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Warszawa, 26 lutego 2010 r.
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepod-
ległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnianie dążeń demokratycz-
nych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi 
komunistycznemu – stanowi się, co następuje:
 Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”(…) 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 1    

Trochę historii

27 września 1939 roku gen M. Tokarzewski 
– Karaszewicz wraz z grupą oficerów powo�
łał Służbę Zwycięstwu Polski, przekształconą 
w  Związek Walki Zbrojnej, a  następ�
nie w  Armię Krajową, która w  roku 1945, 
po wyparciu Niemców, stała się Delegaturą Sił 
Zbrojnych prawowitego rządu. Na jej bazie, 
w tym samym roku, utworzono organizację 
podziemną Wolność i Niezawisłość. W ten 
sposób zachowano ciągłość trwania Wojska 
Polskiego i przejmowania jego tradycji przez 
kolejne organizacje. 

Dla nich wojna nie skończyła się…

Rozprawę z Polskim Państwem Podziemnym 
Sowieci rozpoczęli natychmiast po wypar�
ciu Niemców z polskich ziem. Ujawniające 
się początkowo oddziały AK rozbrajano, 
a żołnierzy rozstrzeliwano na miejscu lub 
wywożono w nieznane. Trudno się dziwić, 
że rodziło to opór wobec nowego okupanta, 
a wielu dowódców podziemnej armii skła�
niało do pozostawania w podziemiu. Nawet 
Ci, którzy początkowo rozpuszczali swoje 
odziały, jak Łupaszka, czy Zapora, wracali 
do lasu razem z żołnierzami, dowiedziawszy 
się o pacyfikacji Lubelszczyzny, Białostocczy�
zny, czy wschodniego Mazowsza. Rozpoczęli 
heroiczny bój przeciw najpotężniejszej armii 
świata, niosącej ze sobą nieludzką ideologię 
komunistyczną, zatruwającą serca i  umy�
sły, niszczącą tradycję narodową, a  wdra�
żaną przez oddziały NKWD, policję poli�
tyczną okrutniejszą niż gestapo, Informację 
Wojskową i Urząd Bezpieczeństwa złożony 
z komunistów wykształconych w tym celu 
przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrz� Spraw Wewnętrz�
nych Związku Radzieckiego.

Żołnierze wyklęci, niezłomni … 
i zapomniani?

Ich walka zdawała się nie mieć końca. Począt�
kowo liczyli na wybory zapewnione przez 
Jałtę, a gdy te zostały sfałszowane, na trzecią 
wojnę światową. Potem już tylko wiedzieli, 
że o wolną Polskę prowadzą walkę na śmierć 
i życie. Przegrywali w niej stopniowo, a ujaw�
niających albo złapanych ówczesne władze 
osadzały w więzieniach, torturowały i zabijały, 
zakopując ciała we wspólnych, nieoznaczo�
nych grobach.  IPN cały czas odnajduje doły 
śmierci wypełnione po brzegi szczątkami. 
Szacunki wskazują na ponad dwadzieścia 
tysięcy zamordowanych, którzy mieli zostać 
nieodnalezieni, a jeżeli już, to nierozpoznani. 
 Sowiecki reżim walczył nie tylko z nimi, 
ale i z pamięcią o nich. Radio i prasa przedsta�
wiały ich, jako bandytów, tchórzy i sadystów. 
Do oszczerczego chóru włączyli się reżyserzy, 
poeci i pisarze nagradzani za to kolejnymi 
zamówieniami, premiami, orderami. Cała 
przestrzeń publiczna wypełniła się kłam�
stwem. Na tablicach ogłoszeń wywieszano 
plugawe plakaty. Uczelnie wydawały pseu�
donaukowe publikacje o charakterze wyłącz�
nie propagandowym. Od śmierci ostatniego 
z nich, Lalka, w 1963 r. aż do pó�nych lat dzie� aż do pó�nych lat dzie� do pó�nych lat dzie�
więćdziesiątych taka „prawda” o wprowadza�
niu władzy ludowej była upowszechniona. 
Z obawy przed represjami nawet w domach 
o tym nie rozmawiano.
 Sytuację zmieniło powołanie w  1999 r. 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ściga�
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
który przejął prace Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce rozszerza�
jąc je o lata dyktatury sowieckiej. Wykonując 
mrówczą pracę historycy i publicyści, zaczęli 
stopniowo dochodzić prawdy o Żołnierzach 

Wyklętych. Kolejne artykuły i dokumenty 
pokazywały prawdziwe biografie bohaterów. 

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

W  2001 roku  Sejm Rzeczypospolitej Pol�
skiej  po raz pierwszy uhonorował żołnie�
rzy organizacji WiN, podejmując uchwałę 
uznającą  „zasługi organizacji i  grup niepod-
ległościowych, które po zakończeniu  II wojny 
światowej zdecydowały się na podjęcie nierów-
nej walki o  suwerenność i  niepodległość Pol-
ski”.2 Kolejny raz, uchwalając przywołaną 
na wstępie ustawę, rozpoczętą przez Prezy�
denta Lecha Kaczyńskiego, a  zakończoną 
3 lutego 2011 r. przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego3, która ustanowiła 1 marca 
– Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych. Datę zaproponował Prezes IPN 
Janusz Kurtyka, przywołując dzień zamor�
dowania w więzieniu mokotowskim strza�
łami w tył głowy prezesa Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ppłk Łuka�
sza Cieplińskiego i jego sześciu najbliższych 
współpracowników. 
 Dziś „Żołnierze Wyklęci” nie są już zapo�
mniani. Prawda o nich jest coraz powszech�
niejsza i, można powiedzieć, że dociera 
wszędzie, sprzeciwiając się odsyłaniu ich 
w niepamięć. Kształtuje postawy dzisiejszych 
Polaków, które coraz bardziej wpisują się 
w słowa siedemnastoletniej Inki � Danusi Sie�
dzikówny, sanitariuszki z oddziału Łupaszki, 
która w grypsie wysłanym z gdańskiego wię�
zienia, przed rozstrzelaniem w 1946 r. napi�
sała: „Jest mi smutno, że muszę umierać. 
Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się 
jak trzeba”. To ostatnie zdanie najlepiej stresz�
cza cały testament Żołnierzy Wyklętych, 
a może lepiej Niezłomnych. 

Jacek Kaiper

1  Druk sejmowy nr 2854. orka.sejm.gov.pl.
2  Jerzy Bukowski, POKiN: O uczczenie „żołnierzy wyklętych”. salon24.pl
3  Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160.
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Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy.
        Zbigniew Herbert

WYKUCI w SKALE WIECZNEJ PAMIĘCI
„Wierni, Nieugięci – Żołnierze Wyklęci!” 
to  program historyczny, który w  ramach 
obchodów Narodowego Dnia „Żołnierzy 
Wyklętych” ustanowionego przez Sejm Rze�
czypospolitej Polskiej na dzień 1 marca, obej�
rzeliśmy w Centrum Kultury Raszyn. Tak jak 
w ubiegłym roku inicjatorem i autorem sce�
nariusza obchodów był Krzysztof Będkow�
ski, wspomagany przez Dominika Chmie�
lewskiego, pracownika Urzędu Gminy Raszyn 
oraz Mariusza Smolichę kierownika Świetlicy 
Środowiskowej.
 Program, w słowach i muzyce, wierszach 
i filmie prezentował dramat życia, śmierci 
i zacierania pamięci o niezwykłych Polakach, 
który za swoje działania ponieśli najwyż�
szą cenę – nie tylko okrutną śmierć, ale też 
oszczerstwa, kłamstwa, a na koniec wielolet�
nią niepamięć. 
 Uc ze s t n i c y  p ro g ra m u :  Ma ł g o r z a t a 
Sobieska, Krzysztof Będkowski, Franciszek 
Jędrzejczyk, Dominik Chmielewski, Wero�
nika Lechańska, Ada Niewiadomska, Bartek 
Janusz, Dawid Żytek i Filip Bilski przywoływali 
słowa definiujące historię życia żołnierzy, któ�
rzy po latach walki z okupantem hitlerowskim 
przystąpili do walki z okupantem sowieckim. 
Przytaczali słowa zobowiązania, jakie pozo�
stawił im ostatni rozkaz Komendanta Armii 
Krajowej gen. Brygady Leopolda Okulickiego 
„Nied�wiadka”: „Wojna się nie skończyła [..]. 
Nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko 
w  całkowicie suwerennym, niepodległym 

i sprawiedliwie urządzonym Państwie Pol�
skim[..] Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą 
swą pracę i działalność prowad�cie w duchu 
odzyskania pełnej niepodległości Państwa”. 
A także słowa Św. Jana Pawła II, który 18 maja 
1994 r. powiedział: „Trzeba wspomnieć wszyst�
kich, zamordowanych rękami także polskich 
instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostają�
cych na usługach systemu przyniesionego ze 
wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypo�
mnieć przed Bogiem i historią, aby nie zama�
zywać prawdy naszej przeszłości, w tym decy�
dującym momencie dziejów”, rozpoczynające 
proces odkłamywania historii Polski przez 
przywracanie pamięci naszych powojennych 
bohaterów. Usłyszeliśmy też treść ustawy 
uznającej 1 marca Narodowym Dniem „Żoł�
nierzy Wyklętych”, której legislację rozpoczął 
w 2010 r. Prezydent Lech Kaczyński, a zakoń�
czyło uchwalenie przez Sejm w 2011 r.
 W  historyczny opis sytuacji, w  jakiej 
po zakończeniu II wojny światowej znala�
zło się polskie podziemie niepodległościowe, 
wprowadziła zebranych Pani Małgorzata 
Sobieska, a uczniowie gimnazjum w Raszynie 
zaprezentowali wiersz Herberta „Wilki”, Tade�
usza Sikory „Żołnierzom NSZ” oraz napisany 
w 1946 r. przez nieznanego autora przejmu�
jący wiersz „Bandyci”. Fragmenty wierszy, tek�
stów, słów przeplatały utwory śpiewane przez 
chór ze Świetlicy Środowiskowej prowadzony 
przez Pawła Wiśniewskiego i Joannę Young 
oraz chór z  Gimnazjum.  Wysłuchaliśmy 

też koncertu  Mateusza Rulskiego�Bożka, 
który  zaśpiewał, przy wtórze gitary, kilka 
utworów o walce, wolności i niepodległości. 
Na zakończenie prowadzący zaprezentowali 
film „Dzieci Kwatery Ł”, pokazujący, trwający 
do dziś, dramat rodzin Żołnierzy Wyklętych.
 Obchody Narodowego Dnia „Żołnie�
rzy Wyklętych” zgromadziły wielu widzów 
w rozległej Sali widowiskowej Centrum Kul�
tury Raszyn. Uczestniczył w nich Wójt Andrzej 
Zaręba, jego z�ca Marzena Lechańska, Prze�
wodniczący Rady Gminy Dariusz Marcin�
kowski i  wielu radnych, Proboszcz Parafii 
w Raszynie ks. Prałat Zdzisław Karaś oraz ks. 
Stanisław, dyrektorzy gminnych placówek 
oświatowych i wielu mieszkańców. Dziękując 
organizatorom i wykonawcom wójt Andrzej 
Zaręba powiedział, że podstawowym przesła�
niem, jakie popłynęło ze sceny Centrum Kul�
tury Raszyn, było potwierdzenie, że jesteśmy 
wielkim narodem, który nie zapomina o swo�
ich bohaterach. 
 Gmina Raszyn, po raz kolejny, okazała się 
być środowiskiem patriotycznym, któ�
remu zależy na przywracaniu pamięci tych 
cichych, zamordowanych skrycie i pochowa�
nych w ukryciu i zapomnianych przez lata 
bohaterów, prezentujących postawy życiowe 
nadal budzące respekt i podziw. To też znak, 
że „Żołnierze Wyklęci” przestają być „Żołnie�
rzami Zapomnianymi” To dobrze, że tak się 
toczą karty historii. Naszej historii. 

Małgorzata Kaiper

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Wójt Andrzej Zaręba dziękuje wykonawcom  © M. KaiperUczniowie Gimnazjum  © M. KaiperMałgorzata Sobieska, Krzysztof Będkowski i chór z Gimnazjum  © M. Kaiper
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Jak skontaktować się z radnym?
W ostatnich wyborach samorządowych, wybraliśmy 21 radnych Gminy Raszyn. W każdym z okręgów mandat uzyskała osoba, którą więk-
szość mieszkańców uznała za najlepszego reprezentanta jej interesów. Aby ułatwić Państwu kontakt z radnymi poniżej podaję ich zdjęcia, 
numery telefonów i adresy mailowe. Na stronie internetowej gminy: www.raszyn.pl, znajdzie też Państwo informacje o dyżurach radnych, 
terminach i porządku obrad sesji Rady Gminy oraz skład komisji stałych. Warto też pamiętać, że radny, w związku z wykonywaniem man-
datu, korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

W urzędzie Gminy Raszyn, w pokoju 115 (pierwsze piętro) znajduje się 
biuro Rady Gminy Raszyn, obsługiwane przez pracownika Urzędu 
Gminy. Bezpośredni numer telefonu to 22 701 78 80, a adres mailowy: 
radagminy@raszyn.pl. 
 W Biurze Rady odbywają się też dyżury radnych: w każdy ponie�
działek, w godzinach od 16�18. 
 Informacje o nich znajdziecie Państwo również na stronie gminy: 
www.raszyn.pl w zakładce Rada Gminy.

