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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

Czy wiesz, że…
dzięki uważnemu przyglądaniu się przez władze gminy 
każdej wydawanej złotówce, możemy zaproponować 
naszym mieszkańcom opłaty lokalne, które w porównaniu 
np. z Warszawą są niższe o 1000 zł rocznie. (str. 3)
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Przygotowania do Wielkanocy
Duchowe przygotowania do największych świat chrześcijańskich – Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, rozpoczęte Środą Popielcową, kończy Wielki Tydzień. Jeszcze wcze-
śniej w raszyńskich parafiach miały miejsce wydarzenia, które podkreśliły nasze 
dążenie do zrozumienia i przeżywania świąt.

Droga Krzyżowa

W piątek poprzedzający Wielki Tydzień 
mieszkańcy gminy Raszyn wzięli udział 
w Drodze Krzyżowej, która odbyła się na 
trasie pomiędzy kościołami parafialnymi 
w Rybiu i Raszynie. W czasie uroczystej 
Mszy Świętej w kościele pw. Św. Bartło-
mieja Apostoła na Rybiu, która poprze-
dziła Drogę Krzyżową, ksiądz proboszcz 

Dominik Koperski w pięknym kazaniu 
podniósł sprawę miłości płynącej z ukrzy-
żowania, jako świadectwa o miłości Boga 
do ludzi i  głównego tworzywa mocy 
i  trwałości związków pomiędzy mał-
żonkami. W czasie wędrówki z Krzyżem 
wszystkie nauki wygłaszane na stacjach 

Męki Pańskiej dotyczyły pośrednio lub 
bezpośrednio tego tematu, a wspierały 
je cytaty z  pism papieży: Benedykta, 
Franciszka oraz Świętego Jana Pawła II. 
Ksiądz Prałat Zdzisław Karaś uroczyście 
przyjął Krzyż w swoim kościele wyrażając 
nadzieję, że Droga Krzyżowa, która zgro-
madziła tak wielu wiernych, stanie się 
zwyczajem powtarzanym w następnych 
latach. Wędrówka z Krzyżem pomiędzy 
kościołami zyskała przychylność pro-
boszczów i wiernych obu parafii, którzy 

bardzo licznie przybyli, aby w modlitew-
nym skupieniu towarzyszyć w cierpieniu 
Panu Jezusowi. Jak zwykle w takich oko-
licznościach do pomocy w organizacji nie 
zabrakło strażaków, którzy od początku 
do końca czuwali nad sprawnym i bez-
piecznym przebiegiem uroczystości.

Misterium Męki Pańskiej

Następnego dnia, w  sobotę, Centrum 
Kultury Raszyn w porozumieniu z para-
fią Św. Szczepana w Raszynie wystawiło 
na terenie wokół kościoła Misterium 
Męki Pańskiej. Na podstawie scenariu-
sza pióra pani Krystyny Smolicha, setka 
mieszkańców i osób współpracujących, 

przygotowywała od dwóch miesięcy 
występ. My, widzowie weszliśmy w świat 
na poły realny; bariery grodziły prze-
strzeń, na której po przeciwnej od nas 
stronie odbywało się misterium sprzed 
dwóch tysięcy lat. Tu współczesność, 
a  tam przeszłość. Jedno splecione 
z  drugim. Przedstawienie zaczęło się 
od sceny w Ogrodzie Oliwnym, a skoń-
czyło na Ukrzyżowaniu i  zaznaczo-
nym tylko Zmartwychwstaniu. Dźwięk, 

obraz przemawiały do zmysłów, jed-
nak górę nad nimi brała treść Męki Pań-
skiej bliska wszystkim widzom. W nie-
jednych oczach szkliły  się łzy. Lepiej 
ode mnie o tym wydarzeniu opowie 
film, na szczęście powstał, jest umiesz-
czony na stronie CKR, oto adres: www.
facebook.com/RaszynCentrumKultury/
videos/1889439391345972/ 

Jacek Kaiper

DROGA KU WIELKIEJ NOCY

Uroczysta msza Ⓒ J. Kaiper

Jezus pojmany Ⓒ J. Kaiper

Od Anasza do Kajfasza Ⓒ J. Kaiper

Ukrzyżowanie Ⓒ J. KaiperDroga Krzyżowa Ⓒ J. Kaiper

Szymon z Cyreny Ⓒ J. Kaiper
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Polityka niskich cen

Niskie ceny, to nic innego po drugiej stro-
nie rachunku, jak niskie opłaty; a to, czy 
w  gminie jest drogo, czy tanio zależy 
od decyzji władz samorządowych. To wła-
śnie one, na mocy ustawy o samorządzie 
gminnym z 1990 roku, decydują o warun-
kach życia mieszkańców w takich dzie-
dzinach jak: zagospodarowanie prze-
strzenne, zaopatrzenie w wodę, odbiór 
ścieków, stan ulic, utrzymanie porządku, 
edukacja publiczna, a także o rozwoju 
kultury, sportu, opieki zdrowotnej, utrzy-
maniu gminnej zieleni czy o tworzeniu 
warunków do działania społeczności 
lokalnej. Do samorządu należą również 
decyzje jakie podatki lokalne będą pła-
cić mieszkańcy. 

Poszukiwanie dofinansowania 
zewnętrznego
Miarą rozwoju każdej jednostki teryto-
rialnej są inwestycje publiczne. Jeśli ich 
nie ma lub są niewielkie, mieszkańcy 
nabierają przekonania, że samorząd źle 
zarządza wspólnym gospodarstwem. 
Dlatego samorządy starają się o jak naj-
większe finanse. Wielu włodarzy znaj-
duje je w kieszeniach swoich mieszkań-
ców, podnosząc podatki lokalne i opłaty. 
Raszyn poszedł inną drogą. Postawił 
na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, 

które oferują instytucje krajowe i unijne. 
To znacznie trudniejsze, ponieważ 
wymaga przygotowania skomplikowa-
nych i  rzetelnie opracowanych wnio-
sków, których jakość wyznacza nie tylko 
znajomość tematu, ale też skrupulatność 
i poszanowanie dla stawianych kryteriów. 
W Urzędzie Gminy Raszyn zadania te pro-
wadzi wyspecjalizowany referat, którego 
skuteczność potwierdzają wysokie pozy-
cje w konkursach i idące za tym finanse 
dla gminy. Bez środków unijnych czy 
ministerialnych wiele z naszych inwesty-
cji nie doszłoby do skutku lub ich budowa 
była znacząco dłuższa. 

Polityka niskich 
kosztów utrzymania
Poziom wysokości wpłat do gminnego 
budżetu to ważny wskaźnik polityki pro-
wadzonej przez gminy. Analiza opłat, 
jakie na mieszkańców nakładają władze 
samorządowe świadczy o ich stosunku do 
mieszkańców, o uwzględnianiu potrzeb 
i możliwości, a także o jakości gospodaro-
wania gminnymi finansami. Wójt Gminy 
i Rada Gminy Raszyn od wielu lat dokła-
dają starań, aby podatki i opłaty płacone 
przez mieszkańców były na możliwie naj-
niższym poziomie. 

Koszty gminnych usług i podatki 
w Raszynie i gminach okolicznych
Analiza danych z Gminy Raszyn oraz oka-
lających ją gmin: Nadarzyna, Michałowic, 
Brwinowa, Lesznowoli oraz Warszawy – 
to ciekawe zestawienie. Jednoznacz-
nie wskazuje ono na fakt, że w Gminie 
Raszyn płacimy najmniej. Każda stawka: 
za wywóz śmieci, segregowanych i zmie-
szanych, za podatek od nieruchomości, 
dostarczanie wody i odbiór ścieków (te 
dwa ostatnie wpłacane do gminnego 
przedsiębiorstwa Eko Raszyn) jest u nas 
najniższa. 

Najtaniej w Gminie Raszyn
Ostatnie dwie rubryki w tabeli zawierają 
podliczenie kosztów, jakie w analizowa-
nych gminach płaci rocznie statystyczna, 
4 osobowa rodzina. Jak widać z powyż-
szego wyliczenia w Gminie Raszyn pła-
cimy o prawie 240 zł mniej niż w Gmi-
nie Nadarzyn, a prawie 600 zł mniej niż 
w Lesznowoli. Opłaty w domach leżących 
na terenie Warszawy wynoszą o 1080 zł 
więcej. W podliczeniu nie uwzględniono 
podatku od nieruchomości, ponieważ 
zależy on od powierzchni nieruchomości. 
Gdyby go uwzględnić, to różnica w kosz-
tach utrzymania byłaby jeszcze większa. 

Jacek Kaiper

PODATKI I OPŁATY W GMINIE

Tabela opłat lokalnych w Gminie Raszyn i gminach okolicznych

Gmina Opłaty za śmiecie 
segregowane

Opłaty za śmiecie 
niesegregowane

Podatek 
od nieruchomości 
budynki mieszkalne

Woda dla 
gospodarstw 
domowych

Ścieki 
bytowe

Roczny koszt dla 
4.osobowej rodziny (bez 
pod. od nieruchomości) 
segregującej śmieci

Roczny koszt dla 
4. osobowej rodziny (bez 
pod. od nieruchomości) 
nie segregującej śmieci

Warszawa
60 zł od rodziny 

3 osobowej  
i większej

72 zł od rodziny 
3 osobowej 
i większej

0,77 m2 4,54 zł/m3 11,47/m3  3 021 zł 3 169 zł

Lesznowola 3,2 zł/m3 wody 6,4 zł/m3 wody 0,75 zł/m2 3,49 zł/m3* 8,79 zł/m3 2 556 zł 2 690 zł

przeliczone 
na osobę 9,6 zł/osobę 19,20 zł/ osobę     

Brwinów 12 zł/osobę 24 zł/osobę 0,72/m2 4,18 zł/m3 9,52 zł/m3 2 546 zł 3 124 zł

Michałowice 11 zł/osoby 22 zł/osobę 0,81 zł/m2 4,29 zł/m3 8,00 zł/m3 2 298 zł 2 826 zł

Nadarzyn
9 zł/osoby 

pow. 5 osób 
w rodzinie – 4,5 zł

19 zł/osobę 0,55 zł/m2 2,78 zł/m3 9,42 zł/m3 2 189 zł 2 669 zł

Raszyn 9 zł/osobę 13 zł/osobę 0,55 zł/m2 3,42 zł/m3* 5,16 zł/m3* 1 959 zł 2 192 zł

*Gminy Lesznowola i Raszyn naliczają abonamenty przy wodzie i ściekach
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RADA GMINY RASZYN

L Sesja Rady Gminy

Uchwała specjalna
P i ę ć d z i e s i ą t a  Se s j a  Ra d y  Gm i ny 
Raszyn miała wyjątkowo uroczystą 
oprawę ponieważ została zwołana 
w Dzień Kobiet. Po stwierdzeniu kwo-
rum Przewodniczący Rady wprowadził 
do porządku obrad uchwałę w sprawie 
uczczenia 50 rocznicy demonstracji 
studenckich w marcu 1968 roku. Z oka-
zji 50  rocznicy protestów studentów, 
uczniów szkół średnich i młodych robot-
ników z  marca 1968 roku Rada Gminy 
Raszyn, jak stwierdzono w uchwale i przy-
jęto aklamacją, wyraża szacunek dla 
wszystkich walczących wówczas o wol-
ność i demokrację oraz dziękuje za soli-
darność z prześladowanymi. Następnie 
Wójt pan Andrzej Zaręba złożył ser-
deczne życzenia wszystkim paniom obec-
nym na sesji, w czym wsparł go Przewod-
niczący Rady pan Dariusz Marcinkowski, 
po czym panowie wręczyli paniom kwiaty. 

