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KURIER
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Podczas remontu Reduty Raszyńskiej
przywrócono świetność
Figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej,
która stanęła w tym miejscu 190 lat temu.
Odnowiono również tablicę inskrypcyjną z napisem:

„Matko Boga!, co darem trwałych łask przez wieki
Dowodzisz nad koroną polską swej opieki,
Gromiąc wrogów Jej kraju, wyjednaj u Syna
Wieczny pokój poległym na niwach Raszyna”
W Raszynie d. 20 czerwiec 1828 X AZPR

W NUMERZE: Życzenia Świąteczne | Nowa Rada Gminy | Pytania do Wójta | Płać podatki w Gminie Raszyn

BOŻE NARODZENIE

NARODZENIE PANA

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także
Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna. (Łk2)
Na zakurzonej drodze wiodącej z miasta Nazaret do Betlejem było tłoczno mimo późnej pory. Mężczyźni wraz z rodzinami
zmierzali do miejsc swojego urodzenia, aby wziąć udział w spisie
powszechnym, nakazanym przez cesarza Augusta. Wraz z zachodzącym słońcem, gościniec pustoszał. Noc była czasem działania
złych duchów i nie lepszych ludzi, więc wszyscy szukali schronienia. Pozostali tylko Oni, Maria i Józef. Ich cienie robiły się coraz
dłuższe, aż roztopiły w ciemnościach. Kobieta była ciężarna, tuż
przed rozwiązaniem. Nie mogła tak spieszyć, jak inni. Otulona
ciepłą chustą szła ciężko, wsparta na ramieniu męża, pełna lęku,
wsłuchana w siebie i dziecko w swoim łonie. Szczęściem Betlejem było tuż gdy Maria poczuła pierwsze bóle. Widać było błyskające światła i słychać dźwięki. Józef pozostawił ją na progu,
a sam zaczął się dobijać do zamkniętych drzwi, za którymi trwała
wieczerza, prosząc o pomocy. Ale, jak opowiada kolęda: „Nie było
miejsca dla Ciebie, w Betlejem w żadnej gospodzie. I narodziłeś się Jezu,
w stajni w ubóstwie i chłodzie”1
Święty Łukasz w Ewangelii świadczy o tych wydarzeniach
tak: Kiedy tam (w Betlejem) przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali
straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański
i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.
A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo
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zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu
na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do
siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym
nam Pan oznajmił». Udali się z pośpiechem i znaleźli w grocie Maryję,
Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym,
co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli,
dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Z podobnym zdziwieniem Rodzice Jezusa przyjęli pokłon
Trzech Mędrców, o którym Święty Mateusz pisze tak: A oto
gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę,
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe
skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
Maria, zgodnie z przekazem Świętego Łukasza, wolała ukryć
wszystkie oznaki czci od ludzi i nieba, jakie towarzyszyły Narodzinom, bo bała się, że wieść o nich wzbudzi zawiść sąsiadów
i nienawiść władcy. Postępowała słusznie.
Podobnie Trzej Mędrcy, o czym pisze Święty Mateusz, złożywszy Dzieciątku swój hołd, czym prędzej wrócili do siebie,
nie zahaczając po drodze o Jerozolimę i króla Heroda, którego
złowrogie zamiary przeniknęli. Józef pod wpływem proroczego
snu uszedł wraz z Rodziną do Egiptu ratując dziecku życie,
co niechybnie by go spotkało podczas pogromu, który pozostał
w pamięci potomnych, jako Rzeź Niewiniątek.

PRZY WIGILIJNYM STOLE

Już niedługo, 24 grudnia, usiądziemy przy wigilijnym stole,
obchodząc uroczyście Dzień Bożego Narodzenia. Robimy tak
co roku, przywołując zapisane w Piśmie Świętym i Ewangeliach opisy wydarzeń i zjawisk towarzyszących pojawieniu się
na świecie długo oczekiwanego Zbawiciela. Dzieląc się z najbliższymi opłatkiem pamiętajmy o niezwykłych wydarzeniach
z tamtych lat.
			
Jacek Kaiper
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Kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie” słowa. O. Mateusz Jeż (1932r.), muzyka o. Józef Łaś (1938r.)

BOŻE NARODZENIE

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
By wszystko się nam rozplątało,
Węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki,
Własne ambicje i urazy
Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
Oby w nas paskudne jędze
Pozamieniały się w owieczki,
A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki.
Niech anioł podrze każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego,
I niech nastraszy każdy smutek,
Tak jak goryla niemądrego.
Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska – cichych, ufnych –
Na zawsze wzięła w swoje ręce.

Ks. Jan Twardowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2019
życzymy mieszkańcom Gminy Raszyn,
aby w ich domach przy wigilijnych stołach
panowała zgoda, radość i dostatek.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
i zastępca Wójta Michał Kucharski
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski
wraz z Radnymi
Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli
Dyrektorzy CSR i CKR: Katarzyna Klimaszewska i Mariusz Smolicha,
Kierownik Świetlicy w Rybiu Małgorzata Kaiper
i Redaktor Kuriera Raszyńskiego Jacek Kaiper

KURIER RASZYŃSKI NR 93/2018 | WWW.RASZYN.PL

3

RADNI GMINY RASZYN

Jak skontaktować się z radnym?
W ostatnich wyborach samorządowych wybraliśmy 21 radnych Gminy Raszyn. Aby ułatwić Państwu kontakt z radnymi poniżej
podaję ich zdjęcia, numery telefonów i ewentualnie adresy mailowe. W urzędzie Gminy Raszyn, w pokoju 115 (pierwsze piętro)
znajduje się biuro Rady Gminy Raszyn. Obsługuje je pracownik urzędu. Bezpośredni numer telefonu to 22 701 78 80. Na stronie
internetowej gminy: www.raszyn.pl, znajdzie też Państwo informacje o dyżurach radnych, terminach i porządku obrad sesji Rady
Gminy oraz skład komisji stałych. Warto też pamiętać, że radny, w związku z wykonywaniem mandatu, korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Dariusz MARCINKOWSKI
Przewodniczący Rady
tel. 504 085 212
marcinkowski@poczta.fm

Krzysztof BĘDKOWSKI
tel. 606 507 019

Jarosław ARANOWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
tel. 600 881 564
jaroslaw.aranowski@wp.pl

Andrzej GÓRECKI
tel. 601 202 937
rybie2@op.pl

Sławomir OSTRZYŻEK
Wiceprzewodniczący Rady
tel. 501 826 342
s.ostrzyzek@itp.edu.pl

Janusz HOFFMAN
tel. 668 499 439
hoffmanjanusz@tlen.pl

Henryka KOPER
tel. 600 712 221

Grzegorz JANISZEWSKI
tel. 694 155 387
gregjan@onet.pl

Elżbieta KUCZARA
tel. 696 932 972
kuczarae@o2.pl

Ireneusz KOPER
tel. 606 187 899

Agata KURAN-KALATA
tel. 505 793 955

Ryszard KOWALCZYK
tel. 506 623 107

Anna MATRACKA
tel. 601 181 035
amatracka@gazeta.pl

Tadeusz PAWLIKOWSKI
tel. 502 211 049
pawlikowski.tadeusz@gmail.com

Teresa SENDEROWSKA
tel. 573 195 721
senderowska.teresa@gmail.com

Wiesław SZUSTAK
tel. 601 805 001
wszustak@neostrada.pl

Beata SULIMA-MARKOWSKA
tel. 604 953 343
bsulima@poczta.onet.pl

Andrzej ZAWISTOWSKI
tel. 880 304 704

Ewa SURMACZ
tel. 503 029 716
cerber.raszyn@interia.pl
Marek BAŃBURSKI
tel. 600 899 351
marekbanburski@gmail.com
4
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Dariusz Wieteska zrezygnował z funkcji radnego Gminy Raszyn
po pierwszej Sesji Rady Gminy. Informacje o osobie, która
weszła na jego miejsce podamy w kolejnym numerze Kuriera
Raszyńskiego
Jacek Kaiper

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem?
Chcesz się nim podzielić?
Denerwuje Cię coś?
Chcesz wyrazić swoją opinię?
Nie wahaj się!

PYTANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.
Szanowni Państwo.
W tym i w każdym kolejnym Kurierze Raszyńskim znajdziecie Państwo odpowiedzi Wójta Andrzeja Zaręby na pytania, które mu
zadacie. Rozpoczynamy od tych, które dotarły ostatnio do Redakcji naszej gazety. Prosimy o kolejne. Zapewniamy pełną anonimowość, chyba że pytający będzie chciał umieścić swoje nazwisko. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru pytań.
Panie Wójcie w pytaniach,
które napłynęły do redakcji
często pojawiają się dwa
tematy: brak koszy na śmieci
i ławek na ulicach. Dlaczego
jest ich tak mało na terenie
gminy?