Małgorzata Kaiper

KONTAKTY DO RADNYCH

Elżbieta Marzec-Szeląg  
tel. 668 309 456 
e�mail: tadel51@neostrada.pl

Ireneusz Koper Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, 
Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 606 187 899

Andrzej Robakiewicz 
tel. 600 914 009  
e�mail: andrzej_robakiewicz@interia.pl

Agnieszka Boczkowska 
tel. 501 494 475  
e�mail: agnieszkab.0177@gmail.com

Barbara Hejczyk 
tel. 795 858 358 
e�mail: basia0912@o2.pl

Barbara Turek  
tel. 606 507 790 
e�mail: bturek614@gmail.com

Anna Wieteska 
tel. 792 005 545 
e�mail: anna.wieteska@interia.pl

Tadeusz Pawlikowski Przewodniczący Komisji Budżetu, 
Inwestycji i Mienia Komunalnego
tel. 502 211 049  e�mail: pawlikowski.tadeusz@gmail.com

Anna Matracka
Wiceprzewodnicząca Rady 
tel. 601 181 035 e�mail: amatracka@gazeta.pl 

Agata Kuran-Kalata 
tel. 505 793 955

Teresa Nowak Przewodnicząca Komisji Zdrowia, 
Spraw Społecznych i Profilaktyki
tel. 505 087 617  e�mail: tnowak.janki@gmail.com 

Sławomir Ostrzyżek
Wiceprzewodniczący Rady 
tel. 501 826 342  e�mail: s.ostrzyzek@itp.edu.pl

Henryk Góras 
tel. 507 004 202 
e�mail: info@henpol.pl

Janusz Hoffman  Przewodniczący Komisji Planowania 
Przestrzennego i Inwentaryzacji
tel. 668 499 439  e�mail: hoffmanjanusz@tlen.pl

Andrzej Górecki  Przewodniczący Komisji Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. 601 202 937  e�mail: rybie2@op.pl

Maria Izabela Makarska Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
tel. 501 935 212  e�mail: izabela.makarska@wp.pl

Ryszard Kowalczyk  
Przewodniczący Komiji Rewizyjnej
tel. 506 623 107

Krystyna Górska 
tel. 696 918 144
e�mail: krystynarybie@gmail.com

Ewa Surmacz 
tel. 503 029 716 
e�mail: cerber.raszyn@interia.pl

Marek Bańburski  
tel. 600 899 351 
e�mail: marekbanburski@gmail.com

Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący Rady 
tel. 504 085 212 e�mail: marcinkowski@poczta.fm
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KOMISJE RADY GMINY RASZYN

Praca w Komisjach stałych Rady Gminy Raszyn

Od początku kadencji Rada Gminy Raszyn 
spotkała się cztery razy. Odbyło się też wiele 
spotkań w Komisjach. Część z nich służyła opi�
niowaniu uchwał podejmowanych na sesjach, 
a część tworzeniu planów pracy Komisji. W tej 
bowiem kadencji robi to nie tylko, zobo�
wiązana Statutem Gminy – Komisja Rewi�
zyjna, ale też inne Komisje. Plany zawierają 
zestaw problemów, które wydają się być 
najważniejsze dla mieszkańców. Zdarza się 
też, że posiedzenie komisji zostaje zwołane 
w związku z interwencjami podejmowanymi 
na skutek pism mieszkańców. W posiedze�
niach uczestniczą członkowie komisji, Wójt 
Andrzej Zaręba i  jego zastępcy, sekretarz 
gminy p. Jolanta Osowiecka, a także pracow�
nicy właściwych referatów, inni radni i sołtysi 
i zaproszeni goście.  Poniżej, w dużym skrócie 
prezentuję Państwu problemy analizowane 
podczas spotkań poszczególnych Komisji, 
pragnąc przybliżyć pracę radnych. 
 Podczas spotkań Komisji Porządku 
P u b l i c z n e g o,  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a 
i Rolnictwa, którym przewodniczył Andrzej 
Górecki, radni analizowali m. in. kwestię par�
kowania przy warsztatach samochodowych, 
poprawy organizacji ruchu na połączeniu 
Falenckiej i Olszynowej oraz Długiej i War�
szawskiej w Dawidach, rozpoczęcia prac nad 
wdrożeniem karty mieszkańca gminy Raszyn, 
a także podziału osiedli Raszyn I i Raszyn II na 
mniejsze jednostki. Podczas kolejnej komisji 
analizowano opcje usytuowania PSZOK�u, 
sposoby egzekwowania utrzymania porządku 
przez właścicieli nieruchomości oraz sku�
teczność funkcjonowania gminnego moni�ść funkcjonowania gminnego moni� funkcjonowania gminnego moni�
toringu, którego centrala umieszczona jest 
w komisariacie raszyńskiej policji. W trakcie 
spotkania radni odwiedzili komisariat, pozna�
jąc warunki pracy oraz problemy z jakością 
gminnego monitoringu. W spotkaniach, poza 
członkami komisji uczestniczyli pracownicy 
urzędu gminy, mieszkańcy, a także przedsta�
wiciele policji. Na wniosek Przewodniczącego 
Komisji odbyło się również spotkanie, w trak�
cie którego analizowano kwestię udziału pra�
cowników gminy i sołtysów w roznoszeniu 
do mieszkańców nakazów płatniczych oraz 

zasad wydatkowania środków, rozdyspono�
wanych przez sołectwa i osiedla na wyjazdy 
i  pikniki oraz dofinansowanie Klubów 
Seniora, a niewyodrębnionych w budżecie 
gminy.  
 Spotkania Komisji Zdrowia, Spraw Spo-
łecznych i Profilaktyki koncentrowały się na 
analizie gminnego zasobu mieszkaniowego, 
dużej ilości osób, które oczekują na lokale, 
zadaniach, jakie realizuje Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz badaniach diagno�
stycznych dla mieszkańców. W tej ostatniej 
kwestii komisja spotkała się z przedstawi�
cielami Fundacji Ronalda McDonalda, która 
wykonuje ultrasonograficzne badania dia�
gnozujące stan narządów wewnętrznych 
dzieci i pozytywnie zaopiniowała dofinanso�
wanie ich z budżetu gminy. Komisja przyjęła 
też plan pracy na 2015 rok przygotowany przez 
Przewodniczącą Komisji Teresę Nowak.
 Komisja Rewizyjna, której przewodniczy 
Ryszard Kowalczyk, spotkała się, aby usto�
sunkować się do skargi na GOPS. Po szcze�
gółowej analizie i stwierdzeniu, że zarzutu 
nie potwierdziła żadna dokumentacja, skarga 
została jednogłośnie odrzucona.  
 W trakcie spotkania Komisji Planowa-
nia Przestrzennego i Inwentaryzacji, której 
przewodniczy Janusz Hoffman, decydowano 
o kolejności przystępowania do uchwalania 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Akceptując propozycję Referatu Urbani�
styki i Planowania Przestrzennego, ustalono, 
że jako pierwsze zostaną przygotowane kom�
pleksowe plany dla terenów, które, zgod�
nie ze studium, mają być przeznaczone pod 
zabudowę usługową. Dotyczy to 5 obszarów, 
o łącznej powierzchni 270 ha. Radni nie mieli 
wątpliwości, że dzięki uruchomieniu tych 
terenów, gmina uzyska ogromną szansę 
rozwoju. 
 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu 
i Współpracy z Organizacjami Pozarządo-
wymi zajmowała się zasadami udzielania 
stypendiów najlepszym sportowcom w gmi�
nie oraz możliwością powołania Akademii 
Piłki Siatkowej, z propozycją której wystąpił 
Adam Nowik.

 Komisja Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, której przewodniczy Maria 
Izabela Makarska spotkała się dwukrotnie. 
Pierwsze spotkanie, zorganizowane w stycz�
niu, służyło zaopiniowaniu uchwał zwią�
zanych ze zmianami w gminnych instytu�
cjach kultury, zaś podczas drugiego, które 
miało miejsce 24 lutego, radni pochylili się 
nad  gminnymi kryteriami przyjmowania 
dzieci do placówek przedszkolnych. Poza tym 
Komisja, na wniosek radnej Elżbiety Marzec 
Szeląg, wybrała się do Słomina, aby obejrzeć 
lokal, który może być wynajęty przez gminę 
na świetlicę dla mieszkańców. 
 Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia 
Komunalnego, z przewodniczącym Tade�
uszem Pawlikowskim, spotykała się kilkakrot�
nie, koncentrując się na opiniowaniu zmian 
do uchwały budżetowej oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, które były wprowa�
dzane pod obrady Rady Gminy.

Powołanie nowej instytucji kultury

Podczas IV Sesji Rady Gminy, zwołanej w dniu 
12 lutego, na wniosek Wójta Andrzeja Zaręby, 
została powołana w gminie nowa instytu�
cja kultury pod nazwą „Centrum Kultury 
Raszyn” w Raszynie. Siedzibą CKR jest oddany 
do użytkowania w ubiegłym roku budynek 
przy Al. Krakowskiej 29A w Raszynie, a pod�
stawą działania Statut stanowiący załącznik 
do uchwały.
 Należy mieć nadzieję, że na tym zakoń�
czą się problemy z uruchomieniem placówki. 
Wcześniej, na przeszkodzie stało kilkudziesię�
cioletnie pomijanie w działaniach inwestycyj�
nych gminy wykończenia budynku i pozosta�
wiania go w stanie „wiecznej ruiny”, a potem, 
kiedy już powstanie nowoczesnej pla�
cówki stało się faktem, rozpoczęła się walka 
o utrudnianie jej uruchomienia. Na szczęście 
wszystko wskazuje na to, że już wkrótce budy�
nek zacznie tętnić życiem. Jednym z pierw�
szych kroków będzie zapewne wyłonienie, 
w drodze konkursu, dyrektora placówki.

Małgorzata Kaiper
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Czas na podatki od nieruchomości
Już niedługo każdy z właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy otrzyma decy-
zję o wysokości podatku od nieruchomości na bieżący rok. Poniżej prezentujemy Państwu 
stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego. Ich wysokość, decyzją Rady 
Gminy Raszyn, nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku

Rodzaj podatku Stawka 
podatku

Grunty związane z prowadzaniem działalności gospodarczej 0,70 zł

Budynki związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej o  pow. użytkowej poniżej 
1000 m2 15,00 zł

Budynki związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej o  pow. użytkowej powyżej 
1000 m2 20,51 zł

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa�
nym materiałem siewnym 8,30 zł

Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00 zł

Grunty pozostałe 0,22 zł
Budynki mieszkalne 0,55 zł
Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie wodne 3,74 zł

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,46 zł

Wartość budowli 2%

Stawka podatku rolnego będzie wynosiła:
<right> Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospo�
darstw rolnych – 85,00 zł
<right> Od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów 
– 170,00 zł 
W  nadchodzącym roku stawka podatku 
leśnego będzie wynosiła 30,03 zł za 1 ha 
fizyczny lasu. 
 Kwoty podatku wynikające z przemnoże�
nia metrażu nieruchomości przez stawkę lub 
obliczenia jej procentowej wartości, znajdu�
jące się na decyzji, można płacić w ratach, któ�
rych terminy wypisane są na decyzji. Można, 
oczywiście podarek zapłacić jednorazowo. 

Kiedy dotrą do nas decyzje?
Z  uwagi na to, że pierwszą ratę podatku 
mija w  połowie marca, decyzja dotrze do 
nas dotrzeć przed tym terminem. Do około 
15% mieszkańców przychodzą z decyzjami, 
tradycyjnie, Sołtysi lub Przewodniczący Rad 
Osiedli. Wielu z nich twierdzi, że jest dobry 
sposób na odwiedzenie mieszkańców sołec�
twa czy osiedla i zorientowanie się w pro�
blemach, bolączkach czy wprost przeciw�
nie – sukcesach. Jest to wymierna pomoc 
szczególnie dla tych osób, które nie płacą 
podatku przez konto bankowe, a mają pro�
blem z wizytą w Urzędzie Gminy. Jest to też 

najskuteczniejszy sposób dostarczenia decy�
zji, a i często zapłaty podatku. 
 85% decyzji Referat Podatków wysyła 
listem poleconym, z potwierdzeniem odbioru, 
za pośrednictwem poczty. Każda taka wysyłka 
w 2014 r. kosztowała 6,10 zł. Łatwo obliczyć, 
że skoro spośród 13 500 wydanych decyzji, 
85% rozsyłanych jest za pomocą poczty, to 
koszt jednokrotnej wysyłki wynosi prawie 
75 000 zł. Część listów trzeba wysyłać dwu�
krotnie, co  znów podwyższa koszt, a  cza�
sem, dopiero trzecia wysyłka jest skutecznie 
odebrana. Cała procedura generuje bardzo 
wysokie wydatki. Z  tego względu w  tym 
roku Referat Podatków zaczął rozważać 
możliwość rozniesienia decyzji przez pra�
cowników gminy, którzy dostaliby za usługę 
połowę kwoty płaconej Poczcie Polskiej. Jeżeli 
nie przyniosą efektu prowadzone obecnie 
negocjacje obniżające ich usługi do 3,74 zł 
za przesyłkę, to właśnie rozwiązanie zosta�
nie najprawdopodobniej przyjęte. 

