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GRATULACJE dla GMINY RASZYN 
LAUREATA RANKINGU ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY RASZYN
WARTY ĆWIERĆ MILIARDA ZŁOTYCH
10 maja 2018 roku Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba odebrał z rąk Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzika wyróżnienie za sukces polityki zrówno-
ważonego rozwoju na terenie Gminy Raszyn. Miało to miejsce podczas konferencji 
pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorial-
nego” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 Podczas konferencji przeprowadzono dyskusje panelową na temat nowego 
podziału statystycznego województwa, polityki spójności oraz najnowszego ran-
kingu miast i wsi. W gronie prelegentów znaleźli się Marszałek Województwa 
Adam Struzik, dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych– 
dr Agnieszka Olechnicka oraz prof. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej.

Polityka 
zrównoważonego rozwoju
Wyróżnienie dla Gminy Raszyn stanowi 
potwierdzenie prawidłowej polityki reali-
zowanej przez raszyński samorząd, który 
przykłada ogromną wagę do wielostron-
nego działania na rzecz poprawy warun-
ków życia naszych mieszkańców. Gmina 
rozwija się w  wielu kierunkach, a  gdy 
zaniedbuje któryś z nich, musi go czę-
sto po latach nadrabiać. Tak było z naszą 
gminą. Zaniedbania dotyczyły dróg, 
kanalizacji, kultury i sportu. Nie lepiej 
też było z opieką zdrowotną, przedszko-
lami i placami zabaw. Wszyscy narze-
kali, że jest źle, ale przytaczane wciąż 
jako argument ograniczenia finansowe 
i prawne wskazywały na to, że nic się nie 
da zrobić.
 Zmiana przyszła osiem lat temu wraz 
z nowym wójtem i radą, którzy postano-
wili się zmierzyć z problemami. Postawili 
przed sobą ambitny plan zrównoważo-
nego rozwoju gminy i rozpisali go na lata. 
Aby pokonać ograniczenia finansowe 
postanowili ściągnąć do gminy fundusze 
zewnętrzne pochodzące głównie z Unii 
Europejskiej oraz skorzystać z dofinanso-
wań państwowych. Te ostatnie otwarły się 
dla gminy Raszyn po ostatnich wyborach 
parlamentarnych.
 Pokonanie barier niemożności wyma-
gało zmiany myślenia przez władze 
gminy z  negatywnego na pozytywne 
i reorganizacji Urzędu Gminy przez utwo-
rzenie wyspecjalizowanych referatów, 
których zadaniem jest podejmowanie 
projektów inwestycji dofinansowywa-
nych przez Unię Europejską lub instytucje 
rządowe. W ten sposób, po ośmiu latach 
zarządzania gminą, uzyskano znacz-
nie więcej inwestycji niż wynikałoby to 

z  posiadanych środków finansowych. 
W ciągu tego czasu wykonano inwesty-
cje gminne za kwotę 245,6 mln złotych. 

Gmina wzbogaciła się o:
 ʆ CENTRUM ZDROWIA – nowoczesny, 

obszerny, doskonale wyposażony obiekt. 
Dzięki niemu i  nowemu operatorowi 
w gminie skończyła się trwająca wiele 
lat gehenna z  dostępem do państwo-
wej opieki zdrowotnej. Przeszłością stały 
się wielogodzinne kolejki do rejestracji 
od 4:00 rano.

 ʆ CENTRUM KULTURY – dzięki dosko-
nałemu programowi funkcjonalnemu 
i wszechstronnemu wyposażeniu w CKR 
występują gwiazdy dużego formatu 
i odbywają się różnorodne zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i  dorosłych. Jest to 
również miejsce prezentacji rodzimych 
talentów.

 ʆ 3 PRZEDSZKOL A  – na Lotniczej, 
Poniatowskiego oraz przy Szkole Podsta-
wowej w Ładach. Mogą one służyć grupie 
425 dzieci. Są bardzo nowoczesne, dosko-
nale wyposażone, z bogatym programem 
funkcjonalnym. Tu wspomnieć trzeba 
o zatrudnionej doskonale przygotowa-
nej kadrze pedagogicznej.

 ʆ 2 SZKOŁY – rozbudowana i wyremon-
towana Szkoła Podstawową w Sękocinie 
oraz obecnie rozbudowywany Zespół 
Oświatowo-Wychowawczy w  Ładach, 
z przedszkolem, salą widowiskową i halą 
sportową. Również w Szkole Podstawo-
wej w Raszynie wykonano wiele gruntow-
nych prac remontowych. Wszystkie szkoły 
tworzą dzieciom i kadrze nauczycielskiej 
bardzo dobre warunki pracy i nauki.

 ʆ 2 OBIEKTY SPORTOWE: wielofunk-
cyjne boisko Wronik oraz Hala Sportowo-
-Widowiskowa w Raszynie. Szczególnie 

ten drugi obiekt, dzięki bogatemu pro-
gramowi funkcjonalnemu stworzy dosko-
nałe warunki do uprawiania tych dyscy-
plin sportowych, którymi dotąd szczyciła 
się raszyńska społeczność oraz zwiększy 
dodatkowo ilość możliwych do uprawia-
nia dyscyplin sportu.

 ʆ 150 KM SIECI KANALIZACJI SANI-
TARNEJ, WODOCIĄGI I ODWODNIE-
NIA – prawie wszyscy mieszkańcy i przed-
siębiorcy w Gminie Raszyn mają dostęp 
do wodociągów i kanalizacji. W nielicz-
nych miejscach, gdzie jeszcze nie dotarła, 
będzie w najbliższym czasie.

 ʆ 56 NOWYCH ULIC, 10 CHODNI-
KÓW I 5 OGÓLNODOSTĘPNYCH PAR-
KINGÓW. Nowych, bo nawet jeśli są 
w miejscu starych, to są całkowicie prze-
budowane. Wszystkie mają kanalizację 
deszczową. W najbliższych dniach robot-
nicy wejdą na plac budowy 7,2 km ścieżek 
rowerowych.

 ʆ ZABYTKI: W najbliższych dniach roz-
pocznie się renowacja naszego wspa-
niałego zabytku Austerii. I ta, tak długo 
oczekiwana sprawa została przez obecna 
ekipę samorządową rozwiązana. Nie lata, 
a miesiące dzielą nas od chwili, kiedy XVII 
wieczny zajazd odzyska swój blichtr.
 Lista wymienionych obiektów jest 
naocznym dowodem tego, że gmina 
Raszyn zasłużyła sobie na miano lidera 
zrównoważonego rozwoju. Większość 
z nich to budynki użyteczności publicz-
nej, dostępne dla wszystkich i przez całe 
lata niecierpliwie przez nas wyczekiwane. 
Kanalizacja oznacza nie tylko wygodę, 
niższe koszty, ale również ochronę śro-
dowiska naturalnego, która dotyczy nas 
wszystkich. Przeważnie wykonanie jej 
wiąże się z położeniem na ulicy tymczaso-
wej nawierzchni, która niewiele ustępuje 
nawierzchni docelowej. Wiele osób jesz-
cze czeka na ulice przy swoich domach, 
ale śledząc tempo obecnego rozwoju 
należy sądzić, że i ta kwestia zostanie nie-
długo rozwiązana.

Wydatki inwestycyjne 
z podziałem na zadania

Przez okres od 2011 do 2018 roku, Gmina 
Raszyn przeznaczyła na budowę wyżej 
wymienionych obiektów 245 562 087 zł. 

INWESTYCJE ZA ĆWIERĆ MILIARDA



KURIER RASZYŃSKI NR 86/2018  |  WWW.RASZYN.PL 3

INWESTYCJE ZA ĆWIERĆ MILIARDA

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dofinan-
sowania zewnętrzne do wielu inwestycji: 
kanalizacji, wodociągów, odwodnień, 
dróg, obiektów sportowych i oświato-
wych. Na powyższą kwote składają się:

 ʆ OŚWIATA I WYCHOWANIE – zain-
westowano w budowę szkół: w Sękoci-
nie, Ładach oraz wyremontowano szkołę 
w Raszynie. Wybudowano nowoczesne 
przedszkola w  Raszynie przy ulicach 
Lotniczej i Poniatowskiego, urządzono 
przedszkole przy ulicy Pruszkowskiej trwa 
budowa przedszkola w Ładach. Ponie-
sione koszty inwestycji obciążyły głównie 
budżet gminy. Wniosły one: 53 318 782 zł

 ʆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-
TWA NARODOWEGO: wykończono 
budynek przy Alei Krakowskiej róg Spor-
towej, a w zasadzie podniesiono go z ruin 
i wybudowano aulę przy szkole podsta-
wowej w Ładach. Wykonano projekt rewi-
talizacji Austerii, którego realizacja roz-
pocznie się w najbliższym czasie. Koszty 
tych inwestycji to 13 669 935 zł.

 ʆ KULTURA FIZYCZNA: wybudowano 
boisko Wronik przy szkole podstawowej 
w Raszynie, Halę Widowiskowo Sportową 
w Raszynie i Halę Sportową przy szkole 
podstawowej w Ładach. Wykonanie inwe-
stycji w znacznym stopniu wsparto pań-
stwowymi dotacjami. Ich ogólny koszt to 
25 752 617 zł

 ʆ OCHRONA ZDROWIA: wybudowano 
i wyposażono nowoczesne budynki Cen-
trum Zdrowia Raszyn przy ulicy Ponia-
towskiego w Raszynie. Koszt tej inwe-
stycji wyniósł 9 352 715 zł.

 ʆ BEZPIECZEŃSTWO: całość nakła-
dów to 2 763 846 zł, a z czego 1 190 521 zł 
wydano na Ochotnicze Straże Pożarne, 
a 1573 324 na trwającą obecnie budowę 
przestronnego i nowoczesnego komisa-
riatu o przewidywanym koszcie 5,2 mln zł.

 ʆ D R O G I  G M I N N E : wybudowano 
i  odbudowano je za 50 829 765 zł, 
a 80 000 zł dołożono do budowy dróg 
powiatowych.

 ʆ K A N A L I Z A C J A :  n a  s k a n a l i z o -
wa n i e  g m i ny  w yd a n o  n a j w i ę c e j, 
bo aż 86 089 440 zł.