Słuszne jest połączenie obu spraw w jednym pytaniu, ponieważ odpowiedź na nie jest podobna. Tak ławki,
jak i kosze są przy obiektach użyteczności publicznej. O czystość w tych miejscach dba wyspecjalizowana
firma. Inaczej sprawy wyglądają na ulicach. Teoretycznie wszyscy chcą koszy ulicznych i ławek. Znacznie
trudniej jest wyznaczyć konkretne miejsce, gdzie moglibyśmy je umieścić. Właściciele posesji przy ulicach
głośno protestują obawiając się brudu i hałasów. Doświadczenie uczy, że kosze na przystankach autobusowych bywają przepełnione odpadkami komunalnymi zaśmiecając okolicę, a ławki są czasami miejscem
libacji alkoholowych. Za śmiecie wysypujące się z przepełnionych koszy nie winię mieszkańców, którzy
opłacają ich odbiór w ramach systemu gminnego i generalnie dbają o czystość. Odpowiadają za to najprawdopodobniej „goście” nielegalnych hoteli robotniczych, dla których właściciele, w ramach swoiście
pojmowanych „oszczędności”, nie zabezpieczyli miejsca do wyrzucania odpadów.
Powiem więcej: nielegalne hotele stanowią plagę naszej gminy. W kotłowniach kilku z nich spalane są
odpady, które niszczą nasze zdrowie. To powszechna wiedza i my, jako gmina też o tym wiemy i dokonujemy
kontroli. Badamy paleniska ich pieców, uzyskujemy drogie ekspertyzy, oddajemy sprawy do sądów i miesiącami oczekujemy na wyroki, które bywają bardzo różne. A oni spalają dalej. Mam nadzieję, że przepisy w najbliższym czasie ulegną odmianie i władze gminy uzyskają możliwość sprawniejszego egzekwowania prawa.

Dlaczego gmina sprzedaje
działki w Wypędach?

Działki w Wypędach zostały kupione 15 lat temu pod budowę oczyszczalni ścieków. Starannie przygotowana, fachowa ekspertyza skłoniła mojego poprzednika do przyjęcia koncepcji jednej oczyszczalni ścieków
w systemie najtańszym – grawitacyjnym i zlokalizowania jej w Falentach. Zmodernizowana w 2009 roku
będzie wydolna przez jeszcze wiele lat. Obecnie gmina jest skanalizowana prawie w całości, a projekty
budowy sieci na terenach bez kanalizacji zakładają podłączenie do istniejącego systemu. Oczyszczalnia
w Falentach jest przeznaczona do odbioru od 38 tys. osób, mamy więc bardzo duży zapas i możliwość
dalszej rozbudowy.  Dodam, że tydzień temu otrzymaliśmy zezwolenie wodnoprawne na zrzut wód z niej
do Raszynki przez kolejne 10 lat. Nie ma potrzeby trzymania w zasobach gminy rezerwy terenów pod oczyszczalnię, dlatego Rada Gminy zdecydowała się na ich sprzedaż.

Jaką korzyść osiągnie gmina
z tej sprzedaży?

To będą przynajmniej trzy korzyści. Pierwszą z nich będzie wsparcie budżetu gminy sporą wpłatą. Środki te
posłużą do zmniejszenia planowanego zadłużenia gminy oraz na nowe inwestycje drogowe. Druga korzyść
nastąpi po wybudowaniu na tym terenie nowych inwestycji i wpływom podatków z tego tytułu do kasy
gminy. Podatek od nieruchomości może przekroczyć milion złotych rocznie. Mamy wiele dróg, które czekają
w kolejce do budowy. Trzecią korzyścią jest zwiększenie liczby miejsc pracy i co za tym idzie większe wpłaty
do kasy gminnej z tytułu podatku dochodowego, jeśli będą tam pracować nasi mieszkańcy. Jak widać są to
różne korzyści: jednorazowe i wieloletnie. Powiem przekornie: nie sprzedawanie tych działek, to działanie
na szkodę gminy. Dodam, że bardzo często za przykład sukcesu przedstawia się sytuację w Lesznowoli
lub w Michałowicach, które wspomagają budżet wielkimi transferami pieniędzy ze sprzedaży otrzymanych
od skarbu państwa działek gruntu. To, co u nich jest zaletą usiłuje się u nas przedstawić jako wadę.

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Okładka: tekst tablicy inskrypcyjnej H. Kaszuba „Dzieje Raszyna i Falent” Wyd. III s. 143
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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RADA GMINY RASZYN

Pierwsza Uroczysta Sesja Rady Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn, fot. J. Kaiper

22 listopada po raz pierwszy po wyborach samorządowych w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raszyn zgromadzili się: Wójt Andrzej Zaręba i nowo
wybrani radni kadencji 2018 – 2023 oraz
sołtysi, Przewodniczący zarządów osiedli i wielu mieszkańców. Skromna sala
była wypełniona do ostatniego stojącego miejsca. Zebrani na własnej skórze
odczuli potrzebę budowy nowego gmachu Urzędu. Tu uprzedzę pytanie: wniosek o takiej treści nigdy dotąd nie został
wniesiony.
Sesję zwołał Komisarz Wyborczy
w Warszawie II, a jej przygotowanie zlecił urzędowi gminy Raszyn, jako organowi
wykonawczemu.

do ślubowania. Odbywało się ono w ten
sposób, że po odczytaniu roty przez radnego seniora wywoływani kolejno radni
powstawali i wypowiadali słowo „ślubuję”, a kto chciał dodawał „Tak mi dopomóż Bóg”.
W podobnym ceremoniale odbyło się
ślubowanie Wójta Andrzeja Zaręby,
który po złożeniu ślubów dodał: Tak mi
dopomóż Bóg. Swoje inaugurujące nową
kadencję przemówienie Wójt rozpoczął
od podziękowania rodzinie, a w szczególności żonie, która wspierała go w ciągu
ostatnich ośmiu lat i bez jej wsparcia, jak
stwierdził, nie poradziłby sobie.
WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
I JEGO ZASTĘPCÓW
Szybko, choć nie bez zgrzytów, wybrano
komisję skrutacyjną i rozpoczęto wybór
Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn.
Walkę o to stanowisko wygrał pan

ŚLUBOWANIE RADNYCH I WÓJTA
Pozostałe wydarzenia potoczyły się już
zgodnie z postanowieniem komisarza
wyborczego i przygotowanym przez niego
porządkiem obrad. Sesję otworzył stwierdzając kworum radny senior pan Wiesław Szustak, który przygotował radnych

Dariusz Marcinkowski siłą jednego głosu
z radną Elżbietą Kuczarą. Należy wspomnieć, że w przypadku pana Dariusza
Marcinkowskiego dokonany wybór stanowi o kontynuacji pracy na tym stanowisku, ponieważ w poprzednich dwóch
kadencjach również pełnił tę funkcję.
Podczas wyborów zastępców przewodniczącego Rady ujawniła się kolejna
rozbieżność, dotycząca ilości zastępców:
11 radnych proponowało, jak w poprzedniej kadencji, dwóch zastępców, 10 radnych uważało, że powinno być trzech.
Ostatecznie ustalono, że zastępców
będzie dwóch i stanowiska te obejmą
panowie Jarosław Aranowski i Sławomir
Ostrzyżek. Na zakończenie obrad przedstawiciele Wspólnoty Gminy Raszyn –
7 radnych i Koalicji Obywatelskiej – 3 radnych zgłosili powstanie klubów radnych
i złożyli odpowiednie dokumenty do prezydium Rady. 		
Jacek Kaiper

Radni Gminy Raszyn, fot. J. Kaiper

II Sesja Rady Gminy Raszyn
30 listopada br. rozpoczęła się pierwsza robocza sesja Rady Gminy Raszyn
w kadencji 2018 – 2023 zwołana w trybie nadzwyczajnym przez część radnych,
którzy przygotowali porządek obrad
i treść uchwał. Po stwierdzeniu kworum
przewodniczący Rady pan Dariusz Marcinkowski ogłosił rozpoczęcie obrad.
Nowi radni nie wyrazili zgody na zmianę
porządku obrad przez wprowadzenie
do niego dodatkowych uchwał.

6

DYSKUSJA – UCHYLAĆ ZGODĘ, CZY
NIE UCHYLAĆ?
Wobec tego rozpoczęto dyskusję nad
pierwszym punktem porządku dotyczącym wycofania ze sprzedaży gminnych
działek w Wypędach. Uchwałodawcy
stwierdzili, że gmina powinna ten grunt
zachować i wykorzystać go do budowy
drugiej oczyszczalni ścieków. Wyrazili też obawę, że wójt sprzeda działkę
po zaniżonej cenie. Stwierdzili również,
że oczyszczalnia w Falentach nie powinna
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być rozbudowywana, ponieważ jest położona obok rezerwatu. Na zarzuty odpowiadał Wójt Andrzej Zaręba i Sławomir
Ostrzyżek zastępca przewodniczącego
Rady. Wójt stwierdził, że obecnie nie ma
konieczności sprzedaży działek w celu
zasilenia budżetu Gminy, ponieważ
budżet się domyka, natomiast jest kilka
argumentów, które przemawiają za takim
rozwiązaniem (argumenty Wójta przedstawione zostały na str. 5). Na zastrzeżenia dotyczące możliwości sprzedaży