Uchwały
Po chwili powrócono do obrad. Z początku 
Rada przyjęła protokół z  XLIX Sesji, 
następnie uchwałą wyraziła zgodę 
na działania Wójta Gminy zmierzające 
do przekazania środków finansowych 
dla Komendanta Stołecznego Policji 
celem poprawy warunków pracy raszyń-
skich policjantów w związku z budową 
nowego komisariatu. Kolejno uchwalono 
sprzedaż nieruchomości położonej we wsi 
Wypędy, następnie sprzedaż bezprzetar-
gową maleńkiej działki w obrębie Raszyn 

01, po czym przyjęto uchwałą zmiany 
w budżecie gminy na rok 2018 oraz pod-
jęto uchwałę w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn 
na lata 2018 – 2030. Uchwałą przyjęto pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi w gminie oraz sposobami zapobie-
gania bezdomności. Podjęto także dwie 
uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego we 
wsi Łady oraz wsi Podolszyn Nowy w rejo-
nie ulicy Długiej.

Uchwały w sprawie budowy 
ścieżek rowerowych.
Niedługo rozpocznie się budowa ście-
żek rowerowych, ponieważ Rada Gminy 
podjęła trzy uchwały w  tej sprawie. 
Każda z nich odnosi się do innego frag-
mentu trasy: od granic Warszawy Aleją 

Krakowską do Falent, przez ulice Spor-
tową, Raszyńską Warszawską do Dawid 
oraz w  ciągu ulicy Pruszkowskiej. 
W uchwałach tych Rada wyraża zgodę 
na zawarcie porozumienia o udostęp-
nieniu przez powiat pruszkowski czę-
ści pasa drogowego w celu zaprojekto-
wania i  budowy zintegrowanych sieci 
tras rowerowych w Gminie Raszyn. Jak 
zawarto w uzasadnieniu „do dyspono-
wania nieruchomością na potrzeby pro-
jektu konieczne jest zawarcie stosownego 
porozumienia z powiatem pruszkowskim 
w sprawie przekazania zarządzania czę-
ścią drogi pomiędzy powiatem pruszkow-
skim, a inwestorem przedsięwzięcia, czyli 
gminą Raszyn”, a budowa trasy rowerowej 
odbywać się będzie ze środków budżeto-
wych gminy Raszyn. 

Jacek Kaiper

„Wszystko w naszym życiu jest ograniczone
nic nie należy do nas całkowicie i na zawsze”
                 Christian Schutz

Wspomnienie o naszym Koledze świętej 
pamięci Stanisławie Cuper.
 My członkowie Klubu Seniora Raszyn 
jesteśmy wstrząśnięci tragicznym w skut-
kach wypadkiem samochodowym, który 
wydarzył się 19 marca bieżącego roku 
w Raszynie, w którym zginął nasz Kolega, 
Stanisław Cuper.
 Pamiętamy Go z ostatniego comie-
sięcznego spotkania seniorów, był pełen 
radości i optymizmu życiowego. Opowia-
dał o przygotowywaniu się do udziału 
w IX Maratonie Raszyńskim, w którym 
zwykle brał czynny udział. Miał mieć nr 30 

– numer ten był wolny. Uczestnicy mara-
tonu uczcili śmierć Kolegi minutą ciszy. 
Miał zapewne jeszcze wiele innych pla-
nów życiowych. Zachowamy w pamięci 
świętej pamięci Stanisława Cupra, jako 
osobę pogodną, życzliwą każdemu, chęt-
nie biorącą udział w  pracach na rzecz 
Klubu, który był przez wszystkich lubiany. 
Taki pozostanie w naszej pamięci.
 Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci naszego Kolegi świę-
tej pamięci Stanisława Cupra. Zarząd 
i  członkowie Klubu Seniora składają 
szczere wyrazy współczucia pogrążonej 

w żałobie Żonie z Rodziną zmarłego świę-
tej pamięci Stanisława Cupra. Łączymy się 
w modlitwie za jego duszę.

Zarząd i członkowie Klubu Seniora Raszyn

L Sesja rady Gminy Raszyn Ⓒ J. Kaiper

Stanisław Cuper podczas Biegu Raszyńskiego 2016, 
fot. M. Makarska
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Komisariat Policji – budowa rozpoczęta

Po wielu latach starań, ruszyły prace 
budowlane Komisariatu Policji w Raszy-
nie. Nową inwestycję przedstawiamy 
tym chętniej, że powstaje ona nie tylko 
na skutek naszych oczekiwań, ale przede 
wszystkim dzięki naszym staraniom i fun-
duszom. Od lat w budżecie gminy kwoty 
1,5 do 2 mln przeznaczane były na dofi-
nansowanie budowy nowego komisariatu 
i w roku następnym wracały do budżetu. 

W tym roku to się udało. Warto wspo-
mnieć, że pomimo sporego obciąże-
nia kosztami innych wielkich inwesty-
cji gmina Raszyn przeznaczyła 1,5 mln 
na wsparcie budowy komisariatu, które 
obok pieniędzy wpłacanych na dodat-
kowe etaty biurowe i zakup samochodów 
stanowią istotny wkład samorządu Gminy 
Raszyn w utrzymanie bezpieczeństwa 
na swoim terenie. Gdy tylko rozpoczęły się 
pierwsze prace na placu budowy pojawiła 

się inspekcja członków Komisji Bezpie-
czeństwa Rady Gminy: Krystyny Górskiej, 
Tadeusza Pawlikowskiego, Ryszarda 
Kowalczyka oraz Michała Kucharskiego – 
wice Wójta. Nowy komisariat powstaje 
na placu obok istniejącego, tak że miesz-
kańcy nie będą mieli kłopotu z trafieniem 
tam w razie potrzeby. Bliskość obu obiek-
tów umożliwia fotografowanie etapów 
budowy z okien starego budynku.

Jacek Kaiper

Dzielnicowi w Gminie Raszyn
Aspirant Sławomir Ciastek 
tel. 505 199 626 jest dzielnico-
wym rejonu służbowego nr 24 
Komisariatu Policji w Raszynie, 
który obejmuje następujące 
ulice:  Al. Krakowska, Bliska, 
Boczna, Bolesława Chrobrego, 
Bolesława Prusa, Broniew-
skiego, Brzozowa, Chopina, 
Cienista, Czerwonego Kap-

turka, Dobra, Finałowa, Gen. Bema, Gen. Zajączka, Graniczna, 
H. Dąbrowskiego, Klonowa, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Krań-
cowa, Krótka, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, 
Młynarska, Mokra, Nadrzeczna, Nauczycielska, Pastelowa, 
Piasta, Polna, Poniatowskiego, Poprzeczna, Słoneczna, Sokol-
nickiego, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Unii Europejskiej, 
Stadionowa, Wąska, Wolska, Wołodyjowskiego, Wschodnia, 
Wybickiego.

Starszy Aspirant Łukasz Jeż 
tel. 505 199 625 jest dzielnico-
wym rejonu służbowego nr 26 
Komisariatu Policji w Raszy-
nie, który obejmuje następu-
jące miejscowości: Nowe Gro-
cholice, Puchały, Wypędy oraz 
Raszyn z  wyodrębnieniem 
ulic: ulice: Dolna, Dworkowa, 
Gałczyńskiego, Godebskiego, 

Grocholicka, Jasna, Jaworskiego, Jesienna, Jeziorna, Łączna, 
Łąkowa, Niska, Opaczewska, Ogrodowa, Parcelacyjna, Popu-
larna, Piastowska, Pruszkowska, Projektowana, Prosta, Różana, 
Władysława Reymonta, Sasanki, Słowikowskiego, Wiosenna, 
Władysława Mierzwińskiego, Wodna, Wysoka, Zacisze, Zielona, 
Władysława Żeromskiego.

A s p i r a n t  Pa w e ł  O l e j n i k 
tel. 505  199 624 jest dzielnico-
wym rejonu służbowego nr 25  
Komisariatu Policji w Raszy-
nie, który obejmuje w Raszynie 
ulice: Krzywa i Na Skraju oraz 
wsie: Jaworową i Rybie.

Sierżant Grzegorz Śramkow-
ski tel. 505 199 628 jest dzielni-
cowym rejonu służbowego nr 
27 komisariatu Policji w Raszy-
nie, który obejmuje nastę-
pujące wsie: Dawidy, Dawidy 
Bankowe, Falenty, Falenty 
Duże, Falenty Nowe, Janki, 
Laszczki, Łady, Podolszyn 
Nowy, Sękocin Las, Sękocin 
Nowy, Sękocin Stary, Słomin.

