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Redaktor Kuriera Raszyńskiego wzbrania się przed 
publikowaniem w gazecie reklam. Dlaczego tak się dzieje? 
Czy Pan się z tym zgadza?

(Imię i nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Odpowiedź jest prosta. Proszę Pani, nie zga-
dzam się na umieszczanie reklam w Kurierze Raszyńskim, 
ponieważ stanowiłoby to nieuzasadnione finansowanie 
osób prywatnych z budżetu gminy, nawet jeśli ogłoszenia 
były by płatne. W latach poprzedzających moje kadencje, 
w Kurierze Raszyńskim pojawiały się ogłoszenia, ale przy-
chody z nich wynosiły kilkaset złotych rocznie, a zajmowały 
dużo potrzebnego miejsca. Wydałem jedynie zgodę na ogło-
szenia: szukam pracy i dam pracę, jako pomagające roz-
wiązywać bardzo ważne problemy mieszkańców, albo infor-
macje o firmach, które organizują i sponsorują wydarzenia 
gminne. Zupełnie wyjątkowe było umieszczenie reklam skle-
pów i punktów usługowych przy ul. Starzyńskiego w czasie 
przedłużającego się remontu ulicy. Warto też zwrócić uwagę 
na to, że umieszczenie reklam prywatnych w gminnej gaze-
cie stanowiłoby nieuczciwą konkurencję z innymi czasopi-
smami reklamowymi.

Panie Wójcie, często się słyszy, że różne osoby nie płacą 
podatków i mają duże zadłużenie wobec gminy. Czy nie 
mogłyby odpracowywać tego, na przykład sprzątając gminę?

Marcin Jędrach

Andrzej Zaręba: Panie Marcinie, są w Polsce gminy, w których 
można odpracować zaległości w opłatach czynszu miesz-
kaniowego wykonując prace porządkowe na rzecz gminy, 
np. sprzątając klatki schodowe czy ulice. Niestety nie można 
tego zrobić w stosunku do osób zalegających z podatkami 
wobec gminy, nawet jeśli są one bardzo duże. Ściągalność 
takich podatków podlega bowiem przepisom prawa podatko-
wego, a ono nie przewiduje odpracowywania. Żałuję, że tak 
jest, ponieważ są u nas osoby, które notorycznie uchylają się 
od płacenia podatków zasilających kasę gminną. Jedyne 
kroki, jakie możemy wobec nich podejmować to najpierw 
upomnienia, a gdy te nie działają – komornik, który wchodzi 
na hipotekę nieruchomości. 
 Muszę powiedzieć, że zdecydowana większość naszych 
mieszkańców płaci regularnie podatki. Większość osób, 
które zalegają z podatkami, stara się je spłacać. Takim oso-
bom, których dobrą wolę widzimy – często idziemy na rękę, 

zgadzając się na rozkładanie zaległości na wiele rat. Ale są 
też mieszkańcy, na szczęście nieliczni, którzy od lat nie płacą 
podatków, a ich zaległości sięgają nawet kilkuset tysięcy 
złotych. Wobec nich zakładamy sprawy sądowe i przekazu-
jemy windykację do komornika. Niestety okazuje się zwy-
kle, że długi tych osób są większe niż ich oficjalny majątek, 
co utrudnia odzyskiwanie gminnych pieniędzy.  
 To sytuacja bardzo trudna nie tylko dla gminy, ale bez-
pośrednio dla każdego mieszkańca. Oznacza bowiem, 
że za te osoby płacimy wszyscy. One korzystają ze wspól-
nego dobra, nie dokładając się do niego, czyli żyją na nasz 
koszt. Ostatnio okazało się, że jeden z większych naszych 
dłużników startował w wyborach do władz samorządowych 
naszej gminy. Nie został wprawdzie wybrany, ale pokazuje 
to, że są osoby posiadające niebywały tupet, wręcz kpiące 
sobie z ciężko pracujących i wypełniających swoje zobowią-
zania podatkowe mieszkańców. Uważam to za szczególnie 
naganne, ponieważ samorządowiec powinien być, w kwe-
stiach finansowych, kryształowo uczciwy. Tą sprawą zaj-
muje się komornik i mamy nadzieję, że uda się to zadłużenie 
zlikwidować.

Dlaczego Świetlica w Rybiu jest otwarta tylko do godz. 20:00?
Mieszkaniec Rybia

Andrzej Zaręba: Do godziny 20:00 otwarty jest, przez cały 
tydzień, teren na zewnątrz Świetlicy, co wynika z szacunku 
do osób, które zamieszkują w sąsiedztwie. Młodzi ludzie 
przebywający na terenie boiska czy placu zabaw często 
zachowują się bardzo głośno utrudniając życie okolicznym 
mieszkańcom. Cisza na terenie Świetlicy po godz. 20:00 
to konieczny element właściwego współżycia społecznego. 
Jednocześnie, w budynku Świetlicy instruktorzy muzyczni 
i sportowi prowadzą zajęcia, dla dorosłych, znacznie dłużej – 
do godz. 22, a czasem 23.

Czy nie można by na sobotę i niedzielę otwierać boisko przy 
Gimnazjum?

(Nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Ta decyzja należy do dyrekcji szkoły. Myślę, 
że zamykanie boiska wynika z tego, że w tym czasie szkoła 
nie pracuje, a pozostawienie jakiegokolwiek jej obiektu bez 
nadzoru jest niedopuszczalne, ponieważ dyrektor placówki 
odpowiada za jej stan.

PYTANIA DO WÓJTA

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

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com 
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA
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WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

26 maja 2019 roku Polacy wybierali swoich przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego. Frekwencja – 45,68%, wyższa pra-
wie dwukrotnie od poprzedniej, wskazuje na coraz większą 
świadomość wagi wyboru oraz bezpośredniego wpływu Unii 
Europejskiej na nasze życie. 

O  52 stanowiska walczyli przedstawi-
ciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji 
Europejskiej, Wiosny Roberta Biedro-
nia, Konfederacji KORWIN Braun Liroy 
Narodowcy, Kukiz’15, Lewicy Razem, Pol-
ski Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 
i Jedności Narodu. 
 27 maja poznaliśmy decyzję Polaków. 
Mandaty w  Parlamencie Europejskim 
uzyskały trzy ugrupowania, które przekro-
czyły 5% próg wyborczy: PIS – 45,38% – 
27 mandatów, Koalicja Europejska – 
38,47% – 22 mandaty, Wiosna Roberta 
Biedronia – 6,06% – 3 mandaty. Poniżej 
progu znalazły się: Konfederacja KOR-
WIN, Braun, Liroy, Narodowcy – 4,55%, 

Kukiz’15 – 3,69%, Lewica Razem – 1,24%, 
a poniżej 1% – pozostałe komitety.

WYBÓR MIESZKAŃCÓW 
GMINY RASZYN
Wyniki głosowania w  Gminie Raszyn 
znajdują się na okładce tego numeru. 
Wynika z  nich, że 44,60% mieszkań-
ców naszej gminy popiera Prawo i Spra-
wiedliwość, a o prawie 1000 osób mniej 
– 34,13% Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zie-
loni. Komitet Wyborczy WIOSNA Roberta 
Biedronia uzyskał 8,69%, Konfedera-
cja – 5,1%, a Kukiz’15 – 4,98%. Frekwen-
cja wyborcza w gminie wyniosła 56,2%. 

Warto przypomnieć, ze w 2014 roku było 
to 29,78%.

UNIA EUROPEJSKA 
A GMINA RASZYN
Nasza gmina od lat jest beneficjentem 
programów i wynikających z nich dofi-
nansowań płynących z Unii Europejskiej. 
W ciągu ubiegłych lat dofinansowanie 
wyniosło ok. 100 mln złotych, pomaga-
jąc w skanalizowaniu gminy, budowie 
dróg, ścieżek rowerowych, czy renowacji 
naszego największego zabytku – Auste-
rii. Unia Europejska nie tylko pomagała 
sfinansować inwestycje, ale też obligo-
wała nas do ochrony środowiska natu-
ralnego, usprawnienia administracji czy 
lepszego nauczania. To dzięki budowanej 
z dofinansowaniem UE trasy S8 pozbyli-
śmy się ogromnego ruchu tranzytowego 
z Alei Krakowskiej. Bez pomocy Unii Euro-
pejskiej przemiany w naszym kraju trwa-
łyby znacznie dłużej. 

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

38,47%   6,06%45,38%

Parlament Europejski

POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE – 
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 W GMINIE RASZYN – WAŻNE

W dniu 20 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, oddalił zażalenie Henryki Koper – pełnomocnika wyborczego KWW Wspólnota Gminy 
Raszyn, na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 roku.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Apelacyjny stwierdził, że zarzuty przeciwko wyborom do Rady Gminy Raszyn i wójta Gminy Raszyn były ostatecznie bezzasadne, 
a Sąd pierwszej instancji prawidłowo protest oddalił. 

Jacek Kaiper

W POLSCE ZWYCIĘŻYŁY
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STRAŻACKIE ŚWIĘTO

Uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka w Raszynie
Uroczyste obchody Gminnego Dnia Stra-
żaka w Raszynie rozpoczęły się od Mszy 
świętej w  kościele pw. Św. Szczepana, 

w trakcie której, w otoczeniu pocztów 
sztandarowych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z naszej gminy, wniesiono 
do świątyni relikwie Św. Floriana, patrona 
strażaków. Mszę świętą celebrował i kaza-
nie wygłosił Ks. Prałat Zdzisław Karaś – 
Dziekan Dekanatu Raszyńskiego. 
 Po mszy nastąpił przemarsz drużyn 
na uroczystą odprawę do OSP w Raszy-
nie, gdzie meldunek o  gotowości roz-
poczęcia uroczystych obchodów złożył 
Prezesowi Zarządu OPZ OSP druhowi Jac-
kowi Gromkowi, Komendant Gminny OSP 
druh Jacek Kozerski. Po uroczystych powi-
taniach księży z gminnych parafii, władz 
samorządowych w tym Wójta Andrzeja 
Zaręby i radnych, władz OSP, w tym Pre-
zesa Zarządu OPZ OSP w  Pruszkowie 
i jednocześnie Prezesa Zarządu OGZ OSP 
w Raszynie – dh. Jacka Gromka, przedsta-
wicieli władz Związku OSP i Przedstawi-
cieli Komendy Powiatowej PSP z Prusz-
kowa, druhen i druhów z jednostek OSP 
Raszyn, OSP Dawidy, OSP Falenty oraz 
zaproszonych gości i mieszkańców Gminy 
Raszyn, wręczono odznaki Św. Floriana 
Mazovia. 

