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Panie Wójcie, widzę, że w naszym ośrodku zdrowia 
na Poniatowskiego nic się nie dzieje? Czy będzie tam 
ZOZ  Ochota? Joanna K. (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, Ośrodek Zdrowia przy Poniatowskiego 18A 
przejęła od początku stycznia tego roku Warszawa. Jakie ma 
plany wobec placówki nie wiem, ponieważ niemożliwe oka-
zało się spotkanie, mimo, że o nie prosiłem. Mam nadzieję, 
że w najbliższym czasie placówka będzie działać na rzecz 
naszych mieszkańców. Ostatnio wystąpiliśmy do Sądu Naj-
wyższego  z wnioskiem o kasację wyroku, który oceniamy, 
jako bardzo niesprawiedliwy. Oczekujemy na rozpatrzenie. Nie 
wyobrażam sobie, żeby ośrodek wybudowany przez nas tak 
ogromnym wysiłkiem, nie służył mieszkańcom Gminy Raszyn. 

Szanowny panie Wójcie, zwracam się z zapytaniem 
o planowany remont ulicy Działkowej w Jankach? 
Wykonanie projektu budowlanego ul. Działkowej 
w Jankach zawarte jest w tabeli nr 2a do Projektu 
Uchwały Budżetowej na rok 2020. Aktualny stan ulicy 
utrudnia normalne funkcjonowanie do tego stopnia, że 
w niektórych miejscach przejechanie wózkiem dziecię-
cym jest niemożliwe. Ewelina Chojnacka
Szanowna Pani, naprawa nawierzchni ulicy Działkowej zosta-
nie wykonana najdalej do końca marca bieżącego roku, jeśli 
tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Zgodnie z infor-
macją uzyskaną z Referatu Budowy i Remontu Infrastruktury 
Drogowej ulica Działkowa uzyska w tym roku projekt budow-
lany. Sprawa, o którą pani pyta dotyczy wielu miejsc, ponie-
waż wczesną wiosną jest w naszej gminie dużo rozjeżdżonych 
dróg, szczególnie tam gdzie prowadzone są prace budow-
lane.  Zdaję sobie sprawę, jak jest to trudne dla mieszkańców 
tych ulic. Pomimo tego Urząd Gminy musi działać zgodnie 
z przepisami. Za każdym razem musi spełnić nakazane pra-
wem procedury związane z wyłonieniem wykonawcy i spisa-
niem z nim stosownej umowy. To trwa i wystawia cierpliwość 
wszystkich na próbę.

Panie Wójcie, czy konieczne było wprowadzenie segre-
gowania śmieci aż w pięciu workach. Mam małe miesz-
kanie i nie mam gdzie tego trzymać. Czy nie mogło 
zostać po staremu? Grzegorz S. (nazwisko znane redakcji) 
Szanowny Panie, ta kwestia nie zależy od naszych ustaleń, 
a wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska, które obo-
wiązuje od lipca 2017 roku w całym kraju. Jego celem było 
ujednolicenie zasad segregowania odpadów we wszyst-
kich gminach w Polsce. W Gminie Raszyn wprowadzamy te 
zasady wraz z nową umową na odbiór śmieci. Segregowanie 

„u źródła” czyli w naszych domach, to jeden z podstawo-
wych sposobów zwiększenia odzysku odpadów i dalszego 
ich przetwarzania. Rozumiem, że dla części osób jest to kło-
potliwe, szczególnie jeśli wcześniej nie segregowały swoich 
śmieci, ale warto to robić z uwagi na czystość środowiska 
i zdecydowane oszczędności, ponieważ opłaty dla segregu-
jących są o wiele niższe. Osoby, które wcześniej segregowały 
wiedzą, że nie jest to trudne.

Panie Wójcie, czy teraz konieczne jest segregowanie 
odpadów? Elżbieta K (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści w gminach nałożyła na mieszkańców obowiązek zbie-
rania odpadów w sposób selektywny. Osoby, które tego 
nie robią, albo segregują niewłaściwie, płacą stawkę pod-
wyższoną. Stawka podstawowa w naszej gminie to 27,50, 
a stawka od osoby nie segregującej - 72 zł. Odpady dzielimy 
na 5 frakcji: metal i plastik, papier, szkło, BIO i zmieszane.

Panie Wójcie, moja córka jest zameldowana u mnie, ale 
mieszka w wynajętym mieszkaniu. Co powinnam zro-
bić, żeby nie płacić za nią za śmieci? Jolanta R. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowna Pani, w takiej sytuacji powinna Pani złożyć w urzę-
dzie gminy korektę deklaracji wpisując faktyczną ilość osób, 
które zamieszkują w Pani domu.

Panie Wójcie, na naszych ulicach jeżdżą nowe autobusy 
R1 i R2. Ile kosztują bilety i gdzie można je kupić? Geno-
wefa M. (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, przejazdy są bezpłatne dla mieszkańców 
gminy Raszyn (i ich dzieci), którzy płacą podatki w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie i posiadają Raszyńską Kartę 
Mieszkańca – Bilet Metropolitalny, Seniorów posiadających 
Ogólnopolską Kartę Seniora, członków rodzin wielodzietnych 
posiadających Kartę Dużej Rodziny, dzieci do rozpoczęcia 
szkoły, osób niepełnosprawnych. Szczegółowy katalog znaj-
dzie Pani w 106 numerze Kuriera Raszyńskiego. Jeśli nie ma 
Pani tych uprawnień, to bilet może kupić u kierowcy.

SproStowanie: w numerze 106 Kuriera Raszyńskiego, 
przez przeoczenie nie została umieszczona pierwsza część 
trzeciego pytania. Pytanie powinno brzmieć: panie wój-
cie, słyszałem, że warszawa chce nam zabrać ośrodek 
zdrowia, który wybudowała gmina. Czy będzie pan coś 
z tym robił? Marian M. (nazwisko znane redakcji) Czytelni-
ków i autora pytania serdecznie przepraszamy.

•• 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

pytania do wójta
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WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ
o budżecie gminy, spadku zadłużenia i problemach ze Śmieciami
30 grudnia 2019 r. Rada Gminy Raszyn 
uchwaliła budżet na bieżący rok. Szcze-
góły planowanych dochodów i wydatków 
znajdziecie Państwo na kolejnych stro-
nach. Teraz pytam Wójta pana Andrzeja 
Zarębę o jedną z części budżetu – wydatki 
majątkowe.

jacek Kaiper: Panie Wójcie w bie-
żącym roku zaplanowano wydatki 
majątkowe na poziomie 18 mln zło-
tych. W zestawieniu z 63 mln w roku 
2018 i 38 mln w 2019, to wyjątkowo 
skromna kwota. Dlaczego?
andrzej Zaręba: Panie redaktorze, 
to wynik celowo prowadzonej polityki. 
Mówiłem o tym wcześniej, ale powtórzę: 
w latach 2011-2019 wykonaliśmy w gmi-
nie inwestycje za blisko 300 mln złotych. 
Ok 40% tej kwoty stanowiły dotacje 
zewnętrzne. Za te pieniądze wybudowa-
liśmy obiekty, dzięki którym rozwiązali-
śmy najbardziej palące problemy naszych 
mieszkańców. Sprawiły one, że gmina 
w coraz większym stopniu zaczyna peł-
nić funkcję centrum dla swoich mieszkań-
ców i przestaje być podmiejską sypialnią 
Warszawy.
 Dzieciom od 2,5 roku życia zapewniamy 
800 miejsc w nowoczesnych przedszko-
lach. Szkoły gminne dysponują miejscami 
dla ponad 2000 dzieci. Są one obszerne 
i bardzo dobrze wyposażone. W tym roku 
oddamy do użytku mieszkańców Austerię, 
nasz największy zabytek.
 Razem z Centrum Kultury, Halą Spor-
tową i basenem, stanowią one bogatą 
ofertę kulturalną, sportową i opiekuń-
czą, która pozwala mieszkańcom tu, 
na miejscu, realizować pasje i zainte-
resowania. Sprawdziłem ostatnio, że 
żadna z okolicznych gmin nie oferuje 
tak wiele. Realizujemy proces kanalizo-
wania gminy, wybudowaliśmy kilkadzie-
siąt dróg.  Wybudowaliśmy też ośrodek 
zdrowia, dzięki któremu wielu mieszkań-
ców zaczęło leczyć się w Raszynie. Nasze 
plany pokrzyżował zwrot nieruchomo-
ści Warszawie, ale ostatnio wystąpiliśmy 
o kasację niesprawiedliwego naszym zda-
niem wyroku. Głęboko wierzę, że proces 
naprawy raszyńskiej służby zdrowia nie 
zostanie zahamowany. Tyle tylko, że nie 
od nas to teraz zależy.

