości na: poprawę
bezpieczeństwa (dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej), ochronę zdrowia (opłacenie zajęć gimnastycznych i rehabilitacyjnych oraz uzupełnianie sprzętu), kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego (organizacja i dofinansowanie imprez artystycznych w CKR, zakup biletów do kin, teatrów
i muzeów, dofinansowanie działalności Klubów Seniora i innych
klubów, organizacje imprez promocyjnych i integracyjnych),
a także doposażenie istniejących oraz wykonywanie projektów
planowanych placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Fundusze
sołeckie przeznaczane są również na doposażenie placówek
oświatowych i wychowawczych oraz finansowanie wycieczek dla
mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży. W tym roku pojawiło
się nowe zadanie, finansowane wspólnie przez kilka sołectw –
„Wydruk publikacji dotyczącej Ziemi Sękocińskiej.

Autobus szkolny – pierwsza wspólna inwestycja

W 2018 roku 20 sołectw i osiedli podjęło decyzję o dofinansowaniu zakupu autobusu szkolnego. Gmina posiada dwa takie
pojazdy, młodszy z 2013, a starszy z 2006 roku. Trzeci wynajmuje. Z uwagi na usytuowanie szkół i rozległość gminy z dojazdów korzysta wielu uczniów. Autobusy wożą dzieci do i ze szkoły
i na basen – razem 44 kursy dziennie. Nie ma wątpliwości, że

sołectwo

kwota funduszu
w zł

wydatki
bieżące

%

majątkowe

%

Dawidy

29 785,31

13 500,00

45

16 285,31

55

Dawidy Bankowe

46 906,00

2 000,00

4

44 906,00

96

Osiedle Falenty

46 249,32

30 847,77

67

15 401,55

33

Falenty Duże

13 058,00

8 000,00

61

5058,00

39

Falenty Nowe

32 665,52

25 665,52

79

7000,00

21

Janki

31 906,00

10 500,00

33

21 406,00

67

Jaworowa I

34 147,57

5 147,57

15

29 000,00

85

Jaworowa II

21 295,32

16 295,32

77

5000,00

23

Laszczki

25 000,00

25 000,00

100

0,00

0

Łady

20 920,08

5 000,00

24

15 920,08

76

Nowe Grocholice

51 906,00

24 906,00

48

22 000,00

42

Podolszyn Nowy

22374,16

–

–

22374,16

100

Puchały

17873,17

10000

56

7873,17

44

Raszyn I

44406

17906

40

26500

60

Raszyn II

49906

33000

66

16906

34

Rybie I

46906

39906

85

7000

15

Rybie II

46906

34906

74

17000

36

Rybie III

46906

35906

77

11000

23

Sękocin Nowy

26173,55

25173,55

96

1000

4

Sękocin Stary

37524,8

37524,8

100

0

0

Słomin

22421,07

15500

69

4421,07

20

Wypędy

17777,37

16777,37

94

1000

6

733013,24

423 961,90

58

309 051,34

42

RAZEM

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

SZKOŁA W ŁADACH – POSZCZEGÓLNE ELEMENTY INWESTYCJI
Aula widowiskowa

Aula widok ze sceny © J. Kaiper

Wewnątrz auli jest już sucho, nawet gipsowe tynki
schną na ścianach. Dach uszczelniony, okna pozakładane, zamontowane drzwi zewnętrzne. Izolacja
termiczna elewacji założona, czeka na kilka cieplejszych dni, aby na niej ułożyć tynki. Na razie aula stanowi skład materiałów do budowy ogrodzenia.

Schnąca aula © J. Kaiper

Boisko szkolne
Spod śniegu wyłoniło się boisko szkolne. Jeszcze nie można
z niego korzystać, ale niewiele brakuje. Na razie widać podbudowę z tłucznia, z której wystają studnie drenerskie. Trzy miesiące
temu na całym terenie stała woda i trzeba było ją odsączyć. Teraz
brakuje jeszcze warstwy żwiru i trawy. Obok boiska wybudowano
nowy śmietnik szkolny i budynek gospodarczy.

Izolacja bitumiczna © J. Kaiper

Hala sportowa

Śmietnik i budynek gospodarczy © J. Kaiper

Z zewnątrz od strony sali gimnastycznej,
na halę sportową nakładane jest ocieplenie.
Tylko patrzeć, jak położone zostaną tynki.
Wewnątrz pod sufitem podwieszono urządzenia wentylacyjne, które w czasie mojej
poprzedniej wizyty leżały na ziemi. Ściany
wokół są w mokrych jeszcze, gipsowych tynkach. Na podłodze hali sportowej układana
jest podwójna warstwa izolacji bitumicznej.

Boisko © J. Kaiper

Szkoła podstawowa
W nowym budynku szkoly podstawowej są już wylewki betonowe. W salach lekcyjnych schną tynki na ścianach, a pod sufitami mocowane są konstrukcje pod
panele. Wszystkie instalacje są już na swoim miejscu. W sanitariatach układana
jest glazura. Pomimo pozornego zamętu na placu, każdy wie co ma robić.