 

Kapituła Odznaki Honorowej Św. Floriana 
Mazovi uchwałą z dn. 12.04.2019r posta-
nowiła przyznać Odznakę 100 lat Niepod-
ległości na wstążce, jako wyraz uznania 
za działalność na rzecz społeczeństwa 
i praw człowieka na wszystkich polach 
aktywności oraz wspierania i tworzenia 
inicjatyw nawiązujących do idei Nie-
podległości: dh. Kazimierzowi Koma-
rowi – Zastępcy Prezesa Zarządu OGZ 
OSP RP w Raszynie, dh. Jerzemu Giblew-
skiemu – Zastępcy Prezesa Zarządu OGZ 
OSP RP w Raszynie, dh. Jackowi Kozer-
skiemu – Komendantowi Zarządu OGZ 
OSP RP w Raszynie, dh. Barbarze Owczarz 
– Sekretarzowi Zarządu OGZ OSP RP 
w Raszynie, dh. Krzysztofowi Maciakowi 
– Prezesowi Zarządu OSP w Raszynie, dh. 
Krzysztofowi Marczakowi – Naczelnikowi 
OSP w Raszynie, dh. Arkadiuszowi Moż-
dżeniowi – Prezesowi OSP w Falentach 
i dh. Mariuszowi Więchowi – Naczelni-
kowi OSP w Falentach.
 Po zakończeniu oficjalnych uroczy-
stości organizatorzy zaprosili zebranych 
na strażacki poczęstunek.

                   Jacek KaiperPrzekazanie relikwii Św. Floriana. Fot. J. Kaiper

Nagrodzeni Odznaką Św. Floriana Mazovia. Fot. J. Kaiper

Strażacka drużyna i przyjaciele. Fot. J. Kaiper

Ceremoniał wręczania odznaczeń. Fot. J. Kaiper
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DZIEŃ DAWCY SZPIKU

DZIEŃ DAWCY SZPIKU – I TY możesz uratować komuś życie
W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę albo 
inną chorobę, przy której jedynym ratunkiem jest przeszczep 
szpiku albo komórek macierzystych. Liczba chorób, przy któ-
rych to jedyna skuteczna terapia, jest coraz więcej. Podstawo-
wym warunkiem dokonania przeszczepienia jest znalezienie 
Dawcy zgodnego z Pacjentem w zakresie układu zgodności 
tkankowej. – czytamy w folderze Fundacji DKMS, która należy 
do rodziny DKMS, jednego z największych Ośrodków Dawców 
Szpiku na świecie. Założona w 1999 roku, w Polsce działa od 
2008. W chwili obecnej w bazie zarejestrowanych jest ponad 
1,4 miliona potencjalnych dawców. Szanse na życie fundacja 
dała 5800 biorcom i każdego dnia jest ich więcej. 

BIEG PO ŻYCIE
15 maja 2019 roku mój niespełna 3. letni wnuczek, a my wraz 
z nim, otrzymaliśmy straszną diagnozę: leukodystrofia meta-
chromatyczna. To śmiertelna choroba genetyczna, która prowa-
dzi do degradacji substancji białej w mózgu. Nie ma na nią lekar-
stwa. Jedynym sposobem na zatrzymanie procesu umierania jest 
przeszczep szpiku, komórek macierzystych lub uzupełnianie 
enzymu, który nie jest produkowany na skutek wadliwości genów.
 Z Centrum Zdrowia Dziecka wyszliśmy z informacją – jest 
za późno, żeby coś robić. Okazało się, że wcześniejsza diagnoza 
ortopedy, fizjoterapeutów i pediatrów, którzy widzieli dziecko 
stopniowo tracące zdolność chodzenia i nie kierowali go do neu-
rologa, była absolutnie nieprawidłowa.
 Nie zaakceptowaliśmy wyroku, podjęliśmy decyzję, że tak 
szybko Jerzyka nie poddamy. Rozpoczęliśmy, całą rodziną, 
„Bieg po życie”.
 W dniu wypisu z CZD Jerzyk z rodzicami i dziadkiem poje-
chali do Wrocławia, gdzie w klinice „Przylądek Nadziei” prof. 
Krzysztof Kałwak wstępnie zakwalifikował małego do prze-
szczepu. W tym samym czasie ciocie rozpoczęły koresponden-
cję z klinikami na całym świecie, w których prowadzone są nabory 
do badań eksperymentalnych. Szybko odezwała się dr. Barbara 
Burton z kliniki Ann&Robert H. Lurie Children’s of Chicago, która 
na początku czerwca rozpoczyna program eksperymentalny 
terapii enzymatycznej. Jest ogromna szansa, że dziecko zakwa-
lifikuje się do niego. Terapia nie leczy, ale powstrzymuje rozwój 
choroby i daje życie.
 Dzięki wielu dobrym ludziom Jerzyk i jego mama są gotowi 
do wyjazdu. W tym strasznym nieszczęściu otoczyła nas nieby-
wała dobroć ze wszystkich stron. Pomagały nam osoby zaprzy-
jaźnione, znane, ale też zupełnie obce. Paszporty, wiza amery-
kańska, tanie bilety LOT-u, orzeczenie o niepełnosprawności, 
rejestracja w fundacji i wspaniałe deklaracje pomocy w zdoby-
wania środków finansowych – to tylko niektóre działania ludzi 
dobrej woli. Mam nadzieję, że kiedy ten numer Kuriera dotrze 
do Państwa domów, mój malutki wnuczek Jerzyk będzie już 
leczony. A w znoszeniu trudów leczenia pomoże mu tablet ofia-
rowany przez wspaniałą mieszkankę naszej gminy, na którym 
dziecko będzie mogło oglądać ukochany „Psi patrol”. Wierzę, 
że nasze działanie przetrze drogę innym dzieciom, bo choć to 
choroba rzadka, to coraz częściej o niej słyszymy.

AKCJA – DZIEŃ DAWCY SZPIKU 
Jerzyk został również zakwalifikowany do przeszczepu szpiku 
kostnego w „Przylądku Nadziei” we Wrocławiu, ale już dziś 

wiemy, że dawcą nie może być osoba spokrewniona. Dlatego 
organizujemy w  naszej gminie akcję Dzień Dawcy Szpiku. 
Dedykowana Jerzykowi służyć będzie wszystkim ciężko cho-
rym ludziom, dla których jedynym ratunkiem jest znalezienie 
genetycznego bliźniaka. 
 Dzięki życzliwości dyrektorów placówek będzie można oddać 
materiał genetyczny (wymaz z policzka) podczas pięciu imprez 
na terenie gminy:

 •  9 czerwca 2019 roku – w Szkole w Ładach, ul. Długa 49
 •  9 czerwca 2019 roku – w Świetlicy Środowiskowej Świetlik 

w Rybiu, ul. Spokojna 23
 •  15 czerwca 2019 roku – w  Centrum Kultury w  Raszynie 

(na parkingu)
 •  16 czerwca 2019 roku – w Szkole w Ładach, ul. Długa 49
 •  16 czerwca 2019 roku – W  Centrum Sportu w  Raszynie, 

ul. Sportowa 30
Aby zostać potencjalnym Dawcą wystarczy, po pozytywnym 
przejściu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnić formu-
larz i za pomocą specjalnych pałeczek pobrać wymaz z błony 
śluzowej z wewnętrznej strony policzka. 
 Można też wejść na stronę dkms.pl i  zamówić do domu 
pakiet rejestracyjny (formularz rejestracji i pałeczki do pobra-
nia wymazu), a potem niezwłocznie odesłać go do fundacji. 
Po przebadania materiału genetycznego i wprowadzeniu go 
do bazy, potencjalny Dawca otrzymuje potwierdzenie rejestracji 
oraz kartę Dawcy. To decyzja, która może uratować czyjeś życie. 
Przyłączmy się do niej!                             Małgorzata Kaiper, babcia Jerzyka

I TY MOŻESZ URATOWAĆ
KOMUŚ ŻYCIE!

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ 
KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

 JurkowiPodaruj 
szansę na życie,

zostań dawcą szpiku!

Jerzyk to zaledwie trzyletni chłopiec, który do niedawna 
żył jak jego rówieśnicy. Każdego dnia cieszył się 
otaczającym go światem. Z niecierpliwością czekał na 
początek swojej przygody w przedszkolu, którą miał 
rozpocząć w nowym roku szkolnym.
Niestety rodzice Jerzyka zauważyli, że ich synek nie 
rozwija się tak jak powinien. W trakcie badań okazało się, 
że Jerzyk cierpi na nadmierną wiotkość stawów. Po 
pewnym czasie stało się coś znacznie gorszego – Jerzyk 
przestał chodzić. Lekarze postawili  diagnozę: 
leukodystrofia metachromatyczna – śmiertelna choroba 
genetyczna, która niszczy mózg dziecka. 
Jego rodzice szukają ratunku dosłownie wszędzie. 
Poruszyli niebo i ziemię, żeby pomóc swojemu dziecku. 
Teraz wiedzą, że szansą dla Jerzyka jest przeszczepienie 
szpiku lub komórek macierzystych od Dawcy 
niespokrewnionego. Dlatego przyjdź i zarejestruj się jako 
potencjalny Dawca. „Bardzo prosimy o pomoc i zgłoszenie 
się do bazy Dawców szpiku. Jeśli nie naszemu synkowi, to 
pomóżmy innym”. – apelują rodzice Jerzyka: Zofia i Jerzy.