RADA GMINY RASZYN

po zniżonej cenie stwierdził, że już miał
taką możliwość, ale jej nie wykorzystał
i nadal chce dokonać sprzedaży na poziomie wyceny gruntu wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.
Sławomir Ostrzyżek, mieszkaniec
Falent, zarazem pracownik Instytutu
w Falentach, znający doskonale problemy
zarówno rezerwatu Stawy Raszyńskie jak
i oczyszczalni, stwierdził, że zarzut niewystarczającej pojemności oczyszczalni
i kończącej się możliwości przyjmowania ścieków, w związku ze zwiększającą
się liczbą mieszkańców gminy, jest nieuprawniony. Stwierdził, że oczyszczalnia
ma jeszcze bardzo duże rezerwy, które
wystarczą gminie na wiele lat, ponadto
ekonomicznie znacznie bardziej uzasadniona jest jej ewentualna rozbudowa niż
przebudowywanie obecnego grawitacyjnego systemu odbioru ścieków. Zwrócił
ponadto uwagę na fakt, że oczyszczalnia
znajduje się poza rezerwatem i nie ma
przeszkód, żeby w dalekiej przyszłości
ją rozbudowywać. W świetle tego propozycję budowy drugiej oczyszczalni

ocenił jako zbędną. Wójt Andrzej Zaręba
poinformował zebranych, że w drugiej
połowie listopada gmina otrzymała
zezwolenie wodnoprawne na zrzut wód
z oczyszczani do rzeki Raszynki, ważne
przez lat dziesięć. Rada Gminy zagłosowała za utrzymaniem decyzji o sprzedaży
działek w Wypędach.
POWOŁYWANIE KOMISJI
Następnie uchwałą powołano pięcioosobową Komisję Statutową. Jej przewodniczącym został Sławomir Ostrzyżek, a członkami: Krzysztof Będkowski,
Jarosław Aranowski, Andrzej Zawistowski i Teresa Senderowska. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Ryszard
Kowalczyk, a jej członkami: Beata Sulima
Markowska, Teresa Senderowska, Janusz
Hoffman i Tadeusz Pawlikowski. Na przewodniczącą pięcioosobowej Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji powołano
panią Ewę Surmacz, a na członków tej
komisji wybrano: Marka Bańburskiego,
Tadeusza Pawlikowskiego, Wiesława Szustaka i Andrzeja Zawistowskiego.

DYSKUSJA NA TEMAT SMOGU
Kolejnym tematem poruszanym podczas
sesji była kwestia smogu. Wójt i Monika
Marszałek, Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy poinformowali zebranych o działaniach podejmowanych przez urząd gminy w celu
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w gminie. Wójt powiedział, że obecnie prowadzone są 33 wymiany źródeł ciepła w ramach programu prowadzonego
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych. Dofinansowanie
programu wynosi ponad 700 tys. złotych.
Ponadto pracownicy urzędu pomagają
w wypełnianiu wniosków do rządowego
programu Czyste Powietrze. Monika Marszałek powiedziała o 20 kontrolach palenisk, z których w stosunku do 13 osób
wytoczono sprawy sądowe zakończone
wyrokami. Poinformowała również o akcji
edukacyjnej „Szanuję sąsiadów, nie spalam odpadów”, która realizowana jest
zarówno w formie banerów, jak i artykułów w prasie. 		
Jacek Kaiper

III Sesja Rady Gminy Raszyn
III Sesja Rady Gminy Raszyn nie odbyła się
z powodu braku kworum. Zgodnie z art. 14
ustawy o samorządzie gminnym uchwały
mogą być podejmowane jeśli w obradach
uczestniczy co najmniej połowa ustawowego składu rady. W dniu 4 grudnia listę
obecności podpisało 10 radnych, czyli
mniej niż połowa. Przy stole obrad zasiedli radni: Dariusz Marcinkowski, Jarosław
Aranowski, Sławomir Ostrzyżek, Anna
Matracka, Ewa Surmacz, Tadeusz Pawlikowski, Ryszard Kowalczyk, Tadeusz
Będkowski, Janusz Hoffman i Marek Bańburski. Pojawił się również Wójt Andrzej
Zaręba, jego zastępca Michał Kucharski
oraz prawnik Michał Bałdyga. Swoje podpisy na liście obecności złożyło też wielu
Sołtysów i Przewodniczących Zarządów
Osiedli. Pojawiło się też kilku mieszkańców. Nie przyszli mieszkańcy.
SESJA ZWOŁANA Z WNIOSKU
GRUPY RADNYCH
III Sesja Rady Gminy Raszyn została zwołana na wniosek Klubów Radnych Wspólnota Gminy Raszyn i Koalicja Obywatelska. Do wniosku dołączyli porządek
obrad oraz projekty uchwał. Wniosek, złożony wieczorem 30 listopada, obligował

Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn
Dariusza Marcinkowskiego do wyznaczenia terminu obrad w ciągu najdalej
7 dni. Termin Sesji został wyznaczony
na 4 grudnia o godz. 8:30. Powiadomienie
o terminie zostało wysłane sms-em oraz
w wersji papierowej, a materiały umieszczono na stronie www.raszyn.pl. Ponadto,
jak podał Radny Jarosław Aranowski
na swojej stronie na facebooku: „Radni
obecnej kadencji, dzięki systemowi esesja, mają w praktyce dostęp do materiałów i informacji o sesji online. Były one
po zalogowaniu dostępne jeszcze przed
oficjalnym ogłoszeniem terminu sesji.”
Ilość osób przybyłych na Sesję jest dowodem, że zawiadomienie było skuteczne,
a materiały dostępne.
PROTEST RADNYCH KLUBÓW
W SPRAWIE ZWOŁANIA SESJI
Jakież było zdziwienie Radnych obecnych
na sesji, kiedy radni wnioskodawcy nie
tylko nie pojawili się na zwołanej przez
siebie sesji, ale również złożyli do Przewodniczącego pismo, w którym zarzucają mu „działanie niezgodne z prawem,
zasadami współżycia społecznego oraz
dobrym obyczajem.” Uzasadniając te

bardzo poważne zarzuty odwołali się
do przepisów zwoływania sesji w zwykłym trybie, a nie na wniosek grupy radnych. Obydwa tryby są sprzeczne ze sobą,
ponieważ zwołanie sesji w ciągu 7 dni
i jednoczesne zawiadomienie o niej 7 dni
przed sesją nie jest możliwe. Trudno, poza
tym uznać, że radni zgłaszający porządek
obrad i projekty uchwał nie są powiadamiani o ich treści.
ZARZUT OGRANICZANIA
USTAWOWEGO PRAWA MIESZKAŃCÓW DO UCZESTNICZENIA W SESJI
W opisywanym wyżej piśmie pojawił się
też zarzut o takim brzmieniu. Trudno
się z nim zgodzić w sytuacji, gdy na sali
obrad było wiele osób, w tym również
mieszkańcy.
Informując zebranych o zamknięciu
sesji z powodu braku kworum Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski,
powiedział, że po raz pierwszy spotkał się
z taką sytuacją. Jak widać do Rady Gminy
Raszyn rzeczywiście wkraczają nowe
zwyczaje. Pytanie, które jako sprawozdawca zadaję – „Czy jest to w interesie, czy
przeciw interesowi mieszkańców Gminy
Raszyn”?		
Jacek Kaiper
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PODATKI

PŁAĆ PODATKI TAM, GDZIE MIESZKASZ!
że jeden nowy mieszkaniec zwiększa
budżet miasta o około 3500 zł rocznie.
10 osób – 35 000 zł, 100 osób – 350 000 zł.
Te liczby robią wrażenie.

Zamelduj się w Raszynie
Czy chcesz, żeby Twoje podatki służyły
Tobie i bliskim? Oczekujesz od gminy
nowych inwestycji, lepszej pracy przedszkoli, szkół, urzędów, większej ilości
darmowych imprez, ścieżek rowerowych,
placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skutecznej walki ze smogiem?
Mimo, że odpowiedź jest oczywista,
liczby pokazują co innego. Niemała grupa
mieszkańców czerpie coś z naszej wspólnej, gminnej kasy, ale nie dokłada się do
niej. Warto zapytać, czy osoby mieszkające tu, a płacące podatki gdzie indziej
mają świadomość, że ktoś inny płaci za
budowę i utrzymanie dróg, oświetlenie,
przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp.
PASAŻEROWIE NA GAPĘ
To trafne określenie osób, które korzystają ze wszystkich dóbr w gminie nie płacąc tu podatków. Nierzadka to sytuacja,
jak mówią w gminie, że nowi mieszkańcy
żądają kanalizacji, wodociągu, oświetlenia i nowej nawierzchni ulicy wpłacając
podatki do innej kieszeni. Można to zrozumieć, jeśli sądzą, że dopiero zameldowanie uprawnia do zmiany urzędu skarbowego. Znacznie trudniej, jeśli celowo
zasilają kasę np. Warszawy, czerpiąc
z tego profity w postaci tańszych biletów
czy innych zniżek W pierwszym przypadku wystarczy poinformować, drugi
Gmina