j.K.: Panie Wójcie, ale dlaczego w tym 
roku zaplanowaliście tak mało inwe-
stycji? Nasi sąsiedzi robią więcej.
a.Z.: Wymienione inwestycje, mimo 
zaangażowania znacznych pieniędzy 
zewnętrznych, spowodowały wzrost 
zadłużenia gminy. Z ok. 30 mln złotych 
zapisanych w budżecie 2011 do 52 mln 
w budżecie 2019. To zwiększenie zadłu-
żenia wyniknęło stąd, że do praktycz-
nie każdego dofinansowania inwesty-
cji obdarowana gmina musi wnieść tzw. 
”udział własny”. Warto było wydać np. 
1,5 mln. żeby pozyskać dodatkowe 3 mln. 
w postaci nowej ulicy. Wielokrotnie zakła-
dałem, a wyrazem tego są Wielolet-
nie Prognozy Finansowe, że po okresie 
największych inwestycji przyjdzie czas 
na zmniejszenie zadłużenia. I to właśnie 
robimy. W tegorocznym budżecie założy-
liśmy spadek zadłużenia o ponad 9 mln 
złotych. To powinno ucieszyć naszą opo-
zycję, która dług gminy, mieszczący się 
zresztą we wszystkich wskaźnikach i nor-
mach, traktowała jako podstawowy argu-
ment przeciwko mnie.
 Nasza polityka finansowa ma jesz-
cze jeden wymiar. Największe inwesty-
cje wykonaliśmy w czasie, gdy były one 
stosunkowo tanie. W 2018 roku zaczęły 
znacząco drożeć, ale my już mieliśmy 
rozstrzygnięte przetargi. Podam przy-
kład: szkoła w Ładach, zaplanowana na 
700 dzieci kosztowała, wraz z wyposa-
żeniem 30 mln złotych. Sąsiednia Lesz-
nowola buduje teraz szkołę również dla 
700 uczniów, a sama budowa jest o 8 mln 
złotych droższa. Zadłużenie sąsiadów ma 
wzrosnąć o 20 mln, podczas gdy w Gmi-
nie Raszyn spada o 9 mln. Liczę na to, 
że w najbliższych latach ceny ponow-
nie spadną wtedy my za mniejsze kwoty 
wykonamy znacznie więcej inwestycji. 
Ostatnio rozstrzygnięte przetargi, tańsze 
niż przypuszczano, potwierdzają moje 
przypuszczenia. Ta prognoza związana 
jest z kończącą się perspektywą unijną 
i otwarciem nowej na kolejne lata. Jed-
nocześnie poprawiający się stan pol-
skiej gospodarki też pozwala nam liczyć 
na kolejne, znaczne dotacje do naszych 
inwestycji oraz wzrost wpływów podat-
kowych gminy. Wszystko wskazuje na to, 
że budżet na 2020 rok powiększą wolne 
środki, które pozostały z wykonania 

budżetu w 2019 roku. Jakie? Dowiemy się 
w chwili jego zamknięcia.

j.K.: Muszę zadać trudne pytanie. 
Panie Wójcie dlaczego odbiór śmieci 
z naszych posesji stał się takim pro-
blemem. Czy nie można było tego 
wszystkiego ułożyć wcześniej? 
To zarzuca Panu opozycja.
a.Z.: Panie redaktorze, nowe podejście 
do gospodarki odpadami wynika z poli-
tyki Unii Europejskiej. Osobiście bardzo 
je sobie cenię, ponieważ wraz z porządko-
waniem gospodarki ściekami oraz dbało-
ścią o czyste powietrze wysoko podnosi 
jakość naszego życia. 
 Ta „unijna” polityka wdrożona przez 
państwo zmusiła jednostki terytorialne 
do podjęcia stosownych uchwał i wpro-
wadzenia ich w życie. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że firmy startujące do przetargu 
muszą się dostosować do znacznie trud-
niejszych wymogów, a mieszkańcy muszą 
nauczyć się segregacji na nowych zasa-
dach. Ostatecznie podpisaliśmy umowy 
na odbiór odpadów znacznie droższy niż 
poprzednio, choć i tak nieco tańszy niż 
w okolicy. Wiadomo, że jakość nowych 
rozwiązań sprawdza się w działaniu. Jeśli 
wystąpi taka potrzeba, to dokonamy sto-
sownych korekt. Teraz jesteśmy na etapie 
eliminowania błędów i nauki, że śmieci 
to surowce wtórne, a  ich segregacja 
i przerób jest wyrazem dbania o nasze 
środowisko.
 Jestem dobrej myśli panie redaktorze. 
Uważam, że nasza polityka jest skuteczna, 
zrównoważona i prowadzi do zaspokoje-
nia najważniejszych potrzeb mieszkańców 
gminy. Uważam też, że działania opozy-
cji, tak aktywnej w ostatnim czasie, prowa-
dzą niestety do destabilizacji, a nie kon-
struktywnego tworzenia. Wyszukiwanie 
drobnych potknięć, które zdarzają się 
wszędzie, szczególnie przy tak dużym 
organizmie jak gmina, i nadawanie im 
pierwszoplanowej rangi, to  wyłącznie 
wyraz walki o władzę, a nie faktycznej tro-
ski o nasze wspólne losy. I wiem, bo spo-
tykam się z bardzo wieloma osobami, 
że zaufanie do obecnej władzy i naszych 
posunięć jest duże. O nas świadczą fakty, 
nie słowa.

j.K.: Bardzo dziękuję za spotkanie. 

wywiad Z wójteM andrZejeM ZarĘBĄ
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Budżet Gminy raszyn w 2020 roKu – Bez deficytu
Przedostatniego dnia roku  2019, czyli 30 grudnia podczas 
XX Sesji Rada Gminy Raszyn uchwaliła budżet na 2020 rok. 
Po raz pierwszy od wielu lat jest to budżet bez deficytu 
i  z  nadwyżką dochodów nad wydatkami, która wynosi  
2 572 104 zł. i ma być przeznaczona na spłatę kredytów 
i pożyczek oraz obligacji wyemitowanych w poprzednich 
latach. Dodane do rozchodów budżetu w kwocie 7 270 000 zł  
przeznaczonych na wykup obligacji i spłatę pożyczek pozwolą 
zmniejszyć zadłużenie gminy o 9 840 104 zł. 
 Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wyniosło niewiele 
ponad 52 mln złotych. To  kwota, która oznacza, że od 2010 
roku dług gminy Raszyn wzrósł o nieco ponad 20 mln zło-
tych, podczas gdy wykonano inwestycje za około 273 mln 
złotych. W budżecie na 2020 roku założono spłatę zadłużenia 
do kwoty niewiele ponad 42 mln złotych.

doCHody BUdŻetU
W  budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody wyso-
kości 153 369 721 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 
146 324 879 zł, a dochody majątkowe 7 026 842 zł, w tym 
z dotacji zewnętrznych pochodzi kwota 5 748 812 zł. Dochody 
bieżące pochodzą z następujących źródeł: 

doCHody BieŻĄCe
•	 Podatki	–	79 920 000	zł
•	 Rodzina	–	30 509 920	zł
•	 Subwencje	–	17 915 015	zł
•	 Gospodarka	komunalna	
 i ochrona środowiska – 9 729 000 zł
•	 Gospodarka	gruntami	i nieruchomościami	–	3 956 000	zł
•	 Kultura	fizyczna	–	1 950 000	zł
•	 Oświata	i wychowanie	–	1 443 085	zł
•	 Inne	–	901 864	zł	

podatKi
79 920 000 zł  czyli 52% wpływów do naszego budżetu 
pochodzi z  podatków. Na tę kwotę składają się następujące 
pozycje, których udział określa poniższy diagram:
•	 Udział	gminy	w podatkach	
 od osób fizycznych – 45 999 866 zł
•	 Podatek	rolny,	leśny,	PCC	i opłaty	lokalne	
 od osób prawnych – 14 651 200 zł
•	 Podatek	rolny,	leśny,	PCC,	i opłaty	lokalne	
 od osób fizycznych – 13 231 800 zł
•	 Udział	gminy	w podatkach	
 od osób prawnych – 4 522 134 zł
•	 Inne	opłaty	dla	JST	na	podstawie	ustaw	–	1 374 000	zł
•	 Karta	podatkowa	-	141 000	zł

rodZina
20% dochodów w budżecie stanowią 500+ i świadczenia 
rodzinne. W grupie dochodów nazwanych RODZINA dwie 
najważniejsze pozycje to:

•	 Świadczenie	wychowawcze	500+	-	24 885 000	zł
•	 Świadczenia	rodzinne,	alimentacyjne -	4 704 900	zł

doCHody MajĄtKowe
W budżecie na 2020 rok zaplanowano dochody majątkowe 
w wysokości 7 026 842 zł. Najważniejszą pozycję wśród nich 
stanowią dotacje z UE i innych źródeł w kwocie 5 486 842 zł. 
Dochody majątkowe gminy pokazuje poniższy diagram:

•	 Gospodarka	komunalna	
 i ochrona środowiska – 2 508 514
•	 Transport	i łączność	–	1 754 654

BUdŻet GMiny raSZyn w 2020 roKU

Podatki 

Rodzina 

Subwencje 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Kultura fizyczna 

Oświata i wychowanie 

Inne 

Udział gminy w podatkach od osób fizycznych 

Podatek rolny, leśny, PCC i opłaty lokalne od osób prawnych 

Podatek rolny, leśny, PCC, i opłaty lokalne od osób fizycznych 

Udział gminy w podatkach od osób prawnych 

Inne opłaty dla JST na podstawie ustaw 

Karta podatkowa 
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•	 Gospodarka	mieszkaniowa –	1 040 000
•	 Kultura	i ochrona	dziedzictwa		narodowego	–	1 031 610
•	 Kultura	fizyczna	–	656	249

wydatKi BUdŻetU
W  budżecie Gminy Raszyn na 2020 roku zaplanowano 
wydatki w wysokości 150 797 617 zł, z czego bieżące w kwo-
cie 132 683 610 zł, a  majątkowe wysokości 18 114 007 zł.

wydatKi BieŻĄCe
Spośród wydatków bieżących zaplanowanych na 2020 rok 
najważniejsze pozycję stanowią:

Jak co roku najwyższe kwoty gmina przeznacza na oświatę 
i wychowanie – 43 285 880 zł. Wydatki w dziale Rodzina 
to  kwota 30  723  800 zł, a  na  Gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska – 18 882 843 zł. Kolejne kwoty znaj-
dują się w dziale Transport i łączność – 15 604 730, a obsługa 
działania gminy, zawarta w dziale Administracja publiczna 
kosztuje 12 997 093. Na kulturę fizyczną przeznaczono  
8 847 159 zł, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
4 561 955 zł,  edukacyjną opiekę wychowawczą – 3 302 974, 
a pomoc społeczną – 2 554 141.