 ʆ WO D O C I Ą G I :  b u d owa  d o s tę p u 
do oczyszczonej i sprawdzanej wody pit-
nej kosztowała gminę 3 704 979 zł.
I na koniec: Gmina Raszyn ma, w prze-
ciwieństwie do całego kraju, dodatni 
przyrost naturalny. Jego wysokość to 2,3. 
To  wskaźnik, który dobitnie świadczy 
o tym, że tutaj, u nas, żyje się coraz lepiej.

Andrzej Zaręba

Oświata i wychowanie
52 996 513 zł + edukacyjna opieka 
wychowawcza  –  322  269  zł  – 
53 318 782 zł

Kanalizacja i wodociągi
89 794 419 zł 
(w tej kwocie 5 199 369 zł – odwodnienia, 
1 827 509 zł – oświetlenie, 
45 534 zł – zieleń)

Kultura 
i dziedzictwo 
narodowe
13 669 935 zł

Ochrona 
zdrowia
9 352 715 zł

Bezpieczeństwo
2 763 846 zł

Kultura fizyczna
25 752 617 zł

INWESTYCJE W LATACH 2011-2018
245 562 087 zł

Drogi gminne
50 829 765 zł + 80 000 – 
dopłaty do powiatu

Andrzejowi Zarębie
Wójtowi Gminy Raszyn

wyrazy serdecznego współczucia po śmierci Mamy 
składają

Zastępca Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy Raszyn 
 oraz Rada Gminy Raszyn, Sołtysi i Przewodniczący Osiedli.

Magdalenie Karpiniak
Dyrektor Szkoły w Sękocinie 

serdeczne wyrazy współczucia po śmierci 
Ojca Zdzisława Jedlińskiego – żołnierza niezłomnego i zasłużonego strażaka 

składają

Wójt Gminy Raszyn wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
Samorząd Gminy Raszyn oraz OSP Raszyn.
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KWIETNIOWE ROCZNICE

Kwiecień, to miesiąc szczególny dla naszej 
raszyńskiej społeczności. Czas, w którym 
wydarzenia historyczne o wielkim zna-
czeniu dla całego polskiego narodu spla-
tają się ze zdarzeniami kształtującymi 
świadomość mieszkańców naszej Małej 
Ojczyzny, wytwarzając wśród nas spe-
cyficzne przekonanie o odrębności. Cza-
sami są to geograficznie bliskie zdarze-
nia jak na przykład Bitwa pod Raszynem, 
która znacząco wpłynęła na XIX wieczną 
historię kształtowania losów narodu 
polskiego, a Raszyn utrwaliła w historii 
kraju, czasami takie, które zdarzyły się 
gdzieś na końcu świata w Katyniu i Smo-
leńsku – 78 i 8 lat temu, ale naznaczyły 
nas obowiązkiem pamięci i czci. W kwiet-
niu, w 13 rocznicę śmierci Świętego Jana 
Pawła II wracamy do Jego homilii, ale 
też pamiętamy o innych ludziach, którzy 
dziełem swojego życia wpłynęli na nasze 
dzisiejsze losy. 

Raszyńskie dzieci od pierwszych lat edu-
kacji uczą się, że bohaterami są patroni 
ich szkół: książę Józef Poniatowski, 
Cyprian Godebski, Włodzimierz Potocki 
– bohaterowie Bitwy pod Raszynem i bło-
gosławiony Prymas Tysiąclecia Stefan 
Wyszyński. Dowiadują się też, że elita 
polska zamordowana w Katyniu, czy dele-
gacja, która jadąc na obchody 70. rocznicy 
zbrodni znalazła śmierć w Smoleńsku, to 
polscy patrioci. 

Uroczystości rocznicowe 
w Raszynie

Świadectwem rangi, jaką przykładamy 
do tych wszystkich wydarzeń i osób są 
obchody ich rocznic. Od 1989 roku, czyli 
prawie 30 lat, delegacja samorządowców 
składa kwiaty na cmentarzu, na raszyń-
skiej grobli świadku Bitwy pod Raszynem, 
przy figurce upamiętniającej śmierć żoł-
nierza – poety Cypriana Godebskiego, 
aby później uczestniczyć w  Mszy Św. 
w intencji ojczyzny. W Kościele na Rybiu 
odprawiana jest Msza Św. w  intencji 

pomordowanych w Katyniu i poległych 
w katastrofie smoleńskiej. Mszy towa-
rzyszy program artystyczny i składanie 
kwiatów w kaplicy maryjnej. 
 W tym roku, po raz pierwszy przed-
stawiciele naszego samorządu złożyli 
10 kwietnia kwiaty na rondach im. Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego i jego mał-
żonki Marii Kaczyńskiej, które mijają 
wszyscy wjeżdżający do Gminy Raszyn 
od południa.

„Bieg Raszyński”, organizowany w kwiet-
niu, również wpisuje się w  promocję 
Gminy Raszyn i  informowanie kraju, 
że w centralnej Polsce znajduje się taka 
miejscowość jak Raszyn. W tegorocznej 
IX edycji biegu uczestniczyło ponad 500 
zawodników, w tym wielu z naszej gminy.

W obchody kwietniowych rocznic włącza 
się od kilku lat Świetlica w Rybiu. Spotka-
nie Historyczne „Książę Józef Poniatowski 
– Polak z wyboru” oraz przedwojenny film 
(1937 r) „Ułan księcia Józefa” odbrązowiły 
i przybliżyły postać tego nietuzinkowego 
człowieka. Włączenie Świetlicy w ogólno-
polską akcję Biura Edukacji Narodowej 
IPN „Echa Katynia”, to kolejne działanie 
pogłębiające wiedzę o eksterminacji elity 
polskiego narodu na sowieckiej ziemi.

Dowodem pamięci historycznej są 
Święta naszych szkół, które nauczyciele 
i uczniowie obchodzą w czasie powią-
zanym z Bitwą pod Raszynem. W Szkole 
Podstawowej w Raszynie przypomina się 

Kwiaty na grobli Ⓒ M. Kaiper

Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – Delegacja z Gminy Raszyn  Ⓒ M. Kaiper
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patrona Cypriana Godebskiego, który zgi-
nął w trakcie bitwy, w Szkole w Ładach – 
księcia Józefa Poniatowskiego, jej wodza 
naczelnego wojsk Księstwa Warszaw-
skiego, a  w  szkole w  Sękocinie – Wło-
dzimierza Potockiego, którego bohater-
stwo w bitwie zostało opisane w książce 

Władysława Gąsiorowskiego „Rok 1809”. 
Taki dobór patronów szkół to wyraz 
patriotyzmu naszych mieszkańców, 
który przekazujemy dzieciom. Kolejną 
akcją edukacyjną jest coroczny Konkurs 
Historyczny „Wokół bitwy pod Raszy-
nem 1809 roku” zorganizowany przez 

CKR, a skierowany do uczniów wszyst-
kich szkół.

Myśląc o kwietniowych obchodach należy 
pamiętać o corocznym, teraz już XXXIII 
Rajdzie „Szlakiem Naszej Historii” im. 
por. hm Jana Cierlińskiego, który pro-
wadzi przez miejsca pamięci w naszym 
rejonie. Również, jak co roku, na tere-
nie Pałacu w Falentach Stowarzyszenie 
„Projekt Raszyn 1809” organizuje barwną 
imprezę związaną z Bitwą pod Raszynem, 
która gromadzi rekonstruktorów Wojsk 
Księstwa Warszawskiego, prezentuje ich 
stroje, obyczaje i przypomina wydarze-
nia historyczne odgrywające się w 1809 
roku na tych terenach. To ciekawa forma 
nauczania historii, szczególnie dla mło-
dego pokolenia. 
 Kolejnym wyrazem lokalnego patrioty-
zmu jest wpisująca się w czas obchodów 
Dni Raszyna III edycja konkursu fotogra-
ficznego „Ziemia Raszyńska w  obiek-
tywie”. Zdjęcia nadsyłane na konkurs, 
prezentowane później na ścianach sali 
wystawowej CKR, pokazują niezwykłe 
piękno naszych stron. 
 Jesteśmy wyjątkową społecznością, 
która mimo różnych poglądów politycz-
nych potrafi odnaleźć wspólnotę w swo-
jej historii i w wyznawanych wartościach. 
Nasze szkoły, ulice, skwery noszą imiona 
ludzi ważnych w  historii, mądrych, 
a przede wszystkim patriotów. Lubimy 
się bawić, wspólnie śpiewać, tańczyć, ale 
nie zapominamy o chwili zadumy i czer-
paniu wzorów z tych, którzy ojczyznę sta-
wiali na pierwszym miejscu. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Katyń – Pamiętamy Ⓒ A. Pluta

Samorządowcy oddają cześć bohaterom Ⓒ M. Kaiper

Złożenie kwiatów w Kaplicy Katyńskiej Ⓒ A. Pluta
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LII Sesja Rady Gminy Raszyn
Porządek obrad, przyjęty przez Radę 
Gminy Raszyn podczas obrad LII Sesji, 
obejmował wiele zagadnień. Część 
z nich omówili goście, pozostałe wynikały 
z przygotowanych uchwał. Jako pierwsze 
wystąpiły: Dyrektor Hanna Pasterska 
i nauczycielki: p. Jowita Szewc, pedagog 
specjalny oraz Agnieszka Okła – Barwicka 
– neurologopeda z Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi „Pod Topolą” 
w  Raszynie, z  prelekcją: Nie bądź zie-
lony w  temacie autyzmu. W  kwietniu 
bądź niebieski!, która informując o spe-
cyfice autyzmu wspiera zrozumienie 
i działania na rzecz osób nim dotknię-
tych. Coroczne wystąpienia pedagogów 
z naszego Przedszkola „Pod Topolą” pod-
czas sesji, organizowanie prelekcji, konfe-
rencji, pokazów, a przede wszystkim stała, 
codzienna praca z dziećmi ze spektrum 
autyzmu spowodowały, że temat ten 
jest znany raszyńskim samorządowcom. 
Każdy z uczestników sesji mógł wypeł-
nić ankietę sprawdzającą jego wiedzę 
na temat Integracji. Wójt Andrzej Zaręba 
podsumował wystąpienie pedagogów 
mówiąc, że Przedszkole „Pod Topolą” jest 
placówką wzorcową nie tylko jego zda-
niem, ale również w opinii Mazowieckiej 
Kurator Oświaty p. Aurelii Michałowskiej. 
Powiedział też, że w gminnych szkołach, 
mimo braku klas integracyjnych, dzieci 
z orzeczeniami mają wsparcie i otaczane 
są specjalną opieką. Wyrazem troski 

władz gminy jest też stworzenie w SP 
w Raszynie bogato wyposażonej sali Inte-
gracji Sensorycznej, w której prowadzone 
są zajęcia dla dzieci ze wszystkich szkół.
Kolejny gość sesji, członek Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego Pan Mirosław 
Chmielewski, poinformował zebra-
nych o  inwestycjach, które powiat już 
wykonał oraz wykona w bieżącym roku. 
W latach 2000 – 2014 Gmina Raszyn była 
najmniej dofinansowana ze wszystkich 
gmin powiatu Pruszkowskiego. Jej udział 
w inwestycjach wyniósł 2% przy 25% dłu-
gości dróg powiatowych. Tę jawną nie-
sprawiedliwość starają się zlikwidować 
obecni radni z  gminy Raszyn wybrani 
do Rady Powiatu. I osiągają sukcesy, choć 
zniwelowanie różnic powstałych przez 14 
lat nie jest możliwe przez 4 lata. Główne 
inwestycje to remonty dróg powiatowych: 
Leszczynowej, Źródlanej, Sękocińskiej 