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE RASZYN

Budowa nowego komisariatu rozpoczęta, 
fot. J. Kaiper

Aspirant Sławomir Ciastek

St. Aspirant Łukasz Jeż

Aspirant Paweł Olejnik

Sierżant Grzegorz Śramkowski

Inspekcja z gminy. Od lewej: zastępca wójta gminy Raszyn M. Kucharski, radni K. Górska, T. Pawlikowski, 
Komendant K. Łuczyński oraz radny R. Kowalczyk, fot. J. Kaiper 



KURIER RASZYŃSKI NR 85/2018  |  WWW.RASZYN.PL6

EKOLOGIA

Kolejne czujniki jakości powietrza w gminie Raszyn
W grudniu 2017 roku przy trzech szko-
łach podstawowych: w Raszynie, Ładach 
i Słominie umieszczone zostały czujniki 
monitorujące jakość powietrza, podłą-
czone do ogólnopolskiego systemu Airly. 
Dzięki temu każdy mieszkaniec może 
za pośrednictwem strony internetowej 
www.raszyn.pl lub aplikacji w telefonie, 
sprawdzić jakość powietrza w pobliżu 
swojego domu lub w innych miejscach, 
które monitorowane są przez ten system.  
Zainteresowanie wynikami monito-
rowania, wskazującymi bardzo często 
znaczne przekraczanie dopuszczalnych 

norm, zachęciło władze samorządowe 
do dalszych działań. W połowie marca 
zostały zainstalowane trzy kolejne czuj-
niki: przy Przedszkolu pod Topolą na ulicy 
Pruszkowskiej, przy Świetlicy Środowisko-
wej Świetlik w Rybiu, przy ul. Spokojnej 
23 oraz przy Ognisku Wychowawczym 
w Jaworowej, przy ul. Warszawskiej 95. 
Działają one w innym systemie, dzięki 
czemu powstała możliwość wzajemnego 
sprawdzania wyników czujników. Wyniki 
z obydwu systemów znajdują się na stro-
nie gminy. 

Małgorzata Kaiper

Ustawa antysmogowa
W  celu zapobieżenia negatywnemu 
wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko 
szkodliwych substancji powstających 
w procesie ogrzewania nieruchomości 
i wody, 24 października 2017 r. Sejmik 
Województwa Mazowieckiego prze-
głosował uchwałę Nr 162/17 w sprawie 
wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego  poz. 9600, ogłoszony 
27.10.2017 r.)

Zabronione paliwa
Zgodnie z ustawą w instalacjach spalają-
cych paliwa stałe, a w szczególności: pie-
cach, kominkach, kotłach, w tym wcho-
dzących w skład zestawów zawierających 
kocioł na paliwo stałe, ogrzewaczy dodat-
kowych, regulatorów temperatury i urzą-
dzeń słonecznych, zabrania się stosować, 
od dnia 1 lipca 2018 r. następujące paliwa: 
1) muły i  flotokoncentraty węglowe 
oraz mieszanki produkowane z  ich 
wykorzystaniem
2) węgiel brunatny oraz paliwa stałe pro-
dukowane z wykorzystaniem tego węgla
3) węgiel kamienny w  postaci sypkiej 
o uziarnieniu 0-3 mm;
4) paliwa zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powyżej 20%

Wymagania dotyczące instalacji
Kotły na paliwo stałe, dostarczające cie-
pło do systemu centralnego ogrzewania 
lub systemu ogrzewania wody użytkowej, 

instalowane od 11 listopada 2017 r., muszą 
zapewniać minimalne poziomy sezono-
wej efektywności energetycznej i normy 
emisji zanieczyszczeń określone w tzw. 
ekoprojekcie. 
Takie same normy muszą spełniać insta-
lacje, które wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła, lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła 
w  połączeniu z  przenoszeniem ciepła 
do cieczy, lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła 
w  połączeniu z  systemem dystrybucji 
gorącego powietrza.

Zobowiązania użytkowników
Podmiot eksploatujący instalację jest 
zobowiązany do przedstawienia doku-
mentów potwierdzających spełnienie 
tych wymagań, w szczególności doku-
mentację techniczną urządzenia lub 
instrukcję dla instalatorów i użytkowni-
ków, zawartą w załączniku II do rozpo-
rządzenia Komisji (UE) z dnia 28 kwiet-
nia 2015 r.
 Wymaganie stosowania kotłów 
na paliwo stałe spełniających wymaga-
nia ekoprojektu będą obowiązywać dla 
już istniejących instalacji, czyli odda-
nych do eksploatacji przed dniem 11 listo-
pada 2017 r.:
a) od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku 
instalacji niespełniających wymagania 
w zakresie sprawności cieplnej i emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 
lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, 
b) od dnia 1 stycznia 2028 r. – w przypadku 

instalacji  spełniających wymaga-
nia w  zakresie sprawności cieplnej 
i  emisji zanieczyszczeń określonych 
dla klasy  3 lub klasy 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012;
 Wymagania dla pozostałych instalacji, 
których eksploatacja rozpocznie się przed 
dniem wejścia w  życie uchwały, będą 
obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r., 
z  wyjątkiem instalacji, które zostaną 
wyposażone w urządzenie zapewniające 
redukcję emisji pyłu do wartości okre-
ślonych w wymogach dotyczących eko-
projektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe.

Szymon Salach 
Inspektor Referat Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej Zespół 
ds. Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

tel. 22 701 79 12

Czujnik jakości powietrza fot. M. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 85/2018  |  WWW.RASZYN.PL 7

EKOLOGIA

WALKA O CZYSTE POWIETRZE
Akcja kontroli popiołu z palenisk na terenie gminy Raszyn przynosi pierwsze efekty!

W grudniu 2017 roku pracownicy Urzędu 
Gminy Raszyn, przy wsparciu policjan-
tów z  Komisariatu Policji w  Raszynie 
oraz specjalistów z Centralnego Labora-
torium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. 
z Jastrzębia-Zdroju przeprowadzili serię 
12 kontroli pieców w budynkach na tere-
nie naszej gminy, w których podejrze-
wano spalanie odpadów. Badanie próbek 

popiołu, przeprowadzone przez Labora-
torium, potwierdziło spalanie niewła-
ściwych substancji w  8 paleniskach. 
We wszystkich 8 przypadkach Urząd 
Gminy Raszyn, działając jako oskarży-
ciel publiczny, wystąpił do Sądu Rejono-
wego w Pruszkowie o ukaranie grzywną 
winnych tego procederu. W  chwili 
obecnej zaczynają zapadać pierwsze 

wyroki w  tych sprawach, skazujące 
osoby wskazane jako winne, w formie 
wyroku nakazowego, na kary grzywny. 
Urząd Gminy Raszyn również w roku bie-
żącym będzie kontynuował kontrole nie-
ruchomości połączone z  pobieraniem 
prób popiołu. 

Monika Marszałek Kierownik OŚGK/ZO 
Urząd Gminy Raszyn, Tel. 22 701-79-10

DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Gmina Raszyn zaprasza Mieszkańców, 
osoby fizyczne, do zgłaszania się po dofi-
nansowanie unieszkodliwiania odpadów 
azbestowych z obiektów budowlanych. 
W tym celu należy złożyć dokumenty, 
których wykaz dostępny jest w kancela-
rii na parterze Urzędu Gminy i na stronie 
internetowej www.raszyn.pl w zakładce 
informator - jak załatwić sprawę – ochrona 
środowiska i  gospodarka komunalna – 
ochrona środowiska.
Załączniki i dokumenty niezbędne do zło-
żenia wniosku w Urzędzie Gminy:

 • Wniosek o dofinansowanie usunięcia 
wyrobów zawierających azbest,

 • Oświadczenie o  posiadaniu tytułu 
prawnego do obiektu budowlanego oraz 
zgodności prac budowlanych z przepi-
sami prawa,

  a) W przypadku obiektów budowla-
nych, do których tytuł prawny posiada 
kilka osób należy dołączyć zgodę 
współwładających

  b) W przypadku obiektów budowla-
nych w rodzinnych ogrodach działko-
wych – potwierdzenie zarządu ogrodu 
działkowego, że wnioskodawca jest 
użytkownikiem działki i  położonej 
na niej altany

 • Informacja o wyrobach zawierających 
azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone

 • Dokument stwierdzający tożsamość
 W roku 2018 odbiór i utylizację wyro-
bów zawierających azbest z terenu gminy 
Raszyn wykonuje Firma Tonsomeier Cen-
trum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy 
ul. Łąkoszyńskiej 127, wyłoniona w drodze 

zapytania ofertowego. Informacji w tej 
sprawie udziela Pani Jolanta Banasiak, 
pod nr tel. 22 701-79-12 w godzinach pracy 
urzędu.

Monika Marszałek Kierownik OŚGK/ZO 
Urząd Gminy Raszyn Tel. 22 701 79 10

POSPRZĄTAJ PO SWOIM CZWORONOGU
Zbliża się wiosna, czas więc na wiosenne 
porządki. Jak co roku apelujemy do 
naszych mieszkańców o zachowanie czy-
stości i sprzątanie po swoich psach. Psie 

nieczystości pozostawione na skwerach, 
zieleńcach, chodnikach i w piaskownicach 
stanowią nie tylko zagrożenie sanitarne, 
bo mogą w nich występować szkodliwe 
drobnoustroje wywołujące choroby, ale 
także negatywnie wpływają na estetykę 
naszej gminy. Pamiętajmy, aby wycho- Pamiętajmy, aby wycho-Pamiętajmy, aby wycho-
dząc z psem na spacer zabrać ze sobą 
przedmioty umożliwiające sprzątnięcie 
psich odchodów. Nie wstydźmy się sprzą-
tać po swoich pupilach.
 Niesprzątanie po swoim psie jest 
wykroczeniem!
 Regulacje prawne zawiera Regulamin 
Utrzymania Czystości i Porządku na tere-
nie Gminy Raszyn (Uchwała nr X/95/15 z 

dnia 30 czerwca 2015 r.) zgodnie z którą: 
«Obowiązkiem osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe jest usuwanie zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta w obiek-
tach i na innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych i skwerach” 
 (Rozdział 6§24 pkt. 2). Każdy, kto 
nie wykonuje dopełnia tego obowiązku 
podlega karze grzywny. Mandat karny 
wystawiony przez Policję, zgodnie z art. 
145 kodeksu wykroczeń, może wynieść 
nawet 500 zł. 

Monika Marszałek 
Kierownik OŚGK/ZO

Usuń azbest
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WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP DAWIDY
Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017 w OSP w Dawidach 
odbyło się 24.03.2018. W tym najważniejszym dniu w roku dla 
strażaków brali udział także zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba z zastępcą Michałem Kucharskim, przed-
stawiciele KP PSP w Pruszkowie, Prezes Zarządu oddziału pow. 
powiatu pruszkowskiego ZOSP RP, Przewodniczący Rady Gminy 
Dariusz Marcinkowski. 
 Głównym tematem były trudne i pogarszające się warunki 
lokalowe, z którymi OSP w Dawidach boryka się od kilkuna-
stu lat. Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium.