A może sołtysi?
Podczas spotkania w Urzędzie Gminy, które 
zorganizował Przewodniczący Komisji 
Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Radny Andrzej Górecki, Sołtysi 
i Przewodniczący Rad Osiedli wyrazili zain�
teresowanie roznoszeniem decyzji na takich 
samych zasadach jak gminni urzędnicy. Pro�
blem w tym, że musiałby wiązać ich z Urzę�
dem Gminy stosunek pracy. Ostatecznie 
ustalono, że w ciągu bieżącego roku zosta�
nie opracowany nowy system opłat za roz�
noszenie decyzji, który przynosząc oszczęd�
ności pozwoli wykonywać tę pracę naszym 
mieszkańcom.  

Małgorzata Kaiper
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Pomoc w wypełnianiu PIT-ów

Również w bieżącym roku w Urzędzie Gminy 
Raszyn w Raszynie przy ul. Szkolnej 2A, pra�
cownicy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 
będą przyjmować roczne zeznania podatkowe 
i pomagać w ich wypełnieniu w terminach: 

03 marzec 2015 r,  17 marzec 2015 r.,  14 kwie-
cień 2015 r. –  (wtorek) w godzinach od 10 - 15
W tym czasie do dyspozycji będzie też stano�
wisko komputerowe oraz pracownik pomaga�
jący przejść przez zawiłości systemu. Wszel�
kie informacje o elektronicznym składaniu 
zeznań podatkowych można uzyskać na stro�
nach internetowych www.portalpodatkowy.
gov.pl lub www.e�deklaracje.gov.pl. 

Szybki zwrot nadpłaty
dla rodzin wielodzietnych
Jak informuje Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Pruszkowie, Ministerstwo Finansów zobo�
wiązało się do zwrotu rodzinom wielodziet�
nym, spełniającym warunki do przyznania 
uprawnień Karty Dużej Rodziny, nadpłaty 
podatku w  ciągu 30 dni od dnia złożenia 
zeznania, pod warunkiem złożenia zezna�
nia drogą elektroniczną. Wszelkie informa�
cje na ten temat można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Raszyn kontaktując się z: Panią Beatą 
Czubak – 22 738 07 21 i Panią Moniką Piekut 
– 22 738 07 05. Warto z tego skorzystać.

Małgorzata Kaiper
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Karta Dużej Rodziny

Ustawą o Karcie Dużej Rodziny, z dnia 5 grud�
nia 2014 r., zostały wprowadzone na terenie 
całego kraju, zasady przyznawania człon�
kom  rodzin wielodzietnych, korzystniej�
szego od ogólnie obowiązującego dostępu 
do towarów, usług lub innych form działal�
ności. Prawo do posiadania karty przysługuje 
w rodzinie, w skład  której wchodzą: rodzice 
(rodzic) i co najmniej trójka dzieci będących 
na ich utrzymaniu. Dotyczy to dzieci do ukoń�
czenia 18 r. życia lub 25 r. życia, jeśli dziecko 
uczy się w szkole lub szkole wyższej. Bez ogra�
niczeń wiekowych dotyczy dzieci z orzecze�
niem o umiarkowanym albo znacznym stop�
niu niepełnosprawności.  Prawo do uzyskania 
karty jest niezależne od dochodu rodziny. 
Przysługuje również cudzoziemcom na pod�
stawie zezwolenia na pobyt stały.

Karta Dużej Rodziny
Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu 
członkowi rodziny, w  miejscu zamieszka�
nia rodziny. W Gminie Raszyn karty wydaje 
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, z sie�
dzibą w Raszynie, przy ul. Unii Europejskiej 3, 
tel. 22 378 14 83. Tam można pobrać wniosek 

i  uzyskać wszystkie potrzebne informa�
cje, które znajdują się też na stronie www.
rodzina.gov.pl. Do wniosku dołącza się doku�
menty potwierdzające uprawnienia do przy�
znania karty, w szczególności:
1)  w przypadku rodzica – dokument potwier�

dzający tożsamość oraz oświadczenie, 
że  rodzic nie jest pozbawiony władzy 
rodzicielskiej ani ograniczony we władzy 
rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka 
w pieczy zastępczej, w stosunku do co naj�
mniej trojga dzieci;

2)   w przypadku małżonka rodzica – doku�
ment potwierdzający tożsamość oraz akt 
małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończe�
nia 18. roku życia – akt urodzenia lub doku�
ment potwierdzający tożsamość;

4)   w  przypadku dzieci w  wieku powyżej 
18. roku życia – dokument potwierdzający 
tożsamość oraz oświadczenie o planowa�
nym terminie ukończenia nauki w danej 
placówce;

5)   w  przypadku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o  umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności 
w wieku powyżej 18. roku życia – doku�
ment potwierdzający tożsamość oraz 
orzeczenie o umiarkowanym albo znacz�
nym stopniu niepełnosprawności;

6)   w  przypadku dzieci umieszczonych 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka – postanowienie o umieszczeniu 
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka;

7)   w  przypadku osób przebywających 
w  dotychczasowej rodzinie zastępczej 
albo w rodzinnym domu dziecka, o któ�
rych mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej – oświadcze�
nie o  pozostawaniu w  dotychczasowej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka.

8)   cudzoziemcy okazują ponadto dokument 
potwierdzający ich prawo do zamieszkania 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Okazanie dokumentów  nie jest wymagane 
w jeśli wójt może bezpłatnie, we własnym 
zakresie, uzyskać dane niezbędne do usta�
lenia prawa do korzystania z  programu 
za pomocą urządzeń teletransmisji danych,  
np. korzystając z bazy PESEL. 
 Do chwili obecnej w Gminie Raszyn 87 
rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej 
Rodziny. Każda z  nich powinna otrzymać 
karty w ciągu 30. dni od złożenia kompletu 
dokumentów.
 Na stronie www.kartaduzejrodziny.pl  
znajduje się Interaktywna Mapa Partnerów, 
która zawiera informacje o firmach, z których 
towarów lub usług członkowie rodzin wielo�
dzietnych mogą skorzystać taniej.  W chwili 
obecnej jest to ponad 350 punktów na tere�
nie Warszawy, 25 w powiecie pruszkowskim 
i 8 w Gminie Raszyn. 

Małgorzata Kaiper, 
na podstawie informacji uzyskanych 

od pracownika GOPS Małgorzaty Kolmus

W 2015 r. nowe zasady ulgi na dzieci
Jak podaje Ministerstwo Finansów z począt�
kiem 2015 r. weszły w życie przepisy rozsze�
rzające zasady przyznawania ulg podatko�
wych na dzieci. Funkcjonująca od kilku lat 
ulga, to dla wielu rodzin znaczący zastrzyk 
poprawiający budżet rodziny. Jak się jednak 
okazało, nie mogła z niej skorzystać prawie 
połowa rodzin wielodzietnych z prozaicznego 
powodu: ich podatek był niższy niż wyso�
kość ulgi. Wprowadzone zmiany znacząco 
poprawiają właśnie ich sytuację. Istotne jest, 
że nowy system rozliczeń dotyczy już 2014 
roku.

Nowe zasady już w rozliczeniu 
za 2014 r.
W 2015 r. ulgi wynoszą: na pierwsze i drugie 
dziecko – 1.112,04 zł, na trzecie – 2.000,04 zł, 

a na każde kolejne 2.700 zł. Z nowych kwot 
odliczeń będzie można skorzystać już w roz�
liczeniu rocznym PIT za rok 2014.

Urząd skarbowy dopłaci…
Kolejna zmiana umożliwia skorzystanie z ulgi 
rodzinom, które z  racji za małych docho�
dów i podatku od nich, nie mogły jej odli�
czyć. Zmienione zasady wprowadzają dla 
podatników, których podatek jest niższy od 
ulgi na dzieci, zwrot różnicy z budżetu pań�
stwa. Dokonają tego urzędy skarbowe na 
takiej samej zasadzie jak zwracają nadpłatę 
podatku. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć 
łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdro�
wotne. Powyższa sytuacja dotyczy tych rodzin, 
w których przynajmniej jedno z rodziców 

płaci podatek dochodowy od osób fizycz�
nych (PIT), po to, aby ulga wspierała rodziny, 
których �ródłem utrzymania jest praca 
a nie zasiłek.

Poza tym bez zmian
Warto pamiętać również o  tym, że ulga 
na dzieci przysługuje jedynie podatnikom, 
którzy wychowują dzieci małoletnie, pełno�
letnie, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny 
lub rentę socjalną oraz pełnoletnie, uczące się, 
które w  roku podatkowym nie uzyskały 
dochodów przekraczających 3.089 zł. Tak jak 
w roku ubiegłym z ulgi nie będą mogły sko�
rzystać rodziny z jednym dzieckiem, których 
roczny dochód przekroczy 112 tys. zł.

Małgorzata Kaiper
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W GMINIE I W POWIECIE

Spółka Wodna
wychodzi na prostą
Wiosną ubiegłego roku delegaci, podczas 
walnego zebrania sprawozdawczego odwołali 
poprzedni zarząd Spółki Wodnej, nie udzie�
lając mu absolutorium. Zarząd pozosta�
wił po sobie wiele nieprawidłowości: braki 
w kasie, niezapłacone podatki, składki ZUS 
faktury, rozbuchaną administrację, a przede 
wszystkim dotację nie rozliczoną z gminą 
Raszyn. Dużo by też mówić o  dziurach 
w dokumentacji, które utrudniły wykonanie 
jakiegokolwiek bilansu. O tych sprawach pisa�
łam już kilkakrotnie. 
 Od tej pory minął prawie rok. 16 lutego br. 
członkowie zarządu Spółki Wodnej Raszyn: 
Przewodniczący Paweł Iwanicki i   jego 
z�ca Marcin Jończyk zwołali Walne Sprawoz�
dawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów. 
W spotkaniu uczestniczył Włodzimierz Gar� Włodzimierz Gar�odzimierz Gar�
czyński przedstawiciel Powiatu Pruszkow�
skiego, który sprawuje nadzór nad spółką, 
Wójt Andrzej Zaręba, jego z�ca Mirosław 
Chmielewski oraz wielu radnych i sołtysów. 
 Miniony rok, choć trudny z powodu braku 
dotacji z budżetu gminy Raszyn, można uznać 
za udany. Trudności, z  jakimi zmierzył się 
zarząd, stały się początkiem do przekształce�
nia sposobu funkcjonowania spółki. Jej głów�
nym dochodem, obok składek członkowskich, 
stały się wpłaty z zezwoleń wodnoprawnych, 
które dotychczas trafiały do kasy Związku 
Spółek Wodnych w  Piasecznie. Zamiast 
zatrudniać obce firmy i płacić im, jak wcze�
śniej, wygórowane kwoty, członkowie zarządu 
zakupili podstawowe narzędzia i samochód 
dostawczy oraz zatrudnili pracowników 
na umowy zlecenie. Zrezygnowali ze stałych 
pracowników biura, zmienili biuro rachun�
kowe, zmniejszyli koszty obsługi. W rezul�
tacie spłacili większość długów i wykonali 
szereg prac konserwacyjnych. Ze Związkiem 
Spółek Wodnych są w sporze sądowym, liczą 
jednak na uwzględnienie przez kontrahenta 
licznych niedoróbek w wykonanej pracy. Pozo�
staje dług wobec Gminy Raszyn, który może 
uniemożliwić uzyskanie dotacji przez kilka 
najbliższych lat. 
 Jeszcze rok temu wydawało się, że jedy�
nym sposobem jest rozwiązanie spółki. Dziś 
wydaje się, że idzie ku dobremu. Pełen opty�
mizmu jest Przewodniczący Zarządu Paweł 
Iwanicki, który na 2015 planuje dochody 
w wysokości 164 tys. zł, w tym 35 tys. ze skła�
dek członków i 129 tys. z zezwoleń wodno 
prawnych. Większość kwoty – 112  800 
pochłoną konserwacje rowów, 16 400 – zakup 
maszyn i urządzeń, a 24 600 – koszty obsługi 
biurowej i księgowej. To dobrze rokuje.

Małgorzata Kaiper

Budżet Powiatu Pruszkowskiego 
na rok 2015 uchwalony
30 stycznia odbyła się IV sesja Rady Powiatu 
Pruszkowskiego. Była to jedna z najważniej-
szych sesji, tzw. budżetowa. Podjęte zostały 
dwie najważniejsze uchwały na ten rok, a są 
to „Uchwała w  sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego” 
oraz „Uchwala Budżetowa na 2015 rok”.