(zakończenie w br.), rondo na skrzyżo-
waniu Olszynowej i Falenckiej, nakładki 
na fragmentach kilku ulic, czy kanali-
zacji deszczowej, wykonanej wspólnie 
z Gminą Raszyn na ul. Długiej, a także 
remonty rowów i  montaż sygnalizacji 
świetlnej. Inwestycją dla naszych miesz-
kańców jest też generalny remont Szpi-
tala Powiatowego w Pruszkowie, który 
powinien się zakończyć w  2019 roku. 
W 2018 roku czeka nas budowa Drogi 
Hrabskiej od Jaworowskiej do Długiej, 
wykonanie nakładki Al. Hrabskiej oraz 
remont najbardziej zniszczonego frag-
mentu ul. Willowej. To znacznie więcej 
niż uzyskali radni poprzednich kadencji. 
W trakcie dyskusji M. Chmielewski odpo-
wiadał na pytania wskazujące na szeroki 
katalog inwestycji, których radni i sołtysi 
oczekują jeszcze od powiatu. Na zakoń-
czenie tej części sesji Przewodniczący 

Od prawej: Wójt A. Zaręba, z-ca wójta M. Kucharski, Dyr. H. Pasterska Ⓒ M. Kaiper

Prezydium Rady. Od prawej: S. Ostrzyżek, D. Marcinkowski, A. Matracka 
Ⓒ M. Kaiper

M. Chmielewski. Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli Ⓒ M. Kaiper

Radni. Od prawej: T. Pawlikowski, T. Nowak, I. Koper, J. Hoffman, A. Boczkowska, 
M. Bańburski, A. Górecki, R. Kowalczyk Ⓒ M. Kaiper

Radne – M.I. Makarska, K. Górska, A. Kuran Kalata Ⓒ M. Kaiper
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Rady D. Marcinkowski zapowiedział, 
że na kolejną zaprosi Starostę Pruszkow-
skiego Maksyma Gołosia.
 
Podział Gminy Raszyn 
na okręgi wyborcze
Uchwała dotyczyła podziału gminy 
na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia 
tegorocznych wyborów samorządowych. 
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 418 
par.  2 Kodeksu wyborczego, w  gminie 
o ilości mieszkańców pow. 20 tys., liczba 
radnych w okręgu nie może być mniej-
sza niż 5 i większa niż 8, czyli wprowadza 
okręgi wielomandatowe. Ilość mandatów 
nadal wynosi 21.

Plany zagospodarowania 
przestrzennego 
Rada Gminy Raszyn przyjęła dwa plany 
zagospodarowania przestrzennego: 
dla części terenów położonych we wsi 
Raszyn 1 w rejonie Południowej Obwod-
nicy Warszawy oraz we wsi Janki w rejo-
nie ul. Sokołowskiej i Wspólnej.

Dopłata do cen biletów 
długookresowych ZTM
W związku z propozycją ZTM dla gmin 
w aglomeracji warszawskiej, Rada Gminy 
Raszyn upoważniła Wójta do złożenia 
w  Urzędzie Miasta Stołecznego War-
szawa wstępnej deklaracji przystąpienia 
Gminy Raszyn do programu Warszawa+ 
w  zakresie 3 progu dofinansowania 
do cen biletów długookresowych. Rada 
zadeklarowała dopłacenie do jednego 
biletu 30-dniowego normalnego 60 zł, 
a ulgowego – 30 zł. Dopłata do biletu 

90-dniowego będzie mogła wynieść 
100 zł dla biletu normalnego i 50 zł dla 
ulgowego. Warunkiem niezbędnym do 
uzyskania dopłaty do biletu będzie 
zamieszkiwanie na terenie Gminy Raszyn 
i  rozliczanie podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie. Potwierdzeniem tego 
będzie tzw. karta Raszyniaka, stanowiąca 
dowód spełniania w/w kryteriów. 
 Podpisanie przez gminę uchwały 
intencyjnej to pierwszy krok procedury. 
W  kolejnym ZTM przygotuje porozu-
mienie dla stron. Jeśli wszystko pój-
dzie dobrze 30% naszych mieszkańców, 
bo na takim poziomie oceniana jest ilość 
osób korzystających z publicznego trans-
portu zbiorowego, uzyska kolejną obniżkę 
comiesięcznych wydatków, a koszt bile-
tów długookresowych zrówna się z tymi, 
jaki płacą Warszawiacy. 

Sprawozdania 
Podczas Sesji sprawozdanie z działalności 
złożyły: Pani Elwira Rogowska, Dyrektor 
GOPS-u i Pani Beata Adamiak, Pełnomoc-
nik Wójta ds. uzależnień. P. Rogowska 
przekazała zebranym informacje o zaso-
bach pomocy społecznej i sprawozdanie 
z działalności GOPS w 2017 roku. Powie-
działa o tendencjach demograficznych 
w naszej gminie: o  dodatnim przyro-
ście naturalnym (2,3/1000), wzroście 
średniego wieku, zmniejszeniu liczby 
zawieranych małżeństw, spadku liczby 
osób korzystających z pomocy osłono-
wej i wzroście becikowego. Powiedziała, 
że dla 1391 osób posiadających Kartę 
Dużej Rodziny, przedszkola publiczne, 

GOS i CKR udzieliły ulgi wysokości prawie 
20 tys. zł. Pani B. Adamiak mówiła o wyso-
kości dochodów z koncesji na sprzedaż 
alkoholu oraz wydatkowaniu tych kwot 
na rzecz mieszkańców Gminy Raszyn. 
Powiedziała o finansowaniu wielu zajęć, 
programów profilaktycznych, konsulta-
cjach ze specjalistami i pomocy terapeu-
tycznej dla uzależnionych i ich rodzin. 
Mówiła o zapobieganiu wczesnej inicjacji 
alkoholowej, ścisłej współpracy z ARKĄ. 
Poinformowała też Radę o możliwości 
podjęcia uchwały ograniczającej sprze-
daż alkoholu w nocy.

Sprawozdanie Wójta 
Wójt poinformował zebranych, że obec-
nie prowadzonych jest bardzo wiele 
inwestycji, a każdy z inspektorów pro-
wadzi ich przynajmniej pięć. W ostat-
nim czasie rozpoczął się remont dwóch 
ulic: Spacerowej i Wspólnej, rozpoczęło 
się budowanie kanalizacji w kolejnych 
ulicach, bieżące remonty dróg bitumicz-
nych i gruntowych. Cały czas trwa budowa 
Hali w Raszynie i szkoły podstawowej 
w Ładach. Ceny oferowane przez wyko-
nawców w nowych przetargach są znacz-
nie wyższe niż dotychczasowe. Gmina 
prowadzi bardzo intensywne prace w celu 
pozyskania środków zewnętrznych. Obec-
nie procedowane są 34 wnioski z bardzo 
różnorodnych zakresów: budowy ulic, 
boisk, edukacyjne, biblioteczne. Wiele 
z nich jest rozstrzyganych pozytywnie 
dla nas, co zwiększa możliwości finan-
sowe gminy. 

Małgorzata Kaiper

RADA GMINY RASZYN 

Radne – A. Wieteska, E. Surmacz, E. Szeląg-Marzec Ⓒ M. Kaiper Radna B. Hejczyk i B. Adamiak – Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Ⓒ M. Kaiper

Nr okręgu Granice okręgu Liczba wybieranych 
radnych w okręgu

Liczba mieszkańców 
w okręgu 

1 Raszyn I, Nowe Grocholice 6 5 431
2 Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III 8 8 179

3
Jaworowa I, Jaworowa II, Sękocin Stary, Sękocin Nowy, 
Słomin, Falenty, Falenty Nowe, Falenty Duże, Laszczki, Janki, 
Wypędy, Puchały, Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe, 
Dawidy

7 7 422
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Hala Widowiskowo Sportowa

Wokół Hali Widowiskowo Sportowej 
w  Raszynie coraz większy porządek. 
Wybudowano parking dla autokarów 
i  wykończonym wjazdem połączono 
z ulicą Stadionową. Z tej strony inwe-
stycji pozostało ułożenie trawników. 
Na słupy i oprawy oświetleniowe boiska 
trzeba trochę poczekać, podobno płyną 
jeszcze z Ameryki, ale staną na swoich 
miejscach już w czerwcu. Przed frontem 
hali część parkingów i ścieżek wybudo-
wano, do tego niebawem dojdzie jeszcze 
jedna wiodąca wzdłuż elewacji. Reszta 
zaczeka, aż z placu budowy znikną cięż-
kie maszyny. Na elewacjach układane 
są osłony ze szklanych płyt. Część z nich 
zakłada się z rusztowań, część z podno-
śników. Nad wejściem pojawi się nazwa, 
której treść stanowi niespodziankę 
dla mieszkańców, między innymi dlatego 
elewacja jest jeszcze niekompletna.
 Wewnątrz hali prace trwają na wszyst-
kich frontach. Nadal układane są insta-
lacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna 
i wentylacyjna, a na dachu ułożono już 
zestaw paneli solarnych fotowoltaicz-
nych, które zasilą halę własnym prądem 
i obniżą koszty eksploatacji obiektu. Alu-
miniowe komplety wewnętrznych drzwi 
rozstawione są na korytarzach i kolejno 

montowane przez wyspecjalizowane 
ekipy. W  szesnastu sanitariatach gla-
zura już zdobi ściany, a  terakota pod-
łogi. Do założenia pozostały drzwi i biały 
montaż. Wylewka na boisku hali sporto-
wej jest praktycznie gotowa, gdy beton 
stwardnieje na ścianach zamontowana 

zostanie wykładzina dźwiękochłonna. 
To kwestia dwóch tygodni, a  potem – 
posadzka sportowa. Zdaniem inżynie-
rów prace zaawansowane są na poziomie 
osiemdziesięciu procent i jeśli nie wystą-
pią nieprzewidziane trudności zostaną 
ukończone w terminie.   J. Kaiper