wydatKi MajĄtKowe
W  bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznaczono 
kwotę 18 mln złotych, z czego nieco ponad 10 mln zł stano-
wią dotacje zewnętrzne. Zaplanowano następujące wydatki 
majątkowe:

•	 Transport	i łączność	–	9 125 698	zł
•	 Gospodarka	komunalna	
 i ochrona środowiska – 5 398 773 zł
•	 Kultura	fizyczna	–	1 202 038	zł

•	 Kultura	i ochrona	dziedzictwa	
 narodowego – 1 060 585 zł
•	 Rolnictwo	i łowiectwo	–	1 010 000	zł
•	 Inne	–	316 913	zł

Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się trzy ulice: Zaci-
sze – etap II. Jutrzenki w Dawidach Bankowych i Złote Łany 
w Dawidach, które  w ubiegłym roku otrzymały znaczne dofi-
nansowanie z rządowego programu dróg samorządowych. 
Pod koniec 2019 roku zostali wyłonieni w przetargach wyko-
nawcy tych ulic i ich budowa powinna być zakończona w poło-
wie roku.
 Kwota 1 847 884 zł (dotacja 1 492 797 zł) zostanie prze-
znaczona na zakończenie budowy sieci ścieżek rowerowych. 
W dalszym ciągu będzie trwała budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej i wodociągów oraz ochrona powietrza i klimatu. Na ten 
cel przeznaczono w budżecie 5 398 773 zł. 
 Nie zapomniano o  dzieciach i  młodzieży. Dla nich, 
w Ogródku Jordanowskim przy basenie zostanie wykonany 
plac zabaw. Koszt inwestycji to 1 031 353 zł, z czego dotacja 
wyniesie 656 249 zł. 70 685 zł przeznaczono w funduszach 
sołeckich na doposażenie placów zabaw w Jankach, Dawi-
dach Bankowych i Raszynie I.

plany na prZySZłość
W budżecie 2020 zawarto wiele projektów, które wskazują 
na dalsze plany inwestycyjne. Do nich należą projekty ulic 
i ich oświetlenia, projekt budynku socjalnego w Podolszy-
nie Nowym, rozbudowy i przebudowy urzędu gminy, straż-
nicy w Dawidach czy Domu Spotkań w Nowych Grocholicach. 
Warto wiedzieć, że budżet ulegnie korekcie po zamknięciu 
finansowym 2019 roku i przekazaniu do niego wolnych środ-
ków. Należy sądzić, że po zmniejszeniu zadłużenia i przy 
utrzymaniu dochodów na poziomie przynajmniej podobnym 
do tegorocznego, w kolejnych latach pojawią się one jako 
konkretne inwestycje.

Małgorzata Kaiper

BUdŻet GMiny raSZyn w 2020 roKU

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Transport i łączność 

Gospodarka mieszkaniowa 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Kultura fizyczna 

Transport i łączność 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Kultura fizyczna 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Rolnictwo i łowiectwo 

Inne 
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nieodpłatna pomoc prawna dla mieszKańców
Powiat Pruszkowski. #prawnapomocdlamieszkańców  kon-
tynuuje projekt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłat-
nego poradnictwa obywatelskiego. Dzięki współpracy rządu, 
samorządu i organizacji pozarządowych system gwarantuje 
bezpłatny dostęp do darmowych porad prawnych w lokal-
nych społecznościach. Biura nieodpłatnej pomocy prawnej 

zorganizowanej przez Powiat Pruszkowski posiadają swoje 
siedziby na terenie gmin naszego powiatu.
 Taką pomoc otrzymają także mieszkańcy Gminy Raszyn 
w raszynie, ul. poniatowskiego 20 (siedziba punktu 
Konsultacyjnego ds. Uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy).

inForMaCje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o odejściu

śp. aliny wolskiej-Gryba
Wieloletniej Sołtys oraz członka 

Klubu Seniora w Raszynie, 
osoby niezwykle cieplej i radosnej. 

Rodzinie oraz bliskim wyrazy współczucia 
składają:

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn 
i Dariusz Marcinkowski, Przewodniczący Rady 

Gminy Raszyn

Panu Jerzemu Rzepce, sołtysowi Janek, 
i Jego Rodzinie, 

wyrazy współczucia 
z powodu  śmierci Żony

śp. Barbary rzepka
składają:

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn 
i Dariusz Marcinkowski, Przewodniczący Rady 

Gminy Raszyn
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dofinansowanie do r1 i r2
Na początku stycznia 2020 Gmina 
Raszyn podpisała ze Skarbem Państwa 
reprezentowanym przez Wojewodę 
Mazowieckiego pana Konstantego 
Radziwiłła umowę o dopłatę przezna-
czoną na częściowe pokrycie kosz-
tów przewozów autobusowych. Dzięki 
temu w naszej gminie zaczęły funkcjo-
nować dwie nowe linie autobusowe R1 
i R2. Mam nadzieję, że znacznie ułatwią 
one mieszkańcom przemieszczanie się 
po terenie gminy, jak również dotarcie 
do Pruszkowa, Michałowic i Warszawy. 
Stale optymalizujemy trasy autobusowe 
i rozkłady jazdy, aby jak najlepiej służyły 
nam wszystkim.                    Andrzej Zaręba

Podpisanie umowy. Fot. J. Kaiper

JasełKa w KoŚciele 
w ryBiu
Jasełka to przedstawienie, które 
wszystkich wprawia w niezwykły nastrój, 
zwłaszcza jeśli występują w nim dzieci. 
W styczniu w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Rybiu, najmłodsi parafia-
nie z wielkim wdziękiem, odegrali role: 
Świętej Pary, trzech króli, aniołów, 

pasterzy, żołnierzy i cesarza. Wyjątkowy 
kunszt aktorski i perfekcyjna reżyse-
ria. Wyrazy uznania dla ks. proboszcza 
Dominika Koperskiego, małych akto-
rów i ich rodziców oraz całej wspólnoty 
parafialnej.                                     A. Zaręba

Koncert exmaanam 
w raszynie
W niedzielę 12 stycznia odbył się wspa-
niały koncert zespołu exMaanam, wraz 
ze zbiórką na rzecz WOŚP. Dla mnie 
osobiście to podróż sentymentalna 
do przeszłości. Pamiętam jak prawie 
czterdzieści lat temu, byłem na koncer-
cie Maanamu z Korą w Sali Kongreso-
wej. Wspaniałe wspomnienia. Młodość 
zawsze jest piękna, nawet w ciężkich 
czasach.                                            A. Zaręba

ExMaanam. Fot. A. Pluta  

Koncert w KoŚciele 
w raszynie
W Kościele Św. Szczepana w Raszy-
nie odbył się koncert, który wprowa-
dził wszystkich w zachwyt. Pani Magda 
Steczkowska przy akompaniamencie 
Michała Jurkiewicza zaśpiewała naj-
piękniejsze kolędy i pastorałki. Niezapo-
mniane chwile spędzone w naszej Świą-
tyni przy pięknej muzyce i wspaniałym 
śpiewie. Myślę, że najważniejszym czyn-
nikiem, który sprawił, że ten koncert 
stał się niezapomnianym wydarzeniem, 

był bardzo osobisty, wyniesiony jesz-
cze z rodzinnego domu, stosunek pani 
Magdy do tych pieśni. Przy wyjściu 
z kościoła jedna z mieszkanek prosiła 
mnie, żeby opisać wyjątkowo piękny 
i  podniosły nastrój koncertu. Uwa-
żam jednak, że nie da się tego zrobić, 
po prostu trzeba było tam być i to prze-
żyć. Wielkie gratulacje i podziękowania 
za zorganizowanie koncertu dla Księdza 
Prałata Zdzisława Karasia oraz Dyrek-
tora CKR Mariusza Smolichy.

A. Zaręba

noworoczne spotKanie 
u Kardynała 
Kazimierza nycza

30 stycznia 2020 roku odbyło się wyjąt-
kowe spotkanie noworoczne samorzą-
dowców u Kardynała Kazimierza Nycza 
Arcybiskupa Metropolity Warszaw-
skiego. Ksiądz Kardynał podziękował za 
współpracę samorządów miast i gmin 
na wszystkich płaszczyznach wspólnych 
działań. Podkreślił rolę kościoła nie tylko 
duchową i religijną, ale także kulturalną, 
artystyczną, edukacyjną i historyczną. 
W  tym kontekście Ksiądz Kardynał 

dZieŃ doBry raSZyn

Jasełka w kościele w Rybiu. Fot. A. Zaręba

Magda Steczkowska i Michał Jurkiewicz. Fot. A. Zaręba

Spotkanie u Kardynała Nycza.
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dZieŃ doBry raSZyn

wskazał na potrzebę szczególnej współ-
pracy kościoła i samorządu szczegól-
nie w przygotowaniach do beatyfika-
cji Księdza Prymasa Wyszyńskiego, 
który służył zarówno Kościołowi, jak 
i Ojczyźnie.

A. Zaręba

noworoczny Koncert 
w cKr
Już tradycją stało się, że w noworoczny 
wieczór spotykamy się na koncercie 
muzyki operowej i operetkowej w CKR. 
Piękna muzyka potrafi nie tylko dostar-
czyć wyjątkowych przeżyć, ale również 
dodać optymizmu i wiary w przyszłość. 
Życzę Państwu, aby taki nastrój towa-
rzyszył nam wszystkim w 2020 roku.