Raszyn
Michałowice
Nadarzyn
Lesznowola

8

ludność 2010
21055
16680
11659
20517

przypadek nie jest tak prosty. Jeszcze
gorzej, jeśli nie dokładają się do wspólnego budżetu, bo nie płacą należnych
podatków. Biednych – trzeba zrozumieć,
cwaniaków – nie. Coroczne sprawozdania
z wykonania budżetu wskazują, że jest
u nas w miarę stała grupa osób uporczywie nie płacących podatków. Należności
od niektórych sięgają wielu set tysięcy
złotych. Ale to materiał na inny artykuł.
PROSZĘ ZAPŁACIĆ ZA BILET
Łatwo jest skierować swoje podatki
do naszej, wspólnej gminnej kasy. Wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym
wskazać gminę Raszyn jako swoje miejsce zamieszkania, a Urząd Skarbowy
w Pruszkowie, jako miejsce rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą w rozliczeniu
rocznym podaje się miejsce zamieszkania z ostatniego dnia grudnia. Można też
złożyć formularz ZAP-3.
PŁAĆ PODATKI, TAM GDZIE MIESZKASZ
Im bogatszy samorząd, tym więcej może
zaoferować swoim mieszkańcom. Dlatego gminy tak walczą o każdą osobę.
Prowadzą kampanie bilbordowe, na portalach społecznościowych, stronach internetowych czy w prasie lokalnej. Z wyliczeń warszawskiego ratusza wynika,

dochody na osobę 2010
3 700,00 zł
4 893,00 zł
4 929,00 zł
4 247,00 zł
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ludność 2016
21555
17646
13103
25129

dochody na osobę 2016
4 376,00 zł
6 416,00 zł
6 185,00 zł
6 780,00 zł

IM WIĘCEJ PODATKÓW,
TYM WYŻSZY STANDARD ŻYCIA
Dane z Głównego Urzędu Statystycznego
pokazują, że w naszej gminie jest bardzo
mały oficjalny przyrost mieszkańców.
Pobliskie gminy uzyskują znacznie lepsze wyniki. Prym wiedzie Lesznowola,
w której w ciągu ostatnich 6 lat przybyło
4612 osób. W Nadarzynie 1444, a Michałowicach 966 osób. Raszyn jest na szarym końcu z przyrostem zaledwie 500
mieszkańców.
Poniższa tabela weryfikuje też przekonanie, że jesteśmy bogatą gminę.
Sąsiedzi biją nas na głowę. W ciągu 6 lat
wzrost dochodów na osobę w Lesznowoli wyniósł 2533 zł, w Michałowicach –
1523 zł, a w Nadarzynie 1256 zł. W Raszynie zaledwie o 676 zł.
Tym bardziej uznanie powinny budzić
poziom inwestycji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Te dane podajemy
w art. Sukcesy mijającej kadencji na str. 9
Kuriera.
A MOŻE ZACHĘTY?
Może, wzorem pobliskich samorządów,
powinniśmy rozszerzyć uprawnienia
Karty Mieszkańca? Warunkiem jej uzyskania jest płacenie w gminie podatków.
Obecnie Karta Raszyniaka daje ulgi przy
zakupie długookresowych biletów ZTM.
Czy nie warto byłoby z jednej strony,
warunkować gminne zajęcia bezpłatne
odprowadzaniem tu podatków, z drugiej wprowadzić zniżki na basen, siłownię, saunę, czy bilety w CKR? To praktyka
w wielu samorządach. A może ktoś z Państwa ma inny pomysł?
Już niebawem będziemy się rozliczać
z fiskusem z naszych dochodów za 2018
r. Przy tej okazji warto się zastanowić,
gdzie powinien trafić nasz podatek?
Małgorzata Kaiper
różnica w liczbie
ludności 2010-2016
500
966
1444
4612

różnica dochodów na osobę
2010-2016
676,00 zł
1 523,00 zł
1 256,00 zł
2 533,00 zł

SUKCESY KADENCJI

SUKCES mijającej KADENCJI

ranking najlepiej rozwijających się gmin i miast1
Od wielu lat zespół pracujący pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, opracowuje
różnorodne zestawienia wyników finansowych wszystkich samorządów w Polsce. Analizy, oparte są na danych z GUS,
a opracowywania wykonywane na bazie
zestandaryzowanych wskaźników.
Ostatni, opublikowany w 2018 roku,
ranking nosi tytuł: SUKCESY KADENCJI – Ranking najlepiej rozwijających się
gmin i miast, w latach 2014-2017. Ograniczono go do samorządów gminnych,
które są odpowiedzialne za większość
zdecentralizowanych funduszy i mają stosunkowo największą możliwość prowadzenia samodzielnej polityki rozwojowej.
Końcowy wskaźnik jest sumą czterech
wskaźników cząstkowych:
– sukcesu finansowego liczonego
zmianą wielkości budżetu w przeliczeniu
na 1 mieszkańca w porównaniu z kadencją 2009-2013
– sukcesu ekonomicznego: zmianą
odsetka bezrobotnych, nowych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, nowych podmiotów gosp. w sferze wysokiej techniki i usług high-tech,
zmianą wielkości dochodów z PIT, CIT
i bazy podatkowej, podatku od nieruchomości i od osób prawnych.
– s u kc e s u i nf ra s t r u k t u ra l n ego:
obejmującego wielkość wydatków
sukces finansowy

finansowanych z unijnych programów
operacyjnych, powierzchnię użytkową
nowych mieszkań (m2/1000 mieszkańców), przyrost odsetka mieszkańców
podłączonych do oczyszczalni ścieków,
kanalizacji komunalnej, przyrost długości
ścieżek rowerowych i wydatków na transport publiczny,
– sukcesu społecznego: wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach
podstawowych, zmianę w latach 20132016 odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i odsetka dzieci
w wieku 1-3 lat objętych opieką żłobkową,
liczbę mieszkań komunalnych oddanych
do użytkowania.

Gmina Raszyn i nasi sąsiedzi

Jak w tym zestawieniu wypada Gmina
Raszyn pokażemy na tle samorządów
Nadarzyna, Michałowic i Lesznowoli,
które, jak my, są gminami wiejskimi leżącymi w pobliżu lewobrzeżnej Warszawy.

sukces ekonomiczny
wynik
20142017

1

Małgorzata Kaiper
www.wspolnota.org.pl/rankingi

sukces infrastrukturalny

wynik
20142017

wynik
20092013

Gmina

Michałowice

22

1548

Michałowice

6

82

Raszyn*

Nadarzyn

48

9

Raszyn

13

265

Michałowice

Raszyn

80

623

Nadarzyn

27

2

Lesznowola

Lesznowola

1550

1

Lesznowola

55

240

Nadarzyn

Gmina

Poza wskaźnikami statystycznymi,
które dają nam w Polsce wysokie 17
miejsce, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden, nie uwzględniony w rankingu.
To wskaźnik wzrostu ilości mieszkańców,
którzy spędzają czas wolny na terenie
gminy, korzystając z oferty nowopowstałych obiektów.
Nie ma wątpliwości, że pod tym względem odnieśliśmy nie kwestionowany,
łatwo policzalny, sukces. Przekazanie
w ostatnich latach do dyspozycji mieszkańców takich obiektów jak Świetlica
Środowiskowa w Rybiu, Centrum Kultury
i Centrum Sportu Raszyn, sprawnie działające Centrum Zdrowia, szkoły z szeroką
ofertą zajęć pozaszkolnych i przedszkola
oferujące wysoko kwalifikowaną opiekę
pedagogiczną, powodują, że coraz więcej
czasu spędzamy w swojej gminie, stającej
się niezależnym od Warszawy ośrodkiem
codziennego życia.

wynik
20092013

Gmina

wynik
20142017

sukces społeczny

wynik
20092013

Gmina

wynik
20142017

wynik
20092013

69

415

122

332

Nadarzyn

63

1389

Raszyn

171

1498

129

425

Lesznowola

416

1322

228

302

Michałowice

424

222

* I miejsce w województwie mazowieckim

SUKCES KADENCJI

wynik 2013–2017

wynik 2009–2013

Michałowice

10 miejsce

326 miejsce

Raszyn

17 miejsce

790 miejsce

Nadarzyn

24 miejsce

5 miejsce

Lesznowola

655 miejsce

10 miejsce
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INWESTYCJE

Komisariat Policji
Nowy komisariat policji w Raszynie jest już pod dachem, a ściany są
ocieplane. Pomimo rozmaitych trudności budynek został wybudowany,
a powierzchnia dachu przygotowana
jest do pokrycia. Wszystko wskazuje
na to, że termin zakończenia prac
zostanie dotrzymany.

Elewacja południowo zachodnia

Elewacja północno zachodnia

Przebudowa ulicy Warszawskiej w Jaworowej
„Ponad 380 tys. zł. przeznaczyliśmy na poprawę drogi i kompleksowe wykonanie nakładki w ul. Warszawskiej,
na odcinku od Dawid do wsi Jaworowa.” – mówi radna powiatowa Katarzyna Klimaszewska. Wypełniliśmy
obietnicę - mówi radny powiatowy Mirosław Chmielewski.
Wzdłuż ulicy Warszawskiej w Jaworowej budowana jest ścieżka rowerowa. Jej przebieg zmienił nieco trasę
ulicy przesuwając ją miejscami o kilka metrów na południe. Wymagało to wybudowania części ulicy na nowo. Prace przy przesunięciu ulicy wykonano w zeszłym miesiącu. Teraz powiat zafundował nam w tym miejscu asfaltową nakładkę. W ten oto
sposób najniebezpieczniejsze komunikacyjnie miejsce w naszej gminie przechodzi
do historii. To kolejna powiatowa inwestycja w bieżącym roku, ponieważ wcześniej
nową nakładkę zyskała ulica Warszawska w Dawidach.