INWESTYCJE – HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA

Hala sportowa w całej krasie, fot. J. Kaiper

Panele fotowlotaiczne, fot. archiwum budowy

Montowanie drzwi, fot. J. Kaiper Sanitariaty już w glazurze, fot. J. Kaiper

Pozostał ostatni fragment wylewki, fot. J. Kaiper

Widok z ponad trybun, fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE – ULICE I KANALIZACJA

Ulica Wspólna w Jankach i Wypędach
Dnia 22 marca 2018 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Wspólnej we  wsiach Janki i  Wypędy, a już pod koniec kwiet-
nia usunięto z ulicy stary asfalt. Niedługo powstanie nowa jezdnia z betonu asfaltowego szerokości 5,5 m wraz z obustron-
nymi chodnikami z kostki betonowej grubości 8 cm. Tej samej grubości będą zjazdy do posesji. Dla potrzeb odprowadzenia 
wód opadowych wykonawca wybuduje kanalizację deszczową z kratkami ściekowymi umieszczonymi w krawężnikach.
Przypominamy za 3 557 160 zł  podjęła się tej przebudowy firma FAL-BRUK, a dofinansowanie od Wojewody Mazowiec-

kiego Zdzisława Sipiery w wysokości 1 924 420 zł 
w ramach programu: Rozwój gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 przekro-
czy znacznie połowę tych kosztów. Jest to kolejna 
ulica, po Szkolnej, dofinansowana w ramach tego 
samego programu. Odnowioną ulicę podziwiać 
będzie można już 1 października 2018 roku.

Ulica Spacerowa 
Ulica Spacerowa w Rybiu pozbawiona jest już nawierzchni. 
Prace koncentrują się na wymianie zużytych rur i studni 
betonowych na nowe, które wytrzymają wiele dziesiąt-
ków lat. Budowana jest kanalizacja deszczowa, przyłącza 
kanalizacji sanitarnej oraz 14 sztuk przyłączy wodnych. 
Nowa ulica zostanie pokryta warstwą betonu asfaltowego, 
natomiast zjazdy z posesji zbudowane zostaną z kostki 
betonowej szarej. Firma GÓR-BUD  z Korytnicy zobowią-
zała się zakończyć prace do 31 sierpnia 2018 roku.

Kanalizacja Gminy Raszyn
Postępuje budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ramach projektu pn. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – 
faza V z podziałem na zadania. Tym razem zada-
nia nr 1 i 2 wyznaczono w Laszczkach i Podolszy-
nie Nowym. W Laszczkach wykonana zostanie 
sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 
1920 mb, a w Podolszynie Nowym o 6243,5 mb. 
W Laszczkach prace wykona BKW Bogdan Tar-
nowski z Nasutowa wraz z Przedsiębiorstwem 
Robót Inżynieryjnych Energopol z Lublina za 
1 536 270 zł udzielając na prace i materiały pię-
cioletniej gwarancji. W Podolszynie Nowym zadanie 2 wykona firma Kan-
wood Wiesław Tarczyński z Węglewa za 5 300 508 zł podobnie jak w Laszcz-
kach udzielając gwarancji na lat pięć.Olszynowa nieprzejezdna

Gruntowny remont Spacerowej

Źródlana kanalizowana Źródlana dwupasmówką

Olszynowa częściowo załatana

Wspólna już bez asfaltu

Wykopki na Spacerowej

Olszynowa wykopy

Bez asfaltu od Wypęd do Mszczonowskiej

Ze spacerami trzeba poczekać

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE – ROZBUDOWA SZKOŁY W ŁADACH

Przedszkole
Na piętrze sale przedszkolne już posprzątane, przez 
lśniące szyby można oglądać panoramę Dawidów 
Bankowych. Łazienki w glazurze i zamontowaną 
armaturą. Pomieszczenia oczekują na wyposażenie. 
Na parterze jeszcze trwa tapetowanie ścian, ale i tu 
tylko patrzeć końca prac. Plac wokół budynku zmie-
nia wygląd dzięki utwardzeniu dojazdów betonową 

kostką i plastikowym kratkom 
służącym do utrzymania trawy 
na traktach komunikacyjnych.

Kompleksowe wyposażenie 
dla „Rozbudowywanej Szkoły 
w Ładach”
Pod koniec kwietnia Urząd Gminy Raszyn rozstrzygnął prze-
targ na zakup i montaż wyposażenia rozbudowywanej szkoły 
w Ładach. Dostawę podzielono na zadania i etapy dostawy.

W ZADANIU NR 1 – „Dostawa i montaż mebli i innych elementów wnętrz” przetarg wygrał Zakład Produkcyjno-Han-
dlowy LUMAR Jacek Ogórkiewicz z Bydgoszczy, który za kwotę 1 815 931,56 zł brutto wykona zadanie w trzech etapach, 
do 16.08.2018 r. Pierwszy etap zostanie wykonany w ciągu 40 dni od podpisania umowy
W ZADANIU NR 2 – „Dostawa i montaż sprzętu informatycznego i elektrycznego” najlepszą ofertę złożył ESKOM IT Sp. z o.o. 
z Warszawy oferując cenę 1 361 350,89 zł brutto i zakończenie montażu do 17.08.2018 r. Pierwszy etap zostanie wykonany 
w ciągu 40 dni od podpisania umowy.
W ZADANIU NR 3 – „Dostawa i montaż sprzętu AGD” – najkorzystniejsza okazała się oferta firmy TRONUS POLSKA Sp. z o.o. 
z Warszawy, która dostarczy i zamontuje sprzęt za kwotę 74 575,00 zł brutto do 16.08.2018 r. Pierwszy etap zostanie wyko-
nany w ciągu 40 dni od podpisania umowy.
Jak widać z powyższego wyposażenie wraz z montażem kosztować będzie 3 251 875 zł, ale, co ważne, ostateczny termin 
montażu to połowa sierpnia 2018 r.

Sale lśnią czystością, fot. J. Kaiper

Korytarz na piętrze, fot. J. Kaiper Na parterze trwają prace, fot. J. Kaiper

Przedszkolne sanitariaty, fot. J. Kaiper

Dotacja od Mazowieckiego Konserwatora Zabytków na II etap renowacji Zespołu Austerii

W maju gmina Raszyn wzbogaciła się 
o kolejny plac budowy. Po wielu latach 
starań kolejnych wójtów gminy Raszyn, 
dopiero wójt Andrzej Zaręba i  ekipa 
jego pracowników, finalizują odbu-
dowę Austerii – największego, po Pałacu 
w Falentach, zabytku w naszej gminie. 
 D e c y z j ę  o d b u d o w y  g ł ó w n e g o 
budynku – zajazdu, podjęto w ubiegłym 
roku w  związku otrzymaniem przez 
Gminę Raszyn dofinansowania w wyso-
kości 3 104 770 zł. od Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych.
 23 sierpnia 2017 r. Wójt Andrzej 
Zaręba podpisał z  Konsorcjum firm: 
RENOVA Sp. z o.o. i HAMILTON Joanna 
Śpiewakowska, z Warszawy, umowę na 
wykonanie zadania w  systemie PRO-
JEKTUJ I BUDUJ. Zakończyły się właśnie 

uzgodnienia z Mazowieckim Konserwa-
torem Zabytków. Po uzyskaniu stosow-
nych decyzji firma budowlana została 
wprowadzona na plac budowy. W mię-
dzyczasie Wójt Gminy Raszyn wystąpił 
do Urzędu MWKZ o dofinansowanie na 

dalsze prace projektowe dla pozostałej 
części zabytkowego kompleksu Auste-
rii. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia 
wniosku Gmina Raszyn pozyskała kwotę 
w wysokości 150 tys. zł. na dalsze projekty 
prac remontowo renowacyjnych."

Zespół Austerii, fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE – ROZBUDOWA SZKOŁY W ŁADACH

Szkoła podstawowa w Ładach
Najbardziej intensywne prace trwają 
w szkole. Podobnie jak w przedszkolu 
prace wykończeniowe postępują z góry na 
dół. Gdy klasy na piętrze są już sprzątane, 
niżej trwają cały czas prace wykończe-
niowe. Przez okna na piętrze podziwiać 
można panoramę Dawidów Banko-
wych z kościołem, a do klas zaglądamy 
przez okna w drzwiach przypominające 
bulaje. Widać wyraźnie, że budowa szkoły 
nadąża za przedszkolem i być może oba 
obiekty zostaną oddane w tym samym 
czasie. Wokół szkoły świat się zmienia, 
teren na którym jeszcze niedawno leżały 
hałdy ziemi teraz porządkują krawężniki, 
pomiędzy którymi będą układane chod-
niki i jezdnie.

Aula 
Wewnątrz auli niewiele się dzieje, 
nadal jest wykorzystywana jako 
skład materiałów. Sporo za to dzieje 
się wokół niej. Robotnicy układają 
krawężniki którymi wytyczne będą 
chodniki. Już mniej więcej widać jak 
będą przebiegały.

Boisko szkolne
Na boisku trwają prace przy ukła-
daniu kolejnych warstw podkładu. 
Bieżnie są równo wysypywane drob-
nym piaskiem, po czym zagęszczane. 
Następną warstwą i ostatnią warstwą 
będzie wykładzina służąca bezpośred-
nio do biegania. Jeszcze miesiąc.

Hala sportowa
Hala sportowa jest już ocieplona 
z zewnątrz, a tynkarze gruntują ściany 
pod tynk. Niedługo znikną rusztowania 
i zobaczymy ją w pełnej krasie. Wewnątrz 
pod dachem jeszcze montowane są ostat-
nie urządzenia wentylacyjne a podłoga 
hali  wykorzystywana jest przez rzemieśl-
ników zajmujących się krojeniem wykła-
dzin do szkolnych klas i korytarzy.