Jacek Kozerski

Walne zebranie w OSP Falenty
W sobotę 3 marca br. odbyło się Walne zebranie sprawozdaw-
cze za rok 2017 Ochotniczej Straży Pożarnej Falenty. Na spo-
tkaniu Prezes Arkadiusz Możdzeń przedstawił wykonany plan 
finansowy, działania oraz wyniki pracy całego zespołu. Wska-
zano także kierunki pracy i rozwoju OSP Falenty na rok 2018. 
Zarząd OSP Falenty jednogłośnie otrzymał absolutorium. 
Na zebranie zaproszeni byli goście honorowi: Wójt Gminy 

Raszyn Pana Andrzej Zaręba, Zastępca Wójta Gminy Raszyn Pan 
Michał Kucharski, Starszy Kapitan Karol Krość – przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszko-
wie, przedstawiciele OSP Raszyn i OSP Dawidy, Radni Powiatu 
Pruszkowskiego oraz ks. Grzegorz Jaszczyk pełniący zaszczytną 
funkcję Kapelana Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Raszynie.
 Należy nadmienić, że OSP Falenty, to jedyna w regionie jed-
nostka, która posiada oddział dziecięcy wspaniałych „małych 
strażaków” i pracuje w akcjach pożarniczych z psami. W związku 
z tym,  dniu 3 marca poza Walnym zebraniem, odbyła się jesz-
cze jedna ważna uroczystość. W strażnicy odbyły się powiatowe 
eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Dziecięcą Drużynę Pożarniczą z oddziału Falent reprezento-
wało 4 członków, w sekcji szkół podstawowych Karol Buch zdo-
był 2 miejsce, a Mateusz Krawczyk zdobył IV miejsce. W sekcji 
szkół gimnazjalnych Jan Rutkowski i Piotr Możdżeń. Wszystkim 
zwycięzcom przekazujemy wielkie gratulacje. Byli wspaniali! 

Katarzyna Klimaszewska

Zebranie Sprawozdawcze OSP Raszyn
W dniu 17 marca 2018r. odbyło się zebranie sprawozdawcze 
w OSP Raszyn.
 W zebraniu udział wzięło 56 członków OSP Raszyn, Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i Zastępca Wójta Michał Kuchar-
ski, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski oraz 
zaproszeni goście.
 Zebranie przebiegło według przyjętego porządku. Zarząd 
uzyskał jednogłośne absolutorium. Zaplanowano w przyszłym 
roku pozyskanie samochodu specjalnego – drabina, dalszy etap 
wykończenia nowej części strażnicy oraz zakup sprzętu ratow-
nictwa drogowego częściowo finansowanego ze środków Fun-
duszy Sołeckich.             Monika Kruszewska

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

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.

OSP Dawidy – zebranie sprawozdawcze, fot. arch. osp

Walne w OSP Raszyn, fot. P. Dąbrowski

OSP Falenty – zebranie sprawozdawicze, fot. arch. OSP Falenty
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HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

Hala Sportowo-Widowiskowa
Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w Raszynie dobiega końca. Trwają prace wykończeniowe w środku obiektu i na ele-
wacji. Każdy dzień przynosi zmiany, szczególnie teraz, gdy pogoda takim pracom sprzyja.

W środku hali
Wewnątrz, na ścianach, układane są tynki i wykładziny wygłuszające hałas. Kontynuowane jest układanie instalacji elek-
trycznej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Do łazienek doprowadzono już wodę i zapewniono odbiór 
ścieków. W większości pomieszczeń przyklejono terakotę. W korytarzach i przejściach, tam gdzie są już wszystkie insta-
lacje, rozpoczęto zakładanie podsufitek. W hali głównej pod dachem zakończono montaż wentylacji mechanicznej.  
Wszystkie okna są już oszklone, a wejścia doczekały się drzwi. Jak mówi inżynier odpowiedzialny za przebieg prac, praw-
dopodobnie w kwietniu, boisko wewnętrzne doczeka się wylewki.

Na zewnątrz
Skoro wszystkie media są już pod ziemią firma budująca halę wzięła się za porządkowanie terenu. Przed halą budo-
wane są parkingi, prace postępują w miarę zwalnianego terenu. Z tyłu od strony elewacji południowej już jest parking 
dla autokarów, na nim maszty oświetleniowe. Od strony boiska tablica wyników głosi na razie „goście – gospodarze 0:0”. 
Cały obiekt jest z zewnątrz otynkowany, rozpoczęto montaż szklanych płyt elewacji, rozpoczynając od ściany z wejściem. 
Gdy ten numer dotrze do Państwa rąk prawdopodobnie cały front będzie nią pokryty. Elewacja zachodnia – wzdłuż boiska 
czeka na płyty. Wzdłuż niej wystają fundamenty pod piłkochwyty i dolna część masztów oświetleniowych.

Elewacja północna, fot. J. Kaiper

Kostka przed halą, fot. J. Kaiper

Tablica wyników, fot. J. Kaiper

Elewacja zachodnia, fot. J. Kaiper

Fundamenty pikochwytów i masztów oświetleniowych, fot. J. Kaiper W trakcie inspekcji Od lewej – radny T. Pawlikowski, Dyr. GOS K. Klimaszewska, wice wójt M.Kucharski, fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE

Przebudowa ul. Spacerowej w Rybiu
Do wielu wyremontowanych w ciągu ostatnich lat ulic Rybia, wkrótce dołączy 
Spacerowa. Urząd Gminy Raszyn wyłonił wykonawcę – firmę GÓR-BUD Grze-
gorz Górski  z Korytnicy. Za kwotę 2 598 125 zł firma gruntownie przebuduje 
ulicę, włączając ją w sieć kanalizacji deszczowej. Prace powinny zostać zakoń-
czone do 31 sierpnia 2018 roku.

Kolejne fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej
Pod koniec lutego rozstrzygnięty został, wart 2 980 290 złotych, przetarg na 
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowo-
ściach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na terenie Gminy Raszyn 
w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Raszyn – faza V”. Najlepsza okazała się oferta firmy ”BKW” Bogdan Tarnowski 
z Nasutowa, która zobowiązała się wykonać prace do 31 sierpnia 2018 r.

Przebudowa ulicy Wspólnej 
we wsiach Janki i Wypędy
Dnia 22 marca 2018 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Wspól-
nej we  wsiach Janki i  Wypędy. Wybrano ofertę firmy FAL-BRUK sp. z  o.o. 
Sp. k. z  Warszawy, która za – 3 557 160,00 zł brutto – dokona przebudowy 
do dnia 1 października 2018 r., a na wykonane roboty i wbudowane materiały 
oferuje – 5 lat gwarancji.

Projekty przebudowy kolejnych ulic
Do połowy grudnia 2018 roku powstaną projekty budowlane kolejnych gmin-
nych ulic.
W Nowych Grocholicach – projekty ul. Stawowej, Dzikiej i sięgacza bez nazwy – 
za 73 554 zł
W Alei Krakowskiej od ul. Falenckiej do ul. Reja – projekt ścieżki pieszo – rowe-
rowej za kwotę 65 928 zł, wykona Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consul-
tingowych INŻDRÓG s.c. W. i K. Łuszyńscy z Grudziądza.

Oświetlenie 
w Alei Hrabskiej
Oświetlenie Alei Hrabskiej prze-
stało być projektem. Na początku 
marca oddano je do użytku 
i w ostatni śnieżny wieczór roku 
2018 Aleja mogła służyć jako 
plan filmu o Królowej Śniegu.

Ulica Spacerowa od 19 kwietnia, fot. J. Kaiper

Ulica Wspólna w Jankach, fot. J. Kaiper

Ulica Spacerowa od Wesołej, fot. J. Kaiper

Ulica Wspólna w Wypędach, fot. J. Kaiper

Aleja Hrabska w marcowej, ale zimowej szacie, fot. J. Kaiper
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ROZBUDOWA SZKOŁY W ŁADACH

Zespół Edukacyjny w Ładach
Zakończono budowę największej inwestycji w historii Gminy Raszyn, czyli zespołu eduka-
cyjnego w Ładach. Ekipy budowlane skierowano do wykończeń wnętrza i porządkowania 
otoczenia. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Czterooddziałowe 
Przedszkole
Ze wszystkich stron pokrywa ocieplenie częściowo 
w tynkach, okna i drzwi zewnętrzne zamontowane, 
wewnątrz wszystkie instalacje pokrywają pomalo-
wane tynki, na podłogach wykładziny przykryte 
na czas budowy grubą folią, sanitariaty w terako-
cie i glazurach, większość podsufitek na swoim 
miejscu.

Budynek Szkolny 
Połączony korytarzami z przedszkolem również 
jest w fazie wykańczania wnętrz i wyposaża-
nia ich w urządzenia. Wszędzie są już ułożone 
wylewki, a w niektórych salach, otynkowanych 
i  pomalowanych, wykładziny podłogowe. 
Zaawansowanie prac jest mniejsze niż w przed-
szkolu, ale koncentracja ekip wskazuje na to, 
że różnice będą się zmniejszać.

Hala Sportowa 
Otynkowana i w wylewkach, 
prace pod sufitem zakończone 
teraz schnie znim będzie można 
układać wykładziny.

Aula Widowiskowa 
Wprawdzie na  zewnątrz ocie-
plona i otynkowana, ale na razie 
stanowi skład materiałów budow-
lanych i wykończeniowych.
 Na zewnątrz budowy – 

wokół przedszkola i szkoły porząd-
kowany jest teren, budowane wjazdy, 
zatoki dla samochodów ścieżki dla 
pieszych, wznoszone są ogrodzenia. 
Boisko szkolne częściowo ukształ-
towane, czeka na ułożenie bieżni 
i sztucznej trawy.