Ocieplanie hali sportowej © J. Kaiper

Malowanie klasy © J. Kaiper

Podwieszanie sufitu © J. Kaiper

Terakota i poręcze © J. Kaiper

Przedszkole
W przedszkolu trwają prace wykończeniowe. Klatki schodowe
wykładane są terakotą i zyskują stalowe poręcze, bezpieczne
dla dzieci. Ekipy kończą układanie wykładziny na podłogach.
Brakuje jej tylko w korytarzu na parterze. Pod sufitami podwieszane są panele. Pozostaje montaż drzwi wewnętrznych
i wyposażenia.
Korytarz na piętrze © J. Kaiper

Sala przedszkolna © J. Kaiper
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Dynamiczne działanie Spółki Wodnej w Raszynie
Wygląda na to, że Spółka Wodna nareszcie odzyskuje wiarygodność. Nowemu zarządowi spółki w składzie: Przewodniczący Zarządu Leszek Maor, jego zastępca Grzegorz Bąk i Sekretarz Zarządu Zbigniew Tokarz udało się przekonać
władze gminy, że warto im zaufać. Dzięki temu Rada Gminy Raszyn przyznała dotację wysokości 70 000 zł na określone zadania pod warunkiem uzyskania od członków spółki 10% tej kwoty. Jak twierdzi pan Zbigniew Tokarz, nie było
to łatwe zadanie, ponieważ w latach poprzednich nieporozumienia związane z rozliczeniami spółki nadszarpnęły jej
opinię w oczach szeregowych członków. Jednak trudności zostały przezwyciężone, wkład własny uzyskano i założone
prace wykonano zlecając je Związkowi Spółek Wodnych Piaseczno. Oto one:
••
••
••
••
••
••

konserwacja rowu U 5 w Sękocinie Starym
konserwacja rowu R 46 Dawidy/Jaworowa
konserwacja rowu 27, 27a, 27b Puchały
konserwacja rowu R 65 Dawidy Bankowe/Dawidy
konserwacja rowu R 19 Falenty Nowe
konserwacja drenów w Słominie przy ul. 6 sierpnia

1700 mb za 13 200 zł,
1600 mb za 12 400 zł,
1 000 mb za 7 800 zł,
1 900 mb za 14 700zł,
2 000 mb za 15 500zł,
6 400zł.

Inspekcja, której przewodniczył z ramienia gminy zastępca wójta
pan Michał Kucharski potwierdziła zadowalające wykonanie
wyżej wymienionych zadań, co umożliwiło dalszą współpracę
gminy ze spółką wodną. Dzięki temu tegoroczny budżet gminy
Raszyn zawiera zapis 126 400 złotych dotacji na prace wykonywane przez spółkę na terenie gminy. To wzrost w stosunku
do ubiegłorocznej dotacji, aż o 40%. Pieniądze cieszą, ale aby ich
użyć realizując kolejne zadania, trzeba znów zebrać wkład własny wynoszący 10% tej kwoty o czterdzieści procent większej niż
w roku ubiegłym. Dlatego pan Tokarz w imieniu całego Zarządu
zwraca się do mieszkańców gminy Raszyn będących członkami
Spółki Wodnej Raszyn z apelem o wpłaty na konto spółki rocznej
składki wynoszącej niezmiennie od lat 40 zł.
Konto spółki: 97 1090 1694 0000 0001 1851 7284
W czasie inspekcji zastępca wójta M. Kucharski,
radna E. Surmacz, Sp. Wodna Z. Tokarz © J. Kaiper

Ulica Sękocińska
Ulica Sękocińska w Sękocinie Starym jest odnawiana pomimo zimy. Łagodna, przyznać trzeba
pogoda sprzyja pracom, których celem jest odtworzenie ulicy sprzed jej przebudowy. Teraz
montowane są spowalniacze dokładnie w tych miejscach, w których były poprzednio. Wiosną
mają być odbudowane chodniki. Choć z pewnymi perturbacjami w Sękocinie, sprawdza się
współpraca gmina – powiat.

Gotowy spowalniacz © J. Kaiper

Spowalniacz przy przedszkolu w budowie © J. Kaiper

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper
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Hala widowiskowo sportowa
Hala widowiskowo sportowa w Raszynie weszła obecnie w taki etap budowy,
że trudno zrobić zdjęcia, które w spektakularny sposób pokazały by postęp następujący w ciągu miesiąca. Teraz trwają
prace wykończeniowe oraz wyposażanie

pomieszczeń. Z zewnątrz hali budowane są jeszcze fundamenty pod maszty
oświetleniowe boiska i piłkochwyty
mające chronić halę przed przypadkowymi uderzeniami piłek. Zakończono
układanie izolacji termicznej elewacji,
i obróbek blacharskich na dachu. Budowniczowie oczekują kilku dni cieplejszych, aby rozpocząć i zakończyć montaż zewnętrznej warstwy elewacji. Okna
pod dachem doświetlające boisko zaopatrzono w żaluzje sterowane z dołu. Trwają

też prace przy układaniu kostki brukowej
na drogach wewnętrznych i parkingach.
W miarę prac znika budowlany bałagan.
Wewnątrz wylano większość betonowych
posadzek, pod którymi przebiegają instalacje grzewcze i wodnokanalizacyjne.
Zakończono montaż wewnętrznych central wentylacyjnych.
Poczekajmy jeszcze trochę, gdy materiały zgromadzone na boisku zajmą swoje
miejsce na ścianach i pod sufitem, obiekt
zacznie przypominać halę sportową.