Fundacja DKMS

ul. Altowa 6 lok. 9, 02-386 Warszawa
T +48 22 882 94 00 • F +48 22 882 94 02 • kontakt@dkms.pl • dkms.pl
DAROWIZNA: A  PEKAO S  15 1240 6292 1111 0010 6197 7669 Z DOPISKIEM: JZR002

DZIEŃ
DAWCY SZPIKU

REJESTRACJA

Data: 9 czerwca 2019 r.
 15:00-21:00Godzina:
Piknik RodzinnyMiejsce: 

 Świetlica „Świetlik”, Adres:
            ul. Spokojna 23, Raszyn

 9 czerwca 2019 r.Data:
 12:00-16:00Godzina:
Piknik RodzinnyMiejsce: 

 Szkoła Podstawowa w Ładach, Adres: 
             ul. Długa 49

Data: 15 czerwca 2019 r.
15:00-20:00Godzina: 

 Piknik ColorfestMiejsce:
Centrum Kultury Raszyn, Adres: 

            Al. Krakowska 29a, Raszyn

15 czerwca 2019 r.Data: 
: 11:00-16:00  Godzina
Ogólnopolski Biega Małych Bohaterów - Miejsce: 

              Fundacja "Kochaj Życie"
 Centrum Sportu Raszyn, Sportowa 30Adres:

16 czerwca 2019 r.Data: 
13:30-15:00Godzina: 

KoncertMiejsce: 
Szkoła Podstawowa w Ładach, Długa 49Adres: 
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ZA ŚMIECIE DROŻEJ!
Od 2020 roku czeka nas wzrost opłat za wywóz śmieci 
w związku z podwyższaniem opłat za składowanie odpadów 
oraz wprowadzeniem nowych, skuteczniejszych zasad segre-
gacji na 5 frakcji.
 
CO U SĄSIADÓW?
Wielu naszych sąsiadów już zmierzyło się z tym problemem. 
Poniższa tabela zawiera wykaz nowych przetargów w gminach.

Gmina Segregowane (PLN) Zmieszane (PLN)
Radzymin 32,00 64,00
Piaseczno 27,00 54,00
Józefów 31,50 63,00

W pobliskich gminach jak Nadarzyn, Piastów przetargi są 
powtarzane, ponieważ kwoty bardzo przekraczały zarezerwo-
wane na ten cel środki w budżecie. W Podkowie Leśnej od 1 

lipca cena za odpady będzie naliczana od ilości zużytej wody 
w nieruchomości. Przy zbieraniu selektywnym będzie 9 zł/m2 
zużytej wody, a nie selektywnym – 18,00 zł/m3 wody. Zważyw-
szy, że na jednego mieszkańca przypada średnio 3 m3 zużycia 
wody na miesiąc, to stawki wynoszą odpowiednio 27 zł od osoby 
za śmiecie segregowane i 54 zł za zmieszane. 

A U NAS?
Umowa z MZO Pruszków, z cenami 9 zł. za śmiecie segregowane 
i 13 zł za zmieszane, kończy się 31 grudnia br. Już dziś wiadomo, 
że w kolejnym okresie ceny będą znacznie wyższe. Zwiększy się 
też różnica pomiędzy ceną za odpady segregowane i zmieszane. 
Od 2013 roku przeżyliśmy rewolucję śmieciową. Z danych ogól-
nokrajowych wynika, że obecnie odpady segreguje 30% miesz-
kańców. Zalecenia unijne – to 50%. Musimy się do tego dosto-
sować.                        Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BILETU METROPOLITALNEGO – 
RASZYŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA

Wójt Gminy Raszyn przypomina o prze-
dłużeniu uprawnienia do Biletu Metropo-
litalnego – Raszyńskiej Karty Mieszkańca. 
Obecny ważny jest do 30 czerwca 2019 r., 
a  jego przedłużenie wymaga ponow-
nego złożenia dokumentów. Wnioski 
o wydanie karty należy składać do dnia 
10 czerwca 2019 roku. W przypadku gdy 
posiadacz karty nie dokona przedłuże-
nia ważności karty w określonym ter-
minie karta zostanie automatycznie 
zablokowana i nie będzie możliwości 
jej późniejszego odblokowania.
Jakie dokumenty są potrzebne?
1. Wydanie Karty następuje na podsta-
wie prawidłowo wypełnionego formula-
rza dostępnego na stronie internetowej 
Gminy Raszyn, który czytelnie podpisany 
należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców w Urzędzie Gminy Raszyn.

2. W  przypadku dzieci uczących się 
do ukończenia 21 roku życia lub studentów 
nie rozliczających się z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych do ukończenia 

26 roku życia, wniosek podpisują rodzice 
lub opiekunowie prawni.

3. Potwierdzenie uprawnień do dopłat do 
biletów komunikacji miejskiej odbywa się 
w Punkcie Obsługi poprzez
g Okazanie dokumentu tożsamości
g Okazanie legitymacji szkolnej (dzieci 
uczące się, do ukończenia 21 lat) i stu-
denckiej (studenci do ukończenia 26 lat, 
a osoby niezameldowane (zamieszku-
jące) dodatkowo odpis aktu urodzenia 
dziecka 
g Okazanie zaświadczenia wydanego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pruszkowie, w przypadku rodzin 
zastępczych, rodzinnych domów dziecka 
oraz placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych typu rodzinnego 
g Okazanie odpisu postanowienia sądu 
o ustanowieniu opieki prawnej nad dziec-
kiem, w  przypadku przysposobienia 
dziecka.

4. Okazanie aktualnego potwierdze-
nia rozliczenia podatku dochodowego 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie za ubiegły rok (2018) 
poprzez przedstawienie do wglądu jed-
nego z dokumentów: 
g kopii pierwszej strony zeznania 
podatkowego (PIT) od osób fizycznych 
za rok 2018, opatrzonego prezentatą 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie albo 
dokumentem nadania na poczcie albo 

urzędowego poświadczenia odbioru 
zeznania podatkowego przez Urząd 
Skarbowy w  Pruszkowie, wydanego 
przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
systemu elektronicznego administracji 
podatkowej (UPO).
g zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
w  Pruszkowie, potwierdzającego fakt 
złożenia zeznania o  wysokości osią-
gniętego dochodu/poniesionej straty ze 
wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca 
zamieszkania, 
g zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 
potwierdzającego fakt niezłożenia zezna-
nia podatkowego ze względu na nieosią-
galnie dochodu za rok ubiegły, z jedno-
czesną informacją o  zarejestrowaniu 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie 
ze wskazaniem gminy Raszyn jako miej-
sca zamieszkania i rozliczeniu podatku 
w latach ubiegłych, 
g Dzieci uczące się, do ukończenia 
21 roku życia lub studenci do ukończenia 
przez nich 26 roku życia, uprawnieni są 
do zniżek na podstawie deklaracji podat-
kowej okazanej przez rodziców lub opie-
kunów prawnych.
 Dodatkowo do wniosku należy dołą-
czyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym. 
Po wydaniu kart zdjęcie zostanie zwró-
cone. Więcej informacji można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn, 
pok. 203, II piętro, nr tel. 22 701-79-05 – 
p. Agnieszka Gamza.

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

GMINA  RASZYN

ZDJĘCIE

RASZYŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

BILET 
METROPOLITALNY
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SZANSA NA CZYSTE NIEBO NAD RYBIEM
Walka o powietrze czyste, nie skażone 
dymem z palonego plastiku i odpadów 
budowlanych, prowadzona była przez 
ostatnich kilka lat. Na wnioski mieszkań-
ców reagowali radni, sołtysi, urząd gminy. 
Z  właścicielem najbardziej uciążliwej 
posesji przy ul. Jarząbka w Rybiu, prowa-
dzono rozmowy, wzywano do zaniecha-
nia procederu, sprawdzano palenisko 
pieca, nakładano kary za spalanie szko-
dliwych produktów.
 W maju br. podczas spotkania Komi-
sji Rolnictwa, Ochrony środowiska 

i Porządku Publicznego zwołanej przez 
jej Przewodniczącego Jarosława Ara-
nowskiego, Wójt Andrzej Zaręba prze-
kazał informacje na temat działań pod-
jętych wobec właściciela posesji przy 
ul. Jarząbka. Na spotkaniu było wielu 
mieszkańców i  właściciel nierucho-
mości, który poinformował zebranych, 
że zmodernizował kotłownię montując 
piec gazowy. Zobowiązał się do całkowi-
tego zdemontowania pieca węglowego 
do końca maja br., a do połowy czerwca 
uprzątnięcia posesji i zorganizowania 

na niej parkingu o  pow. ok 1000 m2. 
Powiedział również, że przymierza się 
do zamontowania monitoringu, który 
zwiększałby bezpieczeństwo okolicznych 
mieszkańców.
 Kilka dni po tym spotkaniu, które 
zdaje się być podpisaniem rozejmu, wła-
ściciel nieruchomości potwierdził zde-
montowanie pieca węglowego. Pracownik 
Urzędu Gminy sprawdził to, stwierdzając, 
że należy zdemontować jeszcze jedno 
podłączenie. Zamieszczam zdjęcia zro-
bione przez niego. Jeśli to nastąpi – osią-
gnięte zostanie to, o co starają się sąsiedzi 
od lat. 

Z-ca Wójta Gminy Raszyn Michał Kucharski

DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 R.
W  2019  r. gmina otrzymała dofinan-
sowanie z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na realizację zadanie pn. „Usuwa-
nie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Raszyn”. Aby sko-
rzystać z dofinansowania należy złożyć 
stosowne dokumenty, które dostępne są 
w siedzibie Urzędu (pok. nr 15 kancelaria) 
jak i na stronie internetowej www.raszyn.
pl w zakładce informator – jak załatwić 
sprawę – ochrona środowiska i gospo-
darka komunalna – ochrona środowiska. 
Są to następujące dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie usunięcia 
wyrobów zawierających azbest,

 • Oświadczenie o  posiadaniu tytułu 
prawnego do obiektu budowlanego oraz 
zgodności prac budowlanych z przepi-
sami prawa,
a) W przypadku współwłasności obiek-
tów budowlanych, należy dołączyć zgodę 
współwładających
b) W przypadku obiektów budowlanych 
w rodzinnych ogrodach działkowych – 
potwierdzenie zarządu ogrodu działko-
wego, że wnioskodawca jest użytkowni-
kiem działki i położonej na niej altany

 • Informacja o wyrobach zawierających 
azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone

 • dokument stwierdzający tożsamość

W roku 2019 odbiór i utylizację wyrobów 
zawierający azbest z terenu gminy Raszyn 
wykonuje firma HUBERT WIECZOREK 
„HUBER” z siedzibą w Górze Puławskiej 
przy ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy, wyło-
niona w drodze zapytania ofertowego. 
Więcej informacji w tej sprawie można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn Referat 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komu-
nalnej u Pani Jolanty Banasiak pod nr tel. 
22 701-79-12 w godzinach pracy urzędu.