Panorama z kościołem, fot. J. Kaiper

Tu będzie skakane, fot. J. Kaiper

Podglądanie przez bulaj, fot. J. Kaiper

Wokół szkoły świat się zmienia, fot. J. Kaiper

Wokół auli ruch, fot. J. Kaiper

Budowanie bieżni, fot. J. Kaiper

Krojenie wykładzin w hali, fot. J. KaiperGruntowanie ścian, fot. J. Kaiper

Aula stanowi skład materiałów, fot. J. Kaiper

Usypywanie podkładu, fot. J. Kaiper
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Nareszcie w Raszynie powstaje komisariat z prawdziwego zdarzenia

Przynajmniej osiem lat trwają starania 
o  wybudowanie nowego komisariatu 
w  Raszynie. Stary mieści się w  przed-
wojennym domku jednorodzinnym, 
z  trudem przystosowanym do pełnie-
nia swojej funkcji. Przede wszystkim 
jest za ciasny żeby pomieścić wszystkich 
policjantów strzegących Raszyna, poza 
tym, a może dla tego, remontowany był 
tylko tam gdzie bez remontu obejść się 
nie dało. Konieczność budowy nowocze-
snego obiektu była oczywista. Widzieli to 
policjanci, mieszkańcy, którzy z koniecz-
ności załatwiali swoje sprawy w komisa-
riacie, radni odpowiedzialni za bezpie-
czeństwo w gminie, rada gminy i wójt. 
Jednym słowem wiedzieli o tym wszyscy, 
którzy wiedzieć powinni. 

 Co roku gmina słała do Komendy 
Głównej Policji monity w  tej sprawie, 
co roku rezerwowała w budżecie kwoty 
od 1,5 do 2 mln, co roku Wójt Andrzej 
Zaręba, w towarzystwie radnych, pro-
wadził poważne rozmowy na szczeblu 
Komendy Głównej i  co roku otrzymy-
wali taki sam komunikat: że w budżecie 
Komendy Stołecznej nie ma stosownych 
środków. Zmieniały się rządy w kraju, 
zmieniały w komendzie Głównej, a komi-
sariatu z prawdziwego zdarzenia w Raszy-
nie jak nie było, tak nie było. Wszyscy 
zainteresowani tak przywykli do  tego 
stanu, że gdy w  tym roku okazało  się, 
że  nowy posterunek jednak powsta-
nie, z trudem dali temu wiarę, tym bar-
dziej, że po tej deklaracji w międzycza-
sie odbyło się kilka nierozstrzygniętych 
przetargów. Ostatecznie firma Inter-Pro-
fil wygrała przetarg proponując cenę 
5,2 mln zł za budowę pod klucz i wkro-
czyła już na plac budowy, na którym pozo-
stanie aż do 2019 roku. Redakcja Kuriera 
obiecuje śledzić dla Państwa tę budowę 
na stronach Inwestycji. 
 Nowy komisariat powstanie na tyłach 
starego, który po jego oddaniu zostanie 
wyburzony, a w tym miejscu stanie garaż 

dla radiowozów i parkingi dla interesan-
tów z wjazdem, jak dotąd od ulicy Nad-
rzecznej. Sam komisariat będzie budowlą 
dwukondygnacyjną o powierzchni 438 m2 
z wejściem skierowanym w Aleję Krakow-
ską. Posiadać będzie dwie sale odpraw 
i znacznie więcej pomieszczeń dla funk-
cjonariuszy zarówno do czynności służbo-
wych jak i socjalnych typu: pokoje prze-
słuchań czy szatnie i  łazienki. Obiekt 
zostanie wyposażony w  multimedia, 
wewnętrzny monitoring i nowoczesny 
system informatyczny. Nie ma wątpli-
wości, że po oddaniu tej inwestycji poli-
cja działać będzie sprawniej i dzięki temu 
bezpieczeństwo w naszej gminie wzro-
śnie.               Jacek Kaiper

INWESTYCJE – KOMISARIAT

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.

Lanie betonu w fundamenty, fot. J. Kaiper

Plac budowy oznakowany przez wykonawcę,                
fot. J. Kaiper

Jaśniej w gminie
Kolejne ulice będą niedługo posiadały 
projekty oświetlenia. Pod koniec kwietnia 
wyłoniono wykonawców projektów budow-
lanych i oświetlenia ulic:

ZADANIE I: 
ul. gen. Zajączka, ul. gen. Wybickiego, 
ul.  gen. Bema, ul. Górna, ul.  Majowa, 
za kwotę 9 557 zł. wykona do 14.12.2018 r. 
firma S-KA ELEKTRO Sławomir Kapelewski 
z Białegostoku.

ZADANIE II: 
ul. Tulipanowy Zakątek, ul. Skrajna, 
ul. Leszczynowa, ul. Bankowa, ul. Laurowa, 
ul. Objazdowa, ul. Malownicza, ul. Lawen-
dowa przedłużenie do Figowej, ul. Olszy-
nowa i  ul. Widokowa, wykona za kwotę 
48 462 zł. ta sama firma do 30.05.2019 r.

Bieżące remonty dróg
Co roku urząd gminy Raszyn wyłania 
wykonawców remontów dróg. Osobno 
dla dróg gruntowych oraz jezdni, chod-
ników, placów i zjazdów z elementów 
betonowych, osobno do dróg bitumicz-
nych (asfaltowych). Pierwsze, mając 
do dyspozycji kwotę 400 307 zł naprawiać 
będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowo-Usługowe KRUSZYWOSORT 
Wiktor Siadaczka z Radomia. Drogi asfal-
towe naprawiać będzie, mając do dys-
pozycji 634 680 zł firma P.P.H.U. EFEKT 
Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z War-
szawy. Zakres prac wynika z zaplanowa-
nych wcześniej napraw, ale z bieżących 
zgłoszeń z urzędu. Obydwie firmy zobo-
wiązane się do objeżdżania dróg w celu 
sprawdzenia ich stanu raz w m-cu. 
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SENIORZY

VI Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno” 
w 100-lecie Niepodległości

Dom Kultury „Miś” wraz z  Ośrodkiem 
Kultury „Arsus” w Ursusie, organizato-
rzy przeglądu, zaprosili do niego osoby 
i zespoły powyżej 50 roku życia z woje-
wództwa mazowieckiego. Patronat nad 
konkursem objęli: Burmistrz Dzielnicy 
Ursus – Pani Urszula Kierzkowska i Dyrek-
tora Ośrodka Kultury „Arsus” – Pan Bogu-
sław Łopuszyński.
 Konkurs miał na celu krzewienie pol-
skiej tradycji i historii w piosence i pieśni, 
ukazywanie walorów pieśni i piosenek 

polskich, promocję osób utalentowanych 
muzycznie oraz konfrontację zespołów 
i solistów w duchu życzliwości i radości 
wspólnego muzykowania. W  konkur-
sie wzięło udział 9 zespołów wokalnych, 
4  zespoły wokalno-instrumentalne, 
3 chóry, 3 duety oraz 20 solistów. 
 Soliści i zespoły reprezentujące Cen-
trum Kultury Raszyn uzyskali znaczące 
pozycje: zespół „Seniorki” otrzymał I miej-
sce w kategorii zespół wokalny, a w kate-
gorii zespół folklorystyczny – I miejsce 
uzyskał zespół „Rybianie, a  II – Barwy 
Jesieni. II miejsce w kategorii soliści uzy-
skały ex aequo Barbara Ostrowska i Iza-
bela Makarska, a I miejsce – Zofia Olej-
nik, członek Klubu Seniora w Raszynie 
(zgłosiła się indywidualnie). GRAND PRIX 
otrzymał duet ALIZET tj. panie Zofia Olej-
nik i Alina Stencka, również zgłoszone 
indywidualne.
 25 kwietnia 2018 r. w  Ośrodku Kul-
tury „Arsus” odbył się Koncert Laure-
atów, na którym nagrodzonym zespołom 
i solistom uroczyście wręczono dyplomy 
i piękne puchary. Podziękowania za przy-
gotowanie laureatów do konkursu otrzy-
mali również instruktorzy zespołów: pani 

Edyta Ciechomska i pan Piotr Piskorz oraz 
pan Fryderyk Babiński. 
 Prowadzący koncert pan Bogdan 
Kałużny podkreślił, że Centrum Kul-
tury w Raszynie po raz kolejny przysyła 
na konkurs wspaniale przygotowane 
zespoły i solistów, którzy co roku trafiają 
na listę laureatów. Żaden inny ośrodek 
kultury nie może się poszczycić takimi 
osiągnięciami jak Centrum Kultury 
w Raszynie działające pod dyrekcją pana 
Mariusza Smolichy i pod szczególnym 
patronatem samorządu raszyńskiego 
a zwłaszcza pana wójta Andrzeja Zaręby.

Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn, 
członek i solistka zespołu „Seniorki”

II Mokotowskie Senioralia
W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Służewskim 
Domu Kultury odbyła się II edycja „Moko-
towskich Senioraliów” – przeglądu – kon-
kursu wokalnego dla seniorów. Organi-
zatorami przeglądu byli: Służewski Dom 
Kultury w Dzielnicy Mokotów oraz Urząd 
dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Przegląd obejmował dwie katego-
rie wykonawców: solistów wokalistów 
i zespoły wokalne.

Do konkursu zgłosiło się 16 zespołów 
i  15  solistów. Centrum Kultury Raszyn 
reprezentowały solistki: Izabela Makar-
ska, Barbara Ostrowska, Grażyna Troniarz 
oraz zespoły: „Barwy Jesieni” „Rybianie”, 
„Seniorki”.

Jury, któremu przewodniczyła pani prof. 
zw. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska przy-
znało następujące miejsca raszyńskim 
artystom:

Soliści:
 – II miejsce Izabela Makarska
 – wyróżnienia: Grażyna Troniarz i Barbara 
Ostrowska.

Zespoły:
 – wyróżnienia: zespół „Rybianie” i zespół 
„Barwy Jesieni”.
Nagrodzeni otrzymali dyplomy i pamiąt-
kowe statuetk. 