Najważniejsze obszary w budżecie 

Uważam, że najważniejsze w budżecie są 
zapisy dotyczące czterech obszarów: szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa (zdrowot�
nego, mienia, a także dzieci i osób starszych), 
powszechnego dostępu do edukacji, kultury 
i sportu, współpracy między gminami wcho�
dzącymi w skład powiatu, a także inwestycje 
w ich infrastrukturę drogową, tak  moderni�
zację, jak też bieżące utrzymanie.

Zadania w Powiecie przewidziane 
dla Gminy Raszyn na 2015 r.

W  bieżącym roku wykonania doczeka się 
wiele dróg powiatowych leżących na naszym 
terenie. Zostanie wykonany projekt ronda 
na bardzo niebezpiecznym skrzyżowa�
niu ul Falenckiej i Olszynowej. Przebudowy 
doczekają się: Leszczynowa i  Źródlana, 
a także skrzyżowanie Leszczynowej z kra�
jową „siódemką”, gdzie powstanie sygnali�
zacja świetlna oraz lewoskręt. Około miliona 
złotych powiat przeznaczył na „nakładki”, 
w tym raszyńskie. Jest szansa, że jeśli poja�
wią się dodatkowe środki w budżecie – liczba 

zadań ulegnie zwiększeniu. Z takiego planu 
inwestycji na ten rok, jaki przewidzieliśmy dla 
Gminy Raszyn, możemy być bardzo zadowo�
leni. W porównaniu z poprzednimi latami 
Radni Powiatowi z Raszyna wynegocjowali 
naprawdę bardzo dużo. I to cieszy.

Plan pracy Komisji Budżetu

Jako Przewodnicząca Komisji Budżetu 
i Finansów w Powiecie Pruszkowskim musia�
łam także przygotować „Plan pracy komisji 
na rok 2015”. Poza standardowym opiniowa�
niem projektów uchwał Rady Powiatu oraz 
realizacją i rozpatrywaniem wniosków kiero�
wanych do tej komisji zaplanowałam także 
w miesiącu maju i pa�dzierniku tego roku 
tzw. „komisje wyjazdowe” do Gmin Powiatu 
Pruszkowskiego w celu wizji lokalnej. Spraw�
dzimy przebieg planowanych inwestycji oraz 
stan infrastruktury drogowej. Wiem, że jest 
to mój nowatorski pomysł, ale zyskał uznanie 
i został przegłosowany przez Radę Powiatu. 
Dodam, że Radni Powiatu poprzedniej kaden�
cji nie organizowali komisji wyjazdowych. 
Argumentem, jaki wskazałam jest kontrola 
realizacji inwestycji, bo drogi są dla nas bar�
dzo ważne. Do wizji lokalnej na terenie Gminy 
Raszyn zaproszę Włodarzy Raszyna oraz 
Radnych Gminy Raszyn. Chciałabym także, 
by mieszkańcy Raszyna aktywnie włączyli 
się. Byśmy razem mogli ocenić prace Powiatu 
na rzecz Raszyna.

Radna Powiatu Pruszkowskiego
Katarzyna Klimaszewska

Filia klubu HDK PCK „STRAŻAK”
przy OSP Falenty

Zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi 
Ambulans – parking kościoła św. Szczepana w Raszynie

17 maja  |  9 sierpinia  |  8 listopada

w godzinach od 900 – 1400

Potrzebny dowód osobisty i dobry stan zdrowia
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Muzyczne spotkanie Klubu Seniora z Raszyna
W dniu 05.02.2015 w sali widowiskowej GOK 
odbyło się comiesięczne zebranie Klubu 
Seniora z  Raszyna. Na zebraniu wystąpił 
zespół wokalny „Seniorki” oraz jego solistki 
panie Alicja Siewiera i  Izabela Makarska. 
Koncert składał się z dwóch części. Pierw�
sza część była nawiązaniem do Przeglądu 

Kolęd i Pastorałek, który w styczniu odbył się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Pruszkowie. 
Zostały zaprezentowane dyplomy i puchary, 
które panie Alicja Siewiera i Izabela Makar�
ska zdobyły w Pruszkowie, jako solistki�woka�
listki oraz za  występ w  duecie. Następnie 
zespół zaśpiewał kilka kolęd prezentowanych 

w  Pruszkowie, a  jego solistki zaśpiewały 
swoje kolędy konkursowe. Nie były to popu�
larne kolędy zwykle śpiewane w kościołach, 
ale takie mniej znane, jednak bardzo piękne 
i wzruszające zarówno wspaniałą melodią jak 
i ciekawymi tekstami.
 Druga część występu nawiązywała 
do obchodzonego niedawno Dnia Babci 
i Dziadka. Krystyna Lipińska recytowała oko�
licznościowe wiersze, a zespół i jego solistka 
Alicja Siewiera zaśpiewali kilka wesołych 
a zarazem dowcipnych piosenek, czym roz�
bawili publiczność, która domagała się bisów. 
Koncert prowadziła i piosenki zapowiadała 
Izabela Makarska.
 Na zakończenie wystąpiła nasza nieza�
wodna, raszyńska Hanka Bielicka, czyli Alina 
Wolska�Gryba. Ubrana w piękną, czerwoną 
suknię jak zwykle brawurowo wykonała 
monolog. 

Maria Izabela Makarska, 
wokalistka i radna Gminy Raszyn

Wielki Bal na Święto Tet
Wietnamski Nowy Rok, zwany Tết Nguyên Đan to wydarzenie o niezwykłej randze w kalen-
darzu.  Jego datę wyznacza się na podstawie kalendarza księżycowego, bardzo popularnego 
w wielu krajach Azji. W tym roku Święto Tet wypadło we czwartek 19 lutego, jednak już w nie-
dzielę 15 lutego odbyły się w naszej gminie obchody tej uroczystości.

Tet po wietnamsku oznacza spojenie na łody�
dze bambusowej i  symbolizuje moment 
przejściowy między starym, a  nowym. 
W Wietnamie przygotowania do jego obcho�
dów przypominają trochę gorączkę przed 
polskim Bożym Narodzeniem. Podobny jest 
też charakter tego święta – bardzo rodzinny, 
nastawiony na pozostawienie za sobą tego 
złego, co nas spotkało i co uczyniliśmy. To naj�
ważniejsze spośród wietnamskich wydarzeń 
religijnych. 
 W  naszej gminie zamieszkuje na stałe 
wielu Wietnamczyków. Właśnie dlatego, 
od trzech lat Gmina Raszyn, wraz ze Stowa�
rzyszeniem Wietnamczyków w Polsce organi�
zuje Noworoczny Bal dla dzieci z okazji Święta 
Tet. W tym roku przygotowaniami z naszej 
strony, zajął się p. Mariusz Smolicha, kierow�
nik „Świetlika” wspomagany przez pracow�
ników Urzędu Gminy. W organizację wyda�
rzenia włączyła się Ambasada Wietnamu 
w  Polsce. Ze względu na bardzo rodzinny 
charakter święta zabawa skierowana była 
przede wszystkim do najmłodszej widowni: 
uczniów gminnych szkół, przedszkoli oraz ich 
rodzin. Po przywitaniu gości, w tym pierw�
szego sekretarza Ambasady Wietnamu, pana 

Luong Quang Chinh, nastąpiła artystyczna 
część Balu. Zaczęła się od Tańca Lwów, trady�
cyjnego widowiska taneczno – aktorskiego, 
odgrywanego w rytm bębnów. Zabawiani 
przez konferansjera goście mogli obejrzeć 
wspaniałe pokazy taneczne i artystyczne przy�
gotowane przez raszyńską młodzież, zarówno 
wietnamskiego jak i polskiego pochodzenia. 
Nie zabrakło występu chóru pod auspicjami 
Stowarzyszenia Wietnamczyków, a  także 
pokazu sztuk walki. Dzięki pracy animatora, 
zebrane dzieci (często poprzebierane w karna�
wałowe kostiumy) miały możliwość nie tylko 
oglądać, ale też faktycznie uczestniczyć w tym 
wydarzeniu. Bez wątpienia na tym balu każdy 
znalazł coś dla siebie! Na zakończenie wszy�
scy zebrani goście zaproszeni zostali na bar�
dzo smaczny, tradycyjny wietnamski poczę�
stunek. A potem obejrzeli wspaniały pokaz 
fajerwerków.
 Tegoroczny Bal bardzo się udał – wzięło 
w nim udział bardzo wiele rodzin, zarówno 
polskich jak i wietnamskich. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłości więcej będzie podobnych 
imprez, dających szansę na intensywną inte�
grację mieszkańców wszystkich narodowości! 

Zofia Zajdel

WYDARZENIA

Wójt Andrzej Zaręba otworzył Bal © Nguyen Minh Thanh

Taniec Lwów © Nguyen Minh Thanh

Biały Lotos wykonuje taniec Flamenco © Nguyen Minh Thanh

Seniorki w trakcie występu © arch. Klubu
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INWESTYCJE

Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie
Gminy Raszyn w 2015 r.
W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym, 
przetarg na wycinkę i pielęgnację drzew 
na  terenie gminy wygrała nasza rodzima 
firma z Rybia – AGAdendron Sp. J. Zakładanie 
i Pielęgnacja Terenów, oferując cenę brutto 
91 145,00 zł. 

Przetarg na przebudowę ul. Rubinowej
Na początku marca powinno nastąpić rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ulicy Rubinowej. To grun�
towa obecnie droga, o długości 293 mb, położona w Rybiu, pomiędzy ul. Raszyńską a Raszynką. Po wybu�
dowaniu ulica będzie miała jezdnię o szerokości 5,5 m wykonaną z kostki betonowej, a z obu jej stron 
chodniki. W drodze umieszczone zostanie odwodnienie w formie kanału deszczowego z systemem reten�
cyjno � rozsączającym. Termin wykonania gmina planuje na 31 lipca br.

Przebudowa ul. Prusa w Raszynie
Do 30 czerwca zostanie przebudowana i zmodernizowana ulica Prusa w Raszynie Zachodnim. Spo�
śród 11 firm, jakie zgłosiły się do przetargu, najlepsze warunki zaoferowała firma „Fal�Bruk” z ul. Sara�
bandy w Warszawie, która dała się już poznać, jako szybki i rzetelny wykonawca. Za kompleksową 

przebudowę ul. Prusa, która jest obecnie dziurawą gruntówką, zażądała 487 080 zł brutto. Była to najniższa z zapro�
ponowanych kwot. Obok prezentujemy obecny wygląd ul. Prusa.

Bieżące remonty dróg 
w 2015 r. 
Co roku gmina wyłania wykonawcę, który 
remontuje drogi gruntowe oraz jezdnie, 
chodniki, place i zjazdy wykonane z ele�
mentów betonowych. Do jej zadań należy 
zarówno tzw. łatanie dziur, jak też pokry�
wanie całych nawierzchni ulic. W ramach 
tych działań, w poprzednich latach, wiele 
ulic zostało pokrytych destruktem, wiele 
dziur w drogach gruntowych załatanych. 
Dotyczy to tych traktów, które czekają 
w  kolejce na gruntowną przebudowę, 
a dzięki bieżącym naprawom mieszkańcy 
mogą z nich w miarę wygodnie korzystać. 
Do przetargu przystąpiły trzy firmy, z któ�
rych najlepszą ofertę dał  KRUSZYWOSORT 
z Radomia, oferując cenę 303 543 zł brutto. 
Warto dodać, że ta sama firma wygrała 
ubiegłoroczny przetarg oferując cenę 
o 30 tys. wyższą. 

Kanalizacja w Al. Krakowskiej
Na początku lutego rozstrzygnięte zostało postępowanie wyłaniające wykonawcę pro�
jektów budowlano�wykonawczych sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami w Raszynie 
i Falentach wzdłuż Al. Krakowskiej. Pierwsze zadanie obejmuje kontrakt: � Projekt budow�
lany oraz wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż Al. Krakowskiej 
na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn, a drugie – Projekt 
budowlany oraz wykonawczy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wzdłuż Al. Krakow�
skiej od nr 2 do nr 6 w miejscowości Raszyn i w miejscowości Falenty, 
 W wyniku postępowania, do którego swój akces zgłosiły 4 firmy, wybrano firmę  ALDAR 
Artur Soszyński Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych z Warszawy, która zaofero�
wała cenę brutto 41 692,20 zł. Zadania mają być zakończone do 30 listopada 2015 r. Warto 
dodać, że szacunkowa wartość zamówienia wynosiła ponad 87 tys. zł.

Remont dróg o nawierzchni bitumicznej
Gmina wybrała również, w wyniku przetargu, firmę, która w bieżącym roku zajmie się 
remontem dróg o nawierzchni bitumicznej. W ramach prac firma P.P.H.U. EFEKT Sp. z o.o. 
z Warszawy wykona remont asfaltowych dróg gminnych za kwotę 536 585 PLN.