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

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.

Właściciel rozpoczął sprzątanie placu. Fot. S. Salach

Zdemontowany piec węglowy w kotłowni domu przy Jarząbka
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

II EDYCJA KONKURSU
„Piękno wokół nas. Kwiaty i zieleń w gminie Raszyn”
Nasza gmina z roku na rok robi się coraz 
ładniejsza. Wyremontowane w  wielu 
miejscach ulice, ładne budynki użytecz-
ności publicznej z zadbanym otoczeniem, 
tworzą wrażenie porządku, czystości 
i dostatku. Nawet Al. Krakowska powoli 
zmienia swoje oblicze. Nowe ścieżki 
rowerowe odgrodzone od rowów ład-
nymi barierkami porządkują przestrzeń, 
a w niektórych miejscach stare budynki 
zastępują nowoczesne pawilony. Tylko 
patrzeć jak dołączy do nich okazały komi-
sariat policji i piękna Austeria, znacząco 
poprawiając wjazd do Raszyna. 
 Nasza gmina jest pełna zieleni. Wspa-
niały Rezerwat Lasy Raszyńskie, Las Sęko-
ciński i ogrody, ogrody, ogrody. Drzewa, 
krzewy, kwiaty są wszędzie: wokół 
naszych domów, wzdłuż wielu ulic, wokół 
bloków wielorodzinnych, w parku, wokół 
szkół, przedszkoli, urzędu gminy, biblio-
teki, hali sportowej, świetlicy na Rybiu, 
czy ośrodka zdrowia. Wiele z  nich 
wygląda jak piękne bukiety powstałe 
w wyniku pracy niestudzonych rąk ich 
właścicieli i zarządców. Część osób wycho-
dzi poza swoje ogrodzenie zagospoda-
rowując zielenią fragmenty wzdłuż ulic. 
Nawet tam, gdzie mieszkańcy czekają 
jeszcze na porządne drogi, piękne ogrody 
wyrastające na naszej żyznej ziemi, cieszą 
oczy i pozwalają na lepsze życie. 

 W ubiegłym roku, z inicjatywy Wójta 
Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby i Redak-
tora Kuriera Raszyńskiego Jacka Kaipera, 
zorganizowany został konkurs „Piękno 
wokół nas. Kwiaty i  zieleń w  Gminie 
Raszyn”, którego celem było pokazanie 
najładniejszych ogródków, stanowią-
cych efekt pasji ogrodniczych naszych 
mieszkańców. Do konkursu przystąpiło 
16 właścicieli ogródków przydomowych, 
które z początkiem sierpnia odwiedziła 
Komisja Konkursowa. Miałem przyjem-
ność i zaszczyt być jej członkiem. Bar-
dzo trudno było wybrać 3 najpiękniej-
sze ogrody, ponieważ każdy był inny, 
a  wszystkie równie piękne. W  efekcie 
przyznaliśmy aż 6 pierwszych i 10 dru-
gich miejsc. Wyniki zostały ogłoszone 
26 sierpnia 2018 roku podczas Gminnych 
Dożynek. Towarzyszyła im wystawa zdjęć 
nagrodzonych ogrodów, która wzbudziła 
bardzo duże zainteresowanie uczestni-
ków Dożynek.
 W tym roku, zachęceni zeszłorocznym 
sukcesem, ponownie ogłaszamy konkurs. 
Regulamin i kartę zgłoszenia możecie 
Państwo pobrać w  Kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn, Szkolna 2A oraz na stro-
nie www.raszyn.pl, w górnym panelu. 
Zgłoszenia do konkursu można przesłać 
na adres konkurs@raszyn.pl lub zło-
żyć w kancelarii w zamkniętej kopercie 

z  napisem „Piękno wokół nas. Kwiaty 
i zieleń w Gminie Raszyn 2019 rok”. Komi-
sja będzie odwiedzała Państwa w miarę 
zgłoszeń.
 Zapraszamy do udziału. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody, które 
zostaną przyznane podczas Gminnych 
Dożynek 26 sierpnia 2019 roku. 

Z-ca Wójta Gminy Raszyn Michał Kucharski

Ogród p. Agnieszki Głębockiej

Ogród p. Barbary Wąsińskiej

Ogród p. Agnieszki Kaczorowskiej Ogród p. Anny Sowy

Ogród p. Józefa Rdzanka

Ogród p. Teresy Wójcik

Ogród p. Beaty Mietelskiej Ogród p. Janiny Przychodzień
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AUSTERIA
Odbudowa Austerii weszła w kolejną fazę. 
Montaż instalacji wodno kanalizacyjne 
i  centralnego ogrzewania jest zakoń-
czony, więc na podłogach zakładane są 
wylewki. Całe piętro jest już zrobione, do 
kompletu sal z podłogami brakuje kilku 
na parterze. Tynki na ścianach, układane 
metodą tradycyjną są już prawie wszę-
dzie, więc ekipa za kilka dni rozpocznie 
malowanie ścian. 

Na zewnątrz, przy lukarnach, zakła-
dane są blaszane okucia, podobnie oku-
wane są krawędzie dachu pod rynny. Gdy 
te prace zostaną zakończone płaszczyzny 
dachu zostaną uzupełnione o brakujące 
dachówki. Zewnętrzne tynki na parterze 
mają już ostateczny wygląd, teraz prace 
przeniosły się na piętro. Kilku robotni-
ków z rusztowań zaciera ściany wokół 
budynku. Z placów otaczających zespół 
Austerii zniknęła większość śmieci.

Naprzeciwko Kościoła Św. Szczepana 
wybudowano parking wyłożony drobną 
kostką granitową, a geodeta wymierza 
teren pod budowę alejek spacerowych.

INWESTYCJE

Austeria stan z 23 maja

Okno na próbę

Parking

Okucia pod rynny

Wylewki na piętrze

Wylewki na strychu

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!
30 maja w Urzędzie Gminy Raszyn została podpisana umowa długo wyczeki-
wana przez Mieszkańców Nowych Grocholic. To zadanie inwestycyjne pn. „Prze-
budowa ul. Zacisze i Waryńskiego – odcinek od ul. Niskiej do ul. Waryńskiego 
w miejscowościach Raszyn i Nowe Grocholice gm. Raszyn”. Wykonawcą wyło-
nionym w przetargu jest firma „PLANETA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Zdziarskiej. Inwestycja będzie kosztować brutto 3 121 769,63 zł., a termin jej 
zakończenia to 15.11.2019 r. 
      Budowa połączenia ulicy Waryńskiego w Nowych Grocholicach i ul. Zacisze 
w Raszynie I poprawi znacznie komunikację w tej części gminy. W kolejnych 
latach, jeśli taka będzie decyzja Radnych, wykonamy remont pozostałego frag-
mentu ulicy Zacisze od ul. Niskiej do Godebskiego. 

Wójt Gminy Raszyn Andrzej ZarębaUmowa podpisana. Fot. M. Kucharski
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INWESTYCJE

Inwestycje na Godebskiego i Poniatowskiego
Przeszło rok temu, po bankructwie firmy budującej kanalizację sanitarną w Jankach, miesz-
kańcy ulic Godebskiego i Poniatowskiego znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Nie dość, 
że nie mogli korzystać w kanalizacji, to przez długi czas musieli dojeżdżać do swoich posesji 
po zdewastowanych i prowizorycznie naprawionych ulicach.
 Urząd Gminy Raszyn robił co w jego mocy starając się przyspieszyć sądową procedurę upa-
dłości, aby jak najszybciej ogłosić przetarg i wybrać nową firmę, która zakończy przeciąga-
jąca się nad miarę inwestycję. Sprawa się niestety przedłużała. Obecnie ekipa drogowców 
trafiła na ulicę Godebskiego w Jankach i rozpoczęła pracę w punkcie przecięcia tej ulicy 
z ulicą Poniatowskiego. Wybrany jest też wykonawca, który jesienią odtworzy nawierzch-
nię. Miejmy nadzieję, że dla mieszkańców tych ulic skończy się ostatecznie koszmar roz-
kopanych dojazdów.

Godebskiego w robocie

Godebskiego w robocie

Ścieżki rowerowe
Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych na Mazowszu wzbogaci się nie-
bawem o 7,1 km ścieżek w Gminie Raszyn i to nie koniec, ponieważ intencją 
naszego samorządu jest stworzenie rowerowego szlaku komunikacyjnego 
łączącego odległe od siebie wsie, leżące po przeciwnych stronach gminy. Obec-
nie budowane są odcinki wzdłuż ulicy Warszawskiej w Jaworowej i Raszyńskiej 
w Rybiu. Rowerzyści korzystają już z wybudowanych odcinków pomiędzy Dawi-
dami i Jaworową, w ulicy Pruszkowskiej, w Alei Krakowskiej, w ulicy Nadrzecz-
nej, w parku i w ulicy Stadionowej. Cała inwestycja pochłonie 6 362 246 zł w tym 
z dofinansowania pochodzi 5 300 000 zł.

Jaworowa ścieżka w budowie Ścieżka Al. Krakowska

Ścieżka Dawidy Jaworowa
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INWESTYCJE

Cierpliwość wynagrodzona
Budowa komisariatu policji w Raszynie szczęśliwie dobiega końca. Pomimo, że jest to inwestycja ogólnopolska, samo-
rządowcy raszyńscy mogą czuć satysfakcję. Bez przerwy od roku 2010 rezerwowali w budżecie znaczne pieniądze 
1,5 mln złotych na dopłatę do tej inwestycji, aby dopiero w 2017 dowiedzieć się, że budowa ruszy. Efektowny, kre-
mowo-czarny budynek latem bieżącego roku zastąpi wysłużony stary domek szpecący ładny w tym miejscu frag-
ment Alei Krakowskiej.
 Z zewnątrz komisariatu zdjęto rusztowania. Na parceli otaczającej budynek zakładane są ścieżki i parkingi. Wokół 
cały teren niebawem otoczy nowe, porządne ogrodzenie. Wewnątrz, w prawie całym budynku, ułożone są podłogi: 
w części o natężonym ruchu korytarzach i łazienkach pokrywa je terakota, a w biurach wykładzina. W większości 
pomieszczeń zamontowano kaloryfery i założono kamienne parapety. Elektrycy instalują kontakty. 