Izabela Makarska

Barbara Ostrowska i Izabela Makarska Ⓒ P. Piskorz

Laureaci Ⓒ J. Kaiper

Rybianie Ⓒ I. MakarskaSeniorki Ⓒ H. Guzewicz Barwy Jesieni Ⓒ I. Makarska
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

AKTYWNA MAMA – REAKTYWACJA
W  kwietniu do harmonogramu zajęć 
w Świetliku wróciły zajęcia dla młodych 
mam, które po trudach ciąży i porodu 
czują potrzebę popracowania nad syl-
wetką. Z  pewnością nie brakuje im 
ruchu, bo zajmowanie się małym dziec-
kiem, często nie jednym, to niezła gim-
nastyka, ale odczuwają potrzebę celo-
wego modelowania sylwetki. Jest to dla 
nich również okazja do „wyjścia z domu” 

i spotkania się w gronie innych mam. I, jak 
widać na zdjęciach, chętnych nie bra-
kuje. Prowadzącą zajęcia przez półtora 
roku panią Małgosię Biniecką zastąpiła 
pani Sylwia Sawicka, mieszkanka Rybia 
i mama małej Marysi, która też uczest-
niczy w zajęciach. Panie wyszły z gimna-
styki nieco zziajane, dzieci zadowolone. 
Wszystko wraca do normy.

PRZEGLĄD FILMOWY „ECHA KATYNIA”
W  tym roku Świetlica Środowiskowa 
„Świetlik” w Rybiu włączyła się w działa-
nia Biura Edukacji Narodowej Instytutu 
Pamięci Narodowej, organizującego 
po raz 9 przegląd filmowy „Echa Katy-
nia”. Dzięki akcji, która objęła całą Polskę, 
widzowie obejrzeli 3 filmy, które opowia-
dały o ludobójczych działaniach sowie-
tów wobec naszych przodków. Pierwszy: 

„Rozstrzelać Polaków” – to  opowieść 
o „operacji polskiej” NKWD z lat 1937 – 
1938, której ofiarą padło kilkaset tysięcy 
rodaków pozostawionych poza granicą 
ryską. „Nie pamiętam”, to film o zbrodni 
katyńskiej i  deportacjach do  łagrów, 
a „Miałam Ojca w wyobraźni” o traumie 
rodzin ofiar sowieckiego komunizmu. 

Małgorzata Kaiper, kierownik Świetlika

III Muzyczny Przegląd Świetlika, Rybie 2018

21 kwietnia, po raz trzeci prezentowali 
swe umiejętności młodzi mieszkańcy 
Gminy Raszyn uczęszczający na zajęcia 
muzyczne w Świetliku. W przeglądzie 
wystąpili w trzech kategoriach, zgodnie 
z rodzajem zajęć, na które uczęszczają. 
Jak pierwsi wystąpili uczniowie p. Darka 
Dynowskiego, który uczy gry na perku-
sji, po nich na scenie pojawili się ucznio-
wie p. Marcina Kołdry zdobywający 
umiejętności gry na gitarze, a na końcu 
zespoły, które ćwiczą pod kierunkiem 
p. Roberta Grzeszczaka. Warto dodać, 

że większość członków zespołów rozpo-
czynało od nauki gry na gitarze i perkusji 
u p. Darka i p. Marcina. 
 Uczestników oceniało profesjonalne 
Jury, w skład którego weszli: Marian Sie-
radzki – Przewodniczący i Dariusz Mar-
cinkowski oraz Marek Bańburski – samo-
rządowcy z Rybia. Konkurs odbywał się 
po raz trzeci i jury stwierdziło, że poziom 
uczestników jest z roku na rok wyższy, 
co świadczy o  solidnej pracy uczniów 
i ich instruktorów. Z pewnością pomocą 
jest dostępność profesjonalnej sali prób 
muzycznych oraz możliwość zaprezen-
towania się nie tylko podczas przeglą-
dów, ale też w trakcie różnych gminnych 
uroczystości. 
 Nagrodę Publiczności uzyskała Nadia 
Zielińska. Werdykt został odczytany 
po zakończeniu prezentacji, wręczone 

też zostały statuetki, natomiast Koncert 
Laureatów odbędzie się 10 czerwca pod-
czas Pikniku Rodzinnego Rybie 2018. 
 III Muzyczny Przegląd Świetlika Rybie 
2018, w którym wzięło udział 11 wyko-
nawców indywidualnych i 6 zespołów, 
pokazał, że warto, z jednej strony tworzyć 
lokalne warunki do kształcenia młodych, 
uzdolnionych muzycznie ludzi, z drugiej, 
że warto te możliwości wykorzystywać. 
Gratuluję i nauczycielom i uczniom.

Jury miało trudny wybór. W końcu, po długiej naradzie, ogłosiło werdykt:
Kategoria I miejsce II miejsce III miejsce

perkusja Maciek Narożniak Eryk Zbrzeźniak Nadia Zielińska

gitara Mateusz Zadrożniak Ola Greliak i Gabrysia Choińska Karol Gomiński

zespoły 2314 Bored with Life Wostok

stronę redaguje Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

22 kwietnia 2018 (niedziela) o godz. 17.00 

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu , Spokojna 23
zaprasza

 ZAPRASZAMY! 
Wstęp wolny!

9. przegląd filmowy

 kwiecień – maj 2018

78. ROCZNICA
ZBRODNI
KATYŃSKIEJ

 „Rozstrzelać Polaków” (2017) 52 min.
reż. Mirosław Majeran 

 „Nie pamiętam” (2017) 54 min.
reż. Mirosław Mamczur
Film z napisami i audiodeskrypcją 

„Miałam ojca w wyobraźni” (2010) 22 min. 
reż. Tomasz Piotrowski 

 „W jednej chwili…” (2018)
 realiz. Rafał Pękała, Konrad Starczewski 

Produkcje tegorocznej edycji Przeglądu stanowią swego rodzaju chronologiczny cykl opowieści o ludobójczych 
działaniach sowietów wobec naszych przodków. Od „operacji polskiej” NKWD z lat 1937 – 1938, której ofiarą 
padło kilkaset tysięcy rodaków pozostawionych poza granicą ryską („Rozstrzelać Polaków”), poprzez Golgotę 
Wschodu czasu II wojny – Zbrodnię Katyńską i deportacje do łagrów („Nie pamiętam”), aż po niewysłowioną 
traumę rodzin ofiar sowieckiego komunizmu („Miałam Ojca w wyobraźni” i „W jednej chwili…”).

9 Przegląd filmowy Biura Edukacji Narodowej IPN

 Echa Katynia

na

I miejsce – gitara – Mateusz Zadrożniak, fot. R. Król

I miejsce – perkusja – Maciek Narożniak, fot. M. Kaiper

I miejsce zespoły – 3214, fot. R. Król
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Wójt Gminy Raszyn, Rada Gminy Raszyn 
i Redaktor Kuriera Raszyńskiego
zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie

Regulamin Konkursu i Kartę Zgłoszeniową można pobrać  u Sołtysów, Przewodniczących Zarządów Osiedli, 
Radnych, w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, Szkolna 2A oraz na stronie www.raszyn.pl, w górnym panelu. 
Zgłoszenia do konkursu wraz ze zdjęciami należy składać do 30 czerwca 2018 r. u w/w osób, w kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn, Szkolna 2A oraz wysyłać na adres konkurs@raszyn.pl

dotyczy ogródków położonych wokół domów, a do udziału zapraszamy właścicieli posesji lub osoby 
przez nich upoważnione 

dotyczy pasów zieleni wzdłuż dróg  i ulic,  a do udziału zapraszamy grupy sąsiedzkie wspólnie dbające 
o zieleń w tych miejscach. Mogą to być fragmenty ulic, obejmujące 2-3 i więcej posesji
 

dotyczy terenów wokół budynków w osiedlach mieszkaniowych (spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, budynków komunalnych). Każdy z budynków może niezależnie stawać do konkursu

w kategoriach: Konkurs

KONKURS
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Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu
Kwiecień to Miesiąc Wiedzy na Temat 
Autyzmu. Przedszkole z  Oddziałami 
Integracyjnymi „Pod Topolą” od lat 
podejmuje w tym czasie różne działa-
nia, gdyż w naszym przedszkolu integru-
jemy się z dziećmi, które mają zdiagnozo-
wane spektrum autyzmu. W pierwszych 
dniach kwietnia byliśmy z  przedszko-
lakami w Raszynie, dzieląc się informa-
cjami nt. autyzmu, rozdawaliśmy ulotki, 
balony i znaczki. Odwiedziliśmy Pana 
Michała Kucharskiego – Zastępcę Wójta 
Gminy Raszyn, który przyjął nas z wielką 
radością. Dochód z kiermaszów ciastecz-
kowych, przekazaliśmy Klubokawiarni 
„Życie jest fajne” prowadzonej przez 
autystów. Dziękujemy rodzicom za udział 
w akcji. 24 kwietnia rodzice wzięli udział 
w warsztatach pn. Rodzina na zakręcie – 
o akceptacji i relacji z dzieckiem z trudno-
ściami rozwojowymi, które poprowadziła 
mgr Joanna Dyrjańska. 

Co to jest autyzm?
Autyzm jest zaburzeniem neurorozwo-
jowym, o nierozpoznanych ostatecznie 
przyczynach. Uznaje się, że jego objawy 
powoduje nieprawidłowy rozwój funk-
cjonowania mózgu we wczesnym dzie-
ciństwie, spowodowany m.in. czynnikami 
genetycznymi, infekcyjnymi, nieprawidło-
wościami w przemianach metabolicz-
nych, zaburzeniami okresu ciąży i porodu. 
 Pierwsze objawy autyzmu poja-
wiają  się przed ukończeniem przez 
dziecko trzeciego roku życia, czasem 
na tyle dyskretne, że ujawniają się 
dopiero w późniejszym wieku. Diagnozę, 
w oparciu o kryteria Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdro-
wotnych ICD-10 stawia zespół, w skład 
którego wchodzą psychiatra, psycholog 
i pedagog specjalny. 

Jakie są objawy autyzmu?
Objawy autyzmu występują w 3 głównych 
obszarach: komunikacja, interakcje spo-
łeczne, stereotypowe zachowania, zain-
teresowania i wzorce aktywności. Duża 
część dzieci autystycznych nie mówi, 
nie komunikuje się gestem, ma trudno-
ści ze wskazywaniem, naśladowaniem, 
spełnianiem poleceń. U niektórych dzieci 
autystycznych pojawiają się zaburzenia 
dodatkowe: upośledzenie umysłowe, 
mózgowe porażenie dziecięce, wady 
wzroku, słuchu itp.

Niepokojące sygnały – na co zwrócić uwagę?