Układanie nawierzchni

Warszawska po frezowaniu

Warszawska z nowa nakładką.

Ulica Ukośna
Prace budowlane w ulicy Ukośnej w Jaworowej dobiegły końca. Zniknie niebawem bałagan budowlany. Z ulicy już teraz można korzystać. Pomimo zmiennej
pogody i porannych przymrozków firma budowlana zmieściła się w przewidzianym umową czasie. Przebudowano kanalizację deszczową i sanitarną. Kolektor ściekowy
deszczówki wybudowano pod jezdnią ulicy
Warszawskiej. Nareszcie skończyły się udręki
mieszkańców, a w Gminie Raszyn przybyła
kolejna piękna ulica.

Ulica Ukośna do dbioru

Ukośna z kanałem deszczowym

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE

Austeria

Elewacja ogrodowa

Zgodnie z obietnicą architekta nadzorującego prace, że dach wybudowany zostanie jeszcze w tym roku, na Austerii rozpoczęto prace dekarskie. Ekipa cieśli ułożyła
konstrukcję dachową, którą teraz obija deskami. Budynek znowu nabiera kształtu.
Nadbudowana część ogrodowa przywrócona do dawnej formy świadczy o wielkiej
klasie Bogumiła Zuga, projektującego Austerię architekta. Niestety zdjęcia frontu
budynku są na razie niemożliwe do wykonania, prezentujemy za to elewację północną z fantastycznie w tym świetle wyglądającym deskowaniem dachu. Wewnątrz
układane są instalacje elektryczne, murowane fragmenty ścian, konserwowane stare
mury. Od strony elewacji ogrodowej odbudowano wjazd dla dyliżansów.

Instalacje elektryczne

Dach od północy

Deskowanie dachu

Wjazd od środka

PRACE REMONTOWE PRZY REDUCIE RASZYŃSKIEJ
Gmina Raszyn pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie Reduty Raszyńskiej” w wysokości 100.359 zł. Koszt całości prac wynosi
189.000 zł. Prace wykonywane są zgodnie z Programami Prac Konserwatorskich, na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na terenie Reduty prowadzone są równolegle dwa rodzaje prac: konserwacja figury,
kapliczki Cypriana Godebskiego i mogiły oraz zagospodarowanie terenu (oczyszczenie trawników, nasadzenia żywopłotów i nowej zieleni wokół miejsc pamięci oraz ustawienie tablic informacyjnych i docelowo ławek). Wykonawcą prac konserwatorskich jest firma "Kalina Marzec,
Tworzywo, Konserwacja Dzieł Sztuki" , prac przy zieleni firma "Ogrody Zabaw Andrzej Dębiec".
Figura, która została już poddana renowacji, to zgodnie z zapisami, statua Immaculata –
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Jest to rzeźba z tego samego okresu i równie cenna jak
rzeźby umiejscowione przy Pałacu w Wilanowie, dlatego w zaleceniach konserwator polecił
stosować techniki konserwacji odpowiednie dla zabytków najwyższej klasy. Prace nad renowacją figury pokażemy Państwu w kolejnym numerze Kuriera.
Michał Kucharski z-ca Wójta Gminy Raszyn

Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej, po renowacji, fot. M. Kucharski

Ranking Wspólnoty – dotacje unijne na mieszkańca
„Środki unijne od lat stanowią znaczącą część całości wydatków inwestycyjnych samorządów.(…) W 2017 roku (…) niemal co piąta
złotówka wydawana przez samorządy na inwestycje pochodziła z dotacji unijnych.1 O tym mówi kolejny ranking Wspólnoty określający wartość dotacji na jednego mieszkańca w latach 2014-2017. W poniższej tabeli podajemy wyniki naszej gminy i pobliskich
samorządów.
Gmina

Miejsce wśród samorządów

fundusze unijne na mieszkańca

Raszyn

199

878,82 zł

Nadarzyn

777

347,48 zł

Lesznowola

1401

69,43 zł

Michałowice

1427

57,76 zł

Warto dodać, że gmina Raszyn uczestniczy też w wielu, nie uwzględnionych w rankingu, programach społecznych, edukacyjnych
1
i zdrowotnych oraz wspomagających działanie administracji publicznej. Małgorzata Kaiper
www.wspólnota.org.pl
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CENTRUM KULTURY RASZYN

WIECZÓR TEATRALNY
W Wieczór Andrzejkowy w Centrum Kultury Raszyn gościliśmy znanych aktorów Lucynę Malec i Marka Siudyma,
którzy zaprezentowali się w sztuce pt. „Spróbujmy jeszcze
raz”, brawurowej komedii w dwóch aktach, opowiadającej o perypetiach par w średnim wieku. Spektakl obfitował
w niebywale śmieszne sytuacje i dialogi, poruszające jednocześnie ważne i trudne damskomęskie tematy.

Wszystko w naszym życiu jest ograniczone;
nic nie należy do nas całkowicie i na zawsze
Christian Schutz
Z dużym smutkiem i z potrzeby serc dzielimy się z mieszkańcami Gminy Raszyn wspomnieniem o Naszej Koleżance
KRYSI JANKOWSKIEJ.
Krysia była długoletnim Członkiem Klubu Seniora Raszyn
działającym przy Centrum Kultury Raszyn. W roku 1998
uczestniczyła w inicjatywie współtworzenia zespołu wokalnego „Seniorki” działającego przy CKR, który w maju tego
roku, obchodził jubileusz 20-lecia swojej działalności. Wraz
z mężem Ludwikiem, w ramach funkcjonowania Klubu
Seniora była organizatorem wielu ciekawych projektów
m.in. wycieczek dla seniorów np. „Zwiedzanie Warszawy
nocą”. Była wielkim społecznikiem, angażowała się w działania inicjowane przez Urząd Gminy Raszyn oraz Gminną
Bibliotekę Publiczną w Raszynie. Zawsze mogliśmy liczyć
na Jej życzliwą pomoc.
Składamy szczere wyrazy współczucia w tym trudnym czasie
Mężowi, Dzieciom i całej Rodzinie
Zarząd i Członkowie Klubu Seniora Raszyn.

12
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ŚWIETLICA W RYBIU

ANDRZEJKOWY BAL 40+

Uczestnicy imprezy, fot. M. Kaiper

To impreza, którą w Świetlicy w Rybiu
od trzech lat organizują samorządowcy
z Rybia. Jej inicjatorem jest Marek Bańburski, a pomagają mu: Ela Szeląg, Darek
Marcinkowski, Janusz Hoffman, Ryszard
Kowalczyk i Marian Sieradzki. Impreza,
sfinansowana z funduszy sołeckich Rybia
I,II i III jest bezpłatna dla mieszkańców.
Wejście jest biletowane, ponieważ sala

widowiskowa w Świetliku ma ograniczoną pojemność.
Niemal od początku Bal 40+ jest
powiązany z akcjami charytatywnymi
Caritasu przy parafii w Rybiu, na rzecz
osób potrzebujących pomocy – niepełnosprawnych dzieci, ubogich dorosłych.
Licytowane są przedmioty wykonywane,
w większości, przez uczestników zajęć

Babskiego Klubu Międzypokoleniowego
i Klubu Nastolatków SPOKO, działających
przy Świetlicy oraz przez członkinie Latającego Koła Gospodyń Wiejskich, które
działa przy CKR. Przedmioty na aukcje
dostarczają też inne osoby - wszyscy bezinteresownie, z chęci pomocy potrzebującym sąsiadom.
Licytacje cieszą się dużym uznaniem. Świadczą o tym zebrane kwoty.
W poprzednim roku zebrano nieco ponad
5 tys. w tym roku padł kolejny rekord –
7220 zł. Tym razem beneficjentem jest
malutki Adaś mieszkaniec Rybia. Jeśli
ktoś chciałby przyłączyć się do pomocy
może dokonać wpłaty na konto:
FUNDACJA DZIECIOM
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” ul. Łomiańska 5,
01-685 Warszawa
42 2400 0005 0000 4600 7549 3994
tytułem 32955 Łubiński Adam, darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy

EKLEKTIC – w Świetlicy w Rybiu

EKLEKTIC, fot. R. Król

W niedzielę 25 listopada w Świetlicy
w Rybiu wystąpił z koncertem świetny
zespół. Szybko przekonaliśmy się, że opinia o nim jest w pełni uzasadniona.
EKLEKTIK to mieszanka wybuchowa.

Publiczność, fot. R. Król

Rock połączony z wszelkiej maści stylami muzycznymi. Ostre brzmienia gitar,
bas, potężne uderzenia bębnów i cała
gama instrumentów klawiszowych.
Całość dopełnił mocny głos wokalistki.