Ul. Rubinowa © J. Kaiper

Ulica B. Prusa © J. Kaiper

Park w Raszynie © M. Kaiper
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Jak się buduje pomyślność gminy?
„Jest w  Polsce miejsce, w  którym mieszkańcy 
nie muszą płacić za wodę w kranach ani czekać 
w kolejce na mieszkanie komunalne. Dla wszyst-
kich dzieci są darmowe przedszkola i  obiady 
w szkołach, a lekarze w przychodniach czekają 
na pacjentów. Nawet bieda jest tam bogatsza, 
a śmierć przychodzi rzadziej.
 To nie żadna bajka, tylko codzienność miesz-
kańców niewielkiej gminy Kleszczów w woje-
wództwie łódzkim. Co roku do kasy gminy 
z podatków trafia ok. 255 mln zł, co daje jej od lat 
pierwsze miejsce w rankingach najbogatszych 
samorządów w  Polsce. Na głowę mieszkańca 
przypada więc po 42 tys. zł, podczas, gdy średnia 
w Polsce to 1, 3 tys. zł.” 1

 Kleszczów to wyjątek na mapie Polski. 
Podatki, które do kasy 5. tysięcznej gminy 
płaci od 10 lat kopalnia Bełchatów, nie mają 
równych w skali kraju. Na palcach jednej reki 
można policzyć kolejne samorządy, w któ�
rych dochód na głowę mieszkańca przekra�
cza 10 000 zł. Wśród gmin wiejskich to tylko 
Rewal w  zachodniopomorskim. Kolejna, 
sąsiadująca z  nami, Lesznowola uzyskała 
w  2013 r. wynik 7  606 zł. Jednak wzrost 
o  3200  zł w  stosunku do 2010 r. pozwala 
sądzić, że kryje się za tym dotacja, jaką gmina 
otrzymała od skarbu państwa w  postaci 
gruntów Zamienia i Mysiadła. Ich sprzedaż 
lub dzierżawa generuje znaczne wpływy 
do budżetu gminy. Potwierdza to, zwiększone 
o 30% od 2010 r., dochód w dziale Gospodarka 
Mieszkaniowa.
 Wyniki naszej gminy są mniej spektaku�
larne, choć w skali kraju wysokie. W rankingu 
Wspólnoty, uznanego pisma samorządo�
wego, zajmujemy 61 miejsce na 1552 gminy 
wiejskie w całym kraju.2 Z kolei rocznik staty�
styczny podaje, że dochód na jednego miesz�
kańca gminy Raszyn, który w 2010 r. wynosił 
3700 zł, w 2013 wzrósł do 4 114 zł, przy średniej 
powiatu pruszkowskiego 3662 zł.3 

Garść danych demograficznych

Ostatnie kilka lat przyniosło widoczne zmiany 
w wizerunku naszej gminy. Na jej mapie jest 
coraz mniej miejsc, w których by się nie działo, 
ale jak wiemy, wiele jest jeszcze do zrobienia. 
Szansą na kolejnych mieszkańców, których 
podatki zasilą gminę, jest wiele terenów, które 
plany zagospodarowania przeznaczają pod 
zabudowę mieszkaniową. Problemem może 
być ich normatyw: 1000 m2 pod dom wolno�
stojący, a 750 m2 pod segment bli�niaka, które 

powodują, że działki są drogie, a ich obszar 
za duży dla młodej, zapracowanej rodziny. 
Być może dlatego od 2010 r. do 2013 r. ilość 
mieszkańców u nas wzrosła o 289 osób, pod�
czas gdy w Michałowicach o 488, w Nada�
rzynie o 840, a w Lesznowoli aż o 2387 osób. 
Warto się nad przyczynami tego zjawiska 
pochylić.

Walka o mieszkańców

Od kilku lat samorządy walczą o  to, aby 
ludzie faktycznie zamieszkujący na ich tere�
nie i korzystający z zasobów gminy czy mia�
sta, również do ich budżetu odprowadzali 
swoje podatki. Łatwo bowiem wyliczyć, 
że  z  każdego 1000 zł podatku płaconego 
przez osoby fizyczne – 370 zł skarb państwa 
przelewa na rachunek bankowy gminy. Tej, 
w której dana osoba płaci podatki. Jeśli zatem 
mieszkam tu, a moje podatki wpływają tam, 
to wzbogacam nie siebie, ale zupełnie obce 
osoby. To nie jest rozsądne!
 Szacunki policyjne wskazują na to, 
że w Gminie Raszyn może mieszkać nawet 
50% mieszkańców więcej. Są to zarówno 
osoby przebywające tu czasowo w wynajętych 
mieszkaniach czy pokojach, jak też ci, którzy 
po wybudowaniu domów, nadal płacą podatki 
zgodnie z wcześniejszym miejscem zamiesz�
kania. Można pokusić się o szacunkowe wyli�
czenie: skoro w  2013  r. gmina otrzymała 

z budżetu państwa tytułem udziału w podat�
kach 30 03 958 zł, to przy urealnieniu ilości 
mieszkańców tylko o ¼ – dodatkowy dochód 
wyniósłby ok. 7, 5 mln zł. A za te pieniądze 
można: wybudować przedszkole, wyremon�
tować gruntownie kilkanaście ulic, poło�
żyć kilka kilometrów kanalizacji…. Może 
nie byłoby u nas tak dobrze jak w Kleszczo�
wie, ale na pewno lepiej niż jest.

Wystarczy ZAP3

Niektóre gminy w  staraniach o  wpływy 
do budżetu obiecują nowym mieszkańcom 
liczne gratyfikacje. To wątpliwa droga, ponie�
waż przywileje omijają praworządnych, któ�
rzy dawno swój obowiązek spełnili. Nie budzą 
natomiast sprzeciwu różnego typu ulgi, które 
dotyczą jedynie zameldowanych. U nas to niż�
sza cena wejścia na basen, czy pierwszeństwo 
w przyjęciu dziecka do przedszkola. Bezpo�
średnią korzyścią jest też każada nowa inwe�
stycja, która poprawia standard naszego życia.
 Każda osoba mieszkająca w  gminie 
Raszyn, której podatki wzbogacają inną 
gminę, może to zmienić meldując się, albo 
dołączając do zeznania podatkowego 
za 2014 r. druk ZAP3, w którym wpisuje aktu�
alne miejsce zamieszkania. To wystarczy, 
aby wziąć udział w budowaniu naszej gmin�
nej zamożności.

Małgorzata Kaiper

MELDUJEMY SIĘ, BO WARTO

Zamelduj się w Raszynie

1  wSieci, Nr 7 (116)2015, str.97
2  http://www.wspolnota.org.pl/uploads/media/Bogactwo_gminy_wiejskie_2013.pdf
3  http://warszawa.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_mazowieckie/portrety_gmin/pruszkowski/1421062_raszyn.pdf
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Zaginęła mała, ruda suczka, 
wielkość do łydki, ma czerwoną 
obrożę, jest bardzo nieufna. 
Bardzo proszę o kontakt, jeśli ktoś ją 
widział:

tel. 604 16 87 99 
lub 692 00 64 84

RÓŻNE SPRAWY

„Warszawa Nocą” – wycieczka mieszkańców Puchał
Dnia 18.01.2015 r. (niedziela) dla chętnych 
mieszkańców zorganizowaliśmy wyjazd 
do Warszawy na świąteczne iluminacje mia�
sta „Warszawa Nocą”. Przy fajnej pogodzie, 
w radosnej atmosferze miło spędziliśmy nie�
dzielne popołudnie.
 Zaczynaliśmy od Wilanowa – gdzie jest 
labirynt „Zaczarowana kraina Alicji”, Ogród 
Świateł oraz karoca i fontanna na dziedzińcu 
pałacowym, podświetlenie Kościoła Św. Anny 
� w ramach planu iluminacji ciekawych obiek�
tów historycznych i o ciekawej architekturze. 
 Potem przejechaliśmy traktem królewskim 
� Wilanowska, Aleja Sobieskiego, Belweder�
ska, Aleje Ujazdowskie. Zatrzymaliśmy się na 
Placu na Rozdrożu � tu znajdowała się karoca 
Królowej Śniegu ciągnięta przez 2 renifery, 
potem spacerowaliśmy pod świetlnym bal�
dachimem ulicą Agrykoli i po oświetlonych 
Łazienkach Królewskich – Aleją Chińską 

ze spacerującymi postaciami z epoki (prze�
łom XIX i XX wieku), podziwialiśmy podświe�
tlone obiekty m.in. Pałac na Wyspie i Teatr na 
Wyspie.
 Potem wróciliśmy do busa – przejechali�
śmy jeszcze raz częścią Traktu Królewskiego 
do ronda de Gaulle’a,  a następnie mostem 
Poniatowskiego, ulicą Francuską i Paryską na 
Saskiej Kępie do ronda, gdzie jest Dom Kul�
tury Saskiej Kępy i stoi tam postać kobieca 
w stroju z epoki (jak w Łazienkach). 
 Wróciliśmy na lewą stronę Warszawy: 
Nowym Światem przejechaliśmy do przy�
stanku przy Kościele Św. Anny w Warszawie, 
po drodze zobaczyliśmy dekorację z paraso�
lek, bombek, prezencikiów, tron królewski, 
ciuchcię i  kominek. Spacerowaliśmy rów�
nież po Starym i Nowym Mieście – po Placu 
Zamkowym, gdzie stała choinka mająca 
27  metrów wysokości, ozdobiona bardzo 

kolorowo. Podziwialiśmy oświetlenie fasady 
Zamku Królewskiego oraz fasad budynków 
przy rynku po stronie Jana Dekerta (gdzie jest 
Muzeum Historii m.st. Warszawy � północna 
strona rynku). 
 Wróciliśmy do busa i przejechaliśmy Kra�
kowskim Przedmieściem, Świętokrzyską, 
Marszałkowską, Grzybowską i  przez Plac 
Grzybowski do Emilii Plater, a dalej Alejami 
Jerozolimskimi do Łopuszańskiej i z powro�
tem od Raszyna i Puchał. 
 Obsługiwała nas firma Sekar�Trans pana 
Krzysztofa Cwyla z Falent, której jesteśmy bar�
dzo zadowoleni � tak samo jak z przewodnika, 
pani Anny Reichert. Uważamy, że wyjazd był 
bardzo udany. 
 Koszt wyjazdu wyniósł 25 złotych od osoby, 
a uczestniczyło w nim 30 osób.

Gabriela Kaczorowska, sołtys Puchał

OG ŁO S Z EN I E

O terminach pełnionych dyżurów w okresie wakacji 2015 roku 
przez przedszkola na terenie Gminy Raszyn

Nazwa przedszkola Adres / telefon Termin dyżuru 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 1 „Pod Topolą”
ul. Pruszkowska 21 c

tel. 22 498 14 06 01.07 – 17.07. 2015 r

Przedszkole w Sękocinie ul. Sękocińska 20
tel.22 720 25 67 20.07 – 31.07. 2015 r.

Bajkowe Przedszkole w Dawidach ul. Warszawska 210
tel. 22 353 98 90 03.08 – 14.08. 2015 r.

Przedszkole nr 2 „W Stumilowym Lesie”
ul. Lotnicza 43 A
tel. 22 720 25 72 , 

22 423 25 18
17.08 – 28.08. 2015 r.

Przedszkole w Falentach ul. Opackiego 44
tel. 22 720 05 48 bez dyżuru

Dzieci na dyżur wakacyjny zapisujemy w placówce, w której odbywa się dyżur,
w terminie do dnia 30.05.2015 r.

Opłaty za pobyt dziecka należy dokonać w wybranym przedszkolu do dnia 30.06.2015 r.

Sukces 
Gabrysi Kot
Ogromne gratulacje należą się Gabrysi Kot, 
uczennicy klasy VI b ze Szkoły Podstawowej 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach. 
Otóż Gabrysia została laureatką Kuratoryj-
nego Konkursu Matematycznego i finalistką 
Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego. 
Tym samym jest zwolniona z pierwszej części 
sprawdzianu, uzyskując maksymalną liczbę 
punktów. Do konkursów Gabrysię przygoto�
wywali: Piotr Królak z matematyki oraz Iwona 
Pastuszka z języka polskiego.
 Życzymy Gabrysi takich samych sukcesów 
w gimnazjum.

Iwona Pastuszka

Rubryka ogłoszeń 
BEZPŁATNYCH
Od następnego numeru mieszkańcy i przed�
siębiorcy z terenu Gminy Raszyn, będą mogli 
umieszczać w Kurierze Raszyńskim bezpłatne 
ogłoszenia: dam pracę, szukam pracy, w tym 
informacje o korepetycjach. Zainteresowa�
nych prosimy o wysyłanie do 10�go każdego 
miesiąca krótkiej informacji (30 znaków) 
na adres mailowy redakcji: kurier@raszyn.pl 
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Lepiej zapobiegać niż leczyć!