Hol wejściowy Ⓒ J. Kaiper

Zbrojenia pod piłkochwyt Ⓒ J. Kaiper

Wylewka w sali podnoszenia ciężarów Ⓒ J. Kaiper

Winda już jest Ⓒ J. Kaiper

Okna podsufitowe z żaluzjami Ⓒ J. Kaiper

Sala konferencyjna z widokiem Ⓒ J. Kaiper

To będzie pod sufitem i na ścianach Ⓒ J. Kaiper

Wygłuszenie nad trybunami Ⓒ J. Kaiper
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CENTRUM KLUTURY RASZYN
03.03.2018 (sobota) godz. 11:00
WARSZTATY KOMPOSTOWANIA
Dowiedz się, co lubią Twoje rośliny. Jak samodzielnie wytwarzać żyzną
glebę i organiczne nawozy. Jak dbać o kompost, aby prawidłowo się
przetwarzał i nikomu nie przeszkadzał.
03.03.2018 (sobota) godz. 16:00
„BYĆ SIKHEM” – POKAZ FILMU I DYSKUSJA
Pokaz filmu dokumentalnego o Sikhach i Gurudwarze, świątyni sikhijskiej, znajdującej się w Raszynie.
04.03.2018 (niedziela) godz. 13:00
TEATRZYK DLA DZIECI „ZIELONY KOPCIUSZEK”
Interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci, który dzięki licznym piosenkom i animacjom przeniesie dzieci w świat baśni o Kopciuszku,
jakiej dotąd nie znały.
06.03.2018 (wtorek) godz. 19:00
QLTURALNE KINO CKR „MARIA SKŁODOWSKA-CURIE”
Biograficzny film fabularny, przedstawiający obraz życia wybitnej
polskiej noblistki z fizyki i chemii, a jednocześnie wyjątkowej kobiety,
która łącząc wysoką inteligencję, wiedzę i intuicję, zdobyła uznanie
w zdominowanym przez mężczyzn świecie nauki.
10.03.2018 (Sobota) godz. 17:00
WERNISAŻ WYSTAWY „KOBIETA – MÓJ ŚWIAT”
Uroczysty wernisaż wystawy pokonkursowej, połączony z ogłoszeniem
wyników ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kobieta” i wręczeniem nagród.
10.03.2018 (Sobota) godz. 18:00
RECITAL EWY BŁASZCZYK GODZ. 18:00
W repertuarze Ewy Błaszczyk znajdują się utwory autorstwa m.in.:
Agnieszki Osieckiej, Jacka Kleyffa, Stanisława Soyki, Doroty Czupkiewicz, ks. Jana Twardowskiego, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Jana Wołka, Jacka Janczarskiego z muzyką Jerzego Satanowskiego,
Zygmunta Koniecznego, czy Włodzimierza Wysockiego. Artystce towarzyszy trzyosobowa grupa muzyków (piano, gitara i saksofon). W trakcie koncertów, nie tylko duchowym, ale także wokalnym i muzycznym
wsparciem służy aktorce córka – Marianna Janczarska.
13.03.2018 (wtorek) godz. 18:00
QLTURALNE KINO CKR „KEDI” (KINO FAMILIJNE)
Fenomenalny dokument o życiu stambulskich kotów. Stambuł to
miasto z niezwykłą, sięgającą tysięcy lat historią i zarazem jedyne
w swoim rodzaju najprawdziwsze kocie imperium. Koty, mając w nim
swoje wyjątkowe, zaszczytne miejsce, są nieodłączną częścią lokalnej
społeczności.
16.03.2018 (piątek) godz. 18:00
FILIA CKR W FALENTACH SPEKTAKL PT. „WIOSNA, WIOSNA...”
Koncert pieśni pasyjnych, w wykonaniu zespołu „Seniorki”, pod kierunkiem Edyty Ciechomskiej i Piotra Piskorza. W programie również
wiersze i przysłowia o wiośnie oraz wystawa okazjonalna. – Filia CKR
w Falentach.
18.03.2018 (niedziela) godz. 19:00
KOŚCIÓŁ ŚW. SZCZEPANA W RASZYNIE
WIECZÓR POLSKIEJ POEZJI PASYJNEJ
Wieczór polskiej poezji pasyjnej, z udziałem aktorów Teatru Polskiego:
Ewy Domańskiej i Adama Biedrzyckiego oraz zespołu villaNOwa, który
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zaprezentuje utwory muzyki dawnej (XV w. – XVII w.) – Kościół św.
Szczepana w Raszynie.
20.03.2018 (wtorek) godz. 19:00
QLTURALNE KINO CKR „MILCZENIE”
Opowieść o zderzeniu dwóch cywilizacji i religii. Akcja filmu toczy się
w XVII wieku. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów,
aby potajemnie przedostać się do Japonii – kraju, w którym wiara
chrześcijańska jest karana śmiercią.
21.03.2018 (środa) godz. 18:00
WERNISAŻ WYSTAWY „WIELKANOC W SZTUCE LUDOWEJ”
Wystawa ze zbiorów Prywatnego Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach. Prelekcję wygłosi emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marian Pokropek, etnograf i założyciel muzeum, który od ponad
40 lat gromadzi zabytki sztuki ludowej.
21.03.2018 (środa) godz. 19:00
KONCERT „CHOPIN NA WIOLONCZELĘ”
Zbiór najciekawszych transkrypcji muzyki Fryderyka Chopina, w opracowaniu znakomitego wiolonczelisty Tomasza Strahla i jednego z najwybitniejszych pianistów polskich Janusza Olejniczaka.
24.03.2018 (sobota) godz. 19:00
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Widowisko plenerowe organizowane przez Centrum Kultury Raszyn,
wspólnie z Parafią św. Szczepana w Raszynie. Misterium odbędzie się
na terenie wokół kościoła św. Szczepana w Raszynie. Wykonawcami
będą mieszkańcy gminy Raszyn. Spektakl łączący pokolenia, oparty
jest na Ewangelii Św. Łukasza. Będziemy świadkami pojmana Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym, przesłuchania przez Annasza, Kaifasza i Piłata,
drogi krzyżowej, ukrzyżowania i zmartwychwstania.
25.03.2018 (niedziela) po Mszy św. o godz. 11:30
KOŚCIÓŁ ŚW. SZCZEPANA W RASZYNIE
KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Celem
konkursu jest reaktywowanie lokalnych obrzędów ludowej tradycji
wicia palm wielkanocnych, rozbudzanie zainteresowań tradycją tworzenia palm wielkanocnych oraz zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie zbiorowej aktywności twórczej mieszkańców Gminy Raszyn.
W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy Raszyn,
od najmłodszego do najstarszego, indywidualnie lub w zespole
wykonawców. Palmy należy dostarczyć w dniu 23 marca 2018 r. (piątek w godz. 11:00 – 16:00), do kościoła pod wezwaniem św. Szczepana w Raszynie.
25.03.2018 (niedziela) po Mszy św. o godz. 18:00
KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA W RYBIU
KONCERT CHÓRU IL CANTO MAGNIFICAT „STABAT MATER”
Wyjątkowe muzyczne rozważanie Męki Pańskiej w wykonaniu chóru
żeńskiego IL CANTO MAGNIFICAT, prowadzonego przez Martę Zamojską-Makowską. Zespołowi towarzyszy kwartet smyczkowy "Sonoris"
wraz z akompaniamentem instrumentu klawiszowego w wykonaniu
Lucyny Affeltowicz.
„Stabat Mater” to na wskroś tragiczne dzieło, ukazujące mękę
i śmierć Jezusa Chrystusa z perspektywy cierpienia Jego Matki. Kompozycja G.B. Pergolesiego zajmuje w literaturze muzycznej miejsce
szczególne, należąc do najpopularniejszego dzieła pasyjnego trzech
ostatnich stuleci.