Widok z dziedzińca

Stary i nowy komisariat

Komisariat od Nadrzecznej

Dyżurka od środka Ekipa montuje porządne ogrodzenie

Elewacja i opaskaNa schodach terakota Parapety i kaloryferyWykładziny
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WYDARZENIA

Wójt Gminy Raszyn, Rada Gminy Raszyn
i Redaktor Kuriera Raszyńskiego 
zapraszają mieszkańców do udziału 
w II edycji konkursu

Regulamin Konkursu i Kartę Zgłoszeniową można pobrać na stronie www.raszyn.pl w górnym panelu i w kancelarii 
Urzędu Gminy Raszyn, Szkolna 2a. Zgłoszenia wraz ze zdjęciami należy wysłać na adres konkurs@raszyn.pl lub 
pozostawić w kancelarii urzędu w kopercie z napisem „II edycja Konkursu Piękno wokół nas”.

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

w kategorii: 

Konkurs

Piękno wokół nas
zieleń i kwiaty w gminie Raszyn
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

BEZPODSTAWNE ATAKI NA ŚWIETLICĘ W RYBIU

Od miesiąca teren wokół Świetlicy Środo-
wiskowej Świetlik w Rybiu jest zamykany 
o godz. 20:00. Na niewysokim parkanie, 
który nawet zamknięty nie stanowił żad-
nej przeszkody dla młodzieży, powiesi-
łam tabliczki informujące o godzinach 
otwarcia placu zabaw i boiska i adno-
tację, że wejście na teren po tym czasie, 
będzie traktowane będzie jak włama-
nie. O tej porze plac zabaw i tak pusto-
szał, chyba że z zabawek dla maluchów 
korzystały dużo starsze dzieci i młodzież. 
Problemem, znanym wielu mieszkańcom 
gminy, był teren obok boiska. Dla przesia-
dującej tu młodzieży żadną przeszkodą 
nie był niski płot, czy siatka. Butelki 
po piwie i innych alkoholach, pety papie-
rosów, leżące rano na trawie i w koszach 
na śmieci, to jawny dowód łamania 
prawa. Bezskutecznie tłumaczyłam mło-
dzieży, że korzystający ze Świetlicy nie 
mogą się tak zachowywać.
 Obecnie o  godz. 20:00 teren wokół 
Świetlicy pustoszeje, a sąsiedzi wreszcie, 

po raz pierwszy od wielu lat, mogą spo-
kojnie mieszkać. W budynku, pod okiem 
instruktorów zajęcia odbywają się znacz-
nie dłużej – do godz. 22:00, a nawet 23:00.
  
MOJA DECYZJA 
WYWOŁAŁA FALĘ KRYTYKI 
Nie ze strony dzieci, rodziców czy nawet 
młodzieży, ale niektórych radnych i lokal-
nych działaczy. Doszło do tego, że jeden 
z nich zaczął zbierać podpisy pod petycją 
o odwołanie mnie ze stanowiska kierow-
nika placówki. Trudno zrozumieć to dzia-
łanie, ponieważ z wypowiedzi krytyków 
wynika, że nie znają Świetlicy, bo nigdy 
niej nie bywają. Wszyscy radni dostają 
imienne zaproszenia na imprezy, ale 
ci akurat krytycy nie pojawili się dotąd 
na żadnej z nich. Nikt z nich nie zadał 
mi nigdy pytania o realizowany w Świe-
tlicy program i  nie zainteresował, czy 
placówka spełnia swoje zadania wobec 
mieszkańców.  

A JAKA NAPRAWDĘ JEST ŚWIETLICA?
Świetlica Środowiskowa Świetlik przy 
ul. Spokojnej na Rybiu, ma nowoczesny 
budynek z  salą widowiskową, dydak-
tyczną, muzyczną i jadalnią, plac zabaw 
dla najmłodszych i  nieduże boisko 
dla młodzieży i  dorosłych. Świetlicy 
zazdroszczą Rybianom mieszkańcy 
innych miejscowości i wielu z nich chęt-
nie tu zagląda. Szczególnie, że wszystko 

jest dla uczestników bezpłatne, a oferta 
bogata. W Świetliku można się uczyć grać 
na gitarze, perkusji, w zespołach, na zaję-
ciach plastycznych, robotyce, szachach. 
Zajęcia sportowe to: Gimnastyka 50+, 
Aktywna Mama, Zdrowy Kręgosłup, Zaję-
cia Odchudzające, Tenis Stołowy i Piłkar-
skie Treningi dla Dzieci. Panie i młodzież 
spotykają się w  Babskim Klubie Mię-
dzypokoleniowym i Klubie Nastolatków 
SPOKO. Swoje miejsce ma Klub Seniora 
Rybie i Zespół Folklorystyczny Rybianie. 
W zajęciach świetlicowych uczestniczy 
30 dzieci z gminy, które w czasie waka-
cji i ferii skorzystają z atrakcyjnej Akcji 
Letniej i Akcji Zimowej. W soboty i nie-
dziele mieszkańcy zapraszani są na kon-
certy, turnieje, bale, pikniki i teatrzyki dla 
dzieci. Każdego dnia grafik jest wypeł-
niony po brzegi.

W WAKACJE ŚWIETLICA 
ZAPRASZA DO 21:00
W ostatnich dniach, na wniosek Prze-
wodniczącego Rady Gminy pana Dariu-
sza Marcinkowskiego, sołectwo Rybie II 
podjęło decyzję o zatrudnieniu latem, 
w godzinach wieczornych, profesjonalnej 
ochrony, a w soboty i niedziele – dodatko-
wego instruktora. Uważam, że to dosko-
nały pomysł, który pozwoli zamykać teren 
wokół Świetlicy o godz. 21:00.

mgr. pedagogiki Małgorzata Kaiper, Kierownik 
Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Muzyczny Przegląd Świetlika, maj 2019

W sobotę, 11 maja, odbył się w Świetliku 
kolejny Przegląd Muzyczny, w  którym 
wystąpili uczestnicy zajęć muzycznych: 
nauki gry na gitarze, perkusji i grający 
w zespołach muzycznych. Ich instruk-
torzy: Marcin Kołdra (gitara), Darek 
Dynowski (perkusja) i Robert Grzeszczak 
(zespoły), od wielu lat kształcą muzycznie 
naszą młodzież. I wyniki mają wyjątkowo 
dobre. Ich uczniowie pokazali, że muzyka 
to pasja, zainteresowanie, które kształtuje 

nie tylko umiejętności, ale i  postawy 
życiowe. Pokazali, że czas wolny od nauki 
można spędzać kreatywnie i w świetnym 
towarzystwie. Są ze sobą zaprzyjaźnieni, 
widać, że lubią nawzajem siebie i swo-
ich instruktorów. Wśród uczestników 
wyróżnił się Dawid Dąbrowski – który 
grał samodzielnie i w kilku zespołach.  
Szacowne Jury, w składzie: Dariusz Mar-
cinkowski, Marian Sieradzki, Jarosław 
Olejnikowski, Robert Bek, Artur Tolak, 

Jarosław Woszczyk i Artur Kozieł wysoko 
ocenili poziom gry wnioskując, o wyróż-
nienie wszystkich wykonawców. Gratuluję 
wszystkim zwycięzcom i ich rodzicom, 
którzy wspaniale wspierają zaintereso-
wania dzieci. Na zakończenie, piosenką 
„Powstań”, w wykonaniu zespołu 2314 
uhonorowani zostali członkowie Stowa-
rzyszenia Raszyńskich Rodzin Abstynenc-
kich ARKA.  Małgorzata Kaiper. Kierownik Świe-
tlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Świetlica Środowiskowa ŚWIETLIK w Rybiu. 
Fot. M. Kaiper
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PRZEDSZKOLAKI

„Niech się przenika teatr, muzyka i plastyka” V Międzyprzedszkolny Przegląd 
Artystyczny Przedszkolu Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

5 kwietnia młodzi artyści z raszyńskich 
gminnych przedszkoli spotkali się w sali 
widowiskowej przy ul. Lotniczej po raz 
piąty w ramach Międzyprzedszkolnego 
Przeglądu Artystycznego „Niech się 
przenika teatr, muzyka i plastyka”. Dzieci 
z  okolicznych przedszkoli oraz nasi 
wychowankowie wraz ze swoimi wycho-
wawcami wystawili na scenie insceniza-
cje, inspirowane utworami Jana Brzechwy. 
Przedszkolaki na wystawie „Na wyspach 
Bergamutach” zaprezentowały też ich pla-
styczne interpretacje, które były wspa-
niałą oprawą występów. 
 W dniu Przeglądu na sali widowisko-
wej zgromadzili się również liczni goście: 
Pan Michał Kucharski, zastępca Wójta 
Gminy Raszyn, dyrektorzy przedszkoli 
publicznych, przedstawiciele Rady Rodzi-
ców i sponsorów. Na widowni zasiadły 
dzieci i ich nauczyciele. Wszyscy w świet-
nych nastrojach, w radosnej atmosferze. 
Występy zainaugurowali gospodarze – 
„Puchatki”, piosenką „Witajcie w naszej 
bajce” oraz wierszem „Katar”. Oklaskiwa-
liśmy „Tygryski” z przebojową interpreta-
cją wiersza „Ryby, żaby i raki”. „Pszczółki” 
zachwyciły wykonaniem „Kaczki Dzi-
waczki”, zaś „Mądre Sowy” utworem „Leń”. 
„Leń” zresztą cieszył się popularnością, 
wystawiły go także dzieci z Przedszkola 
Nr 1 „Pod Topolą”. Potem Przedszkole 
w  Sękocinie wykonało utwory „Żaba 
u doktora” oraz „Zjazd krasnoludków”. 