Jeszcze podsufitka i sprzątanie

Korytarz na parterze

Ściany korytarza szykowane pod tapety 

Schnące tynki w haliWylewka w hali sportowej

Końcówka ocieplania Sień szkolna

Główne wejście

Aula jeszcze służy jako magazyn
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CENTRUM KLUTURY RASZYN

  8 kwietnia (niedziela)

Teatrzyk dla dzieci pt. „Ucieczka z piórnika” w wykonaniu teatru Cze-
koladowy Słoń.
UWAGA! Dwa spektakle: pierwszy o godzinie 11 i drugi o godz. 13
Historia przyborów szkolnych, które… uciekają z piórnika. Kredka i Ołó-
wek boją się temperowania. Pióro – wymiany stalówki, Mazak – ślinie-
nia…. Bajka jest napisana wierszem i zawiera wiele pięknych piosenek. 
Przedstawienie trwa 45 min i jest przeznaczone dla dzieci od 4-ego 
roku życia. Bajka kończy się szczęśliwie i uwieńczona jest morałem.

  10 kwietnia (wtorek) godz. 19 

Program słowno-muzyczny poświęcony 78 rocznicy zbrodni katyń-
skiej – Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu.

  14 kwietnia (sobota) godz. 12 

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „BRAWO 2018” o Puchar 
Wójta Gminy Raszyn. Szkoła Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2.

  15 kwietnia (niedziela) godz. 18 

Monodram Jowity Budnik pt. „Super-
menka” – opowieść o kilku latach życia 
współczesnej Polki. Kobiety wykształ-
conej, inteligentnej, błyskotliwej i pra-
cowitej. Matki, żony, córki, pracownika, 
pracodawcy, kobiety szczęśliwej i nie-
szczęśliwej, zakochanej i  samotnej, 
spełnionej i zdesperowanej.
 90 minut na pokazanie takiego 
bogactwa doświadczeń to bardzo 
mało. Chyba że na scenie widzimy zna-
komitą aktorkę Jowitę Budnik, znaną z „Placu Zbawiciela”, „Nikifora”, 
„Jezioraka”, „Papuszy”, „M jak miłość” i „Na dobre i na złe”, nagradzaną 
za główne role Złotymi Lwami i Orłem – Polską Nagrodą Filmową.

  16 kwietnia (poniedziałek) godz. 10 

Konkurs historyczny „Wokół Bitwy Raszyńskiej 1809 roku”.

  16 kwietnia (poniedziałek) godz. 17 

Wieczór poetycki pt. „Wiosna z humorem” w wyk. Klubu Literackiego 
„Kaliope”. Wieczór uświetni Grażyna Troniarz – śpiew, Piotr Piskorz 
– akompaniament. 

  17 kwietnia (wtorek) godz. 12 

Koncert uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. 
Karola Szymanowskiego.

  17 kwietnia (wtorek) godz. 19 

Qlturalne Kino CKR – film pt. „Twój Vincent” – to pierwsza pełnome-
trażowa animacja malarska, która zachwyca widzów na całym świecie. 
Każda z 65 000 klatek filmu została ręcznie namalowana, w projekcie 
wzięło udział 125 zawodowych malarzy z całego świata, którzy świat 
znany z obrazów van Gogha ożywili na ekranie.

  18 kwietnia (środa) godz. 18 

Wernisaż wystawy III edycji konkursu fotograficznego pt. „Ziemia 
Raszyńska w obiektywie”.

  18 kwietnia (środa) godz. 19 

Marcin Wyrostek & CORAZON. Muzyka 
argentyńska i latynoamerykańska w repertu-
arze zespołu pojawią się także utwory z naj-
nowszej płyty Marcina Wyrostka „Polacc” 
uzupełniając wcześniejszy międzynarodowy 
repertuar o muzykę o korzeniach polskich.

  19 kwietnia (czwartek) godz. 19 

Koncert przebojów operetkowych i opero-
wych w wykonaniu Magdy Krysztoforskiej 
(sopran) i Dawida Beuchera (tenor).

  21 kwietnia (sobota) godz. 9 

XXXIII Rajd „Szlakiem Naszej Historii” im. por. hm. Jana Cierlińskiego 
Start: Szkoła Podstawowa w Raszynie, ul. Szkolna 2.

  24 kwietnia (wtorek) godz. 19 

Qlturalne Kino CKR – film pt. „The Square” – to czarna komedia 
nagrodzona Złotą Palmą festiwalu w Cannes. Film Rubena Östlunda 
z Claesem Bangiem w rolach głównych, wywołał zachwyty i dziki 
śmiech podczas pokazu w Cannes. „The Square” to przewrotne, bły-
skotliwe kino niedające się w żaden sposób zaszufladkować. Tadeusz 
Sobolewski na łamach „Gazety Wyborczej” pisał, że ten wybitny film 
to kino nieludzko śmieszne i okrutnie autoironiczne.

  27 kwietnia (piątek) godz. 19 

Koncert w wykonaniu 
Mieko Miyazaki, Ngô Hồng Quang i Prabhu Edouard.

W muzyce tej odnajdziemy szeroką paletę muzycznego dziedzictwa 
Wietnamu przekazaną za pośrednictwem instrumentów z różnych 
stron świata. Dzięki tak bogatemu instrumentarium, całość robi wra-
żenie wielobarwnej muzycznej mozaiki.
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Koncert dla Pań
Zgodnie z corocznym zwyczajem Świetlica koncertem uczciła 
Dzień Kobiet. Tym razem na naszej scenie zagościła dobrze nam 
znana i niezwykle lubiana, a także podziwiana, pani Edyta Cie-
chomska (sopran) – absolwentka Wydziału Wokalno – Aktor-
skiego Akademii Muzycznej w Warszawie, laureatka międzyna-
rodowych konkursów scen operowych, solistka scen muzycznych 
w kraju, współpracująca z Filharmonią Narodową, a za czasów 
Dyrektora Bogusława Kaczyńskiego – solistka Teatru Muzycz-
nego ROMA. Pani Edyta do udziału w koncercie zaprosiła pana 
Andrzeja Wiśniewskiego, czołowego tenora teatrów muzycznych 
i operetek w Polsce, odtwarzającego główne role w teatrach 
muzycznych, współpracującego z Filharmonią Narodową, kon-znych, współpracującego z Filharmonią Narodową, kon-
certującego w kraju i zagranicą. Solistom akompaniowali, ale 
też raczyli nas solowymi występami: Pani Katarzyna Magdziak 
na skrzypcach i pan Włodzimierz Trzeciak na pianinie. Podczas 
koncertu wysłuchaliśmy znanych i bardzo lubianych utworów 
J. Straussa, Fr. Lehara. E. Kalmana – w brawurowym wykona-
niu solowym lub w duecie. Rzęsiste oklaski po każdym utworze 

i prośby o bis najlepiej świadczą o sukcesie wykonawców. Bardzo 
dziękuję Pani Edycie, w imieniu uczestników i własnym, za wspa-
niały wieczór, którego nastrój podkreślały recytowane przez nią 
wiersze. To był niezwykły koncert.              Małgorzata Kaiper

RAKOWIECKA – ostatnia droga Wyklętych
1 marca to od 2010 roku data obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Co roku przybywa imprez orga-
nizowanych z tej okazji przez różne środowiska. Wiele z nich 
odbywa się w kolejnych dniach marca, czyniąc cały miesiąc przy-
pomnieniem historii tych niezwykłych Polaków, skazywanych na 
zapomnienie przez dziesiątki lat.
 Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w  Rybiu od wielu lat 
organizuje spotkania, podczas których pogłębiana jest wie-
dza o  Wyklętych. W  tym roku dobyło się ono 11 marca, 
a zatytułowane było „Rakowicka – ostatnia droga Wyklętych”. 
Podczas spotkania wysłuchaliśmy prelekcji Aleksandry 
Miszułowicz, pracownika IPN i wolontariusza w „Świetliku”, 
która współtworzyła wystawy: „Kwatera Ł – Panteon Narodowy 
pod cmentarnym murem” stanowiącej podsumowanie prac 
ekshumacyjnych na „Łączce” oraz „Dowody zbrodni” otwartej 
1 marca br. na terenie aresztu śledczego przy ul. Rakowickiej 37 
w Warszawie, gdzie powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych 
i Więźniów Politycznych PRL. O tych wystawach opowiedziała 
zebranym, prezentując z rzutnika plansze i zdjęcia z wystaw. 

Przekazała wstrząsającą wiedzę o areszcie śledczym w więzieniu 
na Rakowieckiej, losach Polaków, którzy brak zgody na radziecką 
okupację przypłacili strzałem w tył głowy, a także działaniach, 
najpierw rodzin, a potem ekipy prof. Krzysztofa Szwagrzyka, aby 
przywrócić ich pamięć. Warto dodać, że 1 marca br. w otwarciu. 
wystawy „Dowody zbrodni”, udostepniającej w miejscu kaźni 
wielu polskich bohaterów, przedmioty odnalezione podczas 
prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w  latach 2012–2017 
na „Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, 
uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: 
Prezydent Andrzej Duda, Premier Mateusz Morawiecki, Minister 
Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. 
 Od dnia spotkania do końca marca na płocie wzdłuż Świetlicy 
umieszczone są plansze kolejnej wystawy przygotowanej przez 
IPN, a prezentujące zdjęcia i biogramy najbardziej znanych 
Wyklętych. Bardzo dziękuję dr Mateuszowi Markowi z Biura 
Edukacji IPN za umożliwienie prezentacji wystawy, a Aleksan-
drze Miszułowicz za poprowadzenie, po raz kolejny, bardzo 
ciekawego spotkania historycznego w Świetlicy.  Małgorzata Kaiper

Koncert dla Pań © M. Kaiper 

Wystawa NARODOWY DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH w Świetlicy © M. Kaiper 
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SENIORZY