A. Zaręba

Noworoczny koncert w CKR. Fot. A. Pluta

nowy roK wietnamsKi
W sobotę, 18 stycznia 2020, w raszyń-
skiej szkole podstawowej odbyła się już 
siódma gala noworoczna organizowana 
przez Raszyńskie Stowarzyszenia Wiet-
namczyków oraz dyrekcję szkoły i CKR. 
Wczoraj zakończył się chiński rok świni 
i rozpoczął nowy szczura. Dla nas to 
egzotyka, ale dla dzieci świetna zabawa. 

Na galę przybyli, jak co roku, przed-
stawiciele Ambasady Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu w Polsce.

A. Zaręba

Święto trzech Króli 
w falentach
Święto Trzech Króli ma w sobie pewien 
mistycyzm i  odniesienie do tradycji 
ludowej. Zapiski świadczą o tym, że jest 
ono starsze od samych Świąt Bożego 
Narodzenia. W filii CKR w Falentach 
odbyło się spotkanie, w czasie którego 
wszyscy wspólnie kolędowali. Najmłodsi 
grali kolędy i pastorałki na pianinie, 
starsi je śpiewali, a dziecięcy zespół 
taneczny wzbogacił to, uroczą chore-
ografią. Wszystko prowadziła jak zwy-
kle perfekcyjnie pani Zyta Stąpel i to 
dzięki niej w czasie spotkania pano-
wała niezwykle ciepła, wręcz rodzinna 
atmosfera.                 A. Zaręba

Pani Zyta Stąpel. Fot. A. Zaręba

inteGracJa w przedszKolu 
pod topolą
2 stycznia w Przedszkolu pod Topola 
ruszył projekt unijny pn. „Przedszkolna 
integracja w Raszynie”. Pani Dyrek-
tor Hanna Pasterska wraz z zespołem 
wdrażają pierwsze zadanie projektu 
dotyczące zwiększonego wsparcia 
dzieci przez pedagogów specjalnych 
Trwają także prace nad przygoto-
waniem dokumentacji przetargowej 
dotyczącej zakupów, które wzbogacą 
Przedszkole w specjalistyczne pomoce 
dydaktyczne i sprzęt do diagnozy. Pani 
dyrektor poinformowała, że od 1 kwiet-
nia br. ruszą dodatkowe zajęcia spe-
cjalistyczne dla dzieci takie jak: terapia 

ręki, zajęcia przeciwdziałające zaburze-
niom sensorycznym i wadom postawy, 
terapia behawioralna oraz arteterapia. 
Przypomnijmy, że projekt unijny otrzy-
mał środki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020, w wyso-
kości 274 576 zł, co stanowi 80% kosz-
tów projektu. Składam  wyrazy uznania 
dla pani Kierownik Katarzyny Domb-
skiej i pani Dyrektor Hanny Pasterskiej 
za profesjonalne przygotowanie wnio-
sku o dofinansowanie.

A. Zaręba

zwrot pieniędzy 
dla rolniKów
Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy 
używany do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT. W  termi-
nie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierp-
nia 2020 r. należy złożyć odpowiedni 
wniosek do wójta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta, w zależności od miejsca 
położenia gruntów rolnych wraz z fak-
turami VAT (lub ich kopiami) stanowią-
cymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 
2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2020 r. Więcej infor-
macji dla Państwa na stronie Urzędu 
Gminy Raszyn.

A. Zaręba

Oficjalne otwarcie uroczystości. Fot. arch. szk.

Z wizytą w Przedszkolu pod Topolą. Fot. arch. przedszk.
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warto pomagać!
Chrześcijanie nazywają ją działalnością 
charytatywną, żydzi – cedaka, muzułma-
nie – zakatu, a ludzie świeccy z grecka 
filantropią. Dobroczynność, bo tak 
się przekłada słowo filantropia i o niej 
mówimy, to działalność polegająca na 
bezinteresownym udzielaniu pomocy 
finansowej lub materialnej potrzebują-
cym. W idealnym świecie, dobroczyńcy 
kierują się potrzebą serca, a w realnym 
zdarzają się osoby, które robią to dla 
egoistycznych celów, realizując swoją 
potrzebę uznania i prestiżu społecznego 
lub chęć rozgłosu. Jednak niezależnie od 
tego, co skłania do niesienia pomocy, 
korzyść jaką osiągają potrzebujący każe 
stwierdzić, że warto to robić. 
 W  Polsce istnieje wiele organiza-
cji dobroczynnych. Wśród najbardziej 
rozpoznawalnych jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Caritas Polska, 
Szlachetna Paczka i Polska Akcja Huma-
nitarna. Nie brakuje też mniejszych, 
bardzo licznych, działających lokalnie, 
z mniejsza medialną siłą przebicia, ale na 
pewno w sumie przynoszących najwięk-
sze wsparcie dla potrzebujących. Orga-
nizacje takie sformalizowane lub działa-
jące ad hoc, charakteryzują się również 
tym, że ich działalność jest skierowana 
personalnie – bezpośrednio dla osoby 
w potrzebie.

doBroCZynność 
w GMinie raSZyn
Dobroczynność w Gminie Raszyn ma się 
bardzo dobrze. Przy czterech parafiach 
działają od wielu lat ośrodki Caritasu, 
niosące pomoc mieszkańcom i biorące 
udział w charytatywnych akcjach ogól-
nopolskich. Stosunkowo często z inicja-
tywy proboszczów zbierane są środki 
dla potrzeb misji zagranicznych pro-
wadzących szkoły, czy domy dziecka. 
Niezależnie, również parafie organi-
zują zbiórki pieniędzy dla osób, które 
pomocy potrzebują, np. na operacje 
ratujące życie. Przy parafii w Raszynie 
od kilku lat funkcjonuje tzw. Bank Żyw-
ności, z którego korzystają osoby nieza-
możne. Powstają też inicjatywy oddolne 
w odpowiedzi na potrzeby osób w trud-
nej sytuacji. Najstarszą z nich trwającą 
przez kilkadziesiąt lat, a prowadzoną 
przez placówki oświatowe i GOPS jest 
akcja „Raźniej w Święta”. W corocznej 
”Wigilii na Rynku” pod auspicjami Rady 

Gminy Raszyn prowadzona jest akcja 
” Podziel się Ciepłem”, w czasie której 
w zeszłym roku zbierano ciepłe ubra-
nia dla ubogich, a w ostatnią wilię cie-
płe ubrania i pieniądze. W Świetliku od 
lat organizowane są aukcje charyta-
tywne w trakcie bali 40+, w czasie któ-
rych zebrano około 50 tysięcy złotych 
i przekazano ludziom będącym w potrze-
bie. Raszyńskie panie zrzeszone w Bab-
skim Klubie Międzypokoleniowym przy 
Świetliku i Latającym Kole Gospodyń 
Wiejskich działającym przy CKR od 
czterech lat wytwarzają różne piękne 
przedmioty i sprzedają je w swoich sto-
iskach lub na licytacjach w czasie imprez 
gminnych, a pieniądze przekazują na 
potrzeby konkretnych osób, szczegól-
nie dzieci. Oczywiście w dziele pomocy 
bliźniemu nigdy nie brakowało straża-
ków ze wszystkich jednostek w gmi-
nie, np. druhny z Raszyna przez kilka lat 
zbierały pieniądze dla domu dziecka itp. 
Często o podjęciu pomocy decyduje 
poryw serca, np. przedszkole w Sękoci-
nie spieszyło z pomocą domowi dziecka 
w Równem na Mazowszu ponieważ ktoś 
tam przypadkiem był i dostrzegł biedę. 
Nie zawsze pomoc stanowią pieniądze 
czasami zastępuje je dar życia – krew 
i szpik. Druh Jacek Gromek co i rusz 
podaje informacje o miejscu stacjono-
wania autobusu – punktu pobrań krwi. 
Tylko w ciągu ostatniego półrocza akcja 
poszukiwania dawców szpiku odbyła się 
w siedmiu miejscach w gminie. Niejed-
nokrotnie pomoc sąsiadowi w potrze-
bie stanowi bezpłatna usługa wykonana 
przez sąsiada fachowca, taka jak na 
przykład instalacja pieca CO na gaz. Dar-
czyńcy z naszej gminy to ludzie skromni 
wspierający innych tak, aby z racji prze-
kazywanych darów nie wprowadzać 
ich w zakłopotanie. Mieszkańcy naszej 
gminy są dumni i szanują prawo do dumy 
sąsiadów. Dlatego też większość aktów 
pomocy odbywa się po cichu.

orKieStra Kontra 
CaritaS, CZy CaritaS Kontra 
orKieStra?
Inaczej, w  oparciu o  ogólnopolską 
reklamę, działa Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. Jej celem jest wspar-
cie nie poszczególnych osób, a polskiej 
służby zdrowia w szpitalny sprzęt ratu-
jący życie pacjentów. W gminie Raszyn 

najstarszym działaczem Orkiestry jest 
pan Piotr Królak nauczyciel matematyki 
ze szkoły w Ładach, który nieprzerwa-
nie od 27 lat działa w sztabie organizacji 
na Okęciu, a w szkole w Ładach od lat 
dwunastu. On też jest Szefem Sztabu 
nr 196 Warszawa Ochota ul. Malowni-
cza 31 w ramach, którego jak wynika 
z oficjalnej strony internetowej WOŚP, 
zorganizowano w naszej gminie zbiórkę 
pieniędzy oraz otwarty koncert w szkole 
podstawowej w Raszynie.
 Wbrew rozmaitym opiniom, miesz-
kańcy naszej gminy udzielają pomocy 
innym – jednocześnie i na wiele spo-
sobów. Nie istnieje podział na „Caritas” 
i „Orkiestrę”. Po prostu, wśród naszych 
mieszkańców wygrywa dobro i  kto 
by się nie podjął organizowania dobro-
czynności osiągnie sukces. 