Dzieci z Przedszkola w Falentach ujęły 
nas wiązanką wierszy „ZOO”, usłyszeli-
śmy ponownie „Katar”. Podziwialiśmy 
również młodych aktorów z Przedszkola 
nr 3 „Wyspa Skarbów” w inscenizacjach pt. 
„Podwodna matematyka” i „W zakładzie 
krawieckim” oraz z „Bajkowego Przed-
szkola” w  Dawidach w  prezentacjach 
wierszy „Żaba” oraz „Kłamczucha”. 
 Bardzo dziękujemy wszystkim oso-
bom, instytucjom i  przedsiębiorcom 
za wsparcie organizacji naszego prze-
glądu. Jesteśmy wdzięczni Panu Andrze-
jowi Zarębie, Wójtowi Gminy Raszyn, 
który objął patronat honorowy nad 
naszą imprezą oraz ufundował nagrody 
dla wszystkich uczestników i Pani Beacie 
Adamiak, Pełnomocnikowi Wójta ds. Pro-
filaktyki Uzależnień za wsparcie naszych 
działań. Składamy podziękowania fir-
mie All Fun i Panu Tomaszowi Kubisiowi 
za ufundowanie atrakcyjnych nagród. 
Impreza miała tak bogatą i  barwną 
oprawę dzięki wsparciu materialnemu 

i rzeczowemu następujących firm: Kwia-
ciarni Przy Tesco, Everfresh braci Cwyl, 
Agnes Fotografia, Skrzynka Polna, Usługi 
Edukacyjne Syrena S.C. Rafał Tarnowski. 
 Jednak przede wszystkim trzeba pod-
kreślić, że wszystkie te działania nie byłyby 
możliwe bez ogromnego zaangażowania, 
wielkiego zapału i wspaniałej kreatyw-
ności pedagogów. I właśnie tę myśl pra-
gniemy szczególnie zaznaczyć właśnie 
dziś, w czasie wielkiej narodowej dyskusji 
nad wartością pracy nauczycieli, etosem 
tego zawodu, kwalifikacjami jego przed-
stawicieli. Wydarzenia takie jak przegląd 
„Niech się przenika teatr muzyka i pla-
styka” są najlepszą rekomendacją nauczy-
cielskiego fachu. „Dbamy o  szczęście 
dzieci dziś, aby były szczęśliwe w przy-
szłości” – oto motto naszej codziennej 
aktywności w Przedszkolu Nr 2 „W Stu-
milowym Lesie”. Oto sens naszej wyma-
gającej, lecz wspaniałej pracy!

Jolanta Adamska logopeda Przedszkole nr 2 
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie
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Dzień rodziny w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach

Przedszkolaki Bajkowego Przedszkola 
w  Dawidach jak co roku świętowały 
Dzień Mamy i Taty. 24.05.2019 r. wszystkie 
dzieci słowem i piosenką wyraziły miłość 
i wdzięczność za matczyną dobroć i cier-
pliwość, za serce, które tak wiele rozumie 
i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także 
za mądrość i ojcowski autorytet. Po wspa-
niałych występach w  których dzieci 
zaprezentowały swoje zdolności recyta-
torskie i wokalne, na twarzach rodziców 

zauważyć można było tylko jedno – 
wzruszenie i dumę ze swoich pociech. 
Po zakończonym programie artystycz-
nym dzieci wręczyły swoim rodzicom 
prezenty, oraz zaprosiły do sportowych 
zmagań swoich najbliższych. Oj, co tu się 
działo! W ogrodzie przedszkolnym pano-
wał gwar, śmiech i radość. Wszyscy dosko-
nale się bawili pokonując trudy różnych 
konkurencji. Wspaniała rodzinna atmos-
fera sportowych rywalizacji uwieńczona 

została słodką nagrodą, kiełbaską oraz 
dyplomami i medalami. 
 Każde dziecko mogło wesoło spę-
d z i ć  c z a s  w s p ó l n i e  z   r o d z i c a m i , 
 a atrakcji nie brakowało. W miłej atmos-
ferze i  wśród śmiechu najmłodszych 
czas uroczystości szybko mijał. Impreza 
została uwieczniona na fotografiach – 
dzięki temu wspaniała zabawa i nieco-
dzienna atmosfera zostanie na długo 
w pamięci wszystkich uczestników.

PRZEDSZKOLAKI

Szachowe Mistrzostwa Mazowsza Przedszkolaków
W  dniu 11 maja 2019 r. w  Mińsku Mazo-
wieckim odbyły się Szachowe Mistrzostwa 
Mazowsza Przedszkolaków. Niepubliczne 
Przedszkole Pociecha było reprezentowane 
na zawodach przez 5 uczestników. Pasję sza-
chową dzieci rozwijają uczęszczając na zaję-
cia w przedszkolu. W rozgrywkach w sumie 
wzięło udział 74 dzieci z całego Mazowsza 
w wieku 6-7 lat. Sukces odniosła Basia Bar-
toszewska, która zdobyła tytuł wicemi-
strzyni Mazowsza do lat 6 wśród dziewczy-
nek! Natomiast w grupie chłopców do lat 6 
bardzo dobrze wypadł Maurycy Delbar, zaj-
mując wysokie 4 miejsce. W tej samej grupie 
walczyli także Franek Wojtala, który zajął 
10 miejsce oraz Szymon Kwaśniewski, który 
uplasował się na 13 miejscu. W starszej gru-
pie dziewczynek do lat 7 wystartowała Asia 
Hulak i  zajęła 10 miejsce. Gratulacje dla 
wszystkich uczestników, bowiem sam udział 
w takich zawodach już należy traktować jako 
sukces! Brawo Pociechy!!!

Ewa Hermanowicz 
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Pociecha”Szachowi mistrzowie z Przedszkola Pociecha
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KORONA PRZEZNACZENIA: 
SPOTKANIE AUTORSKIE
12 czerwca (środa) o  18:00 w  czytelni 
biblioteki odbędzie się kolejne spotkanie 
z warszawsko-raszyńskim duetem pisar-
skim: Moniką Magoską-Suchar i Sylwią 
Dubielecką, współautorkami powieści 
„Klątwa Przeznaczenia” i wydanej nie-
dawno kontynuacji „Korona Przeznacze-
nia”. Autorki przybliżą nam współczesne 
możliwości wydawania książek (self- 
publishing, współfinansowanie, wyda-
nie tradycyjne), a także drogę od pisa-
rza-amatora tworzącego do szuflady 
do poczytnego autora. Podczas spotka-
nia opowiedzą nam także o zmianach, 
jakie nastąpiły w ich życiu po udanym 
debiucie na rynku wydawniczym i o tym, 
co  jeszcze przed nimi. Jedno możemy 
obiecać – będzie ciekawie i energetyzu-
jąco! Wstęp wolny!

SAMODZIELNE PROLONGATY 
WYPOŻYCZEŃ
Z przyjemnością informujemy, że w syste-
mie bibliotecznym MAK+ wprowadzona 
została możliwość samodzielnego, zdal-
nego przedłużania terminu zwrotu (pro-
longaty) wypożyczonych materiałów 
bibliotecznych. Aby skorzystać z tej moż-
liwości, należy najpierw utworzyć Elek-
troniczne Konto Czytelnika. Żeby to zro-
bić, trzeba zarejestrować się na stronie 
www.szukamksiążki.pl, używając swo-
jego numeru PESEL, numeru karty czy-
telnika (widoczny na karcie bibliotecznej, 
uwaga: należy użyć wielkich liter) oraz 
adresu e-mail, który został podany przy 

rejestracji w bibliotece. Trzeba też wymy-
ślić swój login i hasło. Po zalogowaniu się 
na www.szukamksiążki.pl (wpisujemy 
login i hasło wymyślone przy rejestracji) 
na naszym koncie mamy podgląd pozycji 
przez nas wypożyczonych. Chcąc wydłu-
żyć termin zwrotu, należy kliknąć przy 
interesującej nas pozycji „przedłuż”. Ter-
min zwrotu zostanie automatycznie prze-
sunięty o kolejne 30 dni (od dnia bieżą-
cego). Każdą pozycję można prolongować 
maksymalnie dwa razy. Prosimy pamię-
tać o tym, żeby prolongować wypożycze-
nia przed upływem ich terminu zwrotu. 
System uniemożliwi prolongatę tytu-
łów, których termin zwrotu już upłynął, 
a także w przypadku, jeśli są zarezerwo-
wane przez kolejną osobę. Zachęcamy do 
skorzystania z tej możliwości.

PSZCZOŁY: WYSTAWA
Jak skonstruowany jest ul? Z  których 
roślin pszczoły najchętniej zbierają pyłek? 
Jak wygląda strój pszczelarza? Odpowie-
dzi na te i  wiele innych pytań znaleźć 
można w książce „Pszczoły” autorstwa 
Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego. 
Album składający się z ponad 30 koloro-
wych, kunsztownie zilustrowanych plansz 
zaprasza czytelników do świata pszczół: 
ukazuje ich budowę anatomiczną, hie-
rarchię panującą w roju, proces wytwa-
rzania miodu i wiele innych ciekawych 
informacji. Teraz ten fantastyczny świat 
pożytecznych owadów został przenie-
siony na wielkoformatowe płócienne 
plansze! W naszej bibliotece wystawa 
eksponowana będzie od  5  czerwca 

do końca lipca 2019. Wystawa została 
przygotowana przez Wydawnictwo Dwie 
Siostry. W  czerwcu planujemy także 
spotkania na temat tych pracowitych 
owadów ze zorganizowanymi grupami 
przedszkolnymi.

PARENTING HERO: 
KODY DO APLIKACJI
Jesteś rodzicem? Masz dziecko w wieku 
2-7 lat? Chcesz rozwinąć i utrwalić swoje 
umiejętności wychowawcze? Jeśli tak, 
zgłoś się do biblioteki po bezpłatny kod 
otwierający dostęp do aplikacji Parenting 
Hero. Żeby skorzystać z tej możliwości, 
wystarczy posiadać urządzenie mobilne 
z systemem Android, pobrać tę aplika-
cję z Google Play, kliknąć „kup za 9,99”, 
a następnie „zrealizuj kod” (tu wpisu-
jemy otrzymany od bibliotekarza kod). 
Kody są ważne do kwietnia 2020. Apli-
kacja Parenting Hero (zaprojektowana 
przez firmę MythicOwl) powstała w opar-
ciu o treści zaprezentowane w książce 
Joanny Faber (córki Adele Faber) oraz 
Julie King „Jak mówić, żeby maluchy nas 
słuchały. Poradnik przetrwania dla rodzi-
ców dzieci w wieku 2-7 lat”. Książka jest 
kontynuacją bestsellerowej serii „Jak 
mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słu-
chać, żeby dzieci do nas mówiły”. Aplika-
cja zawiera wszystkie kluczowe metody 
prezentowane w  książce i  pozwala je 
utrwalić oraz przećwiczyć w innowacyjny 
sposób – za pomocą interaktywnych sce-
nek. Polecamy!