Międzynarodowy Dzień Kobiet w CKR

W  dniu 8 marca w  Centrum Kultury 
Raszyn przy okazji comiesięcznego zebra-
nia Klubu Seniora Raszyn odbył się kon-
cert poświęcony obchodom Dnia Kobiet, 
przygotowany przez zespoły wokalne: 
„Seniorki” i „Barwy Jesieni”.
 Na koncert przybyli zaproszeni goście: 
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, 
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
pan Dariusz Marcinkowski, radni Gminy 
Raszyn, Dyrektor CKR pan Mariusz Smo-
licha z  małżonką oraz ksiądz Prałat 
Zdzisław Karaś – proboszcz parafii Św. 
Szczepana w  Raszynie. Przybyli także 
zaproszeni przedstawiciele zarządów 
pozostałych klubów seniora działają-
cych w Gminie Raszyn wraz z przewodni-
czącymi: panią Jadwigą Senator z Klubu 
Seniora w Rybiu i panią Elżbietą Ostrow-
ską z Klubu Seniora w Jaworowej.
 Salę widowiskową szczelnie wypeł-
nili członkowie Klubów Seniora oraz inni 
mieszkańcy Gminy Raszyn. Zebranych 
powitała Pani Barbara Turek – Przewod-
nicząca Klubu Seniora Raszyn składając 
serdeczne życzenia paniom w dniu ich 
święta, a także panom z okazji zbliżają-
cego się Dnia Mężczyzn. 
 Jako pierwszy z programem, przygo-
towanym specjalnie na tę okoliczność, 

wystąpił zespół wokalny „Seniorki”, 
działający pod kierownictwem Edyty 
Ciechomskiej i Piotra Piskorza. W pro-
gramie zespołu znalazły się wesołe, cie-
kawie zaaranżowane, brawurowo zaśpie-
wane i odtańczone piosenki o kobietach 
i dla kobiet, takie jak: „Być kobietą”, „Sex 
appeal”, „Pytasz mnie co ci dam”, „Bal 
Arlekina” i „Daj mi tę noc”. 
 Zespół zaprezentował się w ciekawych 
strojach, stylem nawiązujących do pre-
zentowanych piosenek: suknie, biżuteria, 
boa z pór, ozdoby we włosach oraz kape-
lusze przeniosły nas w świat przedwo-
jennych kabaretów. Dodatkowo zagrały 

i rozśmieszyły publiczność takie gadżety 
jak: pluszowy miś ilustrujący tekst „być 
kobietą marzę ciągle będąc dzieckiem” 
oraz miska i  koszula, a  także patelnia 
ilustrujące tekst: „kiedy piorę ci koszule, 
albo… naleśniki smażę”. Znakomicie roz-
bawił i porwał publiczność żywiołowy 
taniec „Twist” w wykonaniu Seniorek.
 Zespół „Barwy Jesieni”, pod kierownic-
twem Fryderyka Babińskiego, również 
postawił na styl retro. Eleganckie suknie 
pań przybrane biżuterią i elementami 
futer jak etola i lis oraz stylowe torebki 
świetnie współgrały z  połyskującymi, 
czarnymi kapeluszami i ciemnymi gar-
niturami panów ożywionymi czerwo-
nymi różami, przypiętymi do butonierek. 
Zespół „Barwy Jesieni” świetnie zaśpiewał 
piosenki: „Brunetki, blondynki” „Tanie 
dranie”, „Kobieta i  mężczyzna”, „Mała 
kobietko czy wiesz” i  „O  czym marzy 
dziewczyna”. Obydwa zespoły zaprezento-
wały się znakomicie i zostały nagrodzone 
gromkimi oklaskami przez rozbawioną 
publiczność.
 Po zakończeniu występów panowie: 
Andrzej Zaręba, Dariusz Marcinkowski, 
Mariusz Smolicha i ks. Zdzisław Karaś zło-
żyli życzenia wszystkim paniom z okazji 
ich święta oraz wręczyli kwiaty na ręce 
pań przewodniczących klubów seniora. 
Po koncercie wszyscy obecni zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez Zarząd Klubu Seniora 
Raszyn, gdzie zostali także obdarowani 
czekoladami. Taki sposób uczczenia Dnia 
Kobiet i Dnia Mężczyzn przyniósł wszyst-
kim obecnym wiele radości i na długo 
pozostanie w pamięci. 

Maria Izabela Makarska 
Radna Gminy Raszyn, solistka zespołu „Seniorki”

Barwy Jesieni © F. Kobiałka

Seniorki © F. Kobiałka

Życzenia dla Pań © F. Kobiałka
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Spotkanie Seniorów Koła Seniora Rybie

7 marca br. w Świetlicy Środowiskowej 
„Świetlik” w Rybiu, na comiesięcznym 
spotkaniu, zebrali się członkowie Klubu 
Seniora Rybie i ich goście. Uroczystość 
odbyła się z okazji ukonstytuowania się 
nowego Zarządu Koła. W  jego skład 
weszli: Przewodnicząca – Jadwiga Sena-
tor, Sekretarz – Franciszek Błesznowski, 
Skarbnik – Elżbieta Skrzypek oraz Anna 
Prasek – członek Zarządu. Spotkanie było 
również okazją do uhonorowania odcho-
dzącego Zarządu: Haliny Pachulskiej, 
Jadwigi Senator, Franciszka Błesznow-
skiego i Janiny Soboń. W dowód uzna-
nia za ich bardzo dobrą i służącą miesz-
kańcom pracę zostali obdarowani przez 
samorządowców z Rybia, z  inicjatywy 
Przewodniczącego Dariusza Marcinkow-
skiego, podziękowaniami, książkami 
i oczywiście kwiatami. Podziękowania 

ustępującemu Zarządowi i  życzenia 
owocnej pracy nowemu złożyli również: 
Wójt Andrzej Zaręba, Dyrektor CKR 
Mariusz Smolicha, Przewodnicząca Koła 
Seniora Raszyn Barbara Turek i Kierownik 
Świetlicy Małgorzata Kaiper. 
 Spotkanie było okazją do uhonoro-
wania wszystkich obecnych tam Pań 
z  okazji Święta Kobiet. Wójt Andrzej 
Zaręba i Przewodniczący Rady Gminy 
Raszyn Dariusz Marcinkowski złożyli 
Paniom życzenia, a radni Marek Bań-
burski, Andrzej Górecki, Janusz Hofman, 
i Ryszard Kowalczyk wręczyli każdej z nich 
wiosennego tulipana.
 W  części artystycznej obejrzeliśmy 
dwa koncerty. Z  pierwszym wystąpiły 
Seniorki z Raszyna, które we wspania-
łych odświętnych, ale też filuternych 
strojach zaśpiewały, gorąco oklaskiwane 

przez publiczność, piosenki o Kobietach, 
przeplatane niekonwencjonalnymi wier-
szami w wykonaniu p. Edyty Ciechom-
skiej. Drugi koncert, równie wspaniały, 
zaprezentowali Rybianie. Trzeba przy-
znać, że obydwa zespoły, pracujące pod 
kierunkiem Pani Edyty Ciechomskiej 
i z akompaniamentem Piotra Piskorza 
robią ogromne postępy. Mają bardzo 
bogaty repertuar, wspaniale dopaso-
wany do kolejnych okazji, doskonałe oby-
cie estradowe, ciekawe stroje, a wszystko 
razem robi na publiczności ogromne wra-
żenie. I gromkie brawa, a także prośby 
o bis – to potwierdzają. 
 Po części artystyczne przyszedł czas na 
nieco słodkości – wspaniałe torty. Pierw-
sza, inauguracyjna impreza nowego 
Zarządu Koła Seniora Rybiu udała się 
nadzwyczajnie.   Małgorzata Kaiper

Wiosenne spotkanie w zimowej aurze
16 marca br. Klub Seniora „Brzoza”, Cen-
trum Kultury Raszyn i Filia CKR w Falen-
tach przygotowały kolejny, coroczny 
spektakl pt. „Wiosna, Wiosna...”. W pro-
gramie, prowadzonym przez Panią Zytę 
Stąpel, Przewodniczącą Klubu Seniora 
„Brzoza” i Panią Annę Obarę, pracownika 
CKR – Fili w Falentach, zaprezentowane 
zostały wiersze i przysłowia o wiośnie, 
a także okazjonalna wystawa prac pla-
stycznych przygotowana przez członków 
falenckiego Klubu. W spotkaniu uczest-
niczyli wice Wójt Michał Kucharski, 
Dyrektor CKR Mariusz Smolicha, Radni: 
Barbara Turek, Izabela Makarska i Sławo-
mir Ostrzyżek, Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Falenty Kazimierz Choromański 
oraz Przewodnicząca Koła Seniora Rybie 
Jadwiga Senator. 
 Ukoronowaniem wieczoru był koncert 
pasyjny wykonany przez „Seniorki” i pro-
wadzącą zespół p. Edytę Ciechomską, 

która przepiękne, nostalgiczne pieśni 
pasyjne przeplatała wierszami o męce 
i zmartwychwstaniu Chrystusa, a także 
o czasie pokuty i oczekiwania na zbli-
żającą się radość zmartwychwstania. 
Artystkom akompaniował p. Piotr 
Piskorz, a o nagłośnienie i oświetlenie 
dbał p. Piotr Czaplicki. Wspaniałe wyko-
nanie przez zespół Seniorki trudnych 

utworów pasyjnych, spotkało się z rzę-
sistymi oklaskami publiczności. Nostal-
giczny nastrój podkreślany zimową aurą 
i śnieżną zadymkę za oknem złagodził 
słodki poczęstunek, a zwłaszcza niezwy-
kłe malutkie grzybki. Nie ma wątpliwości, 
że kolejną imprezę zorganizowaną w Fili 
CKR Falenty, można uznać za udaną. 

Małgorzata Kaiper

SENIORZY

Liczna publiczność 
© P. Piskorz

Podziękowania dla Halinki Pachulskiej poprzedniej 
Przwodniczącej zarządu © P. Piskorz

Ustępujący i nowy Zarząd 
© P. Piskorz

Koncert Pasyjny – Seniorki i E. Ciechomska © J. Kaiper Publiczność © J. Kaiper
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Co oferuje Szkoła Podstawowa w Raszynie?
Pod koniec lutego, podczas spotka-
nia dyrektora Andrzeja Niedbały i jego 
zastępców, sekretarza szkoły i przyszłych 
wychowawców klas pierwszych i oddzia-
łów przedszkolnych z rodzicami, została 
zaprezentowana pełna oferta szkoły. 
W  spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy 
i pracownicy gminnych przedszkoli.
 Dyrektor szkoły Andrzej Niedbała, 
korzystając z technologii multimedial-
nej, zaprezentował szkołę, podkreślając, 
że placówka jest doskonale przemyślana, 
zorganizowana i  przez to bezpieczna 
dla  uczniów. Zapewnia dzieciom naj-
wyższy poziom dydaktyczny i  wycho-
wawczy, a także oferuje liczne zajęcia 
pozalekcyjne. Szkoła posiada pracownie 
komputerowe z dostępem do Internetu 
i klimatyzacją, sale lekcyjne z zapleczem 
multimedialnym, wyposażone w tablice 
interaktywne, bardzo dobrze wyposażoną 
świetlicę, bibliotekę z czytelnią oraz pra-
cownię multimedialną ICIM. W każdej 
klasie jest komputer i rzutnik multime-
dialny, dzięki czemu lekcje wzbogacone 
są nowoczesnymi środkami przekazu.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
I W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Szkoła posiada pokój do zajęć biofeed-
beck i salę do indywidualnej terapii inte-
gracji sensorycznej. Po lekcjach dzieci 
mogą uczestniczyć w wielu zajęciach kół 

przedmiotowych, a dzieci najmłodsze 
korzystać z bogatej oferty zajęć świetlico-
wych. Dla dzieci z oddziałów przedszkol-
nych, w godz. 7 – 17.30 organizowana jest 
w salach lekcyjnych całodzienna opieka 
oraz zajęcia ruchowe, umuzykalniające 
i nauka języka angielskiego. 