W powyższe hasło jednoznacznie wpisują się 
działania Fundacji Ronalda McDonalda, która 
działa od 2002 roku, a od 10 lat na terenie 
całej Polski, prowadzi Ogólnopolski Program 
Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych 
Dzieci pn. „Nie nowotworom u dzieci”, wyko�
rzystując do tego celu, jeden z dwóch w Euro�
pie, specjalistyczny ambulans medyczny, dar 
amerykańskiej Fundacji RMHC. W ambulan�
sie znajdują się dwa gabinety lekarskie wypo�
sażone w nowoczesne ultrasonografy, obsłu�
giwane przez wysokiej klasy specjalistów 
– radiologów dziecięcych, na co dzień pracu�
jących w szpitalach pediatrycznych. Podczas 
badań, którymi objęte są dzieci od 9 m�cy 
do 6 roku życia, lekarz dokonuje komplek�
sowej oceny stanu tarczycy, węzłów chłon�
nych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców 
moszny. Badania służą nie tylko wykrywaniu 
nowotworów, które są rzadkim schorzeniem 

u dzieci, ale też nieprawidłowości w rozwoju 
narządów wewnętrznych. Każdy rodzic bada�
nego dziecka otrzymuje po badaniu informa�
cję o jego wyniku, a jeżeli występują niepra�
widłowości, porady związane z koniecznością 
wykonania dalszych badań diagnostycznych.

Ambulans Fundacji 
Ronalda McDonalda w Raszynie
Już raz, w  kwietniu 2012 r. dzieci z  naszej 
gminy, uczęszczające do Przedszkola pod 
Topolą w Raszynie, mogły skorzystać z dobro�
dziejstw badań. Stało się to z  inicjatywy 
mieszkanki gminy, Pani Magdaleny Piotrow�
skiej, wspieranej przez Dyrektor Przedszkola 
pod Topolą Panią Hannę Pasterską. W ciągu 
dwóch dni przebadano wówczas 175 dzieci, 
wśród których u 46 stwierdzono nieprawi�
dłowości rozwojowe.  
 W dniach od 27 do 28 marca 2015 r. ambu-
lans Fundacji McDonalda zawita do nas 
powtórnie. I tym razem inicjatorem jest Pani 
Magdalena Piotrowska, która swym uporem 
doprowadziła do włączenia w akcję grupy 
sponsorów: Parafię pw. Świętego Szczepana 
w Raszynie, Eko Raszyn, Bank Spółdzielczy 
w  Raszynie, Elgrom, Pałczyński Przewozy 
Autokarowe, Delta oraz GOS. O pomoc zgło�
siła się również do Gminy Raszyn.
 W dniu 11 lutego Komisja Zdrowia, Spraw 
Społecznych i Profilaktyki, której pracami kie�
ruje Radna Teresa Nowak, pozytywnie zaopi�
niowała udział gminy w  dofinansowaniu 

akcji. Decyzję Radnych poprzedziła obszerna 
informacja, jaką na temat działalności Funda�
cji przekazali, zaproszeni na spotkanie: prof. 
dr hab. n. med. Adam Jelonek, Prezes Zarządu 
oraz Katarzyna Nowakowska – Dyrektor 
Wykonawczy. W dniu 26 lutego, podczas sesji, 
na temat dofinansowania akcji wypowie się 
Rada Gminy Raszyn. 

Jak można zapisać dziecko 
na badanie?
W pierwszych dniach marca w przedszkolach, 
szkołach i na tablicach sołeckich pojawią się 
plakaty z dokładnymi informacjami o godzi�
nach, miejscu stacjonowania ambulansu oraz 
z telefonem, pod który można dzwonić, aby 
dziecko na badanie zapisać. W ciągu dwóch 
dni przebadane zostanie 130 dzieci, przyjmo�
wane wg. kolejności zgłoszeń. Zapraszamy, 
bo warto! 

Małgorzata Kaiper

PROGRAMY ZDROWOTNE

Ambulans przez Przedszkolem pod Topolą © M. Kaiper

DZIEŃ OTWARTYCH GABINETÓW
W ramach przedszkolnej akcji SŁUCHAM- MÓWIĘ- JESTEM!
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje logopedyczne i psychologiczne 
dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia niepokoi się rozwojem mowy swojego dziecka, zastanawiasz się, 
czy rozwój Twojej pociechy przebiega prawidłowo przyjdź i porozmawiaj z  logopedą/ psychologiem 
i rozwiej swoje wątpliwości!

6 marca 2015 od 9:00 do 16:00
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, 

ul. Pruszkowska 21 c

* Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty pod nr tel. (22) 498 14 06 
 lub pod adresem mailowym logopeda@przedszkoletopola.pl, psycholog@przedszkoletopola.pl

Zapisy trwają do 4 marca 2015
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PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ

Wywiad z HANNĄ PASTERSKĄ
Dyrektor Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie

W najbliższym czasie rodzice dzieci w wieku 
od 3 do 5 lat stają przed wyborem przed�
szkola dla dzieci. Z uwagi na liczne zmiany, 
jakie w ostatnich latach nastąpiły w systemie 
rekrutacji oraz oferty, z jaką występują przed�
szkola, często nie wiedzą, która z placówek 
byłaby dla ich dzieci najlepsza. W Kurierze 
Raszyńskim od lat prezentowane są wyda�
rzenia i osiągnięcia gminnych placówek. Tym 
razem, o Przedszkolu z Oddziałami Integra�
cyjnymi „Pod Topolą” w Raszynie, rozmawiam 
z  jego wieloletnią Dyrektor Panią Hanną 
Pasterską.
Małgorzata Kaiper: Pani Dyrektor, placówka, 
którą Pani kieruje, działa od 60 lat. W tym cza-
sie nie tylko zmieniła siedzibę, personel, ale 
też bardzo rozszerzyła zakres działalności. 
Jakie jest dziś „Przedszkole pod Topolą”?
Hanna Pasterska: Nie ma jednej odpowie�
dzi na to pytanie. Może lepiej zapytać o to 
rodziców naszych wychowanków, albo organ 
prowadzący, a może samych naszych milusiń�
skich. Ale, moim zdaniem, to miejsce, gdzie 
chce się być. To przede wszystkim miejsce dla 
wszystkich dzieci – bez względu na ich status 
społeczny, materialny, wyznanie, kolor skóry 
czy choroby, gdzie dzieci mają optymalne 
warunki do rozwoju, możliwość budowania 
„swojego świata” emocjonalnego, poznaw�
czego i społecznego.  Gdzie uczą się toleran�
cji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia – defi�
cytowych wartości w  dzisiejszym świecie. 
To również miejsce pracy osób z pomysłem 
i z pasją, posiadających wspólnie wypraco�
waną, podlegającą ewaluacji, wizję rozwoju, 
akceptowane standardy pracy i przyjazną 
atmosferę sprzyjającą edukacji i wychowa�
niu najmłodszego pokolenia.  To placówka 
otwarta na środowisko, dbająca o  relacje 
z rodzicami oraz z bliższym i dalszym otocze�
niem. To miejsce dialogu. Miejsce bezpieczne 
dla dziecka. Zapraszam na naszą stronę www 
i FB – tam o tym piszemy.
M.K.: Przedszkole, którym Pani kieruje jest 
specyficzną placówką, jedyną tego typu w gmi-
nie. Na czym jego „inność” polega? 

H.P.: W naszym Przedszkolu pod Topolą znaj�
dują miejsce dzieci z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności, a co za tym idzie ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi, w skrócie 
SPE. W placówce są dwie grupy integracyjne: 
w każdej z nich, wśród 20. dzieci 5. ma orze�
czenie z powodu: zespołu Downa, autyzmu, 
z porażenia mózgowego, czy lekkiego upo�
śledzenia. W tych grupach  obok nauczyciela 
wychowania przedszkolnego pracuje peda�
gog specjalny.  Dodatkowo zapewniamy 
wsparcie neurologopedy, psychologa i fizjo�
terapeuty, którzy pracują z dziećmi według 
opracowanych indywidualnych programów 
edukacyjno�terapeutycznych. Mamy bardzo 
dobrze wyposażone gabinety do pracy indy�
widualnej, salę rehabilitacyjną do ćwiczeń, 
prowadzimy zajęcia terapeutyczne z wyko�
rzystaniem psów oraz terapię SI. W tym roku 
szkolnym po raz pierwszy podjęliśmy działa-
nia włączające dzieci ze SPE do grupy maso�
wej. Dziś już wiem, że edukacja włączająca 
będzie wyznaczała kierunek naszej pracy. 
Nie mogę nie wspomnieć o tym, że przed�
szkole Pod Topolą, jako jedyne w gminie pro�
wadzi się zajęcia z dziećmi posiadającymi 
opinię o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie roz�
woju jest to zintegrowany system oddziały�
wań profilaktycznych, diagnostycznych, reha�
bilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych 
prowadzony przez interdyscyplinarny zespół 
specjalistów. Obecnie tą formą wsparcia 
objętych jest 13 dzieci, również spoza przed�
szkola. Od lat, nie bez trudności, ale cierpli�
wie i wytrwale, budujemy pozytywny klimat 
wokół idei integracji, a od tego roku również 
edukacji włączającej. 
M.K.: W związku z rozszerzoną funkcją w kie-
rowanej przez Panią placówce pracują specjali-
ści, których zwykle nie ma w innych przedszko-
lach. Jakie są ich kwalifikacje? 
H.P.:  Ich formalne kwalifikacje wynikają 
z przepisów. Dzisiaj wszystkie osoby zatrud�
niane w przedszkolu muszą mieć odpowied�
nie wykształcenie najczęściej mgr z  przy�
gotowaniem pedagogicznym o określonej 
specjalizacji. Nasi specjaliści ukończyli takie 
kierunki jak pedagogika specjalna � oligofrno�
pedagogika, logopedia ze specjalnością nuro�
logopedia, psychologia rozwojowa, fizjotera�
pia. Najważniejsze jest jednak to, że ci młodzi 
nauczyciele potrafią pracować w  zespole 
(co w przypadku pracy z dziećmi ze SPE jest 
niezbędne), cierpliwie podążają za dziec-
kiem otwierając się na jego potrzeby, są wraż-
liwi, empatyczni i refleksyjni. A przy tym bar�
dzo pracowici. W tym roku po raz pierwszy, 

6 marca, wchodzimy w projekt „ dzień otwar-
tych gabinetów”, zapraszając osoby zaniepo�
kojone rozwojem dziecka na bezpłatne kon-
sultacje psychologa i neurologopedy. 
M.K.: Jakie są kryteria przyjmowania dzieci 
do „Przedszkola pod Topolą”?
H.P.: W pierwszej kolejności rezerwujemy 
miejsca dla dzieci, już uczęszczających 
do przedszkola, których rodzice, najpó�niej 
7  dni przed rozpoczęciem postępowania 
rekrutacyjnego, złożą deklarację o kontynu�
owaniu wychowania przedszkolnego w tej 
placówce. Kryteria przyjęć dla pozostałych 
dzieci, jednakowe we wszystkich gminnych 
placówkach, wyznacza ustawa oraz uchwała 
Rady Gminy. Ustawa daje pierwszeństwo 
dzieciom z rodzin wielodzietnych, niepeł�
nosprawnym, dzieciom, których rodzic lub 
rodzeństwo jest niepełnosprawne, dzieciom 
samotnych rodziców oraz objętym opieką 
zastępczą. Kryteria te mają jednakową war�
tość, im więcej ich dziecko spełnia, tym więk�
sze szanse na przyjęcie do przedszkola. Jeśli 
po tym etapie postępowania w przedszkolu  
nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się 
na podstawie 6 kryteriów samorządowych 
przyjętych przez Radę Gminy w  drodze 
uchwały.  Na najbliższej sesji Rada Gminy 
procedować będzie uchwałę, która uwzględ�
niając uwagi  dyrektorów raszyńskich przed�
szkoli i szkół, wprowadza do zasad rekrutacji 
z roku 2014/15, zmodyfikowane propozycje 
kryteriów samorządowych. Kryteriom tym 
jest przyznana określona liczba punktów. 
Im więcej punktów tym większa szansa 
na przyjęcie do przedszkola. Spełnienie kry�
teriów potwierdzają dokumenty określo�
nych w uchwale rady gminy i dołączone przez 
rodziców do wniosku. Jak Pani widzi to „czy�
sta” matematyka. Kryteria są takie same dla 
każdego przedszkola i obowiązują w każdej 
Komisji Rekrutacyjnej.
M.K.: Pani Dyrektor, jeszcze nie tak dawno 
porzekadło: Bodaj byś cudze dzieci uczył, 
powtarzało wielu deprecjonując zawód nauczy-
ciela. Co Pani o tym sądzi”?
H.P.: Myślę, że jest nieaktualne i raczej zamie�
niłabym je na afrykańskie powiedzenie: 
Trzeba całej wsi, żeby wychować dziecko. Dziś 
powszechna jest świadomość, zwłaszcza 
wśród nauczycieli, że wychowanie i nauczanie 
młodego pokolenia to wielki zbiorowy obo�
wiązek i wielka odpowiedzialność oraz proces, 
na który wpływ mają wszyscy. Żeby przebie�
gał prawidłowo, potrzebna jest wizja eduka�
cji i wychowania i… przekonanie do niej całej 
wsi. Staramy się to robić. Czy nam się udaje? 
M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego. 

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekru-
tacyjnego

Termin postępowania 
uzupełniającego

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2 marca – 9 marca br.

2. Składanie wniosków wraz z załącznikami 10 – 31 marca br. 2 – 5 czerwca br.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowa�
nych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia br. 8 czerwca br.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola 20 – 24 kwietnia br. 9 czerwca br.

5.
Podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w przedszkolu, listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych

7 maja br. 10 czerwca br.