WIETNAMSKI NOWY ROK

Wietnamski Nowy Rok w Raszynie

Powitanie dostojnych gości Ⓒ A. Pluta

Święto Tết Nguyên Đan to data o niezwykłej randze w wietnamskim kalendarzu.
Wyznacza się ją w oparciu o kalendarz
księżycowy, popularny w wielu krajach
Azji. W tym roku święto Tet przypadło
16 lutego rozpoczynając Rok Psa, który
trwać będzie, zgodnie z naszym kalendarzem, do 5 lutego 2019 roku.
Święto nazywa się Tet, bo po wietnamsku oznacza to spojenie na łodydze bambusowej i symbolizuje moment
przejściowy między starym, a nowym.
W Wietnamie przygotowania do niego
przypominają nasze przygotowania
do Świąt Bożego Narodzenia, podobna
jest staranność o szczegóły, podobna
nerwowość, podobna krzątanina. Jest to
święto przede wszystkim rodzinne, nastawione na pozostawienie za sobą wszystkiego starego złego, a skierowanie się
w stronę nowego – dobrego. Jest to najważniejsze wietnamskie święto religijne.
W naszej gminie zamieszkuje na stałe
wielu Wietnamczyków. Właśnie dlatego,
od pięciu lat Gmina Raszyn, wraz ze Stowarzyszeniem Wietnamczyków w Polsce
organizuje Noworoczny Bal dla dzieci
z okazji Święta Tet. Część artystyczna
zaczęła się od Tańca Lwów, tradycyjnego widowiska taneczno – aktorskiego,
odgrywanego w rytm bębnów. Zabawiani
przez konferansjera goście mogli obejrzeć wspaniałe pokazy taneczne i artystyczne przygotowane przez raszyńską
młodzież, zarówno wietnamskiego jak
i polskiego pochodzenia. Do rangi symbolu urósł wspólny występ Rybian i artystów wietnamskich.
W tym Roku zaszczyciła nas swoją
obecnością Pani Nguyenthi Minh

Nuguyet – Konsul Generalny Republiki
Wietnamu w towarzystwie Wice Prezesa
Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce Pana Tran Anh Tuan oraz Pana Thang
Nguyen Trong Prezesa Raszyńskiego
Oddziału Stowarzyszenia. Ważna delegacja jak i raszyńscy goście przyjęci zostali
przez Wójta gminy Raszyn pana Andrzeja
Zarębę, dyrektora Szkoły podstawowej
nr 1 w Raszynie pana Andrzeja Niedbałę,
dyrektora CKR Mariusza Smolichę, radną

powiatową Katarzynę Klimaszewską
oraz radną gminy Raszyn panią Izabelę
Makarską. Po słowach powitania nastąpiło wspólnie oglądanie występów wietnamskich i polskich artystów, a następnie posiłek, podczas którego kucharze
wietnamscy serwowali swoje tradycyjne
dania. Imprezę zakończył wspaniały
pokaz fajerwerków.
Jacek Kaiper