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA



KURIER RASZYŃSKI NR 99/2019  |  WWW.RASZYN.PL 17

CENTRUM KULTURY RASZYN

Prawdziwe oblicze CKR

Przeczytałem artykuł Pana Andrzeja 
Zawistowskiego w  „Naszej Strefie” 
i  odniosłem wrażenie, że mieszkamy 
w innych gminach i jesteśmy obserwato-
rami i konsumentami różnych wydarzeń 
kulturalnych.
 Ale od początku. Poznałem Pana 
Mariusza Smolichę ok.6 lat temu, kiedy 
rozpoczął organizowanie w  Świetlicy 
w Rybiu Sceny Dobrej Muzyki. Podczas 
pierwszych koncertów widownia była sto-
sunkowo nieliczna. Nie pomagały nawet 
wspaniałe ciasta dla zachęcenia miesz-
kańców naszej gminy. Kolejne koncerty 
comiesięczne przyciągały coraz większą 
liczbę widzów. Przełomowym momen-
tem był koncert dętej orkiestry Wojsk 
Łączności z Zegrza, która siłą głosu przy-
ciągnęła mieszkańców – sala była wypeł-
niona po brzegi. I  tak ta dobra passa 

trwała do czasu zakończenia budowy 
Centrum Kultury Raszyn. 
 Piękny budynek, który jest wizytówką 
Raszyn, daje o wiele większe możliwości 
organizowania życia kulturalnego. Pierw-
sze koncerty organizowane w CKR, (mimo 
że gratisowe) nie miały pełnej widowni. 
A  dzisiaj, mimo koniecznej opłaty 
za bilety, sala widowiskowa jest za mała. 
Pragnę zaznaczyć, że za bilety na występy 
tak znanych artystów jak ci, którzy gościli 
na scenie CKR, trzeba zapłacić w Warsza-
wie dwa, trzy razy więcej.
 A co tyczy możliwości obejrzenia arty-
stów z „najwyższej półki”, to, jako przy-
kład dam występ Simona Standage świa-
towej sławy skrzypka muzyki barokowej 
z Royal Academy of Music, który wspól-
nie z profesor Agatą Sapiehą dał jedyny 
koncert w Polsce na naszej scenie. Inne 
nazwisko to profesor Janusz Olejniczak, 
profesor Tomasz Strahl czy orkiestra sym-
foniczna UMFC. Są to nieliczne przykłady, 
a co do pozostałych wystarczy obejrzeć 
afisze w holu CKR.
 Pisze Pan Zawistowski, że CKR to głów-
nie Agencja koncertowa. Mam wrażenie 
nie zna Pan zakresu działania tej instytu-
cji. Wystarczy spojrzeć na tablicę z zaję-
ciami organizowanymi tak dla najmłod-
szych jak i seniorów. Są szachy, taniec, 
zajęcia plastyczne, muzyka, wystawy, 
prelekcje, chóry seniorów prowadzone 
przez doskonale wykształconych muzy-
ków i artystów i wiele, wiele innych moż-
liwości realizacji swoich zainteresowań 
przez mieszkańców gminy. A kultura to 
całokształt duchowego i materialnego 
dorobku społeczeństwa oraz budowa-
nie wzorów myślenia i zachowania, a nie 
uprawianie krytykanctwa.
 Moim zdaniem wymienione około 
2 miliony złotych na kulturę w budżecie 
gminy, (z czego większą część pochła-
niają koszty utrzymania infrastruktury), 

to bardzo mało przy budżecie na pozio-
mie 150 milionów złotych. Bo trzeba 
obiektywnie stwierdzić, że CKR to nie 
tylko „kuźnia” kultury. Centrum Kultury to 
wizytówka Raszyna, na którą z zazdrością 
spoglądają mieszkańcy Warszawy i oko-
lic. Proszę wskazać, choć jedną gminę 
o  takich osiągnięciach w  dziedzinie 
kultury.
 Poruszył również Pan Andrzej Zawi-
stowski działanie Pani Krystyny Smolichy, 
która jest autorem scenariuszy i reżyse-
rem wielu spektakli wystawionych przez 
CKR. Wymienię tu inscenizacje związane 
z mordem w Katyniu, rocznicą odzyskania 
niepodległości (Droga do Niepodległości, 
Wolna i Niepodległa), żołnierzami niezłom-
nymi i rotmistrzem Pileckim, Raszyniacy 
śpiewają pieśni powstańcze, spektakle 
okolicznościowe „Boże Narodzenia zmie-
nia świat”, „Misterium Męki Pańskiej” czy 
obrzęd dożynkowy. 
 Ja widzę w tych spektaklach działania 
jednoczące mieszkańców począwszy od 
najmłodszych naszych dzieci i wnuków, 
przez gimnazjalistów, osoby dorosłe: 
nauczycieli i seniorów. Dzięki tym wspól-
nym występom uczymy się historii, a mię-
dzy sobą budujemy sympatię i wzajemny 
szacunek.
 Kończąc, pragnę zwrócić uwagę na róż-
nicę między krytyką a krytykanctwem, 
pomiędzy osobistymi atakami, a dosko-
naleniem dotychczasowych działań, 
poprzez włączenie się w życie kulturalne 
gminy.
 A że CKR jest centrum kreowania rze-
czywistości najlepiej świadczy liczba 
mieszańców uczestniczących w  orga-
nizowanych imprezach. Trudności 
w nabywaniu biletów są najlepszą tego 
reklamą i potwierdzają właściwe dzia-
łanie Dyrektora jak i  całego zespołu 
pracowników CKR. 

Lech Nowosad

Publiczność po koncercie. 
Fot. A. Pluta

Spotkanie poświęcone historii. 
Fot. A. Pluta

Centrum Kultury Raszyn

Zemsta w wykonaniu nauczycieli, uczniów i rodziców ze SP 
w Raszynie. Fot. M. Kaiper
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REKORD POLSKI 
w podnoszeniu ciężarów pobity w RASZYNIE!

W kwietniu Centrum Sportu Raszyn wraz 
z Polskim Związkiem Podnoszenia Cię-
żarów zorganizowało pierwszy w nowej 
hali Turniej w  podnoszeniu ciężarów. 
Imprezę otworzyliśmy wraz z Wójtem 
Gminy Raszyn Panem Andrzejem Zarębą, 
Zastępcą Wójta, Prezesem KS Raszyn, 
Radnymi Gminy Raszyn, licznymi przed-
stawicielami PZPC. Gościem honorowym 
był Mistrz Olimpijski, wybitny sztangista 
Szymon Kołecki, którego syn debiutował 
w tych zawodach poza konkurencją.
 Drużynowe Mistrzostwa Polski 2019 
II Runda, to ważne wydarzenie w kalen-
darium imprez Polskiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów, a jednocześnie wiel-
kie wyzwanie dla drużyn ciężarowych 
z całej Polski. Ich start w II Rundzie DMP 
i zdobyte punkty są dla nich często furtką 
do kolejnego awansu.
 W sobotę 27 kwietnia, pierwszy raz 
mogliśmy zaprezentować wspaniałe 
zaplecze treningowe składające się 
z dwóch sal treningowych, sześciu pomo-
stów do rozgrzewki oraz ustawionym 
w hali głównej pomostem Eleiko z naj-
nowszej kolekcji. Obecnie Gmina Raszyn 
jako jedyna w Polsce posiada taki sprzęt 
dla ciężarowców. 
 Ciężarowa impreza wypadła wzorowo. 
Padły rekordy Polski. Wygrała ekipa CLKS 
Mazovia Ciechanów – 1683,5 pkt, przed 
gospodarzami KS Raszyn – 1603,3 pkt, LKS 
Horyzontem Mielno – 1345,5 pkt i FUKS 
Lotnikiem Grochów Warszawa – 1287,3 
pkt. Sędziowali: Jan Podsiadły, Stanisław 
Grzelak i Anna Leśniewska. Podczas zawo-
dów padły historyczne dwa rekordy Polski 

U20 kobiet w kategorii 64 gd. Najlepszą 
sztangistką raszyńskiego turnieju została 
młodziutka, osiemnastoletnia Paulina 
Rutkowska (CLKS Mazovia Ciechanów), 
która w podrzucie zdobyła historyczne 
pierwsze w Polsce 102 kg, a łącznie 182 
kg w dwuboju. Wynik rewelacyjny!
 Wielkie podziękowania składamy 
Prezesowi KS Raszyn Panu Marcinowi 
Cwylowi oraz szefowi i głównemu tre-
nerowi raszyńskiej sekcji podnoszenia 
ciężarów. Trener KS Raszyn Sławomir 
Ruszczyk wielokrotny medalista Polski 
i Europy w podnoszeniu ciężarów wraz 
z drugim trenerem Krzysztofem Suchoc-
kim bardzo aktywnie pracowali przed 
tymi zawodami ze swoją drużyną. Słowa 
pochwały należą się całej drużynie KS 
Raszyn. Najlepsze wyniki indywidualne 
uzyskali Paweł Faraś oraz Katarzyna 
Wrzosek, a  swój debiut na pomoście 
miała kilkunastoletnia raszynianka Wik-
toria Uszyńska. Wystawieni do turnieju 
zawodnicy i  zawodniczki, jako gospo-
darze, pokazali prawdziwy kunszt. Efekt 
ich pracy zespołowej to jesienny wyjazd 
na finałowy turniej do Polkowic, gdzie 
będą walczyć o awans do I Ligii. Na dziś 
ilość punktów, które zebrali prawdopo-
dobnie gwarantuje im wejście do I Ligii 
i ten wymarzony awans!
 Reasumując, Rekord Polski w Raszy-
nie pobity. Młodzi zawodnicy turnieju 
sympatycznie podsumowali „Nowa hala 
Centrum Sportu Raszyn została właśnie 
ochrzczona w ciężarowym duchu !”