OBJAWY AUTYZMU ZWIĄZANE Z INTERAKCJAMI SPOŁECZNYMI
dziecko wydaje się być niezainteresowane ludźmi lub nieświadome ich obecności
dziecko nie inicjuje kontaktu, nie bawi się wspólnie, nie ma przyjaciół
nie lubi być dotykane, trzymane na rękach lub przytulane
w zabawie nie wchodzi w role, nie angażuje się w zabawy w grupie, nie naśladuje, nie używa zabawek w kre-
atywny sposób
ma trudności w rozumieniu uczuć lub mówieniu o uczuciach.
wydaje się nie słyszeć, kiedy inni zwracają się do niego

OBJAWY AUTYZMU ZWIĄZANE Z KOMUNIKACJĄ

dziecko unika kontaktu wzrokowego

ma ekscentryczny sposób poruszania się np. chodzenie jedynie na palcach

w odpowiedzi na pytanie, powtarza pytanie, zamiast udzielić odpowiedzi ( echolalia)

wykonuje tylko nieliczne gesty do komunikacji np. wskazywanie lodówki w celu otrzymania ulubionego przysmaku

dziecko mówi nietypowym tonem głosu lub z nietypowym rytmem mowy np. wymawianie każdego zdania jak 
pytania.

dziecko ma trudność w komunikowaniu potrzeb lub pragnień

ma trudności z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy

uporczywie powtarza te same słowa lub zdania

bierze wypowiedzi zbyt dosłownie – nie rozumie poczucia humoru, ironii, metafor

OBJAWY AUTYZMU ZWIĄZANE Z BRAKIEM ELASTYCZNOŚCI

dziecko przestrzega ścisłej rutyny np. nalega na codzienne chodzenie dokładnie tą samą drogą do szkoły

wykazuje zainteresowanie wąską dziedziną wiedzy, często związaną z cyframi i symbolami, np. zapamiętywanie 
i recytowanie rozkładu jazdy tramwaju

ma trudności z adaptacją do zmian w planie np. panikuje i płacze, kiedy przestawimy meble lub kiedy ma pójść 
do szkoły o innej godzinie niż zwykle

spędza dużo czasu na układaniu zabawek w specyficzny sposób, obserwowaniu poruszających się przedmiotów 
np. wentylator, pralka; lub koncentruje się na specyficznej części przedmiotu

pokazuje nietypowe przywiązanie do zabawek lub obiektów tj. kluczy, włączników, światła, nitek

wielokrotnie powtarza ruchy takie jak trzepotanie rękoma na wysokości oczu, kręcenie się wokół własnej osi – 
są to tzw. stereotypie ruchowe lub autostymulacje

Jak leczyć autyzm dziecięcy? 
Wczesna diagnoza i systematyczna terapia, 
mogą znacznie poprawić funkcjonowanie 
dziecka ze spektrum autyzmu. Konieczne 
jest dbanie o ogólny stan zdrowia, ponie-
waż dodatkowe choroby mogą pogar-
szać funkcjonowanie. Więcej informacji 
podane jest na stronach Fundacji SYNAP-
SIS, Fundacji JiM, Polski Autyzm, Poradnik 

Autystyczny. Ponadto warto przeczytać: 
Luke Jackson: „Świry, dziwadła i Zespół 
Aspergera”, Ellen Notbohm: „10 rzeczy, 
o których chciałoby ci powiedzieć dziecko 
z autyzmem”, Daniel Tammet: „Urodziłem 
się pewnego błękitnego dnia. Pamięt-
niki nadzwyczajnego umysłu z zespołem 
Aspergera”.      Kinga Zegardło-Krasuska Psycholog

NIEBIESKO DLA AUTYZMU

Niebiesko Pod Topolą, fot. przedszkola
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NIEBIESKO I PATRIOTYCZNIE

Szkoła w Ładach „Na niebiesko”

W kwietniu w Szkole Podstawowej im. Ks. 
Józefa Poniatowskiego w Ładach konty-
nuowaliśmy działania mające na celu 
zwiększenie wiedzy naszych uczniów 
na temat autyzmu.
 We wszystkie dni miesiąca kwietnia 
elewacja szkoły została podświetlona 
na niebiesko na znak solidarności z oso-
bami cierpiącymi na autyzm i ich rodzi-
nami. Wnętrze szkoły również zostało 
ozdobione niebieskimi elementami. 
Na tablicach pojawiły się gazetki infor-
macyjne propagujące wiedzę na temat 
autyzmu.
 Powstał także błękitny kącik lite-
racki pt. „Baśń o niebieskim królewiczu”, 
w którym możemy zapoznać się z treścią 

bajki oraz podziwiać przepiękne obrazy 
ilustrujące baśń. Wszystko to powstało 
pod okiem p. Moniki Robaszyńskiej.
 Podczas zebrań klasowych wycho-
wawcy zwrócili się do rodziców (odczy-
tali list przewodni) z prośbą o wsparcie 
naszych działań edukacyjnych poprzez 
rozmowę, uwrażliwienie własnego 
dziecka na problemy innych uczniów, 
którzy nie są chorzy, ale dotknięci zabu-
rzeniem neurologicznym. Panie Agata 
Krawczak-Łus oraz Dorota Wojtecka 
przeprowadziły w klasach I-VII cykl lekcji 
utrwalających wiedzę na temat autyzmu 
i zespołu Aspergera.
 W ostatnim tygodniu kwietnia nasi 
uczniowie mieli możliwość wykazania 
się wiedzą na temat autyzmu. Chętni 
uczniowie napisali przepiękne i wzru-
szające opowiadania i  historie, które 
zostaną opublikowane w gazetce szkol-
nej „Przecinek”.
 2 7  k w i e t n i a  2 0 1 8 r  b y ł  d n i e m 
pod hasłem „Na niebiesko”. Wtedy pod-
sumowaliśmy naszą akcję. Uczniowie 
przyszli do szkoły ubrani na niebie-
sko (mundurki szkolne mają kolor nie-
bieski), dlatego większość dzieci miała 
dołączony do stroju dodatkowy niebieski 

akcent w postaci: czapki, apaszki, opaski, 
kwiatów we włosach itp. Do naszej akcji 
edukacyjnej włączyli się również rodzice. 
To właśnie oni przygotowali dla poszcze-
gólnych klas ciasta obowiązkowo z nie-
bieskim akcentem, które degustowaliśmy 
właśnie tego dnia. Pomimo że do naszej 

szkoły uczęszcza zaledwie kilku uczniów 
z zaburzeniami, to i tak warto wzboga-
cać wiedzę dzieci na temat autyzmu. 
Celem naszych działań było uwrażli-
wienie uczniów na osoby dotknięte tym 
zaburzeniem, które spotykają na co dzień 
nie  tylko w  naszej szkole, ale również 
poza nią. 

Dorota Wojtecka 
(w imieniu zespołu pedagogów specjalnych)

Z mapą za pan brat. Śladami bitwy pod Raszynem.
W  Przedszkolu nr 2 „W  Stumilowym 
Lesie” jednym z najważniejszych celów  
w  pracy z  dziećmi jest wychowanie 
w patriotyzmie i w szacunku dla naro-
dowej oraz lokalnej historii. Kultywu-
jemy pamięć o ważnych wydarzeniach 
historycznych i  o  ludziach, wpływają-
cych na ich bieg. 19 kwietnia obchodzi-
liśmy kolejną, już 209. rocznicę bitwy 
pod Raszynem. Z tej okazji dzieci z grupy 
„Pszczółki”, „Puchatki”, „Mądre Sowy” 
i „Tygryski” wzięły udział w grze tereno-
wej „Z mapą za pan brat”. Nasze przed-
szkolaki z odręcznymi mapami w rękach 

odwiedziły ważne dla naszej lokalnej spo-
łeczności miejsca w Raszynie, poznając 
kolejno zadania do wykonania. 
 Dzieci złożyły kwiaty pod kapliczką 
poświęconą płk. Cyprianowi Godeb-
skiemu, a także na terenie Szkoły Pod-
stawowej pod głazem upamiętniającym 
180 rocznicę bitwy pod Raszynem. Dzieci 
udały się również na groblę w pobliżu sta-
wów raszyńskich.
 Nasze przedszkolaki poszły też 
do parku raszyńskiego, gdzie układały 
puzzle – flagę Raszyna oraz ilustracje 
przedstawiające ważne i ciekawe miej-
sca w Raszynie. W trakcie zabawy dzieci 
nabyły umiejętności korzystania z mapy 
i orientowania się w terenie, ale przede 
wszystkim bliższe stały się im dzieje 
naszej lokalnej społeczności. Po zakoń-
czeniu gry pani dyrektor Magdalena Koła-
kowska wręczyła każdej grupie dyplomy 
i upominki.
 To była ciekawa lekcja historii, opie-
rająca się na realizowanym przez 

nas modelu uczenia przez działanie. 
Ten dzień dostarczył niezapomnianych 
przeżyć – i dzieciom, i dorosłym. 

Personel Przedszkola „W Stumilowym Lesie”

Baśń na kotarze, fot. J. Kaiper

Baśń o Niebieskim Królewiczu, fot. J. Kaiper
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Słowiańska dobranocka 
dla małych i dużych
8 czerwca o godz. 18:30 w czytelni biblioteki odbędzie się „Słowiańska 
dobranocka”, czyli bajanie na dywanie! Naszym Gościem będzie Witold 
Vargas, ilustrator książek, muzyk, opowiadacz, nauczyciel i współtwórca 
(wraz z Pawłem Zychem) „Bestiariusza słowiańskiego” i serii „Legen-
darz”. Jak sam o sobie mówi, fascynację mitologiami ma we krwi. Uro-
dził się w Boliwii i wychował przy babci Indiance, wciąż kultywującej 
tradycyjne wierzenia magiczne. Po przyjeździe do Polski, jeszcze jako 
dziecko, odkrył, że kultura magiczna u nas już zanika, choć twórcy, tacy 
jak Kazimierz i Włodzimierz Tetmajerowie (z którymi jest spokrew-
niony) włożyli sporo wysiłku w jej zachowanie oraz popularyzację. 
„Legenda Tatr” i „Na Skalnym Podhalu” zainspirowały go do tworzenia 
książek, opowieści oraz przedstawień opartych na naszej polskiej boga-
tej skarbnicy legend, tradycji i baśni. Podczas spotkania Autor zapre-
zentuje magiczny świat stworów fantastycznych, które zostały opisane 
w „Bestiariuszu słowiańskim”. Nie zabraknie też humoru, tajemnic i cie-
kawostek z dziedziny ludowej kultury i słowiańskiej mitologii. Dzięki 
formie żywej opowieści będziemy mieli okazję poznać zapomnianą już 
nieco sztukę bajania, dodatkowo też zilustrowaną muzycznie. Na spo-
tkanie zapraszamy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Po „Dobranocce” 
będzie można kupić książki Witolda Vargasa (w tym wspomnianą serię 
„Legendarz” oraz przeznaczone dla najmłodszego czytelnika „Stwory 
baśniowe małe i duże”). „Słowiańska dobranocka” odbywa się w ramach 
akcji Noc Bibliotek 2018. Więcej o akcji na www.nocbibliotek.org.