Goście i gospodarze Ⓒ A. Pluta

Śpiewamy razem Ⓒ A. Pluta
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Miłość w rytmie country
17 lutego obchodziliśmy w Świetliku Dzień Świętego Walentego,
czyli coraz bardziej popularne „Walentynki”. Podczas comiesięcznego spotkania w ramach cyklu „Impresje muzyczne” wystąpił
przed nami zespół Cold Beer, który, jak twierdzą jego członkowie, bakcyla kowbojskiej przygody złapał na piknikach muzyki
country w Pakosławiu koło Wrocławia i oczywiście w Mrągowie. Cold Beer poznaliśmy w listopadzie 2016 roku, a że wspólnie spędzony wieczór był bardzo udany – obiecaliśmy sobie, że
spotkamy się ponownie. I słusznie, ponieważ i tym razem piosenki prezentowane przez zespół bardzo przypadły publiczności
do gustu. Dopiero trzy bisy zaspokoiły apetyt publiczności. Było
klaskanie, rytmiczne potupywanie i wspólne śpiewanie. Obiecaliśmy sobie, że podczas kolejnego spotkania zamiast krzesełek
– będzie parkiet do tańczenia.

SPOTKANIA HISTORYCZNE

Dr K. Jabłonka w trakcie wykładu Ⓒ M. Kaiper

W niedzielę, 28 stycznia, odbyło się w Świetliku drugie Spotkanie Historyczne poświęcone 100. leciu odzyskania przez Polskę
niepodległości. Tym razem, w związku ze 155 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego, prelekcję na temat „Powstanie
Styczniowe w ocenie i działaniach Józefa Piłsudskiego” wygłosił dr Krzysztof Jabłonka - historyk o niezwykle rozległej wiedzy i talencie oratorskim. Na spotkanie przyszło niewiele osób,
ale Ci, którzy pojawili się w niedzielny wieczór w Świetliku, byli
zadowoleni z wysokiego poziomu wykładu. Dyskusja, można
rzec - w kuluarach, trwała prawie tyle czasu co prelekcja.
Kolejne spotkanie pt. „Rakowiecka – ostatnia droga Wyklętych”
odbędzie się 11 marca o godz. 18.00. W trakcie – prelekcja nt.
wystaw otwartych w ostatnim czasie przez Instytut Pamięci
Narodowej, a poświęconych upamiętnieniu losu Żołnierzy
Wyklętych oraz film „Łączka”.

Babski Klub Międzypokoleniowy i Klub Nastolatków SPOKO
Babski Klub Międzypokoleniowy wznowił działalność od lutego spotkania instruktorzy i uczestnicy obydwu Klubów będą przy2018 r.. Spotkania będą odbywały się co dwa tygodnie, a podczas gotowywać wielkanocne ozdoby świątecznych stołów.
Szczegółowe informacje o terminach zajęć znajdziecie Pańnich Panie znów będą wyczarowywać cuda swoimi rękami. Na
pierwszych – powstawały szklane ogródki, podczas kolejnych stwo na www.facebook/swietlicarybie
planowane jest ozdabianie pudełek metodą decoupage, kolejne – to
robienie ozdób świątecznych i poznawanie zasad zdrowego żywienia.
Zajęcia prowadzi p. Ela Szeląg.
Od marca zaczynamy spotkania
Klubu Nastolatków SPOKO – sekcja
DIY. Podczas zajęć, prowadzonych
przez p. Ewę Janiec i p. Joasię Rokicką,
starsze dzieci i młodzież będą urządzać swoje pokoje, ozdabiać skrzynie
na skarby, szyć poduchy i gotować.
24 marca, w sobotę, od godz. 11:00
– 13:00 zapraszamy na Rodzinne
W wirze pracy Ⓒ E. Szeląg
Prawie kończymy Ⓒ E. Szeląg
Jeden z ogródków Ⓒ M. Kaiper
Warsztaty Wielkanocne. Podczas
14
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PRZEDSZKOLNE SPRAWY

WARSZTATY LODOWE W PRZEDSZKOLU NR 3
„WYSPA SKARBÓW”
„Zima, zima za oknami, bawcie się dzieciaki z nami”…
Przedszkolaki z „Wyspy Skarbów” od początku astronomicznej
zimy niecierpliwie czekały na prawdziwą zimową aurę. Dzieci
przez cały styczeń wzbogacały swoją wiedzę o kalendarzu
pogody, porach roku i miesiącach. Niektóre z nich, zwłaszcza te
najmłodsze, z niedowierzaniem słuchały na zajęciach o śnieżnych zaspach, mrozie i lodzie. Prawdziwie zimowe obrazki
mogły oglądać jedynie w książkach i filmach. Eksperymentowały z lodem „wyprodukowanym” w zamrażalniku. Gdzie jesteś
Zimo? – zastanawiały się dzieci. Czy mamy pochować ciepłe
rękawiczki i czapki? – pytali rodzice.