Jacek Kaiper

doBroCZynność w GMinie raSZyn

podziękowania
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „Strażak” przy OSP Falenty, 
kieruje wielkie podziękowania 
dla Wszystkich Dawców, którzy 
w dniu 16.02.2020 r. oddali hono-
rowo krew. Do banku krwi wpły-
nęło 18,40 litrów krwi, niezastą-
pionego leku do ratowania Zdrowia 
i Życia innego człowieka. Dziękuję 
za obecność. Kolejna akcja jest pla-
nowana w maju 2020 r.

Prezes Klubu HDK PCK”Strażak”
przy OSP Falenty Jacek Gromek
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pracownia multimedialna w sp w raszynie
Pierwszą inwestycją 2020 roku było otwarcie w Szkole Podstawowej w Raszy-
nie nowej multimedialnej pracowni językowej. Koszt realizacji inwestycji 
wyniósł 73 799,40 zł. z czego 48 500 zł Gmina Raszyn otrzymała z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, 
25 299,40 zł wyasygnowała z własnego budżetu. W staraniach o dofinanso-
wanie i realizacji projektu pracowali: Pani Katarzyna Dombska z urzędu Gminy 
Raszyn oraz Pan Dyrektor Andrzej Niedbała z zespołem swoich pracowników.
      W językowej pracowni multimedialnej uczniowie i nauczyciele będą korzy-

stać z nowoczesnych paneli wraz z oprogramowaniem, niezbędnym sprzętem audio, tablicą multimedialną oraz 
16 zestawami komputerowymi. Całość wyposażenia tworzy super nowoczesną pracownię do nauki języków 
obcych, wspierającą uczniów z klas y klas IV-VIII.
 Otrzymanie środków zewnętrznych na realizację zadania, to dobry początek, ale końcowy sukces, to efekt 
poświęcenia i ciężkiej pracy wielu zaangażowanych w to ludzi.                  Jacek Kaiper

Jutrzenki i ulica bez nazwy
Jedną z ważniejszych inwestycji dla sołectw Ład i Dawid Bankowych jest budowa 
ulicy Jutrzenki. Otacza ona od południowo wschodniej strony teren rozbudowa-
nej szkoły podstawowej i stanowi dla niej dodatkowy dojazd. Błotnista i dziurawa 
ulica dzięki tej inwestycji zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej o długości 
389 m o szerokości 5 m, chodnik o szerokości 2 – 2,34 m oraz ścieżkę rowerową 
jednokierunkową o szerokości 1,5 m.
      Wraz z ulicą Jutrzenki zostanie wykonany odcinek obejmujący ul. bez nazwy 
dł. ok. 156 m w tym: budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o sze-
rokości 8 m, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpu-
stów deszczowych, budowa oświetlenia – fragment ul. Jutrzenki i ul. bez nazwy. 
Wszystkie te prace wykona warszawska firma FAL – BRUK za 1 220 000 zł.

złote łany
Pod koniec października 2019 r wyłoniono wykonawcę rozbudowy ul. Złote Łany w Dawidach. 
To firma FAL-BRUK z Warszawy. Do 30 maja 2020 roku firma wybuduje tę ulicę za kwotę 
2 068 860 zł. Prace już trwają. W ramach zamówienia zostanie wykonane:  budowa jezdni 
o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m, budowa prawostronnego chodnika o szer. 2 m 
o nawierzchni z kostki betonowej, - zjazdy z kostki betonowej, - budowa sieci kanalizacji 
deszczowej z wpustami deszczowymi, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami 
oświetleniowymi, rozbiórka i budowa linii kablowej elektroenergetycznej SN, budowa instalacji 
zasilania przepompowni ścieków,  rozbiórka i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Warszawskiej i Złote Łany w Dawidach.

przebudowa ul. zacisze – etap ii
Przyszła pora na przebudowę ul. Zacisze w Raszynie na odcinku od ul. Niskiej 
do ul. Godebskiego. Jest to następny etap budowy tej ulicy po połączeniu 
jej z ulicą Waryńskiego. W ramach prac drogowych wybudowana zostanie 
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6 m oraz chodnik o szerokości 2 – 6,9 m 
W ulicy wybudowana zostanie też ścieżka  rowerowa stanowiąca kontynu-
ację trasy wybudowanej w pierwszym etapie. Ulica zaopatrzona będzie w sieć 
kanalizacji deszczowej oraz wykonane zostaną przyłącza wodnokanalizacyjne, 
ulegnie zmianie sieć telekomunikacyjna poprzez wybudowanie kanału tech-
nologicznego. Przebudowę wykona firma INVEST AG Sp. z o. o. z Warszawy, 
za kwotę 1 406 709,87 zł. Prace potrwają do 11 września 2020 roku.

W nowej pracowni multimedialnej. Fot. arch. szk.

Ulica Jutrzenki. Fot. J. Kaiper

Budowa rozpoczęta. Fot. J. Kaiper

ul. Zacisze - wkrótce rozpoczną się prace. Fot. J. Kaiper

inweStyCje
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austeria na finiszu
Prace wykończeniowe w Austerii dobiegają końca. To jest przepiękny obiekt. Z dużymi wspaniałymi salami, pięknymi 
oknami, podłogami i drzwiami. Całości dopełniają klasycystyczne stiuki i piękne żyrandole. Pojawiły się pierwsze meble. 
Trudno uwierzyć, że z ruiny powstała tak piękna budowla. I nie mam wątpliwości, choćby moi oponencie krzyczeli gło-
śno co innego, że nie mielibyśmy tego, gdyby nie wójt Andrzej Zaręba i rady gminy z jego kadencji. Mam nadzieję, że już 
niedługo wszyscy będą mogli obejrzeć wspaniałą Austerię. To niekwestionowany sukces.

Kramy, stajnia, poczta. co dalej?
Tuż przed uroczystym otwarciem odbudowanej Austerii Urząd Gminy 
Raszyn przystąpił do przywrócenia dawnej świetności jej otoczeniu. 
Wysoki koszt odbudowy stajni i kramów pod nadzorem wojewódz-
kiego konserwatora zabytków oraz zaadoptowania ich do użytku 
przez mieszkańców gminy szacowany na blisko 20 mln spowodował 
konieczność sięgnięcia po dofinasowanie zewnętrzne. Dlatego też 
postanowiono aplikować o tzw. „Fundusze norweskie”. 
 Dnia 2020-01-28 Urząd Gminy Raszyn ogłosił przetarg na „Opra-
cowanie dokumentacji aplikacyjnej dla kompleksu Austerii w Raszy-
nie w celu pozyskania dofinansowania z Funduszu EOG w ramach 
Programu Kultura - Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem 
kulturowym, - Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa 
kulturowego”.

Sala klubowa. Sala ekspozycyjna. Kandelabr w sali ślubów.

Dziedziniec Austerii widok ogólny. Widok na stajnie.

Widok z warsztatu.

Stajnie widok z poddasza.

inweStyCje
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reKrutacJa do przedszKoli puBlicznych 
i oddziałów przedszKolnych w szKołach podstawowych
Zbliża się czas rekrutacji do przedszkoli i  oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach. Komplet informacji 
znajduje się  na stronie www.raszyn.pl/informator/
oswiata. Poniżej prezentujemy harmonogram przeprowa-
dzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzu-
pełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 
2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicz-
nych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Raszyn. Na terenie naszej gminy jest 6 gminnych przedszkoli:

•	 prZedSZKole Z oddZiałaMi 
 inteGraCyjnyMi nr 1 „pod topolĄ” 
 Raszyn, ul. Pruszkowska 21c
 tel. 22 498 14 06, faks: 22 499 42 66 
 www.przedszkoletopola.pl 
 dyrektor@przedszkoletopola.pl

•	 prZedSZKole nr 2 „w StUMilowyM leSie” 
 Raszyn, ul. Lotnicza 43a
 tel. 22 720 25 72
 www.przedszkole2.raszyn.bip.net.pl  
 przedszkole2.raszyn@gmail.com

•	 prZedSZKole nr 3 
 „wySpa SKarBów” w raSZynie 
 ul. Poniatowskiego
 www.przedszkole3.raszyn.pl
 tel.  22 102 99 09, 22 102 99 08 
 www.przedszkole3.bip.net.pl 
 przedszkole3@raszyn.pl

•	 prZedSZKole w FalentaCH 
 Falenty, ul. Opackiego 44
 tel.  22 720 05 48, e-mail: przedszkole-falenty@o2.pl
 www.przedszkolefalenty.edupage.org 

•	 prZedSZKole w SĘKoCinie 
 Sękocin Stary, ul. Sękocińska 20
 tel. 22 720 25 67
 www.przedszkolesekocin.eprzedszkola.pl
 przedszkole_sekocin@tlen.pl

•	 „BajKowe prZedSZKole w ładaCH”
 Dawidy Bankowe, ul. Długa 49 
 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
 tel. 22 353 98 90, sekretariat@bajkowe.raszyn.pl

lp. rodZaj CZynnośCi terMin poStĘpowania 
reKrUtaCyjneGo

terMin poStĘpowania 
UZUpełniajĄCeGo

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 20 lutego – 6 marca 8 czerwca – 15 czerwca

2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przed-
szkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata od-
powiednich kryteriów 

11 marca – 6 kwietnia 16 czerwca – 17 czerwca

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych. 
i kandydatów niezakwalifikowanych 8 kwietnia 18 czerwca

4. Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przed-
szkola 14 kwietnia – 21 kwietnia 18 czerwca – 24 czerwca

5. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przy-
jętych i  nieprzyjętych 24 kwietnia 26 czerwca

6. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kan-
dydatów przyjętych i nieprzyjętych

7. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia odmowy

8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyj-
nej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

w  terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia od-
mowy przyjęcia

9. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

w  terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Zgodnie z  ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 
roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkol-
nego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć 
naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeśli  korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub jeśli poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna wyda opinię potwierdzającą jego gotowość do szkoły. 

jacek Kaiper na podstawie informacji z www.raszyn.pl

reKrUtaCja do prZedSZKoli
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punkt selektywnej zbiórki odpadów Komunalnych (pszoK)

PSZOK obsługujący mieszkańców 
gminy Raszyn znajduje się przy ul. Tury-
stycznej 37 w Nadarzynie, a wszelkie 
informacje na ten temat  można uzy-
skać pod nr telefonu: 22 868 48 21.

przyjmuje odpady codziennie 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy

poniedziałek  8:00 – 11:00
wtorek  8:00 – 13:00
środa  16:00 – 22:00
czwartek  8:00 – 13:00
piątek  16:00 – 22:00
sobota  14:00 – 18:00

Co MoŻeMy ZawieŹć do pSZoK?
–  Odpady ulegające biodegradacji 
(zielone), papier i tekturę, tworzywa 
sztuczne, metal, szkło, opakowania 

wielomateriałowe, odpady wielkogaba-
rytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte świetlówki, lampy energoosz-
czędne, termometry rtęciowe, chemika-
lia (resztki farb, lakierów, rozpuszczalni-
ków, środki ochrony roślin i opakowania 
po nich), przepracowane oleje, zużyte 
opony pojazdów osobowych, motocykli, 
rowerów, odpady budowlane i rozbiór-
kowe w ilości do 750kg rocznie z każdej 
nieruchomości zamieszkałej na tere-
nie Gminy Raszyn, popiół z paleniska 
domowego.
 obiór gruzu i odpadów rozbiórko-
wych bezpośrednio z posesji nie jest 
objęty gminnym systemem odbioru 
odpadów komunalnych.

–  Odp ady  w ymagające  op ako -
wania (np. odpady niebezpieczne 

w  formie płynnej) powinny znajdo-
wać się w szczelnych (niecieknących 
i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz 
posiadać informację (etykietę) umoż-
liwiającą identyfikację odpadu w chwili 
przekazania.
–  Odpady można dostarczyć do PSZOK 
samochodami nieprzekraczającymi 
dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

CZeGo nie MoŻeMy ZawieŹć 
do pSZoK?
Odpadów innych niż wymieniono powy-
żej, a  w  szczególności: materiałów 
zawierających azbest, papy, odpadów 
zmieszanych, odpadów w opakowaniach 
uszkodzonych, powodujących wyciek 
substancji znajdujących się wewnątrz 
opakowania, opon ciężarowych i ciągni-
kowych, odpadów w ilościach i charak-
terze wskazujących na to, iż pochodzą 
z działalności gospodarczej.

Co jeSZCZe trZeBa wiedZieć, 
prZed wyjaZdeM do pSZoK?
–  Odpady dostarczone przez Miesz-
kańca będą przyjmowane nieodpłat-
nie do PSZOK po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego złożenie deklaracji 
na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy 
Raszyn. Dopuszczalne jest okazanie 
dowodu osobistego w którym adres 
zameldowania jest zgodny z adresem 
nieruchomości.
–  Pracownik obsługujący PSZOK doko-
nuje ważenia odpadów komunalnych 
i  identyfikacji ich rodzaju, natomiast 
nie ma obowiązku rozładunku przy-
wiezionych odpadów komunalnych 
z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich 
rozładunku. Wyjątek stanowią odpady 
niebezpieczne, które zostają umiesz-
czone przez pracownika obsługują-
cego PSZOK w przeznaczonym do tego 
miejscu.

Michał Kucharski, 
zastępca Wójta Gminy Raszyn

pUnKt SeleKtywnej ZBiórKi odpadów KoMUnalnyCH

sterylizacJa psów i Kotów w 2020 roKu
Po przeprowadzeniu konkursu sterylizację psów i kotów z terenu Gminy Raszyn powierzono w 2020 roku Przy-
chodni weterynaryjnej „ZWIERZAKI” S. C.,  ul. Starzyńskiego 4 w Dawidach, tel. 22 243 42 28.

GMina  raSZyn opłaCa 50% KoSZtów SteryliZaCji.

zniżka dla naszych seniorów w restauracji elgrom w falentach
Nowo otwarty hotel Elgrom w Falentach przy ulicy – 
Aleja Hrabska 6 – pętla autobusowa, zaprasza miesz-
kańców gminy Raszyn od 01.03.2020 roku. Hotel 
czynny całodobowo, restauracja czynna codziennie 
od 12:00-22:00 Organizujemy przyjęcia okoliczno-
ściowe, wesela, szkolenia ,bankiety. Firma elgrom 
udziela seniorom 5% rabatu na konsumpcję 
w restauracji.
Tel. 22 728 31 60 – 62   |   Kom. 608 193 683
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świetliCa środowiSKowa świetliK w ryBiU

iV edycja przeglądu „Kolędy i pastorałki znane i nieznane”

26 stycznia (niedziela), o godz. 17.00 
po  raz czwarty zespoły Seniorów: 
Seniorki, Barwy Jesieni i Rybianie dzia-
łające przy Centrum Kultury Raszyn 
pod kierunkiem artystycznym p. Edyty 
Ciechomskiej i przy akompaniamencie 
p. Piotra Piskorza, wystąpiły w Świe-
tlicy na Przeglądzie Kolęd i Pastora-
łek – znanych i  nieznanych. Jak co 
roku artyści wykonywali niezwykle 

ciekawe utwory towarzyszące wyda-
rzeniom Narodzenia Pańskiego. Cie-
płe, liryczne kolędy i pastorałki prze-
platały piękne słowa wierszy którymi 
wprowadzała nas do kolejnych utworów 
p. Edyta Ciechomska. Na zakończenie 
wszystkie zespoły razem, przy wtórze 
publiczności, zaśpiewały ponadcza-
sowa piosenkę „Przekażmy sobie znak 
pokoju”. Przegląd cieszy się dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczyła 
sala pełna widzów, wśród których byli 
również przedstawiciele władz samorzą-
dowych: Wójt Andrzej Zaręba, Przewod-
niczący Rady Gminy Dariusz Marcin-
kowski, radny Marek Bańburski, sołtys 
z Rybia II Marian Sieradzki i Dyrektor 
CKR Mariusz Smolicha z małżonką Kry-
styną Smolicha. Do zobaczenia za rok.

Małgorzata Kaiper

Koncert woŚp i nie tylko w szkole podstawowej w raszynie
W koncercie 28 WOŚP w Szkole Podstawowej w Raszynie wzięły udział aż cztery zespoły z Świetlicy Środowiskowej Świetlik 
w Rybiu. Wraz ze swoim instruktorem p. Robertem Grzeszczakiem wystąpili: 2314, Cichociemni, We’re Hiding in Your Gareden 
i Projekt RAP.  Młodzież zebrała gromkie brawa. Gratuluję.                    Małgorzata Kaiper

Finałowy utwór w wykonaniu wszystkich zespołów. Fot. M. Kaiper

Cichociemni

Publiczność. Fot. M. Kaiper

PROJEKT RAP
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świetliCa środowiSKowa świetliK w ryBiU

Koncert Kolęd i pastorałeK
25 stycznia (sobota), o godz. 17.00  na 
scenie Świetlicy Środowiskowej Świe-
tlik w Rybiu wystąpiły zespoły: 2314 
i Let’s Play – Tomasz Winiarski i Piotr 
Czaplicki. Na początku zespół 2314 ze 
Świetlika prowadzony przez Roberta 

Grzeszczaka, z wokalistką Joasią Grygo,  
wprowadził nas w nastrój karnawału, po 
czym znakomici wokaliści, mieszkańcy 
naszej gminy – Piotr Czaplicki i Tomasz 
Winiarski zaprezentowali, akompaniu-
jąc sobie na gitarach, bogactwo kolęd 

i pastorałek – z Polski i z dalekich kra-
jów. Wśród oklaskujących wykonawców 
gościliśmy Przewodniczącego Rady 
Gminy Dariusza Marcinkowskiego 
i Radnego Andrzeja Zawistowskiego.

Małgorzata Kaiper

turnieJ tenisa stołoweGo i piłKarzyKów
z okazji 10. lecia Świetlicy Środowiskowej Świetlik w rybiu
2 lutego 2020 r. odbył się w Świetliku tradycyjny już Turniej 
Tenisa Stołowego i Piłkarzyków.  68 osób walczyło o zwycię-
stwo: 26 w Turnieju Piłkarzyków i 42 w Turnieju Tenisa Stoło-
wego. Jak to w zawodach bywa mogli wygrali najlepsi:

piłKarZyKi:
I miejsce: Filip PROJS, Kuna PROJS
II miejsce: Kacper CZAPLA, Kacper DREWNOWSKI 
III miejsce: Jan KORNELUK, Radosław KORNELUK

teniS Stołowy
Miejsce panie open MłodZieŻ dZieCi

i  Aleksandra JAńCZYK Arkadiusz GRZEGORZEWSKI Divit AMARNANI Franciszek WIETESKA

ii Joanna GALA Krystian KOWALCZYK Kamil KAMIńSKI Marcin MISIAK

iii Małgorzata WYSOCKA Karol KUCZORA Piotr CEGIEŁKA Dawid KRYSIK

Na zwycięzców czekały nagrody. Tym razem poza dyplomami, 
a zamiast pucharów, zdobywcy numerowanych miejsc otrzy-
mali plecaki z napisem „Świetlica w Rybiu, najlepsze miejsce 
w okolicy. Już od 10 lat”, a wszyscy pozostali uczestnicy kalen-
darze ufundowane przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenc-
kich ARKA, które od kilku lat jest współorganizatorem imprezy. 
Bardzo im za to dziękuję. Dziękuję również p. Darkowi Muraw-
skiemu i p. Arturowi Kozieł, którzy poprowadzili trwające przez 
kilka godzin rozgrywki. Do zobaczenia na następnym turnieju, 
który odbędzie się w drugiej połowie roku.   Małgorzata Kaiper

2314 i Robert Grzeszczak. Fot. M. Kaiper

Na zakończenie. Fot. G. Grzegorzewska

Lets Play T. Winarski i P. Czaplicki. Fot. M. Kaiper

Rozgrywka Piłkarzyków. Fot. M. Kaiper
Rozgrywka tenisa stołowego. 