Tematyka utworów była bardzo różnorodna. Od utworów lirycznych po postpunkowe protest songi. Było głośno,
ale super. Muzyka w naprawdę dobrym
wydaniu.
Warto dodać, że koncert zorganizowała Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Rybie III – Ela Szeląg, a jego koszt pokryły
fundusze sołeckie z tego osiedla. Świetna
inicjatywa. Relację zdjęciową z koncertu
przygotował wolontariusz – uczeń szkoły
w Raszynie – Rafał Król. Szkoda tylko,
że był jedną z niewielu młodych osób
na koncercie głównie im dedykowanym.
Stronę redaguje Małgorzata Kaiper
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Świetlica w Rybiu świętuje 100. lecie Niepodległości
Świetlica w Rybiu również włączyła się
obchody 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
18 listopada spotkaliśmy się, aby
wspólnie śpiewać pieśni i piosenki, które
towarzyszyły Polakom przez ostatnie
100 lat.
Nasz koncert nie był oczywiście
tak wspaniały jak ten, który odbył się
na Stadionie Narodowym, ale my też

pokazaliśmy, że znamy i lubimy śpiewać
polskie utwory. Był Mazurek Dąbrowskiego i Rota (obydwa odśpiewane na
stojąco), i wiele, wiele innych wspaniałych utworów. Koncert prowadził zespół
Accoustic Warsaw Band w składzie:
Justyna Jefremienko, Joanna Young,
Darek Kłosowski i Paweł Wiśniewski.
To był prawdziwie patriotyczny wieczór.
Małgorzata Kaiper

Koncert w wykonaniu Accoustic Warsaw Band,
fot. J. Kaiper

KURIER RASZYŃSKI NR 93/2018 | WWW.RASZYN.PL

13

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Niech żyje Niepodległa! – V Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych
„Czcijmy tradycje swoje tańcem, śpiewem i strojem”
w Przedszkolu Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

fot. J. Kaiper

Przez cały listopad w naszym przedszkolu świętowalismy stulecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Odbyło się
wiele zajęć, pokazujących piękno ziemi
ojczystej, bogactwo jej języka, kultury
i tradycji.
Dzieci wykonały wspaniałe prace plastyczne nawiązujące do naszego godła
i polskich barw narodowych. Poznawały
wiersze i pieśni patriotyczne, regionalne
tańce, piosenki i stroje ludowe.
Niezwykłą do tego okazją był V Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych
„Czcijmy tradycje swoje tańcem, śpiewem
i strojem”.
7 listopada na sali widowiskowej na
ul. Lotniczej powitaliśmy gości: Wójta
gminy Raszyn pana Andrzeja Zarębę,
panią Annę Wudarczyk z Referatu
Oświaty, artystów z raszyńskich zespołów
ludowych „Seniorki” i „Rybianie” z panią
Edytą Ciechomską i panem Piotrem
Piskorzem oraz członków Rady Rodziców.
Nasze spotkanie rozpoczęła pani
dyrektor Magdalena Kołakowska podkreślając wyjątkowy charakter przeglądu
i zapraszając do wspólnego zaśpiewania
czterech zwrotek Hymnu Narodowego.
Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Kocham Cię Polsko,
moja Ojczyzno”, po czym pięknie udekorowaną scenę „Stumilowego Lasu” oddaliśmy we władanie muzyce i kolorom.
Przedszkolaki, w przepięknych strojach
zaśpiewały ludowe piosenki i zaprezentowały regionalne tańce: „Mądre Sowy”
przedstawiły poloneza oraz piosenki
„A jak będzie słońce i pogoda” i „Miała
14

baba koguta”, „Pszczółki” zatańczyły
„Łowiczankę”, zaśpiewały też „Czerwone
jabłuszko”. „Maleństwa” przypomniały
nam „Bystrą wodę” oraz „W murowanej piwnicy”, a „Puchatki” oberka i pieśń
„Serce dla Polski”.
Następnie na naszą scenę zaprosiliśmy zespół „Seniorki”, który zachwycił nas
wiązanką pieśni patriotycznych i Rybian”
z pięknymi pieśniami ludowymi.
Po ich występie „Tygryski” zatańczyły
krakowiaka i zaśpiewały „Krakowiaczek
jeden” oraz „Szła dzieweczka”, „Skrzaty”
zaprezentowały „Koziorajkę” i „Lipkę”, zaś
„Króliki” taniec szot i „Dwóm tańczyć się
zachciało”.
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Na zakończenie wysłuchaliśmy pieśni
„Moja ziemio ukochana” w wykonaniu
„Tygrysków i „Mądrych Sów”.
Kulminacją obchodów był nasz udział
w akcji Ministerstwa Edukacji „Rekord
dla Niepodległej”. W piątek 9 listopada
o godz. 11:11 w naszym przedszkolu wszyscy śpiewali „Mazurek Dąbrowskiego.
14 listopada dzieci ze Stumilowego
Lasu ponownie zaprezentowały cały
repertuar V Przeglądu Tańców i Piosenek Ludowych, tym razem swoim rodzicom, którzy włączyli się do wspólnego
muzykowania.
Wciąż pozostajemy pod wrażeniem
wyjątkowej atmosfery, panującej podczas tych listopadowych dni. Dzieci
jak zwykle zachwyciły swoimi umiejętnościami, energią i entuzjazmem.
Ale przede wszystkim przepełniała nas
radość ze wspólnej obecności, poczucie
dumy z przynależności do polskiego społeczeństwa, afirmacja wartości wolności
i niepodległości.
Warto, aby to wspólnotowe przeżycie
pozwoliło zapamiętać naszym wychowankom, jak wielkim dobrem jest wolna,
niepodległa ojczyzna.
Grono Pedagogiczne Przedszkola
w Stumilowym Lesie

Przedszkolaki tańczą i śpiewają, fot. arch. przedszk.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZYNIE
młodszych z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie, nagradzając małych artystów gromkimi brawami.
		
Jolanta Mróz
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
POLSKIEJ PIEŚNI NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ.
Konkurs odbył się 6 listopada 2018 r. w Centrum Kultury Raszyn.
Jego idea nawiązywała do roli, jaką odgrywała i nadal odgrywa
pieśń patriotyczna w dziejach naszego narodu. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych uczęszczający do szkół na terenie gminy Raszyn. Uczniowie
naszej szkoły zdobyli następujące nagrody:
Małgorzata Wrzesińska

Akademia z okazji Święta Niepodległości, fot. arch. szk.

Szkoła Podstawowa w Raszynie podjęła szereg działań w celu
uczczenia 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Prezentowane poniżej wydarzenia, opisane przez nauczycieli i wychowawców, pokazują jak poszczególne klasy czy grupy
pokazywały swoje zaangażowanie i miłość do ojczyzny. Dzieci
wychowywane w takiej atmosferze z pewnością wyrosną na
dobrych Polaków. Z uwagi na szczupłość miejsca niektóre relacje zostały skrócone.
PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI
Z okazji 100.lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie klas V- VII z koła teatralnego wraz z opiekunem Barbarą
Borzechowską przygotowali program artystyczny pt. „Podróż
do przeszłości”. 09.11.2018r. na scenie w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej w Raszynie na chwilę przenieśliśmy się do
tragicznych wydarzeń, ale również tych wspaniałych chwil z kart
historii naszej Ojczyzny. Scenki rodzajowe z życia współczesnego
połączone z historycznymi, przeplatane były wzruszającymi tekstami, w tym fragmentem wiersza „Na emigracji” pani Marioli
Wiewiór, muzyką Chopina oraz patriotycznymi piosenkami wykonanymi przez szkolny chór pod kierunkiem pani Ewy Wijatkowskiej. Występ dopełniła piękna prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Małgorzatę Kasprzak. Barbara Borzechowska
Kategoria wiekowa
Klasy I-III

Forma występu

Imię i nazwisko ucznia

Miejsce w konkursie

soliści/duety

Joanna Eggink – II e

wyróżnienie

grupa wokalna

klasa II e

I miejsce

Julia Łuczak IV c

II miejsce

Zuzanna Tkacz V g

III miejsce

Katarzyna Zielińska VI a

III miejsce

Maria Wasilewska VI a
i Katarzyna Zielińska VI a

wyróżnienie

soliści/duety
grupy wokalne

Aleksandra Lubiejewska
III f i Emilia Kuczora III c –
Gimnazjum

wyróżnienie

III d Gimnazjum

III miejsce

Chóry dziecięce
i młodzieżowe

Szkoła Podstawowa
w Raszynie

I miejsce

soliści
klasy IV-VI
duet
Klasy VII – VIII
i gimnazjum

INSCENIZACJA
W dniu 7.11.2018 uczniowie klasy 2b w inscenizacji słowno-muzycznej pt. „Polska Niepodległa” uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Koleżanki i koledzy z klas

PROJEKT CZYTELNICZY – KSIĄŻKA MAŁEGO PATRIOTY
Biblioteka szkolna, wraz z wychowawczyniami klas 0, przygotowała projekt czytelniczy, by włączyć się w obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli poznali słowa niepodległość oraz symbole narodowe i podjęli trud przeniesienia na papier swojej
wizji. W ten sposób powstała książka, której autorami zostały
dzieci klas 0, „Książka Małego Patrioty”, zawierająca prace dzieci
i krótki wstęp opisujący symbole narodowe i ich poszanowanie.
Niepodległość i jej symbole widziane oczami uczniów klas 0 to
pozycja, która na zawsze pozostanie w zbiorach biblioteki naszej
szkoły. Zapraszamy rodziców oraz dziadków wraz z dziećmi autorami do odwiedzenia biblioteki i obejrzenia „dzieła”.
Agnieszka Niedbała - biblioteka szkolna

LEKCJE HISTORII
W październiku i listopadzie z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przeprowadziłam lekcje historii w klasach I i II
Szkoły Podstawowej w Raszynie, przybliżając trudną historię
Polski. Wykorzystałam własną twórczość patriotyczną, stroje
epokowe, eksponaty z XIX i początku XX wieku. Wszystkie dzieci
grały pięknie przyznane im role bohaterów Polski. Kształtowane
były postawy patriotyczne i obywatelskie. Nauka przez zabawę
daje wspaniałe efekty.
Mariola Wiewiór – nauczyciel historii

Inscenizacja Polska Niepodległa, fot. arch. szk.