ukazał się blask zachwytu i podziwu. Bo zobaczyć gotową
rzeźbę to jedno, ale samemu ją tworzyć, to zupełnie innego
rodzaju doznanie artystyczne. Na szczęście mroźna pogoda nam
sprzyjała i jeszcze przez wiele dni lodowa wiewiórka codziennie
rano witała wszystkich przy wejściu do przedszkola.
Iwona Zawiślak Katarzyna Izdebska

Na szczęście w połowie stycznia zawitała prawdziwa zima.
Dzieci z radością wybiegły bawić się na pierzynce białego puchu,
wydeptywały ścieżki, rysowały obrazki na śniegu i rzucały śnieżkami do celu. Natychmiast w ogrodzie przedszkolnym pojawiły
się bałwanki, które ciekawie zaglądały przez okna do przedszkolnych sal. Wreszcie też można było zebrać prawdziwy śnieg do
zimowych doświadczeń i eksperymentów.
Dodatkową atrakcją stał się ogromny blok lodowy, który
pojawił się pewnego ranka w ogrodzie przedszkolnym. Może
to sprawka Elzy z „Krainy lodu”, Królowej Śniegu, a może kogoś
innego? Ciekawość przedszkolaków nie miała granic, dlatego
tuż po śniadaniu wszystkie grupy spotkały się w ogrodzie przy
lodowej niespodziance. Teraz z bliska można było podziwiać
wielką bryłę lodu i rzeźbiarza,
który przy pomocy piły elektrycznej, specjalnych tarek
i dłut rozpoczął swoje lodowe
dzieło. Po kilku minutach ze
śnieżnego pyłu zaczęła się
wyłaniać postać sympatycznej wiewiórki. Nie brakowało
chętnych przedszkolaków,
którzy sami próbowali swoich sił jako artyści rzeźbiarze
i z zapałem tworzyli wiewiórczy ogon. Kiedy dzieło zostało
ukończone, w oczach dzieci
KURIER RASZYŃSKI NR 84/2018 | WWW.RASZYN.PL
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy
Rodzina to jedna z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Większość ludzi
kojarzy swój dom rodzinny z miłością,
bezpieczeństwem, opieką oraz wsparciem. To właśnie w rodzinie uczymy się
jak kochać i być kochanym. Jednak nie
zawsze jest to możliwe.
Czasami spotyka nas wielka krzywda
ze strony tych, którzy powinni być dla nas
przykładem i ostoją w trudnych chwilach.
Co wtedy? Czy można z tym cokolwiek
zrobić?
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla
Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby,
jesteś uwikłany w przemoc domową,
potrzebujesz porady w trudnej sytuacji
życiowej udzielamy porad i konsultacji
w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
i Przeciwdziałania Przemocy w Raszynie
znajduje się przy ul. Poniatowskiego 20
(budynek biblioteki – boczne wejście)
i jest otwarty od poniedziałku do piątku
w godzinach 10:00 – 18:00 gwarantując osobom zgłaszającym się dyskrecję
i komfort psychiczny.
Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów
w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie oraz udzielenie pomocy i wsparcia
zgłaszającym się osobom.

•• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez udział
w grupach wsparcia
•• Gromadzenie aktualnych informacji
o miejscach pomocy oraz kompetencjach
służb i instytucji z terenu gminy i powiatu
zajmujących się systemową pomocą dla
rodziny.
•• Współdziałanie z innymi podmiotami
zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie.

DO ZADAŃ PUNKTU
KONSULTACYJNEGO
NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
•• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień
i przemocy w rodzinie
•• Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych,
socjalnych i profilaktycznych w sprawach
uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
•• Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji
o zmianie szkodliwego wzoru picia
•• Motywowanie osób uzależnionych od
alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w placówkach
lecznictwa odwykowego
16
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Punkt Konsultacyjny współpracuje
z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Raszynie.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich
ma problem z agresją, alkoholem, narkotykami, dopalaczami lub innymi uzależnieniami możesz zgłosić się po bezpłatną pomoc.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Raszyńskie Cyfrowe Archiwum
Tradycji Lokalnej

Od 2013 r. nasza biblioteka gromadzi,
opracowuje i udostępnia fotografie,
dokumenty oraz pamiątki dotyczące

przeszłości gminy Raszyn. Są one eksponowane na podstronie ogólnopolskiego
projektu CATL (Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej) www.raszyn.archiwa.org.
Kolekcja liczy obecnie ponad 800 obiektów i wciąż się powiększa. W lutym br.
nawiązaliśmy współpracę z falenckim
Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym, dzięki czemu udało nam się zdigitalizować m.in. fotografie z pochodzącego z 1965 r. albumu „Falenty: zespół
pałacowy”, opracowanego przez Panią
Martę Fabianowicz. Jest to dla nas tym
cenniejsze, że do tej pory posiadaliśmy
w repozytorium bardzo niewiele obiektów związanych z Falentami. Szczególnie dziękujemy Panu Profesorowi Wiesławowi Dembkowi oraz Pani Jadwidze
Antos, dzięki którym te materiały będą

mogły zostać wyeksponowane w Internecie. Dziękujemy także Pani Zofii Majcherowicz, która ofiarowała nam pochodzącą z 1915 r. kartę pocztową z wierszem
Kazimierza Brodziskiego „Pola raszyńskie”. Ta cenna pamiątka również została
zdigitalizowana i udostępniona w CATL.
Wszystkich Mieszkańców Gminy Raszyn
gorąco zachęcamy do przekazywania
bądź udostępniania do zeskanowania fotografii, dokumentów i pamiątek
dotyczących Państwa rodziny lub gminy
Raszyn. Projekt CATL nie jest ograniczony
czasowo. Dla Darczyńców mamy pamiątkowe magnesy z urokliwymi widokami
starego Raszyna. Zapraszamy do współpracy – tylko dzięki Państwa zaangażowaniu nasze wspólne archiwum będzie się
rozwijać.