Fot. M. Kaiper
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Babciu, dziadku kochamy was….
To hasło było myślą przewodnią wspa-
niałej uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka w sękocińskim przedszkolu. 
W tym roku uroczystość zorganizowana 
była w Hotelu „Groman” w Sękocinie, 
dzięki uprzejmości Zarządu i właści-
ciela hotelu Pana Krzysztofa Pytki, za co 
jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!
 22 stycznia 2020 roku w Sali Klu-
bowej przedszkolaki zaprezentowały 
montaż słowno – muzyczny, podczas 
którego w tańcu, wierszu i piosence 
zaprosiły swoich Gości do „Magicznej 
krainy czterech pór roku”. Dziad-
kowie nagrodzili „ małych artystów” 

gromkimi brawami, wzruszeniem i wyra-
zami wielkiej miłości. Wszyscy dziad-
kowie obdarowani zostali upominkiem 
wykonanym przez dzieci. 
 Muzyczną niespodzianką, która 
uświetniła uroczystość był występ 

zespołu „Seniorki” z raszyna. Po nie-
zapomnianych wrażeniach na wszyst-
kich uczestników czekał słodki poczę-
stunek, herbatka i   czas na miłe 
rozmowy. 

Anna Kaczorowska – nauczycielka

exmaanam w raszynie
12 stycznia Centrum Kultury Raszyn wraz z Centrum Sportu 
Raszyn zorganizowały bezpłatny koncert kultowego zespołu 
exMaanam. W ponad dwugodzinnej imprezie uczestniczyło 
ponad 670 osób. Grupa w składzie: Paweł Markowski – per-
kusja, Aga Bieńkowska – wokal, Ryszard Olesiński – gitara, 
Bogdan Wawrzynowicz – gitara basowa, Waldemar Dąże – 
gitara, dała czadu. Na utworach Manaamu wychowaliśmy się 
wszyscy, dlatego na koncert przybyły trzy pokolenia raszy-
niaków i wraz z zespołem bawiliśmy się wyjątkowo. Krótkie 
utwory i znane treści piosenek szybko rozbawiły widownię, 
a młoda z wielkim potencjałem wokalistka exMaanam Aga 
Bieńkowska zaraziła publiczność swą energią i entuzjazmem. 
Później, młodsza część publiki bawiła się już tylko pod sceną. 
Oczywiście były bisy i niekończące się brawa od wszystkich.
Tegoroczny 12 stycznia był dniem wyjątkowym dla raszynia-
ków nie tylko ze względu na koncert. W tym dniu odbyła się 
także ogólnopolska akcja WOŚP. Na hali sportowej przez 
kilka godzin stacjonowali „mali wysłannicy” – wolontariusze 
ze Szkoły Podstawowej w Ładach kwestujący na rzecz akcji, 
pod przewodnictwem Lidera WOŚP w Raszynie, wspania-
łego nauczycielka matematyki oraz wieloletniego organi-
zatora WOŚP w Raszynie, Pana Piotra Królaka. Wójt Gminy 

Raszyn Andrzej Zaręba dziękuje za wzorową współpracę Cen-
trum Kultury Raszyn oraz Centrum Sportu Raszyn, a panu 
Piotrowi Królakowi, inicjatorowi i Liderowi WOŚP w Raszynie, 
serdecznie dziękuje za wieloletnie wdrażanie raszyńskiej mło-
dzieży do udziału w akcji i rozpowszechnianie WOŚP na tere-
nie Gminy Raszyn. 

Jacek Kaiper

wspólna wiGilia na rynKu w raszynie
Trzecia Wigilia na Rynku w  Raszy-
nie odbyła się pomimo padającego 
cały dzień deszczu. Od godziny 14 
aż do końca działał Kiermasz Świą-
teczny, a od 15 trwało Świąteczne Spo-
tkanie Mieszkańców, które przero-
dziło w Spotkanie Opłatkowe. Imprezę 
na Rynku zakończyło wspólne śpiewanie 
kolęd. Wigilia na Rynku zapoczątkowana 

przed trzema laty przez naszych rad-
nych D. Marcinkowskiego i M. Bańbur-
skiego na stałe weszła do kalendarza 
społecznych imprez w naszej gminie. 
Jest tym bardziej ważna, że stwarza 
okazję do pojednania pomiędzy polity-
kami gminnymi skłóconych klubów. 

Jacek Kaiper

wydarZenia

Dzaidkowie i Babcie – wspaniała publiczność. Fot. arch przedszk. Dzieci dla Babć i Dzaidków. Fot. arch. przedszk.

ExMaanam. Fot. A. Pluta

Ksiądz Prałat Z. Karaś pobłogosławił zebranych. Fot. J. Kaiper
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SeniorZy

Koncert seniorek w Kościele w rybiu
Na zaproszenie księdza Dominika 
Koperskiego, proboszcza parafii św. 
Bartłomieja w  Rybiu  nasz zespół 
„Seniorki” pod dyrekcją Edyty Cie-
chomskiej i z akompaniamentem Pio-
tra Piskorza wystąpił 19 stycznia z kon-
certem kolęd w kościele parafialnym. 
Tak jak powiedział ksiądz proboszcz 
nasz zespół ubogacił liturgię śpiewając 
kolędy podczas mszy świętej a następ-
nie po mszy dał koncert kolęd i pastora-
łek mniej znanych ale pięknych. Wspa-
niała akustyka tej świątyni oraz kościół 
wypełniony tak, że nie wszyscy zna-
leźli miejsca siedzące sprawiły, że kon-
cert miał niezwykłą scenerię, a piękne 
słowa i melodie kolęd popłynęły wprost 
do serc słuchaczy, wywołując niezapo-
mniane wzruszenia. Kolędy i pastorałki 

przeplatane były wierszami recytowa-
nymi przez Edytę Ciechomską. 
 W czasie mszy świętej pieśni litur-
giczne cudownym głosem zaśpie-
wała Edyta Ciechomska, znakomita 
śpiewaczka operowa i  operetkowa. 

Wspaniałą muzykę wykonał Piotr 
Piskorz. Wykonawcy zostali nagrodzeni 
gorącymi oklaskami oraz miłymi sło-
wami i podziękowaniami po koncercie. 

Izabela Makarska

XX Jubileuszowy przegląd Kolęd i pastorałek „Śpiewajmy i Grajmy mu”,
pruszków 2019/2020

W Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszko-
wie odbył się XX Jubileuszowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. W konkursie wystą-
pili: dzieci, młodzież i dorośli, uczest-
nicy amatorskich zespołów wokalnych, 
wokalno-instrumentalnych, chóry  i soli-
ści. Centrum Kultury w Raszynie repre-
zentowały zespoły: „Barwy Jesieni”, 
„Rybianie” i „Seniorki” pod kierunkiem 
Edyty Ciechomskiej i z akompaniamen-
tem Piotra Piskorza. 
 W dniu 07.12.2019 r podczas prze-
słuchań wykonawców oceniało pro-
fesjonalne jury, które zwracało uwagę 
w  szczególności na muzykalność 
i warunki głosowe wykonawców, dobór 
repertuaru, interpretację utworów oraz 
ogólny wyraz artystyczny.
 W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Sali 
Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Pruszkowie odbył się Koncert 
Laureatów, podczas którego zostały 
ogłoszone wyniki konkursu. Zespół  
„Seniorki” otrzymał wyróżnienie w kate-
gorii zespoły wokalne. Na zakończenie 
Koncertu Laureatów uczestnicy wyko-
nali wspólnie kolędę „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”. 

Izabela Makarska 
Członek zespołu „Seniorki”

Seniorki i Edyta Ciechomska. Fot. F. Kobiałka

Barwy Jesieni.

Rybianie.

Seniorki.
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KluB podróżniKa: 
izrael i Jordania

20 marca o 18:00 zapraszamy do biblio-
teki głównej (ul. Poniatowskiego 20) 
na  spotkanie pt. „Izrael i  Jordania, 
czyli mur z zasiekami, biblijne miejsca 
i  cudowna Petra”. Podczas spotka-
nia przeniesiemy się na Bliski Wschód. 
Poznamy z bliska miejsca biblijne, zaj-
rzymy za wysokie mury Jerozolimy i… 
poznamy tajemnicze zwyczaje ortodok-
syjnych Żydów. Zobaczymy też legen-
darną jordańską Petrę, która uznana 
jest za jeden z nowych cudów świata, 
dowiemy się o zwyczajach i religii Ara-
bów, a także Beduinów. Dowiemy się, 
co jada się w Izraelu i Jordanii i dlaczego 
w Morzu Martwym nie da się utonąć. 
Naszym Gościem będzie Michał Szulim, 
podróżnik, dziennikarz, bloger, wokalista 
zespołu Plateau, autor książki „Miejsce 
za miejscem”, czyli podróże małe i duże” 
(2017) oraz jej kontynuacji (2019). 
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu 
obu książek autora. Wstęp wolny!