Opis pozostałych imprez z obchodów 100. lecia Niepodległości zostanie umieszczony w kolejnym Kurierze Raszyńskim.
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EKOLOGIA

POPIÓŁ WRZUCAMY ODDZIELNIE
W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom, żeby:
•• Popiół z kotłowni, ze spalonego
węgla i drewna wrzucać do oddzielnych
worków z dołączoną kartką z napisem
POPIÓŁ.
•• Popiół musi być ZIMNY, wystudzony,
w przeciwnym razie zapala się powtórnie
z pojemnikach albo w pojeździe odbierającym odpady. Wyrzucanie gorącego
popiołu czy żużla wiąże się z ryzykiem
samozapłonu. Może to zagrozić również
pobliskim nieruchomościom.
•• Podczas spalania plastikowego pojemnika lub worka wytwarzają się toksyczne,

niebezpieczne dla zdrowia substancje.
•• Prosimy również o nie studzenie go
poprzez zalanie wodą, gdyż przy ujemnych temperaturach mokry popiół może
się zbrylić, co z kolei grozi uszkodzeniem
pojazdu odbierającego odpady.
•• Ponadto informujemy, że popiół
wytworzony w ilości min. 120 l co 2 tygodnie nie powinien być gromadzony
razem z odpadami komunalnymi. Popiół
będzie odbierany razem z odpadami
niebezpiecznymi.
W tym roku na terenie gminy Raszyn
wystąpiły już sytuacje zapalenia się
pojemników na odpady komunalne.

Powodem wielu z tych pożarów jest
wrzucanie do nich gorącego popiołu.
Doszło również do zapłonu w pojeździe
odbierającym odpady. Szymon Salach
[ Gorący popiół wsypany do pojemników
na odpady komunalne – ZAPALA SIĘ.]
Referat Ochrony Środowiska Gminy Raszyn

SZANUJĘ SĄSIADÓW – NIE SPALAM ODPADÓW
Od lat Referat Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy Raszyn oraz Kurier Raszyński prowadzą edukacją ekologiczną. Najczęstszym tematem jest SMOG, przyczyny jego powstawania, skutki dla

zdrowia oraz sposoby zapobiegania.
Tylko w latach 2016 – 2018 artykuły pojawiły się w 10 numerach gazety. Dla ułatwienia podaję numery: 60,61,68,73,80,
81,82,84,85,92. Wobec narastającego

problemu smogu warto je ponownie
przeczytać. Poniżej, jeszcze raz podaję
co można, a czego nie można spalać
w piecach:

WOLNO SPALAĆ

NIE WOLNO SPALAĆ

Gruby węgiel kamienny, drewno kominkowe, brykiety z wiórów

Opakowań z tworzyw sztucznych

Trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem pochodzących z obróbki płyt wiórowych

Folii i laminatów

Drewno, opakowania z drewna nie zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi, odpady z kory

Odpadów z płyt wiórowych i sklejek.

Opakowania z papieru i tektury, wyłącznie własnych odpadów, wykorzystanych wcześniej przez tę osobę
fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą do przeprowadzek

Opon i innych odpadów z gumy i tkanin.

Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień

Zużytych olejów, starych farb

Odpady ulegające biodegradacji, z zastrzeżeniem, że można je wykorzystać jako paliwo,
wyłącznie z własnych odpadów,

Gmina przeprowadza kontrole w paleniskach wskazanych przez mieszkańców. Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów,
zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat
do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.
Małgorzata Kaiper

16

KURIER RASZYŃSKI NR 93/2018 | WWW.RASZYN.PL

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

W grupie siła – ŁADY BUDUJĄ WSPÓLNY TEREN

Po pracy

Podczas kilku minionych sobót 70
mieszkańców sołectwa Łady pracowało przy porządkowaniu terenu, który
należy do wspólnoty wiejskiej. Serdecznie dziękuję im wszystkim za to,
bo bez ich ogromnego zaangażowania
uporządkowanie tego terenu w ciągu
zaledwie 5 sobót byłoby niemożliwe.
W pracach brały udział zarówno osoby
młode, rodziny z dziećmi, jak i seniorzy.

Chciałabym szczególnie podziękować
osobom, które nieodpłatnie użyczyły
ciężki sprzęt: traktory i koparki, Januszowi J., Leszkowi O., Jackowi R., Wojtkowi Z., Bogdanowi J., Robertowi T. Sprzęt
lekki: podkaszarki, kosiarki, piły spalinowe, sekatory i nożyce przygotowali
i pracowali: Marcin K., Marcin Ł., Paweł
L., Grzegorz B., Tomek K., Mariusz W.,
Robert O., Łukasz B., Michał Z., Maciek Ł.,

Robert G., Andrzej O., Sławek B., Marian
B., Stanisław K., Grzegorz R., Grzegorz G.,
Janek K., Leszek W., Tomek W., Walery S.,
Bogusław W., Andrzej G., Piotr J., Mateusz
K., Rafał O., Mariusz J., Artur L., Piotr J.,
Paweł S., Waldek R, Marcin K, Sebastian
J, Janusz B, Artur K, Piotr Ż, Mirosław M,
Marek W, Zdzisław K. Jak również osobom grabiącym i porządkującym teren:
Monice K, Monice Ł, Anecie B, Katarzynie
W, Zosi Z, Bożenie B, Iwonie R, Barbarze
K, Danusi J, Zosi J, Marysi R, Hannie W,
Katarzynie K, Anecie L, Renacie K, Annie
B, Agnieszce L, Małgorzacie W, Patrycji G,
Agnieszce R, Anecie K, Sylwii Ł, Agnieszce
T, Bogusi Dz, Renacie W, Janinie K, Uli D,
Annie Ż, Monice J, Krystynie K, Wandzie B.
Dziękuję Zosi Z. za przygotowanie gorących posiłków, a mieszkańcom okolicznych miejscowości za zaangażowanie
w prace społeczne. Moje podziękowania
należą się również radnemu Panu Tadeuszowi Pawlikowskiemu za pomoc w usunięciu nielegalnego wysypiska śmieci.
Beata Boros-Bienko – Sołtys sołectwa Łady

SZKOŁA PODSTAWOWA im. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
W SĘKOCINIE PONOWNIE ZOSTAŁA LAUREATEM
KONKURSU MAZOWIECKA SZKOŁA AKTYWNA TURYSTYCZNIE
„Mazowsze słynie z bogatej tradycji, historii,
kultury i pięknej przyrody, dlatego staramy
się wzbudzać wśród młodego pokolenia ciekawość oraz pokazać uroki naszego regionu”
- powiedział Marszałek Województwa
Mazowieckiego Adam Struzik.
„Po raz kolejny mazowieckie szkoły udowodniły, że są aktywne turystycznie i wiedzą
jak zachęcać młodzież do uprawiania aktywnej turystyki. Mazowsze to region niezwykle
ciekawy. Obok monumentalnych kościołów,
teatrów, muzeów znajduje się tu mnóstwo
perełek architektury drewnianej i sakralnej.
Mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć szlaków
pieszych i rowerowych. To także przepiękne
parki i tereny nadrzeczne” – powiedziała
Izabela Stelmańska.
28 listopada 2018 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji konkursu „Mazowiecka
Szkoła Aktywna Turystycznie” organizowanego przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego i Mazowieckie Forum
Oddziałów Polskiego Towarzystwa

Turystyczno-Krajoznawczego. W konkursie wzięło udział 35 szkół (22 podstawowe,
6 gimnazjalnych, 4 ponadgimnazjalne
i 3 specjalne). Organizatorzy przyznali
wybranym placówkom tytuły i prawo
używania logo: Złotych, Srebrnych i Brązowych Mazowieckich Szkół Aktywnych
Turystycznie 2018. Dodatkowo: najlepsze szkoły w danej kategorii otrzymały
puchary przechodnie Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Dyplomy i nagrody wręczali: Adam
Struzik - Marszałek Województwa
Mazowieckiego i Mieczysław Żochowski

członek zarządu MFO PTTK. Obecna była
także: zastępca dyrektora Departamentu
Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Izabela Stelmańska.
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza
Potockiego w Sękocinie została uhonorowana tytułem BRĄZOWEJ MAZOWIECKIEJ SZKOŁY AKTYWNEJ TURYSTYCZNIE 2018, utrzymując wynik z 2017 roku.
W I edycji konkursu otrzymała tytuł Złotej Mazowieckiej Szkoły Aktywnej Turystycznie 2016. Gratulujemy!
Opiekun SKKT Regina Suwała
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Zapraszamy mamy w ciąży i z maluszkami. Zapisy prowadzimy e-mailowo
(info@bibliotekaraszyn.pl) oraz telefonicznie (22 7200381). W zgłoszeniach prosimy podać adres e-mailowy i/lub numer
telefonu. Liczba miejsc ograniczona!
Uczestników z dziećmi prosimy o zabranie kocyka, na którym będzie można
maluszka położyć. Udział w spotkaniu
jest bezpłatny.