ZAPLECZE SPORTOWE SZKOŁY
Bogate zaplecze sportowe szkoły to: trzy 
sale gimnastyczne oraz „Wronik” nowo-
czesny kompleks boisk z bieżnią i skocznią 
do skoku w dal. Od klasy II dzieci uczestni-
czą bezpłatnie w zajęciach na basenie. Dla 
uczniów z wadami postawy organizowana 
jest gimnastyka korekcyjna, a od klasy IV 
istnieje możliwość ubiegania się o uzy-
skanie Karty Rowerowej, przy czym kurs 
i egzamin odbywają się na terenie szkoły.

CERTYFIKATY I PROGRAMY
Szkoła w Raszynie posiada Międzynaro-
dowy Certyfikat Zielonej Flagi oraz tytuł 
Lokalnego Centrum Aktywności Ekolo-
gicznej: od wielu lat zajmujemy I miejsce 
na Mazowszu w zbiórce makulatury. Jako 
Szkoła Stowarzyszona UNESCO, realizuje 
międzynarodowy program wychowania 
na rzecz pokoju na świecie. Posiada cer-
tyfikat Szkoła Przyjazna Uczniom z Dys-
leksją, stosuje indywidualizację procesu 
nauczania, opiekę i zajęcia dla uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

POMOC MATERIALNA 
DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
Szkoła zapewnia pomoc rodzicom 
i uczniom w wychowywaniu, pokonywa-
niu trudności szkolnych i materialnych 
oferowaną przez pedagogów ogólnych, 
specjalnych, psychologa oraz logopedów. 
Nasi uczniowie od lat korzystają z bez-
płatnych akcji „Szklanka mleka” i „Owoce 
w Szkole”. Mogą też zjeść domowe obiady 
w przystępnej cenie, a kanapki i napoje 
kupić w sklepiku.

W TROSCE O ZDROWIE 
I BEZPIECZEŃSTWO
Niezwykle cenna jest stała opieka pie-
lęgniarki oraz możliwość bezpłatnego 
korzystania ze znakomicie wyposażo-
nego gabinetu stomatologicznego. Nasza 
szkoła objęta jest też stałym monitorin-
giem, który zapewnia dzieciom bezpie-
czeństwo w czasie lekcji i po nich.
 Szkoła Podstawowa w  Raszynie 
to nowoczesna, bezpieczna i  przyja-
zna uczniom placówka, w której każde 
dziecko znajdzie miejsce dla siebie. 
Będzie mogło rozwijać zainteresowania 
i pasje, uczestniczyć w zajęciach dopaso-
wanych do swoich potrzeb, osiągać sukces 
na miarę swoich możliwości.

Katarzyna Mączyńska

Pociechy w odwiedzinach 
w Instytucie Rehabilitacji im. Św. Hildegardy w Falentach
W związku z minionym Świętem Babci 
i  Dziadka oraz Walentynkami wycho-
wankowie Niepublicznego Przedszkola 
Pociecha w  Raszynie odwiedzili pod-
opiecznych z Instytutu Rehabilitacji im. 
Św. Hildegardy w Falentach. Delegacja, 
w  skład której weszli: Zosia Samojlik, 
Pola Lewecka, Michał Fiuczek, dyrek-
tor przedszkola Ewa Hermanowicz oraz 
wychowawczyni pani Agnieszka Gac – 
pomysłodawczyni akcji, została serdecz-
nie przywitana przez dyrektora Instytutu 
pana Jakuba Piotrkiewicza, pracowni-
ków oraz pensjonariuszy. Przedszko-
laki, które obdarowały pensjonariuszy 
własnoręcznie wykonanymi serdusz-
kami, zostały bardzo serdecznie przy-
jęte, a przedszkole otrzymało list z Insty-
tutu Św. Hildegardy z podziękowaniami 

za pamięć o seniorach i wspólnie spę-
dzone chwile. Dzieci wróciły do przed-
szkola bogatsze o doświadczenie, które 
w przyszłości pomoże im podejmować 
właściwe decyzje i zawsze stać po stronie 
uprzejmości, miłości i wrażliwości wobec 

potrzebujących ludzi. Jak pisał poeta ks. 
Twardowski: „Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą…. kochamy wciąż 
za mało i stale za późno”.

Agnieszka Gac, wychowawca gr. malinowej

WYDARZENIA SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Pociechy wśród pensjonariuszy Ⓒ arch. przedszkola
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Przedszkolaki z „Wyspy Skarbów” w Dniu Kobiet
8. marca w  naszym przedszkolu było 
gwarno i wesoło. Przedszkolaki z „Wyspy 
Skarbów” postanowiły uczcić Święto 
Kobiet, zapraszając do przedszkola swoje 
mamy. Już od progu mali, elegancko 
ubrani dżentelmeni, wręczali mamom 
własnoręcznie wykonane kolorowe 

tulipany. Tę wspaniałą uroczystość 
uświetnił swoją obecnością Wójt Andrzej 
Zaręba, który osobiście złożył życzenia 
wszystkim obecnym paniom.
 Przedszkolaki razem z wychowawczy-
niami przygotowały krótkie programy 
artystyczne. Dziewczynki, które wystąpiły 

w pokazie mody, zapoznały zebranych 
z najnowszymi, światowymi trendami: 
od mody piżamowej, poprzez plażową, 
wiosenną, miejską, aż po wieczorową 
elegancję. Chłopcy wystąpili w charak-
terze światowej sławy wokalistów przed-
stawiając najnowsze przeboje znanych 
zespołów muzycznych. Humorystyczny 
program artystyczny zwieńczyła pre-
miera filmu krótkometrażowego, w któ-
rym chłopcy, tatusiowie i  dziadkowie 
z naszego przedszkola składali życzenia 
oraz podziękowania wszystkim paniom. 
Brawom nie było końca.
 Na zakończenie chłopcy z grupy Rybek, 
jak przystało na profesjonalnych kelne-
rów, częstowali wszystkie mamy słodkimi 
babeczkami, które wspólnie z tatusiami 
przygotowali dzień wcześniej.

Agnieszka Gańska

Konkursy w szkolnej bibliotece
Biblioteka szkolna w Ładach przeprowadza wiele konkursów, w których uczestniczą 
zarówno uczniowie jak i rodzice. Wiele prac uzyskuje nagrody na szczeblach między-
narodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich czy międzyszkolnych. Poniżej prezentu-
jemy informacje o otrzymanych nagrodach:

 ʚ Zu z a n n a  K W I E C I Ń S K A  z   k l . I I 
ze swoją ciocią zajęły I miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Literacko-Plastycz-
nym, wykonując wspaniałą książeczkę.

 ʚ Zofia BUŁA z  klasy VI wyróżniona 
została w XXXII Międzynarodowym Kon-
kursie Literackiej twórczości Dzieci i Mło-
dzieży im. Wandy Chotomskiej 

 ʚ Nina BURZYŃSKA z kl. VI a zajęła 
I miejsce, a Elif CELIK również z klasy 
VI – III miejsce, w Międzyszkolnym Kon-
kursie Czytelniczym na podstawie książki 
E. Nowak pt. „Piątki”.

 ʚ Barbara CHOCIAJ z klasy III ze swoją 
mamą Moniką CHOCIAJ zajęły II miejsce 
w roku 2016/17 w Ogólnopolskim Konkur-
sie Literacko-Plastycznym.

 ʚ Ty m o t e u s z  P Ł AT E K  z   k l a s y  I I 
i Zuzanna PERZ z klasy I otrzymali wyso-
kie noty w  Ogólnopolskim Konkursie 
„Baśnie, naturalnie!”

 ʚ Natalia SZAFRAŃSKA i Aleksandra 
UCIŃSKA, obie z klasy VI, zajęły I miej-
sca w Międzyszkolnym Konkursie czytel-
niczym na podstawie książki E. Niziur-
skiego pt. „Jutro klasówka”.

 ʚ Zofia K AC P E R S K A , A leksandra 
OCHMAN oraz Natalia SZAFRAŃ-
SKA z kl. VII w bieżącym roku szkolnym 
zostały laureatkami Międzyszkolnego 
Konkursu Czytelniczego na podsta-
wie książki L. Fabisińskiej pt. „Burza 
z piorunami”. 

W tym roku szkolnym na Ogólnopolski 
Konkurs „Baśnie, naturalnie!” wysłali-
śmy prace Zuzanny Perz (II kl.), Barbary 
Chociaj (IV kl.) Marcina Tarapaty (kl. I), 
a na Wojewódzki Konkurs „Wydajemy 
własną książkę” i dwa szkice Barbary Cho-
ciaj na Wojewódzki Konkurs Rysowania 
Mangi. Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy, a tegorocznym konkur-
sowiczom życzymy powodzenia.

Iwona Szczęszek, nauczyciel bibliotekarz

WYDARZENIA SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Taniec dla Mam Ⓒ arch. przedszkola

Tymoteusz Płatek III a Barbara Chociaj IV a  Zuzanna Perz II a
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Opowieści z Doliny Muminków – wystawa
Do końca kwietnia br. w holu biblioteki 
można oglądać wystawę o Muminkach, 
przygotowaną przez Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia. 
 Kilkanaście plansz z postaciami zalud-
niającymi karty cyklu powieści o małych 
trollach, utrzymanych w  czarno-bia-
łej, oszczędnej stylistyce, na pewno 

spodoba  się nie tylko dzieciom, ale 
i dorosłym. 
 Przypomnijmy, że pierwsza część 
muminkowej sagi, czyli „Małe trolle 
i duża powódź”, wyszła w 1945 r., czyli 
ponad 70 lat temu! Jednak dopiero dwie 
kolejne powieści, czyli „Kometa nad 
Doliną Muminków” (1946) i „W Dolinie 

Muminków” (1948) przyniosły autorce – 
Tove Jansson – ogromną popular-
ność, a jej bohaterowie na stałe zago-
ścili w  domach i  sercach czytelników. 
Tove Jansson, zanim zaczęła się parać 
pisarstwem, była już znaną graficzką 
i   malarką. Tworzyła też komiksy. 
Zmarła w 2001 r.