UWAGA! Inwentaryzacja 
zbiorów bibliotecznych!
W dniach od 18 czerwca do 6 lipca br. przeprowadzamy 
w bibliotece głównej inwentaryzację, zwaną inaczej skon-
trum lub rewizją zbiorów. W tym czasie sprawdzamy fak-
tyczny stan zbiorów, wycofujemy egzemplarze zaczytane 
i zniszczone, ujawniamy braki.
 Biblioteka dla czytelników będzie zamknięta, podczas 
skontrum nie możemy żadnych materiałów wypożyczać, 
ani też odpisywać z kont czytelników. Za przetrzymanie 
materiałów bibliotecznych, którym w tym czasie wypad-
nie termin zwrotu, naliczone przez system opłaty zostaną 
anulowane. Jeśli ktoś chce koniecznie oddać w tym czasie 
książki, audiobooki czy filmy, może je zostawić w biurze 
Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień (budynek 
biblioteki, boczne wejście) lub w naszej Filii w Jaworowej, 
która w tym czasie będzie działać bez zmian. Zostaną one 
jednak zdjęte z kont czytelników dopiero po skontrum. 
Zachęcamy zatem do wcześniejszego zaopatrzenia się 
w większą ilość wakacyjno-urlopowej lektury. Inwentary-
zację przeprowadza się zwykle co najmniej raz na pięć lat, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie spo-
sobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, 
poz. 1283). Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy 
za wyrozumiałość.

Zakończenie akcji „Korek” 
w bibliotece
Tylko do 15 czerwca br. będzie jeszcze można przynosić 
do biblioteki plastikowe nakrętki w ramach akcji “Korek 
dla Stasia”. Niestety, nie jesteśmy w stanie przechowywać 
większych ilości korków w bibliotece, zachęcamy zatem 
do przynoszenia ich bezpośrednio do współorganizatora 
akcji - Urzędu Gminy Raszyn. Dziękujemy bardzo serdecz-
nie wszystkim, którzy się w tę akcję, prowadzoną od ponad 
5 lat, włączyli razem z nami!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zatrudnię od zaraz pracownika 
do serwisu opon. Tel. 602793738

DAM PRACĘ

Wkrótce otwarcie nowej Restauracji Pizza Hut Janki! 
Dołącz do nas i sprawdź, jak smakuje praca 
w Pizza Hut Dine In 2.0 – nowym koncepcie 

z innowacyjnym Menu, nowym formatem Gościnności 
i niepowtarzalnym wystrojem! 

Oferujemy różne stanowiska i wymiar etatu! 
Odezwij się :) e-mail: Paulina.Bancerz@amrest.eu.
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IX Bieg Raszyński

Ogólnopolski IX Bieg Raszyński wystar-
tował 8 kwietnia o godzinie 11: 00 spod 
budynku Urzędu Gminy Raszyn przy 
ul. Szkolnej. Wójt Gminy Raszyn Pan 
Andrzej Zaręba strzałem z pistoletu roz-
począł zawody, które z roku na rok cie-
szą się coraz większą popularnością. 
Pół godziny wcześniej rozpoczęli marsz 
o  kijkach zawodnicy Nordic-Walking. 
Piękna słoneczna aura, bezchmurne 
niebo oraz orzeźwiający wiatr to wyma-
rzone warunki pogodowe. Takie właśnie 
panowały w Raszynie podczas IX Biegu. 

Dystans do pokonania wynosił 10 km. 
Płaski profil trasy biegu stanowił uła-
twienie dla startujących. Utrudnieniem 
natomiast był, jak większość z biegaczy 
oceniała po finiszu, wiatr wiejący od pół-
nocy, odczuwany szczególnie na ul. Spo-
kojnej w Rybiu. Zawodnicy zostali podzie-
leni na kategorie ze względu na  płeć, 
wiek oraz zamieszkanie. Raszynianie, 
jako gospodarze, chcieli się sprawdzić 
w  rywalizacji miedzy sobą. Podobnie 
jak w poprzednich latach nie zawiedli 
kibice, dla których zorganizowano kon-
kurs na najlepszy doping. Atmosferę 
biegu budował komentarz redaktora 
sportowego TVP  Warszawa Bogdana 
Saternusa, który przybliżył sylwetki oraz 
dotychczasowe rekordy najlepszych bie-
gaczy biorących udział w IX edycji biegu. 
Na mecie pamiątkowe medale zawieszał 
na szyjach biegaczy Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba. 

 Zwycięzcą IX Biegu Raszyńskiego AD 
2018 z czasem (00:30:26) został Mateusz 
Kaczor (21 lat) z Radomia. Na podium 
znaleźli się: Krzysztof Wasiewicz z Pia-
seczna (32) oraz Damian Świerdzewski 
z Ostrołęki (00:32:47). Spośród biega-
czy z Raszyna najlepszy był Sebastian 
Grzejszczyk z czasem 00:37:44. 
 W klasyfikacji kobiet najlepszy czas 
(00: 37: 50) uzyskała Paulina Lipska – 
Mazurek z Warszawy. Kolejne miejsca 
podium zajęły także panie ze stolicy 

Polski Edyta Miesiak i Justyna Śliwiak. 
Na tytuł najszybszej Raszynianki zasłu-
żyła Elżbieta Pietrasik (00:48:04).

M i n u t ą  c i s z y  b i ega c ze  i   k i b i c e 
uczcili pamięć zmarłego tragicznie 
w  wypadku samochodowym Pana 
Stanisława Cupera, uczestnika czte-
rech poprzednich Biegów Raszyńskich. 
Jako senior uzyskiwał jedne z lepszych 
rezultatów, meldując się na  mecie 
z czasem poniżej 1 godziny.

Integralną częścią każdego Biegu Raszyń-
skiego jest konkurencja Nordic – Walking. 
Podobnie, jak w ubiegłym roku zwyciężył 
Robert Gański (01: 05: 59) – nauczyciel WF 

w SP w Raszynie i instruktor zajęć gim-
nastycznych organizowanych przez GOS 
i  Świetlicę w  Rybiu. O  13  sekund póź-
niej linię mety przekroczył Sławomir 

Reda z  Warszawy, a  trzeci był Stani-
sław Troniarz z Raszyna. Na kobiecym 
podium stanęły: Lilla Wierzba, Ewelina 
Radke-Witczak oraz Nina Polakowska.

 Najszybsi biegacze mogli liczyć nie 
tylko na medale, ale również cenne 
nagrody rzeczowe. Ufundowali je hojni 
sponsorzy. Ponadto za metą na każ-
dego biegacza czekało gorące danie 
z  grilla, słodkie ciastko, a  także napój 
energetyczny. No i  oczywiście owacje 
zgromadzonych kibiców, którzy zachę-
ceni słoneczną i ciepłą pogodą przybyli 
na ceremonię medalową. 
 Strategicznym partnerem Biegu była 
firma Gravitan, prowadząca sieć klu-
bów Fitness, również w pobliskich Jan-
kach. Organizatorzy z dyrektorem Biegu 

Raszyńskiego Maciejem Górką na czele 
oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
w Raszynie Katarzyną Klimaszewską pra-
gną szczególnie podziękować: władzom 
Gminy Raszyn – wójtowi Gminy Andrze-
jowi Zarębie oraz Przewodniczącemu 
Rady Gminy Dariuszowi Marcinkow-
skiego, a  także wszystkim sponsorom 
i partnerom IX edycji Biegu. 
 Do zobaczenia za rok na jubileuszo-
wym X Biegu Raszyńskim, który (mamy 
nadzieję) pobije kolejne rekordy spor-
towe, organizacyjne i frekwencji. 

Rafał Ulewicz

IX BIEG RASZYŃSKI

Start, fot. arch. Biegu

Najszybsza zawodniczka, fot. arch. Biegu

Zwycięzca Biegu z wójtem, fot. arch. Biegu

Zwycięzcy seniorzy Biegu Raszyńskiego, fot. J. Kaiper

Dekoracja najlepszych kibiców, fot. J. Kaiper

Nordic Walking na starcie, fot. arch. Biegu



Dzieci poznają świat stopniowo. Najpierw całym światem jest mama. Potem, z jej ramion zaczynają poznawać to, 
co jest wokół: dom, podwórko, ogródek, ulicę. Kiedy stają się przedszkolakami poznają dalszy kawałek świata: swoje 
miasto, swoją wieś, swoją gminę, wreszcie swoją ojczyznę. 6-latki znają swój adres zamieszkania, wiedzą, na jakiej 
ulicy i w jakiej miejscowości jest ich przedszkole, znają nazwę swojej gminy i nie mają wątpliwości, że ich kraj to 
Polska, a najpiękniejsze kolory to biel i czerwień. Tak uczą się patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny. I tej małej 
i tej dużej. I oczywiście to wszystko znajduje się w ich rysunkach. Zobaczcie państwo sami. 

Przedszkolaczek

Galeria młodeGo artysty
KOCHAMY NASZĄ OJCZYZNĘ – I TĘ WIELKĄ I TE MAŁĄ.

Przedszkole w Falentach – Lena Pietrzak z rodzicami

BPWD – Grupa Smerfy – praca zbiorowa

BPWD Karolina Kościńska Mądre Sówki Przedszkole w Stumilowym Lesie – 
Rezerwat Stawy Raszyńskie, Arshpreet Kaur (7 lat)

Przedszkole w Stumilowym Lesie – 
Kasia Skwierczyńska (6 lat), Szymon Nejman (5 lat) Oddział Spokojna – Pszczółki 5-6 latki Mój Raszyn

Przedszkole w Falentach – Natalia B. Przedszkole w Falentach – Hania K.

Wyspa Skarbów – 
Fransciszek Kłos – 5 lat

Wyspa Skarbów – 
Jaś Piątek 5 lat

Wyspa Skarbów – 
Lena Le 5 lat

Wyspa Skarbów – 
Tymon Dąbrowski 5 lat