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

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

8. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekruta�
cyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnie�
nia odmowy przyjęcia

9.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przy�
jęcia

w terminie 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania 
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Kryteria rekrutacji do gminnych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach
Rekrutacja do gminnych przedszkoli i oddzia�
łów przedszkolnych w  szkołach na rok 
2015/2016 odbywa się na zasadach wprowa�
dzonych ustawą o zmianie oświaty oraz nie�
których innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. 
Zgodnie z jej zapisami komisje rekrutacyjne 
w  placówkach kierować się będą dwoma 
rodzajami kryteriów. Pierwsze kryteria, o jed�
nakowej wadze, wprowadza ustawa. Są to:

1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata,
3.  niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata,
4.  niepełnosprawność obojga rodziców 

kandydata,
5.  n i e p e ł n o s p r a w n o ś ć  r o d z e ń s t w a 

kandydata,

6.  samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie,

7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu rekrutacji 
placówka będzie dysponowała wolnymi miej�
scami, o przyjęciu dzieci decydować będą kry�
teria ustalone przez Radę Gminy Raszyn pod�
czas V Sesji, w dniu 26 lutego 2015 r. Są to:

1.  dziecko pięcioletnie objęte rocznym przy�
gotowaniem przedszkolnym – 32 pkt.;

2.  dziecko, któremu Gmina ma zapewnić 
miejsce w  placówce, (dotyczy 4�latka 
od września 2015 r. i 3�latka od września 
2017 r.) – 16 pkt.;

3.  dziecko objęte nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny – 8 pkt.;

4.  dziecko, którego rodzice/opiekunowie 
prawni mieszkają w Gminie Raszyn i roz�
liczają podatek dochodowy w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie – 4 pkt.;

5.  dziecko, którego oboje rodziców/opieku�
nów prawnych pracuje, wykonuje pracę 
na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
uczy  się w  trybie dziennym, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarolniczą dzia�
łalność gospodarczą – 2 pkt.;

6.  dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza 
do placówki – 1 pkt.

Szczegółowe informacje o  dokumentach 
potrzebnych do potwierdzenia spełniania 
kryteriów dostępne będą w placówkach oraz 
na stronie www.raszyn.pl. 

Małgorzata Kaiper

REKRUTACJA DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI
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ŚWIETLIK

Świetlik dla Rybia i nie tylko…
Świetlica Środowiskowa w Rybiu, jednostka organizacyjna gminy, otworzyła swe podwoje 
w 2010 r. i przez minione 5 lat tak wpisała się w krajobraz nie tylko Rybia, ale i całej gminy, 
że trudno już sobie wyobrazić, jak to było, kiedy jej nie było. Nie jest truizmem stwierdze-
nie, że mieszkańcy innych obszarów gminy patrzą na to, co się w niej dzieje, z nieukrywaną 
zazdrością. Też by chcieli mieć takie świetlice.

Co można robić w Świetliku?

Świetlica Środowiskowa w Rybiu jest pla�
cówką oświatowo�wychowawczą, działającą 
na rzecz dzieci, młodzieży i środowiska lokal�
nego. W 2011 r., na wniosek ówczesnej kie�
rownik Katarzyny Klimaszewskiej, podczas 
X Sesji Rady Gminy Raszyn, placówce nadano 
nazwę Świetlik. Usytuowana w budynku przy 
Spokojnej 23, posiada obszerną salę widowi�
skowo�sportową oraz kilka mniejszych sal, 
w których odbywają się zajęcia dla dzieci oraz 
spotkania dorosłych. Od jakiegoś czasu ma też 
salę prób muzycznych, dzięki której na terenie 
placówki pojawiło się wiele grup muzycznych 
oraz cykliczne imprezy muzyczne.
 W  budynku znalazły swe miejsce dwa 
oddziały przedszkola „W Stumilowym Lesie”, 
którego główna siedziba jest na Lotniczej 
w Raszynie. Zajmują dwie sale i korzystają 
z  Sali widowiskowo�sportowej oraz placu 
zabaw zorganizowanego przy budynku.
 Program placówki jest bardzo różnorodny. 
Jak mówi Pan Mariusz Smolicha, obecny 
Kierownik, zarządzający nią od dwóch lat, 
nie  da  się przysłowiowej szpilki wetknąć, 
ponieważ zajęcia zapełniają cały czas pracy 
placówki, a  ich różnorodność powoduje, 
że każdy może znale�ć dla siebie coś cieka�
wego. Możliwość inicjowania różnych form 
zajęć powoduje, że mieszkańcy mają wpływ 
na to, co się w Świetliku dzieje. 
 Dla dzieci z klas I�III organizowane są zaję�
cia świetlicowe prowadzone przez wykwali�
fikowanych opiekunów. Rodzice mogą liczyć 
nie tylko na wypełnienie czasu dzieci cieka�
wymi formami wypoczynku, ale też na to, 
że ich pociechy zostaną do placówki przypro�
wadzone ze szkoły. W czasie pobytu odrobią 
lekcje i zjedzą podwieczorek. Dzieci mogą 
przebywać w Świetliku do godziny 17. 
 Zajęcia ruchowe dla dorosłych, reha�
bilitacyjne dla seniorów, tenis stołowy dla 
wszystkich grup wiekowych, rodzinne zaję�
cia sportowe, to stałe cykle spotkań służących 
poprawie kondycji fizycznej. Rozwojowi umy�
słowemu służą z kolei: nauka gry w szachy dla 
przedszkolaków, szachy dla dzieci i młodzieży, 
RASZMAT – zajęcia z matematyki dla dzieci 
szczególnie w tym zakresie uzdolnionych oraz 
spotkania Miłośników Brydża. Ostatnią grupę 
stanowią zajęcia muzyczne: chór dziecięcy, 
próby zespołów muzycznych oraz nauka gry 

na instrumentach. Nie bez znaczenia jest to, 
że zajęcia w Świetliku są bezpłatne. 
 Poza stałymi zajęciami, Świetlica w Rybiu 
znana jest z wielu imprez, organizowanych 
okazjonalnie przez różne instytucje: GOK, 
Klub Seniora, Urząd Gminy, przedszkola 
i szkoły. Regułą jest pełna sala widowiskowa.

Koło Seniorów w Rybiu

Na terenie świetlicy ma również swoją 
siedzibę liczne Koło Seniorów Rybie, 

organizacyjnie należące do GOK�u. Tu senio�
rzy zbierają się, organizują liczne spotkania, 
a także próby i występy Zespołu Rybianie.

Fundusze sołeckie dla Świetlika

Mieszkańcy Rybia bardzo sobie cenią to, co się 
dzieje w Świetliku. Wielu z nich uczestniczy 
w zajęciach i  imprezach. Co roku niemałą 
kwotę wszystkie trzy Osiedla przeznaczają 
na dofinansowanie wyposażenia świetlicy 
oraz opłacanie różnorodnych zajęć i  spo�
tkań. Dzięki temu Świetlik ma się coraz lepiej. 
Wszystkim zainteresowanym polecam stronę 
internetową Świetlika: www.swietlica�rybie.pl

Małgorzata Kaiper

Turniej szachowy © M. Kaiper

Rock na Rybiu © arch. świetlicy

Rybianie © M. Kaiper
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Tablety w bibliotece

Mamy przyjemność poinformować, że nasza 
biblioteka jest laureatką konkursu „Tablety 
w bibliotece”. Dzięki temu nasi Czytelnicy 
będą mieli wolny dostęp do nowej usługi: 
korzystania z trzech nowych tabletów Apple 
iPad Air, wraz z akcesoriami (rysikami i słu�
chawkami). Planujemy także wykorzystywać 
tablety w ramach lekcji bibliotecznych oraz 
zajęć komputerowych z seniorami. W Filii 
w  Jaworowej natomiast, do cyklicznych 

spotkań z  dziećmi i   młodzieżą, gdzie 
będziemy się uczyć nowych aplikacji. Przewi�
dujemy, że tablety dotrą do nas już w marcu. 
Celem projektu „Tablety w bibliotece” jest 
dostarczenie bibliotekom narzędzi, wiedzy 
i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia 
usług mobilnych dla użytkowników, które 
wspierają tworzenie, uczenie się i  dziele�
nie z  innymi oraz promowanie wizerunku 
bibliotek publicznych, jako instytucji nowo�
czesnych, podążających za najnowszymi glo�
balnymi trendami. Koordynatorem projektu 
jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor�
macyjnego, z którą współpracujemy od 2011 
roku w ramach Programu Rozwoju Biblio�
tek oraz od 2012 w ramach sieci dla aktyw�
nych bibliotekarzy LABiB. Więcej o table�
tach można posłuchać w audycji Radia dla 
Ciebie „Strefa Kultury” z 8.02.2015: rdc.pl/
publicystyka/strefa�kultury�2/.

Dagna Mach, Tablet Master – opiekun projektu

Trzynastego
Dzień Walentego
13 lutego świętowaliśmy wraz z  naszymi 
Czytelnikami wcześniejszy nieco Dzień 
Świętego Walentego. W udekorowanej na 
tę okazję bibliotece można było posłuchać 
romantycznej muzyki oraz wypożyczyć spe�
cjalnie oznaczone książki i filmy o tematyce 
miłosnej. Powiesiliśmy też plakaty przypo�
minające głośne adaptacje filmowe roman�
sowych arcydzieł; m.in. „Śniadanie u Tiffany�
›ego”, „Love story”, czy „Pożegnanie z Afryką”. 
Dla pierwszych gości przygotowaliśmy walen�
tynki z cytatami znanych pisarzy i poetów. 
Można też było się poczęstować słodkimi liza�
kami w kształcie – oczywiście – serca. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób odczarowaliśmy 
nieco osławiony „piątek trzynastego”, bo dzień 
był naprawdę pełen pozytywnych wrażeń. 
Pozdrawiamy wszystkich, którzy do nas tego 
dnia zajrzeli!

Darmowe e-kursy
Z uwagi na spore zainteresowanie użytkowników, biblioteka postanowiła kontynuować współ�
pracę z firmą Funmedia w zakresie dostępu do platformy e�learningowej. Od 1 marca przez sześć 
miesięcy są do Państwa dyspozycji w dalszym ciągu interaktywne e�kursy językowe (angielski 
dla dzieci i dorosłych, niemiecki, hiszpański i dodatkowo francuski) oraz kurs specjalistyczny 
(Photoshop). Dostęp do platformy umożliwia specjalny kod (do odbioru w bibliotece). Ilość 
kodów jest ograniczona. Dotychczas odebrane kody nie tracą ważności. Życzymy owocnej 
e�nauki!

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper 512 269 868 | Sekretarz: Z. Kaiper | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża

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.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Osadzanie pamięci – projekt historyczny
z Ośrodkiem KARTA
Na początku lutego dotarła do nas dobra 
wiadomość o  otrzymaniu przez Fundację 
Ośrodka KARTA dotacji z Ministerstwa Kul�
tury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 
partnerskiego projektu „Osadzanie pamięci 
– budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców 
Raszyna”. Jego celem jest zebranie zapisów 
pamięci (wspomnień, zdjęć, relacji, listów, 
dokumentów) oraz integracja społeczności 
różnych kultur i  narodowości zamieszku�
jących gminę Raszyn. W ramach projektu 
odbędą się w bibliotece wykłady, warsztaty 
i spotkania dla wszystkich grup wiekowych, 
projekcja filmu i przedstawienie teatralne. 
Wybór zebranych świadectw zostanie 

opublikowany w  ukazującym się od prze�
szło 30 lat Kwartalniku Historycznym KARTA 
oraz w czasopiśmie Phuong Dong. Pragniemy 
zaprosić Państwa do aktywnego włączenia się 
w projekt poprzez uczestnictwo w zaplano�
wanych spotkaniach, a także przekazywanie 
pisemnych i ustnych relacji o Raszynie, jego 
mieszkańcach, otoczeniu. Na ich podstawie 
chcielibyśmy poznać motywy i okoliczności 
osiedlenia się Państwa właśnie na tym tere�
nie w XX wieku, aby zbudować wielogłosowy 
obraz gminy z perspektywy zarówno rodowi�
tych mieszkańców, jak i przyjezdnych. Zain�
teresowanych prosimy o bezpośredni, tele�
foniczny (22 7200381) lub e�mailowy (info@

bibliotekaraszyn.pl) kontakt z opiekunem 
projektu � kustoszem Łukaszem Żywulskim.

Zespół biblioteki
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Wywiad z Prezesem KS Raszyn Jackiem Wyszomirskim
Od pół roku stanowisko Prezesa Zarządu 
Klubu Sportowego Raszyn piastuje Pan Jacek 
Wyszomirski. O wydarzeniach tego okresu 
i doświadczeniach Prezesa rozmawia Emil 
Sawicki.

Emil Sawicki: Czy ma Pan poczucie spełnie-
nia oczekiwań, jakie są ze strony zawodników, 
trenerów oraz sympatyków Klubu w stosunku 
do podjętych przez Pana działań?