Ze sportowym pozdrowieniem 
Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor CSR

CENTRUM SPORTU RASZYN 
wprowadza nowe innowa-
cyjne projekty sportowe!
„PAMPRESIAKI w  akcji” oraz „Mały 
Piłkarz” – to dwa nowe, bardzo inno-
wacyjne, projekty sportowe Centrum 
Sportu Raszyn skierowane do najmłod-
szych, które wprowadzamy jako pierwsi 
w regionie: 
PAPMERSIAKI w  Akcji – to ogólnoro-
zwojowe zajęcia ruchowe z elementami 
metody W. Sherborne i integracji bila-
teralnej. Na zajęciach młodzi rodzice 
wraz z maluszkami trenują koordynację 
ruchową, ćwiczenia równoważne, ćwi-
czenia proprioceptywne oraz budują 
prawidłowe wzorce ruchowe, uczą się 
dziecięcego masażu Shantala, z wyko-
rzystaniem bujawki. Zajęcia prowadzi 
wykwalifikowany diagnosta, terapeuta 
neurorozwojowy oraz terapeuta integra-
cji sensorycznej. Zajęcia trwają 45 min 
i są prowadzone w nowej różowej sali fit-
ness w CSR. Zapraszamy dzieci w wieku 
1,5 do 3 lat wraz z rodzicem.
MAŁY PIŁKARZ – to profesjonalne zaję-
cia piłki nożnej dla najmłodszych. Zaję-
cia mają charakter ogólnorozwojowy 
i sprawnościowy. Podstawą zajęć są gry 
i zabawy. Budujemy indywidualne podej-
ście do każdego dziecka, a na zajęciach 
panuje sportowa atmosfera. Wykorzy-
stujemy najlepsze metody szkoleniowe 
i wykwalifikowanych trenerów z licencją. 
Zajęcia są prowadzone na hali głównej 
CSR z wykorzystaniem profesjonalnego 
sprzętu piłkarskiego. Zapraszamy wszyst-
kie dzieci w wieku +2 wraz z rodzicem.

SPORT
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Mini Liga Mistrzów Raszyn 2019

Trudno sobie wyobrazić maj bez turnieju 
piłkarskiego w Raszynie. To już tradycja, 
że w miesiącu, kiedy wiosna wspaniale 
rozkwita, młodzi sportowcy z Warszawy 
oraz okolic przybywają na boisko Wro-
nik, aby stoczyć pasjonujące widowi-
sko. Na piłkarzy czekał świetnie przy-
gotowany plac gry, licznie zgormadzeni 
kibice zestawy koszulek ufundowane 
przez Sponsorów. No i  oczywiście DJ 
Ucho zagrzewający piłkarzy do walki fair-
-play. Wszystko przy akompaniamencie 
muzyki, która pozytywnie nastroiła każ-
dego, kto 25 maja 2019 roku pojawił się 
na boisku Wronik, aby śledzić rozgrywki 
Mini Ligi Mistrzów Raszyn 2019.
 Uczestników turnieju, ich rodziny oraz 
zgromadzonych gości przywitała dyrektor 
Centrum Sportu Raszyn Pani Katarzyna 
Klimaszewska. Wydarzenie zostało po raz 
kolejny objęte patronatem –Wojewody 
Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery, 
Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Pana Jana Widery, Sta-
rosty Pruszkowskiego Pana Krzysztofa 
Rymuzy oraz Wójta Gminy Raszyn Pana 
Andrzeja Zaręby. W imieniu Wojewody 
list odczytał przedstawiciel – Pan Dariusz 
Krupa. Dziękujemy za ciepłe słowa Pana 
Zdzisława Sipiery, który podkreślił, 
że organizowane wydarzenie służy rozwo-
jowi kultury fizycznej wśród młodego poko-
lenia, ukierunkowuje zainteresowania, uczy 
zdrowej rywalizacji sportowej w duchu „fair 
play”. Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej 
Zaręba zwrócił natomiast uwagę, że tur-
niej piłkarski, którego prekursorem było Mini 
Euro 2012 jest prawie rówieśnikiem piłkarzy 
biorących udział w tegorocznej edycji Mini 
Ligi Mistrzów 2019 – urodzonych w więk-
szości w 2011 roku. 
 Od zgromadzonych gości, których star-
sze dzieci brały udział w naszym pierw-
szym turnieju usłyszeliśmy, że wielu spo-
śród nich rywalizuje w Centralnej Lidze 
Juniorów, która jest często przepustką 

do gry w polskiej Ekstraklasie, a niekiedy 
w czołowych ligach europejskich jak Pre-
mier League, czy Bundesliga. 
 W Mini Lidze Mistrzów Raszyn 2019 
wzięło udział 16 drużyn. 4 spośród nich 
godnie broniło barw Ziemi Raszyńskiej – 
po dwa składy wystawiły KS Raszyn oraz 
UKS Łady. Relację z  wydarzenia pro-
wadziła na żywo rozgłośnia POP Radio 
z Pruszkowa. 
 Młodym piłkarzom należą się brawa 
za determinację, zaangażowanie, spor-
tową rywalizację oraz technikę i  fine-
zję w  rozgrywanych akcjach. Patrząc 
na poziom, jaki reprezentowali możemy 
być spokojni o  następców Wojciecha 
Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego, 
czy Krzysztofa Piątka. Łącznie na dwóch 
częściach boiska Wronik rozegrano 32 
spotkania, które wyłoniły Mistrza całego 
turnieju – drużynę FC Lesznowola, czyli 
Borussię Dortmund. W finale zwyciężyli 
oni z piłkarzami gospodarzy – KS Raszyn, 
którzy bronili barw Tottenhamu Londyn. 
W meczu o brązowe medale pierwszy 
zespół KS Jeziorka, jako Manchester Uni-
ted pokonał 4 do 2 ekipę Atletico Madryt, 
czyli UKS Łady. 
 Do zwycięzców powędrowały okazałe 
puchary i  medale w  kształcie gwiazd, 
które są symbolem Ligi Mistrzów. Każdy 
zespół otrzymał pamiątkowe statuetki. 

Wyróżniono piłkarzy w klasyfikacjach 
indywidualnych. Najlepszym strzelcem 
został Bartek Wierzbicki z  FC Leszno-
wola, który zanotował 14 celnych trafień. 
Bramkarzem, który grał równo przez cały 
turniej i zbierał wysokie noty za każdy 
występ wybrano Stasia Konarskiego – 
kolegę Bartka z klubu z Lesznowoli. Naj-
lepszym piłkarzem całego turnieju został 
wybrany Bartosz Tajerkauf z KS Raszyn.
 Wszyscy opuszczali raszyński turniej 
w znakomitych nastrojach. Finał praw-
dziwej Ligi Mistrzów 1 czerwca, a więc 
w Dzień Dziecka. Za sprawą takich turnie-
jów, jak Mini Ligi Mistrzów marzenia naj-
młodszych mogą się ziścić. Dzięki deter-
minacji i zaangażowaniu na treningach 
za kilka lat mogą zastąpić obecne gwiazdy 
światowego futbolu. Trzymamy za Was 
kciuki i zapraszamy za rok.  Rafał Ulewicz

Centrum Sportu Raszyn pragnie 
podziękować Sponsorom, którzy ufun-
dowali koszulki oraz nagrody dla mło-
dych piłkarzy: Espes, CUK Ubezpie-
czenia Raszyn, Mar-Media, Pałczyński 
Przewozy Autokarowe, Dixi Car – salon 
Opla w Raszynie, Bank Spółdzielczy 
w Raszynie, Elgrom, Eko Raszyn, Bisek 
Artur Bis, Auto Szkoła Efekt, Rejonowa 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Raszynie.

SPORT

Emocjonujące losowanie Feta zwycięzców

Pamiątkowe zdjęcie patronów oraz sponsorów

Najlepsi: bramkarz, strzelec, piłkarz



NOWOCZESNA SZKOŁA Z 50-LETNIĄ TRADYCJĄ
W  tym roku świętowaliśmy imie-
niny Patrona naszej Szkoły, księcia 
Józefa Poniatowskiego, w dniu 9 maja. 
Tegoroczna uroczystość przypadła 

w szczególnym dla nas czasie – obcho-
dziliśmy bowiem 50-lecie istnienia Szkoły 
Podstawowej w Ładach. Było to niewątpli-
wie niecodzienne wydarzenie dla naszej 
lokalnej społeczności – oto mała wiejska 
szkoła przez 50 lat wychowuje kolejne 
pokolenia mieszkańców okolicznych wsi, 
z których część wyprowadziła się do sto-
licy lub innych regionów Polski, a część 
nadal mieszka w gminie Raszyn. Dlatego 
możemy powiedzieć, że w naszej szkole 
kształciły się trzy pokolenia: dziadkowie, 
rodzice i teraz ich dzieci lub wnuki. Jeste-
śmy więc nowoczesną szkołą z 50-letnią 
tradycją.
 Na akademii mieliśmy okazję zapo-
znać się z historią naszej szkoły w for-
mie kroniki najważniejszych wydarzeń 
przedstawionych przez dziennikarzy 
telewizyjnego programu informacyjnego 
(Małgorzata Błasiak, Joachim Elbanow-
ski, Natalia Klimek, Alicja Miązek). Były 

także nagrania z absolwentami naszej 
szkoły. A ponieważ w tym roku szkolnym 
przypadała także uroczystość 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
nie zabrakło wątków patriotycznych: był 
książę Józef Poniatowski (Krzysztof Dzie-
dzic), pieśni w wykonaniu chóru szkol-
nego, polonez odtańczony przez uczniów 
klas VIII(Wiktoria Tkacz, Filip Kowalczyk, 
Aleksandra Ucińska, Bartek Obłuski, Zosia 
Kacperska, Kuba Napierała, Milena Kar-
pińska, Kamil Pyrka) i krakowiak w wyko-
naniu uczniów klasy VB (Hania Janiak, 
Oliwia Jezierska, Ola Jedut, Patrycja Obłu-
ska, Maria Zaucha, Filip Baran, Dawid 
Madetko, Marcin Marchewka, Maciek 
Ochman, Ernest Tkacz).
 Całość przygotowały: Iwona Pastuszka, 
Elżbieta Borsuk, Agata Pietraszko-
-Seredyńska, Marzena Borsuk, Dorota 
Wojtecka. 

Iwona Pastuszka