Sztuka makijażu:
spotkanie z wyjątkową wizażystką
Paleta i pędzle to jej nieodzowne atrybuty. Z okazji Dnia Kobiet wszystkie
Panie zapraszamy na spotkanie z Wiolettą Wypijewską-Stępień, profesjonalną wizażystką, jurorką w Ogólnopolskich Mistrzostwach Makijażu, ekspertką
kobiecych magazynów i portali internetowych, wykładowczynią, prowadzącą szkolenia i współautorką albumu „The Art of
make-up. Kreatywna sztuka makijażu”
(Warszawa, 2014). Jako pierwsza Polka
w historii zdobyła pierwsze miejsce
w Międzynarodowych Mistrzostwach
Makijażu Profesjonalnego (Beauty International Dűsseldorf, 2010). Podczas spotkania nasz Gość pokaże prezentację

z najciekawszymi autorskimi makijażowymi kreacjami, opowie o najmodniejszych obecnie trendach w kosmetyce i o swojej pracy m.in. przy stylizacji
gwiazd w serialach, teledyskach, programach telewizyjnych, czy sesjach zdjęciowych. Wykona też „na żywo” makijaż
i doradzi, jak się malować, żeby wyglądać
i czuć się jak najlepiej. Więcej o Wioletcie
Wypijewskiej-Stępień i jej pasji na stronach www.wizazwarszawa.pl oraz www.
facebook.com/wiolawypijewska/. Spotkanie odbędzie się 16 marca (w piątek)
o godz. 18:00 w czytelni biblioteki głównej, przy ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie. WSTĘP WOLNY!
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GMINNY OŚRODEK SPORTU

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie –
sportowe podsumowanie roku 2017

Boisko ORLIK Raszyn

Mini Liga Mistrzów, Ogólnopolski Bieg
Raszyński, Międzynarodowy Turniej
Boksu im. Michała Szczepana, Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości
i Wszechstronności w pływaniu oraz Turniej Podnoszenia Ciężarów to imprezy
organizowane w Gminie Raszyn na najwyższym, bo ogólnopolskim szczeblu.
Zwykle są objęte honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Wojewody Mazowieckiego, Starosty Pruszkowskiego i Wójta Gminy Raszyn pana
Andrzeja Zaręby.
Kolejne imprezy zorganizowane
w 2017 roku na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i gminnym to: Turniej siatkówki, Turniej koszykówki, Turniej tenisa
stołowego, Gminne zawody szkół podstawowych w pływaniu, Biegi przełajowe
dla szkół podstawowych, Turniej dzikich
drużyn w piłce nożnej, Gminne zawody
Juniorków w pływaniu, Memoriał szachowy ku czci A. Radziewicza, Maraton
fitness, Projekt Zumba i wiele innych.
Wszystkie cieszą się zainteresowaniem

sportowców małych i dużych i mieszkańców biorących czynnie udział w rekreacji.
W 2017 roku zorganizowaliśmy kilkadziesiąt projektów dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów. Poza turniejami,
które następują zgodnie z harmonogramem sportowym GOS, przez cały rok prowadzimy też dla mieszkańców cykliczne
zajęcia na basenie i salach. Są to: nauka
i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży, aerobic, akademia ruchu, karate,
kinder judo, zdrowa sylwetka, aqua aerobic, zajęcia dla seniorów i niepełnosprawnych (na basenie i na sali) oraz zajęcia
dla niemowlaków. W czasie zimowych
ferii i wakacji wspieramy jednostki samorządowe w organizacji bezpłatnych zajęć
na basenie dzieci i młodzieży.
W związku ze stałym zainteresowaniem nowymi formami sportu i rekreacji, nadal rozbudowujemy naszą ofertę
usługową. Cały rok 2017 na bieżąco
współpracowaliśmy z gminnymi szkołami, Klubami seniorów, Centrum Kultury
Raszyn, Świetlicą Środowiskową w Rybiu

Park Jordanowski przy pływalni
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Boisko WRONIK Raszyn

i Ogniskiem Wychowawczym w Jaworowej. Kontynuujemy dobrą współpracę
z raszyńskimi klubami sportowymi
KS Raszyn i UKS Łady.
2017 rok to kolejny udany rok współpracy ze szkołami, przedszkolami i podmiotami zewnętrznymi korzystającymi
na zasadach komercyjnych z usług GOS.
Z prowadzonej przez nas nauki pływania
korzystają placówki oświatowe z ościennych gmin. To pozwala nam wykonać
założony dochód. Wprowadzona przeze
mnie strategia obłożenia pływalni
od 6:00 do 22:00 maksymalnie zoptymalizowała wykorzystanie obiektu przez
Klientów wewnętrznych i zewnętrznych.
Bardzo ważnym obszarem, do którego
zawsze, jako administrator, przykładam
szczególną uwagę jest infrastruktura
sportowa, zarządzanie powierzonymi
nieruchomościami i obiektami sportowymi. Na sprawne zarządzanie składają się: bieżące kontrole i przeglądy
techniczne, utrzymanie nieruchomości
w stanie niepogorszonym przy ciągłej