Jacek Wyszomirski: Uważam, że tak. Będąc 
prezesem Klubu, który liczy 6 sekcji sporto�
wych i 11 drużyn sekcji piłki nożnej niezmier�
nie ważne jest wypośrodkowanie spełnie�
nia tych oczekiwań. Nie od dziś wiadomo, 
że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale należy 
pamiętać o zrównoważonym rozwoju Klubu. 
W mojej ocenie, w miarę możliwości finanso�
wych klubu, zapewniliśmy zawodnikom nie�
zbędny sprzęt sportowy. Nowy zarząd klubu 
spotyka się regularnie i omawia najważniej�
sze sprawy. Prace zarządu ułatwia stworzony 
przeze mnie podział obowiązków pomiędzy 
członków zarządu i skierowanie ich do pracy 
przy odpowiednich sekcjach: Wice prezes 
Tomasz Szwed odpowiedzialny jest za tak 
zwany sekretariat, gdzie bardzo przydatna 
jest jego wiedza i doświadczenie. W tym roku 
odpowiedzialny jest za organizację obchodów 
50�lecia powstania klubu. Sekcją Podnosze�
nia Ciężarów i Boksu kieruje Jacek Gromek, 
a Koszykówki, Rekreacji i Je�dziecką Marcin 
Cwyl. Piłkę nożną ma pod swoją opieką Janusz 
Maciej Górka. Prezes Zarządu koordynuje 
działania wszystkich sekcji. 

E.S.:  Jak pod względem sportowym klub 
wypadł w ubiegłym roku?
J. W.:  Chciałbym zaznaczyć, że wybory 
nowego prezesa odbyły się w maju 2014 roku. 
Do tej pory pracą zarządu kierował Piotr Pikiel 
wieloletni prezes, działacz i sportowiec KS 
Raszyn. Sukces, jaki odniósł pierwszy zespół 
piłki nożnej uzyskując awans do IV Ligi, odbył 
się właśnie pod rządami Piotra. Klub jednak 
to nie tylko piłka nożna. 

E.S.: To jest dobry moment, aby podsumował 
Pan wyniki sportowe również innych sekcji 
klubu. Jakie są sukcesy sportowców trenują-
cych w KS Raszyn?

J.W.: Rok 2014 był bardzo obfity w sukcesy 
sportowe naszych podopiecznych. Poza wspo�
mnianą IV Ligą pierwszego zespołu piłkarzy, 
zdobyliśmy 4 medale w Mistrzostwach Polski 
Kadetów w Boksie. Medale wywalczyli Kacper 
Niewiadomski � złoto, Radosław Rudiuk i Sła�
womir Feliksiak � srebro, a brąz zdobył Mate�
usz Król. W  klasyfikacji drużynowej klub 
zajął 2 miejsce. Bardzo dobrze prezentowali 
się również ciężarowcy. Zawodnicy tej sekcji 
zajęli 7 miejsce w II Lidze, a ich planem na 
ten rok jest awans do I Ligi. Piłkarska drużyna 
dziewcząt zajmuje 1 miejsce w tabeli i bar�
dzo realnym jest jej awans do I Ligi. Zespół 
w zdecydowanej większości to wychowanki 
klubu i  mieszkanki Gminy Raszyn. Sekcja 
koszykówki bardzo dynamicznie się rozwija, 
cały czas prowadzonych jest do niej nabór. 
Aktualnie liczy sobie ona ok. 20 zawodni�
ków. KS Raszyn już od 6 lat zajmuję się m. 
in. organizacją Biegu Raszyńskiego. Ta spor�
towa impreza, jedna z największych w regio�
nie południowego Mazowsza, bardzo szybko 
zyskała na popularności. Tylko w ubiegłym 
roku udział w niej wzięło ponad pół tysiąca 
biegaczy z całej Polski. Inicjatorem zorgani�
zowania biegu był ówczesny prezes i dyrektor 
biegu Piotr Pikiel. W tym roku bieg odbędzie 
się po raz szósty. Zapisy trwają do 20 marca 
na stronie internetowej www.biegraszynski.
pl. Serdecznie wszystkich zapraszam do czyn�
nego udziału i do zobaczenia na trasie, ponie�
waż postanowiłem w tym roku pobiec razem 
z wami.

E.S.: Jakie są priorytety dla klubu na ten rok?
J.W.: 2015 rok to przede wszystkim 50 lecie 
powstania KS Raszyn. Obchody tej rocznicy 
zaplanowaliśmy na cały rok. Jest to bardzo 
duże święto dla naszego klubu, wszystkich 

sportowców, którzy w nim trenowali i tre�
nują. Klub wychował już kilka pokoleń. Sport 
kształtuje charakter, dlatego uważam, że 
działalność klubu to nie tylko wyniki i sukcesy 
sportowe ale przede wszystkim radość i satys�
fakcja z wychowania kolejnych pokoleń mło�
dzieży. Pod patronatem jubileuszu 50�lecia 
powstania klubu odbędzie się szereg imprez 
sportowych. Klub planuje wydanie publika�
cji opisującej jego historię, najważniejszych 
członków, wybitnych sportowców i działaczy.

E.S.: Bycie prezesem tak dużego klubu sporto-
wego to duże wyzwanie i poświęcenie. Czy ta 
funkcja przynosi Panu satysfakcję i spełnienie?
J.W.:  Kandydatura była moim świado�
mym wyborem. Jestem typem społecznika 
i nie umiałbym usiedzieć w domu bez działa�
nia przy sporcie. Oczywiście, nie jest to proste, 
aby pogodzić swoją pracę zawodową i dzia�
łalność społeczną, ale staram się organizo�
wać czas tak, aby starczyło go dla wszystkich, 
także dla mojej rodziny. Mam wewnętrzne 
poczucie, że  to, co robię służy klubowi 
i nie marnuje się. 
 Na samym końcu naszej rozmowy chciał�
bym gorąco podziękować Wójtowi Gminy 
Raszyn Panu Andrzejowi Zarębie, Przewod�
niczącemu Rady Gminy Panu Dariuszowi 
Marcinkowskiemu i  wszystkim Radnym 
za wsparcie klubu, Dyrektorowi Gminnego 
Ośrodka Sportowego w Raszynie Pani Kata�
rzynie Klimaszewskiej, Dyrektorowi Sporto�
wemu Klubu Panu Markowi Saławile, wszyst�
kim trenerom i pracownikom administracji 
za dotychczasową bardzo dobrą współpracę 
z zarządem. Chciałbym również podziękować 
całej mojej rodzinie za wyrozumiałość, kiedy 
po pracy większość swojego wolnego czasu 
poświęcam sprawom KS Raszyn.

KS RASZYN

Prezes KS Raszyn Jacek Wyszomirski © arch. klubu

16 maja 2015
rozpoczynamy o 16:00

III PIKNIK
MOTOCYKLOWY W RASZYNIE
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Sekcja 
podnoszenia 
ciężarów 
KS Raszyn
Drużyna KS Raszyn w 2014 roku zajęła 7. miej�
sce na 14 drużyn startujących w II Lidze Pod�
noszenia Ciężarów. W 2013 roku Łukasz Opor�
ski zajął 7 miejsce w Mistrzostwach Polski 
w kategorii 94 kg, a Łukasz Wiaderny 6 miej�
sce w kategorii 77 kg. Zapraszamy wszystkich 
chętnych na treningi do Klubu Sportowego 
Raszyn w godzinach 15:00 – 19:00. Sekcja 
zrzesza 11 zawodników. Może wśród mło�
dzieży znajdują się utalentowani następcy 
utytułowanego trenera Sławomira Ruszczyka.

SŁAWOMIR RUSZCZYK (trener)

OSIĄGNIĘCIA: 
multimedalista Mistrzostw Polski seniorów, 
w latach swojej kariery 1992�2004 zdobył 
łącznie 12 medali: 6 złotych, 3 srebrne i 3 brą�
zowe. Startował w wagach: 52 kg i 56 kg. Star�
tował także w Mistrzostwach Polski junio�
rów do lat 20, podczas których zdobył 2 złote 
medale oraz w Mistrzostwach Polski do 23 lat, 
gdzie zdobył 3 złote medale oraz brązowy 
medal Mistrzostw Europy do 20 lat, 8 miej�
sce w Mistrzostwach Świata seniorów.

„Lider wspierania sportu masowego”
Raszyn na ósmym miejscu w Polsce
W dniu 30 stycznia 2015 r. na Stadionie Naro�
dowym w Warszawie pismo samorządowe 
„Wspólnota” wraz z Ministerstwem Sportu 
i  Turystyki nagrodzili samorządy, które 
w kadencji 2010�2014 zajęły wysokie miejsca 
w „Rankingu bieżących wydatków samorzą�
dowych na sport”. Z przyjemnością informuję, 
iż w  tymże rankingu Raszyn zajął bardzo 
wysokie, 8 miejsce w kategorii gminy wiej�
skie. Tym samym nasza gmina weszła do ści�
słej czołówki gmin i miast w Polsce, jako „lider 
wspierania sportu masowego”.
 Autorem rankingu jest prof. Paweł Swia�
niewicz – kierownik Zakładu Rozwoju Poli�
tyki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
i dr Julita Łukomska – adiunkt w tym samym 
zakładzie.
 W  analizowanym rankingu zostały 
uwzględnione wyłącznie wydatki bieżące 
w dziale 926 klasyfikacji budżetowej, czyli kul�
tura fizyczna. Co roku Gmina Raszyn przezna�
cza w budżecie bardzo duże środki finansowe 
na utrzymanie i modernizację obiektów spor�
towych oraz upowszechnienie sportu, szcze�
gólnie wśród dzieci i młodzieży. Podpiera się 
działalnością Gminnego Ośrodka Sportu, 
Klubu Sportowego Raszyn, UKS Łady, UKS 

GOS Raszyn oraz wielu sekcji sportowych, 
wykorzystując do tego ogólnodostępną bazę 
sportową (boiska Orlik, Boisko Wronik, Sta�
dion im K. Jedynaka oraz pływalnię). 
 W trakcie spotkania, jako uczestnicy odbie�
rający wyróżnienia w imieniu Gmin i Miast, 
zapoznaliśmy się z  nowymi programami 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na najbliższe 
lata, które przedstawiła dyrektor departa�
mentu infrastruktury sportowej p. Aleksan�
dra Plucińska. Konferencję zakończył redak�
tor naczelny pisma „Wspólnota” Janusz Król 
wręczając wyróżnienia najlepszym. Raszy�
nowi gratulował operatywności i szerokiego 
wachlarza organizowanych w ostatnich latach 
imprez sportowych dla mieszkańców, dobrej 
współpracy instytucji sportowych oraz wzo�
rowego utrzymania obiektów sportowych.
 W  tym miejscu chciałam podziękować 
Włodarzom Gminy Raszyn, Radzie Gminy 
Raszyn oraz Komisji Sportu, którzy zawsze 
wspierają raszyński sport. Wysokie – 8 miej�
sce w rankingu oraz odpowiednie prowadze�
nie polityki sportowej i rekreacyjnej w Gminie 
Raszyn zdobyło uznanie zarówno Minister�
stwa Sportu, jak i pisma „Wspólnota”.

Ze sportowym pozdrowieniem Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu

Siatkarki ze Szkoły w Ładach
w drodze do sukcesu
W  rozegranych 12 lutego Mistrzostwach 
Gminy Raszyn w siatkówce, pierwsze miej�
sce zajęły siatkarki ze Szkoły Podstawowej 
w Ładach. Po nich, kolejne miejsca zajęły 
drużyny ze Szkoły Podstawowej w Raszynie, 
przed koleżankami ze Szkoły Podstawowej 
w Sękocinie. Zwycięska drużyna zajęła rów�
nież pierwsze miejsce na podium podczas 

Mistrzostw Powiatu w siatkówce, w Nadarzy�
nie 17 lutego, wyprzedzając rywalki z Nowej 
Wsi i Sękocina. 
 Przed nimi Zawody Międzypowiatowe 
w Międzyborowie, które odbędą się 18 marca. 
Trzymamy kciuki i życzymy sukcesów.

M. Kaiper 
na podstawie informacji od M. Gużkowskiej 

SPORT

Wspaniała drużyna z Ład © arch. szkoły 



Bajkowe Przedszkole w dawidach Przedszkole Pod Topolą

Bal w przedszkolu w FalentachBal w sękocinie

Bal w sTumilowym lesie

Był raz bal, na sto par…

Luty minął pod hasłem karnawałowego szaleństwa balowego. We wszystkich przedszkolach odbyły się wspaniałe 
imprezy, które na długo podstaną w pamięci dzieci, nauczycieli i rodziców, osładzając spokojny, czasem nudny czas 
przedwiośnia. Kiedy na dworze panuje ziąb, a słonka jak na lekarstwo, wystarczy spojrzeć na barwny korowód księż-
niczek, wróżek, spiderman’ów, rycerzy, policjantów, kotków, piesków czy myszek, żeby na duszy robiło się raźniej. 
A jeśli to nie wystarcza, zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej Galerii Młodego Artysty. Popatrzcie, jak bawiły się 
dzieci w Raszynie, Dawidach Bankowych, Falentach i Sękocinie. Aż chciałoby się razem z nimi ruszyć w tany.

Przedszkolaczek