Jolly English 3
W lutym 2019 zaczynamy w bibliotece
trzecią edycję spotkań z językiem angielskim „Jolly English”. Podczas 45-minutowych zajęć prowadzonych w formie
zabaw i gier, uczestnicy będą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego,
w przyjaznej i radosnej atmosferze. Do
udziału zapraszamy dzieci w wieku 6-10
lat, które miały już wcześniej styczność
z językiem angielskim i które nie brały
udziału w poprzednich edycjach. Zapisy
na zajęcia „Jolly English” prowadzimy od
21 stycznia 2019 e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl, telefonicznie: 22 720 03 81
oraz na miejscu w bibliotece. W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz numeru telefonu. Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 lutego
o godz. 17:00. „Jolly English” będzie
się odbywał cyklicznie, w każdą środę,
do kwietnia 2019. Udział w zajęciach jest
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BEZPŁATNY. Zapisanych uczestników
prosimy o punktualne przychodzenie na
zajęcia i zgłaszanie nieobecności prowadzącemu. W przypadku dwóch lub więcej niezgłoszonych nieobecności zastrzegamy sobie możliwość skreślenia dziecka
z listy uczestników i zaproszenie na jej/
jego miejsce kolejnej osoby z listy rezerwowej. Informacji na temat „Jolly English”
udziela prowadząca, Karolina Konofalska.

Czwarte spotkanie
Klubu Mam
19 grudnia o godz. 11:00 spotykamy
się w czytelni biblioteki po raz ostatni
w tym roku w ramach cyklu „Klub Mam”.
Naszym gościem będzie ponownie Katarzyna Byliniak, która tym razem odczaruje trudne sprawy związane z laktacją.
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Archiwum cyfrowe
Raszyna wciąż się
powiększa
Od 2013 r. działa w bibliotece Cyfrowe
Archiwum Tradycji Lokalnej, w którym
znajduje się obecnie ponad 900 obiektów. Są to głównie fotografie i dokumenty, które pozyskujemy dzięki zaangażowaniu Mieszkańców. W tym roku
swoimi kolekcjami podzieliły się Panie:
Barbara Andrzejewska-Misztal oraz
Agnieszka Eljasz-Idzikowska, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Współpracujemy
też z instytucjami oświatowymi z terenu
gminy – ciekawe fotografie i dokumenty
pozyskaliśmy z Przedszkola w Falentach
oraz ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie. Dziękujemy Paniom Jolancie Nowak
i Jolancie Pol oraz Magdalenie Karpiniak
za informacje i materiały na temat historii placówek. Wszystkich Państwa bardzo
zachęcamy i namawiamy, żeby się dzielić swoją historią. Informacji o archiwum
udziela Dagna Mach.

SPORT

III MEMORIAŁ SZACHOWY IM. ANDRZEJA RADZIEWICZA

Kto będzie lepszy

Grudzień 2018 roku rozpoczął się w sportowym kalendarzu Gminy Raszyn wydarzeniem, które cieszy się niezwykle
dużym zainteresowaniem. Turniej szachowy, który jest wspomnieniem zasłużonej osoby, wybitnego pedagoga szkoły
w Ładach śp. Andrzeja Radziewicza, przyciągnął ponad 100 dzieci, które rywalizowały ze sobą w tej królewskiej dyscyplinie
sportu. Gościnności szachistom udzieliła
Szkoła Podstawowa w Ładach, w której
w nowo otwartej auli widowiskowej rozegrano wszystkie partie. System rozgrywek
zakładał 6 rund po 20 minut na ruch dla
każdego zawodnika. Spośród graczy sześcioro mogło się pochwalić punktami rankingowymi FIDE, czyli międzynarodowej
federacji szachowej. Sędzią zawodów był
Pan Maciej Nurkiewicz.
W ceremonii otwarcia udział wzięli
wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Ładach
Irena Uszyńska, dyrektor Centrum Sportu
Raszyn Katarzyna Klimaszewska, radni
Gminy Raszyn – Jarosław Aranowski wiceprzewodniczący Rady oraz Tadeusz
Pawlikowski.

W trakcie rozgrywek

Gminę Raszyn dzielnie reprezentowali uczniowie szkół podstawowych
z Raszyna, Ład i Sękocina. Swoją reprezentację wystawiła także sąsiednia gmina
Lesznowola. Ponadto nie zabrakło szachistów z Warszawy, Piaseczna oraz innych
mazowieckich miejscowości.
Centrum Sportu Raszyn z dyrektor Katarzyną Klimaszewską na czele
ufundowało puchary i statuetki dla najlepszych w klasyfikacji generalnej, jak
również dla najlepszych spośród poszczególnych gminnych szkól podstawowych,
a także uhonorowano najlepszą szachistkę oraz najmłodszego zawodnika.
Na tytuł zwycięzcy zasłużył Ryszard
Ćwiek, który wygrał wszystkie swoje partie. Bez porażki III Memoriał ukończył z 2
lokatą Artur Grządka. Natomiast ostatnim zawodnikiem na podium został Stefan Ćwiek. Najlepszą spośród dziewcząt
okazała się Ania Nurkiewicz z klubu UKS
Łady, plasując się tuż za podium w klasyfikacji generalnej – na 4. miejscu. Najmłodszym uczestnikiem szachowych
zmagań, ale zdecydowanie nie najsłabszym, a wręcz odwrotnie został Bartosz

Organizatorzy i sponsorzy I. Uszyńska, J. Aranowski, K. Klimaszewska, T. Pawlikowski

Konstanciuk, który we wrześniu skończył
dopiero 6 lat. Kto wie, być może za naście
lat będzie odnosił sukcesy, jako dorosły
szachista. W klasyfikacji szkół zwyciężyli:
Krzysztof Cmiel z SP Łady, Ksawery Szymczyk z SP Raszyn oraz Kacper Dubielecki
z SP Sękocin.
Na wszystkich 109 graczy czekały
atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów – Gmina Raszyn, Szkoła Podstawowa
im. ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach,
UKS Łady oraz UKS Lesznowola. Uroczystej dekoracji dokonał wójt Gminy
Raszyn Pan Andrzej Zaręba wraz z dyrektor Szkoły Podstawowej w Ładach Panią
Ireną Uszyńską. Puchary wręczała także
najlepsza polska arcymistrzyni w szachach Pani Monika Soćko.
Za organizację turnieju szczególne
dziękujemy nauczycielkom wychowania fizycznego SP w Ładach: Magdalenie
Gużkowskiej – Nurkiewicz oraz Agnieszce
Samsel. Do zobaczenia w przyszłym roku
na kolejnym Memoriale im. Andrzeja
Radziewicza.
Zdjęcia i tekst Rafał Ulewicz

Puchary dla najlepszych
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Galeria młodego artysty
W KRAINIE ELFÓW
Grudzień to bardzo pracowity czas dla Świętego Mikołaja. Dwoi się i troi, żeby dostarczyć prezenty wszystkim
dzieciom. Przychodzi do domów, przedszkoli i szkół. Czasem dzieci wybierają się do niego. Tak było 6 grudnia,
kiedy dzieci ze Świetlicy w Rybiu pojechały na spotkanie z Mikołajem do Krainy Elfów na Stadionie Narodowym
w Warszawie. Wiele zagadek i łamigłówek musiały rozwiązać, żeby przygotować eliksir dla Mikołaja. Przy okazji
pobiegały, poskakały i napisały do niego list. Wszystko świetnie się skończyło, eliksir udało się zrobić, a Mikołaj
obdarował dzieciaki prezentami. Zobaczcie Państwo sami, jak świetnie się bawiły.
Przedszkolaczek

Kraina Elfów jest na PGE Narodowym, fot. M. Kaiper

Pierwsze spotkanie z Elfami, fot. M. Kaiper

Elfy z dziećmi zaczynają szukać składników eliksiru, fot. M. Kaiper

Budujemy konstrukcję, fot. M. Kaiper

Kto ma szybszy refleks, fot. M. Kaiper

Dzieci piszą list do Mikołaja, fot. M. Kaiper

Chwila szaleństwa, fot. M. Kaiper

Rozmowy z Elfem ekspertem, fot. A. Tajerkauf

Jazda na reniferach, fot. A. Tajerkauf

Chwila zastanowienia, zaraz eliksir będzie gotowy, fot. A.Tajerkauf

Narada robocza z Elfem, fot. M. Kaiper

W zaprzęgu Świętego Mikołaja, fot. A. Tajerkauf

Spotkanie z Mikołajem, fot. M. Kaiper

Tu się kończy wędrówka po Krainie Elfów, fot. A. Tajerkauf

Przepis na eliksir, fot. M. Kaiper