JaK szuKaĆ przodKów?
Filia w Jaworowej zaprasza na wykład 
otwarty o genealogii pt. „Jak szukać 
przodków”. Pasjonaci  zgłębiania histo-
rii rodzinnych dowiedzą się, jak zacząć 
swoją przygodę z genealogią, poznają 
dostępne źródła tradycyjne i  inter-
netowe, które mogą poszukiwania 
przodków ułatwić. Wykład poprowadzi 

Tomasz Szczepaniak, raszynianin, któ-
rego hobby stało się poszukiwanie wła-
snych przodków. Dzięki pracy z księgami 
metrykalnymi udało mu się odtworzyć 
drzewo genealogiczne swojej rodziny, 
sięgające połowy XVIII w. Spotkanie 
odbędzie się 10 marca 2020 o 18:00 
w sali widowiskowej Ogniska Wycho-
wawczego (Jaworowa, ul. Warszaw-
ska 95). Wstęp wolny!

niesamowity wszechŚwiat: 
wystawa

W połowie lutego w bibliotece pojawi się 
wystawa ilustracji do książki „Niesamo-
wity wszechświat” Karoliny Bąkowskiej, 
z ilustracjami Asi Gwis. Od najdawniej-
szych czasów ludzie chcieli dowiedzieć 
się jak najwięcej o naszej planecie – 
Ziemi. Zadawali podstawowe pytania. 
Dlaczego niebo jest niebieskie? Dla-
czego zmieniają się pory roku lub dłu-
gość dnia i nocy? Czym są zaćmienia 
Słońca i Księżyca? Rozwiązanie tych 
zagadek zajęło wiele setek, czasem 
tysięcy lat. Jeśli chcecie wiedzieć, czy 
spadające gwiazdy spełniają życzenia 
oraz dlaczego komety nie sprowadzają 
nieszczęść, to jak najszybciej wybierzcie 
się w kosmiczną podróż razem z nami! 
Autorka: Karolina Bąkowska poświę-
ciła się astronomii, ma doktorat z fizyki 
o tej specjalności. Już w wieku dwóch 
lat pytała, gdzie na niebie jest Kasjo-
peja oraz dlaczego Słońce świeci. 
Ilustratorka: Asia Gwis – graficzka, 

absolwentka Wydziału Grafiki i Malar-
stwa ASP w Łodzi, dyplom w pracowni 
Grafiki Wydawniczej. Kocia mama 
i miłośniczka podróżowania. Wystawę 
można oglądać do połowy marca.

dysKusyJny KluB KsiążKi:
piąte spotKanie

6 marca 2020 (piątek) o 18:00 odbę-
dzie się kolejne spotkanie raszyńskiego 
DKK – tym razem omawiać będziemy 
zbiór krótkich form literackich Olgi 
Tokarczuk „Opowiadania bizarne”. 
Zainteresowanych uczestnictwem 
w  spotkaniach Dyskusyjnego Klubu 
Książki prosimy o wcześniejsze zgła-
szanie się do koordynatorki Dagny Mach 
(e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl, 
telefonicznie: 22 720 03 81).

mała KsiążKa – 
wielKi człowieK
W bibliotece głównej i filii w Jaworo-
wej wciąż można odbierać wyprawki 
czytelnicze w ramach projektu „Mała 
książka - wielki człowiek”. Każde dziecko 
w wieku przedszkolnym (roczniki 2014-
2017), które jest czytelnikiem biblio-
teki lub się do niej zapisze, otrzyma 
w prezencie zestaw, na który składają 
się: książka dostosowana pod wzglę-
dem formy i treści do potrzeb przed-
szkolaka oraz Karta Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej 
książki z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebra-
niu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich bro-
szura informacyjna przypomni o korzy-
ściach wynikających z częstego odwie-
dzania bibliotek i regularnego czytania 
dzieciom. Wyprawki wydawać będziemy 
do czerwca 2020. Projekt „Mała jest 
finansowany ze środków Ministerstwa 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa i realizowany przez 
Instytut Książki.

GMinna BiBlioteKa pUBliCZna
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powiatowe mistrzostwa w pływaniu w csr
16 stycznia br. Raszyńska pływalnia 
Centrum Sportu Raszyn gościła dzieci 
oraz młodzież w ramach Mistrzostw 
Powiatu w  pływaniu podczas XXII 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. To zawody organizowane przez cały 
rok szkolny w 16 dyscyplinach, przezna-
czone nie tylko dla dzieci i  młodzieży, 
która zawodowo trenuje daną dyscy-
plinę, ale także dla amatorów.  
 Podczas zawodów pływackich szkoły 
rywalizują drużynowo w dwóch kate-
goriach: dzieci oraz młodzież. Podczas 
zawodów w kategorii dzieci pływalnia 

w Raszynie gościła 4 szkoły:  Szkołę 
Podstawową Nr 2 z Brwinowa, Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II w Micha-
łowicach, Szkołę Podstawową nr 4 im. 
Jana Pawła II w Pruszkowie oraz gospo-
darzy Szkołę Podstawową w Raszynie. 
W kategorii młodzieży rywalizowały 
dwie drużyny: Szkoła Podstawowa 
w Raszynie oraz Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Pruszkowie. 
 Po zsumowaniu wszystkich cza-
sów w kategorii dzieci zarówno wśród 
dziewczynek jak i  wśród chłopców 
wygrał zespół Szkoły Podstawowej 

nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie, 
drugie miejsce wywalczyła drużyna 
gospodarzy czyli  Szkoła Podstawowa 
im. Cypriana Godebskiego w Raszy-
nie, trzecie miejsce po zaciętej walce 
z szkołą z Brwinowa wywalczyła szkoła 
z Michałowic.
 Podczas rywalizacji w kategorii mło-
dzieży wśród dziewcząt lepszy okazał 
się zespół z Pruszkowa natomiast wśród 
chłopców zespół gospodarzy pokonał 
drużynę z Pruszkowa.

Monika Bień Centrum Sportu Raszyn

pod znakiem siatkówki
Jesienny sezon w  Centrum Sportu 
Raszyn, rozpoczął się na pod znakiem 
siatkówki. Już od października na naszej 
hali sportowej można było zobaczyć 
rozgrywki MWZPS II Ligi Kadetów (U 16 
chłopcy). Siatkówka zrobiła ogromną 
karierę od tradycyjnej gry rekreacyjnej 
do sportu olimpijskiego. Sport ten jest 
również jedną z dyscyplin sportowych, 
które wpływają bardzo korzystnie na 
prawidłowy i harmonijny rozwój fizyczny 
i psychiczny młodego człowieka.
 W sobotę 26 października kadeci 
z  drużyny UKS Orlęta Raszyn, mieli 
okazję zmierzyć się z drużyną ENEA 
KKS Kozienice. Był to mecz rewanżowy, 
ponieważ w swoim debiucie w II lidze, 
siatkarze z Raszyna zdobyli w Kozieni-
cach 3 punkty, po emocjonującym spo-
tkaniu w którym wygrali 3:1. Pierwszy 
set wygrany dość pewnie, bo (25:20), 
choć gra obu zespołów była pełna 
pomyłek i  nieprecyzyjności. W  dru-
giej części meczu było już dużo lepiej. 
Jeden z siatkarzy, Kacper Gołębiewski 

zanotował kilka asów serwisowych 
i punktowych ataków. Drugi set ponow-
nie wygrany przez Orlęta, tym razem 
(25:23). W trzecim secie zaczęła pro-
wadzić drużyna Orląt. Mimo wypra-
cowanej przewagi, tym razem prze-
graliśmy całego seta (22:25). Wbrew 
przegranej w trzeciej partii, zawodnicy 
UKS Orlęta nie zrazili się do dalszej gry. 
Licznie zgromadzeni kibice również bar-
dzo emocjonująco dopingowali naszych 
siatkarzy. Na kolejny czwarty set, dru-
żyna UKS Orlęta weszła w najmocniej-
szym ustawieniu. Od samego rozpoczę-
cia meczu, kadeci pokazali się z bardzo 
dobrej strony. Cały szereg mocnych 

ataków, sporo kombinacyjnej gry przez 
środek i podchwytliwe zagrywki spo-
wodowały, że gra była na wysokim 
poziomie oraz wyjątkowym wydarze-
niem. Przez cały set była utrzymywana 
dość duża przewaga, która zaowoco-
wała zwycięstwem w czwartym secie 
z wynikiem ( 25:17), a w całym meczu 
3:1. Mecz zakończył się zdobyciem 
kompletu punktów przez drużynę UKS 
Orlęta Raszyn. Kibice głośno oklaskiwali 
zwycięzców, a przez cały mecz aktywnie 
dopingowali swoich faworytów.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Justyna Sołtysiak Centrum Sportu Raszyn

CentrUM SportU raSZyn



BAL 
KARNAWAŁOWY 

W ŚWIETLIKU
Każdego roku w styczniu, czyli w środku 
karnawału, Świetlica Środowiskowa 
Świetlik w Rybiu zaprasza dzieci na BAL 
KARNAWAŁOWY. Obyczajem stało 
się, że wspólnie bawią się dzieci i  ich 
rodzice, babcie, ciocie i dziadkowie. Tak 
było i tym razem. W zabawach, tańcach, 
konkursach uczestniczyli wszyscy. A kto 
nie uczestniczył, ten kibicował. W każ-
dym razie zabawa była na 102. Obej-
rzyjcie Państwo zdjęcia, to się sami 
przekonacie.

Przedszkolaczek

Bal Karnawałowy w świetliKU