Jolly English. Angielski dla dzieci
W kwietniu zaczynamy w bibliotece nowy 
cykl zajęć dla dzieci: tym razem będą to 
spotkania z językiem angielskim „Jolly 
English”. Podczas 45-minutowych zajęć 
prowadzonych w  formie zabaw i  gier, 
uczestnicy będą doskonalić swoją znajo-
mość języka angielskiego, w przyjaznej 
i radosnej atmosferze. 
 Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 
6-10 lat, które miały już wcześniej stycz-
ność z  językiem angielskim. Zapisy 

na zajęcia „Jolly English” prowadzimy 
e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl, 
telefonicznie: 22 720 03 81 oraz na miej-
scu w  bibliotece. Przy zapisie należy 
podać imię, nazwisko i wiek dziecka oraz 
numer telefonu. 
 Pierwsze spotkanie odbędzie się 
18 kwietnia br. o  godz. 17:00. „Jolly 
English”  będzie się odbywał cyklicz-
nie, w każdą środę, do połowy czerwca 
br. Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Informacji na temat „Jolly English” 
udziela prowadząca, Karolina Konofal-
ska  – pasjonatka języka angielskiego, 
absolwentka Uniwersyteckiego Kole-
gium Kształcenia Nauczycieli Języka 
Angielskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego (licencjat 2016 r.), studentka filo-
logii angielskiej w  Społecznej Akade-
mii Nauk i lektorka w szkole językowej 
Perfect School w Mrokowie. Na co dzień 
bibliotekarz w GBP w Raszynie.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
W  dniach 8-15 maja br. obchodzimy 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
 W tym roku hasłem przewodnim jest 
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. Szykujemy 
więc, jak co roku, atrakcje dla naszych 
Czytelników: 9 maja o  17:00  dzieci 
w wieku 6-10 lat zapraszamy na zajęcia 

z językiem angielskim JOLLY ENGLISH 
(biblioteka główna, zapisy), 10 maja 
o 10:00 i 11:30 uczniowie klas trzecich 
wezmą udział w warsztatach „Czy wol-
ność ma granice?” (biblioteka główna), 
11 maja odbędzie się wręczenie nagród 
najaktywniejszym uczestnikom akcji 

„Czytam sobie” (filia), a 14 maja o 17:00 
organizujemy warsztaty z tabletami dla 
dzieci (filia, zapisy). 
 Szczegóły poszczególnych wydarzeń 
na stronie www.bibliotekaraszyn.pl i pro-
filu na Facebooku. 

Świętujcie z nami!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Hala Sportowa w Raszynie: Polski Związek Podnoszenia 
Ciężarów akceptuje inwestycję
W  dniu 15 lutego br. delegacja Gminy 
Raszyn została zaproszona na posie-
dzenie Zarządu Polskiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów. Podczas spotkania 
w Warszawskiej siedzibie PZPC mieliśmy 
okazję zaprezentować nowo powstającą 
Wielofunkcyjną Halę Sportową w Raszy-
nie. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
Wójta Gminy Raszyn, Referatu Realiza-
cji Projektów Urzędu Gminy oraz GOS 
inwestycja otrzymała dofinansowanie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwo-
cie 7 mln zł w ramach „Programu inwesty-
cji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. 
Warunkiem niezbędnym było podpisanie 
współpracy z jednym ze związków spor-
towych. Obustronna zgoda oraz zacho-
wanie przedstawionych przez związek 
warunków współpracy pozwoliło nam 
na wskazanie dyscypliny „podnosze-
nia ciężarów”, jako tej o  szczególnym 
znaczeniu. 
 W  spotkaniu Gminę Raszyn wraz 
ze  mną reprezentowali: Pani Elżbieta 
Funo  – Kierownik Referatu JRP oraz 
autorka wniosku o dofinansowania hali 
sportowej, Sławomir Ruszczyk – wielo-
krotny Mistrz Polski i Europy w podno-
szeniu ciężarów i obecnie główny trener 
sekcji w  Raszynie. Sławomir Ruszczyk 
przedstawił sprawozdanie z funkcjono-
wania sekcji, a pozostałe osoby zapre-
zentowały projekt hali oraz jej poszcze-
gólne funkcje, dyscypliny sportu, jakie 
chcemy rozwijać oraz grupy sportowców 
i  mieszkańców, jakim hala ma służyć. 
Zaznaczyliśmy, że hala sportowa, zgod-
nie ze  wskazówkami ministerialnymi, 
została „skrojona na potrzeby Raszyna 
i naszej lokalnej społeczności”.
 Rozwój sekcji podnoszenia cięża-
rów w Klubie Sportowym Raszyn oraz 
nabór zarówno chłopców, jak i dziew-
cząt stał  się wyznacznikiem dla Pol-
skiego Związku Podnoszenia Ciężarów, 
by  wspierać tę dyscyplinę w  Gminie 
Raszyn. Obecnie w  Raszynie trenują 
zawodnicy następujących kategorii: 
seniorzy, młodzieżowcy do lat 23, junio-
rzy oraz juniorzy do lat 15. Ciężarowcy 
z  Raszyna w  2017 roku wzięli udział 
w Drużynowych Mistrzostwach Polski 
II ligi zajmując IV miejsce; w Mistrzo-
stwach Polski do lat 23; Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży; Mistrzostwach 
Polski do lat 15. Wszędzie znaleźli się 

w   p i e r w s ze j  d z i e s i ą tc e  z   b a r d zo 
dobrymi wynikami w rwaniu, podrzucie 
i dwuboju.
 Dotychczas ogólnopolskie zawody, 
różnych szczebli, w podnoszeniu cięża-
rów rozgrywane były w Siedlcach, Szo-
pienicach oraz w  Mroczy. Czy Gmina 
Raszyn będzie kolejnym miejscem orga-
nizacji zawodów w podnoszeniu cięża-
rów na mapie Polski? Czy raszyńska hala 
sportowa przyczyni się do rozwoju tej 
dyscypliny sportu w regionie Mazowsza? 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Pol-
ski Związek Podnoszenia Ciężarów dają 
nam zielone światło do działań. Mamy 
sekcję podnoszenia ciężarów, mamy 
cykliczne nabory młodzieży do tej sekcji, 
mamy wspaniałego trenera Sławomira 
Ruszczyka, mamy dopingujących sport 
społeczników oraz władze Gminy Raszyn 
na czele z Wójtem Gminy Raszyn Panem 
Andrzejem Zarębą oraz Przewodniczą-
cym Gminy Raszyn Panem Dariuszem 
Marcinkowskim wraz z  radnymi. Jest 
progres w podnoszeniu ciężarów. Wyko-
rzystajmy to. Niech budowana wielofunk-
cyjna hala sportowa stanie się zapleczem 
treningowym dla podnoszenia ciężarów 
oraz innych, rozwijanych w Raszynie, dys-
cyplin sportu. A dla Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów miejscem realiza-
cji działań i zakresu szkolenia centralnego 

dla Kadry Narodowej Polski w podnosze-
niu ciężarów.
 Na posiedzeniu Zarządu, gdzie mia-
łam okazję przestawić koncepcję naszej 
hali sportowej, Prezes Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów Pan Mariusz Jędra 
powiedział, że jest pod wrażeniem budo-
wanej inwestycji. Zarząd PZPC wyraził 
ogromną radość, że hala spełni oczekiwa-
nia różnych form aktywności sportowej. 
 Pan Prezes Mariusz Jędra prosił o prze-
kazanie gratulacji dla Wójta Gminy 
Raszyn Pana Andrzeja Zaręby, całej Rady 
Gminy Raszyn oraz wszystkich, którzy 
przyczynili się swoją pracą na rzecz pozy-
skanego dofinansowania z MSiT. Podzię-
kowania przekazał także Pani Elżbie-
cie Funo – Pani Kierownik Referatu JRP 
za wielką skrupulatność w przygotowaniu 
wniosku o dofinansowanie. W podsumo-
waniu potwierdził, że przybędzie na ofi-
cjalne otwarcie hali sportowej, a w kolej-
nym roku kalendarzowym zaproponuje 
Raszynowi organizację i przejęcie zadań 
„gospodarza” Mistrzostw Polski Junio-
rów i Seniorów w podnoszeniu ciężarów, 
a to najważniejsze wydarzenie w harmo-
nogramie imprez Polskiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Katarzyna Klimaszewska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

SPORT W GMINIE RASZYN



W tym roku pani Zima była bardzo uparta. Chciała być z nami jak 
najdłużej i za nic miała, że mieliśmy dość jej rządów. Ostatnimi siłami 
sypnęła śniegiem i mrozem. Biedne bociany i żurawie z trudem kryły 
się przed zimnymi podmuchami. Przyznam, że wszyscy mieliśmy 
dosyć jej panoszenia się. W  końcu dzieci chodzące na zajęcia 
plastyczne w Świetliku, prowadzone przez p. Grażynę Dąbek i dzieci 
ze świetlicy w Szkole w Ładach, razem z p. Karoliną Przybylską, 
postanowiły pokazać Zimie, że już pora na nią. Co zrobiły – po prostu 
narysowały Wiosnę. Czary pomogły, bo zaraz Wiosna przyszła. Bardzo 
mnie to cieszy. Wygrzewam się w wiosennym słonku i podziwiam 
piękne prace dzieci.                                 Przedszkolaczek

Galeria młodeGo artysty
PROSIMY O WIOSNĘ

Prace dzieci ze Świetlicy SP w Ładach
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Prace dzieci ze Świetlicy SP w Ładach

Wiktoria Siedlecka 7 lat Adaś Urbański 5 lat Maja Świątkowska 6 lat

Krystyna Anders 7 lat Ola Kłopotowska 4 lataBartosz Siedlecki 5 latPrace dzieci ze Świetlicy SP w Ładach Prace dzieci ze Świetlicy SP w Ładach

Julia Kłopotowska 7 lat Magdalena Małek 7 lat