Sala 65-1

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Brodzik dla dzieci Pływalnia Raszyn

Pływalnia w Raszynie

Hala Sportowa w Raszynie – w trakcie budowy

ich amortyzacji. To niezbędnik dla bezpieczeństwa użytkowników wszystkich
obiektów sportowych.
Kolejny ważny moduł działań Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie w 2017
roku to realizacja finansowego planu
dochodów. Na początku 2017 wysoko
postawiona przez mnie poprzeczka zakładała dochód w wysokości 1 742 500 zł.
Wiedziałam, że to duże wyzwanie
dla mnie i całego zespołu pracowników
GOS, gdyż w godzinach 8:00 – 14:00
z pływalni bezpłatnie korzystają gminne
szkoły oraz kluby seniora. Skupiliśmy się
więc na usługach komercyjnych w godzinach 14:00 – 22:00. Dobrane zajęcia,
szeroki pakiet usług, zainteresowanie
Klienta oraz maksymalne wykorzystanie

obiektów pozwoliło nam zrealizować założony cel w kwocie 1 720 782 zł
(98,75%). I to jest największy z dochodów
Gminnego Ośrodka Sportu.
Rok 2017 był dla GOS rokiem bardzo pracowitym, sprzyjającym rozwojowi sportu i rekreacji. Jako instytucja
gminna GOS zdobył zaufanie Klientów,
którzy chętnie odwiedzają nasze obiekty
sportowe. Odpowiednie standardy,
wypracowane normy, obsługa Klienta
zewnętrznego i wewnętrznego pozwoliły nam maksymalnie wykonać zadania
statutowe Gminnego Ośrodka Sportu
w Raszynie. A to zasługa całego zespołu
pracowników GOS, za co chciałam bardzo
podziękować. Nasza wspólna praca przekłada się na zadowolenie i satysfakcję

I NA KONIEC TO CO NAJWAŻNIEJSZE: ODWIEDZINY NASZYCH KLIENTÓW:
Wizyty na pływalni:
Klienci indywidualni
Uczniowie szkół gminnych

ROK 2015 – ilość
ROK 2016 – ilość
ROK 2017 – ilość
wejść
wejść
wejść
158 084
180 504
177 725
23 336

28 208

27 447

Seniorzy

1 792

2 170

2 271

Niepełnosprawni

1 879

2 235

2 268

Raszyńska Karta Dużej Rodziny

1 165

naszych Klientów. Harmonogram imprez
sportowych na rok 2018 zawiera aktualnie 55 wydarzeń dla wszystkich mieszkańców Gminy Raszyn oraz pasjonatów
sportu i rekreacji. Cyklicznie organizujemy imprezy o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.
Sport jest ważnym obszarem życia
Raszyna. Kluby i sekcje sportowe oraz
raszyński samorząd z Wójtem Gminy
Raszyn panem Andrzejem Zarębą
na czele, są zawsze otwarci na wszelkie nowe formy działań sportowych.
A ostatnie lata pokazują, że infrastruktura sportowa jest nieustannie modernizowana i rozwijana. Jako jedna z nielicznych gmin w okolicy od ponad 15-tu lat
posiadamy własną pływalnię, w ostatnich
latach powstały dwa boiska w programie „Orlik, wielofunkcyjne boisko „Wronik”, a od 2016 roku zaczęliśmy aktywne
prace nad budową wielofunkcyjnej hali
sportowej, która dopełni bazę sportową
w ramach Raszyńskiego Centrum Sportu.
Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
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Galeria młodego artysty
WIELKANOCNE POCZTÓWKI
Dawno, dawno temu, kiedy nie było jeszcze Internetu ludzie pisali do siebie listy. Opisywali w nich co robią, jak się czują, czasem przesyłali swoje zdjęcia. A każdą ważną okazję podkreślali wysyłając pocztówki z życzeniami obowiązkowo na święta
Bożego Narodzenia i oczywiście Wielkanoc. Teraz wysyłają sms-y albo mrugające obrazki z życzeniami, które błyskawicznie
można rozesłać do wielu osób. Ale czasem tęsknimy do dawnych pocztówek. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Raszynie też
zatęskniły i postanowiły same takie życzenia świąteczne przygotować. Prawda, że ładne? Korzystając z ich prac i ja przesyłam wszystkim czytelnikom Galerii Młodego Artysty życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.
Przedszkolaczek

Anna Kozłowska kl. Ie

Gabriela Brzeska kl. Ib

Jagoda Szymczyk kl. Ia

Julia Jarmolik kl. Ie

Julia Kłopotowska kl. Ib

Linda Nguyen kl. IVb

Nina Staniszewska kl. Ie

Zosia Stachera kl. IIIh

Joanna Szymczyk kl. Ia

Julia Stachowicz kl. Ib

Wiktoria Włodarska kl. Ib

