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„Poziom nauczania w naszych szkołach bardzo cieszy. Na szczególną
pochwałę zasługują osiągnięcia Szkoły Podstawowej w Ładach.
Nie ma wątpliwości, że po rozbudowie placówki, która uczyni z niej
obiekt na miarę XXI wieku – wyniki będą jeszcze lepsze.”
Wójt Andrzej Zaręba

WAŻNE SPRAWY

To duży sukces!
Pod koniec maja wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie otrzymały z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Jego celem było podsumowanie wieloletniej pracy zarówno dzieci jak i ich nauczycieli. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Edukacji, sprawdzian odbył się po raz ostatni.
Zgodnie z przesłanymi wynikami, nasza gmina uzyskała bardzo dobre wyniki. Prezentuje je poniższa tabela:
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Jak widać Szkoła Podstawowa w Ładach,
z wynikiem ogólnym z j. polskiego
i matematyki – 74, 1 pkt., jest najlepsza
wśród naszych placówek. Wynik plasuje
ją znacznie wyżej od średniej powiatu
pruszkowskiego o (5 pkt.) i województwa
mazowieckiego (8 pkt.). Drugie miejsce
zajmuje Szkoła Podstawowa w Sękocinie – 70,5 pkt, zaś trzecie Szkoła Podstawowa w Raszynie – 67,0 pkt. Podobnie,
jeśli chodzi o j. angielski – najlepszy

wynik uzyskała SP. w Ładach, na drugim
miejscu – SP. w Sękocinie, a na 3 miejscu
– SP. w Raszynie. Szkoła w Sękocinie uzyskała doskonały wynik z języka polskiego,
prześcigając wszystkie placówki przedstawione w powyższym rankingu. Warto
też zwrócić uwagę na fakt, że w każdej ze
szkół na uzyskane oceny pracowała inna
ilość uczniów: w Sp w Sękocinie – jedna
klasa, w Ładach dwie klasy, a w Raszynie
aż 7 klas. Zważywszy, że w tej ostatniej

placówce jest wielu obcokrajowców
mających problemy z nabywaniem wiedzy, uzyskane wyniki należy uznać za bardzo pozytywne.
Wszystkie szkoły uzyskały wyniki
powyżej średniej województwa mazowieckiego (66,1), zaś SP w Ładach i SP
w Sękocinie – wyżej niż średnia powiatu
pruszkowskiego.
Małgorzata Kaiper

W LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice dużo się dzieje

Drodzy Państwo,
Z radością informujemy, iż nasza Lokalna
Grupa Działania pozytywnie przeszła
eliminacje konkursu o wybór Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność, organizowanego przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
W ciągu kilku najbliższych lat,
w ramach inicjatywy LEADER objętej
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na lokalny rozwój
trzech gmin otrzymamy wsparcie unijne
w wysokości 7 911 000 zł.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz samorządy mogą
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ubiegać się o środki na realizację projektów służących partnersko – terytorialnemu rozwojowi w ramach konkursów
ogłaszanych przez Stowarzyszenie.
Dnia 28.04.2016 r. odbyło się Walne
Zebranie Członków LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, po którym wspólnie świętowaliśmy sukces naszego
Stowarzyszenia.

17.05.2016 r. podpisana została umowa
na wsparcie unijne w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
na terenie Województwa Mazowieckiego. LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice reprezentowali dwaj Wiceprezesi
Stowarzyszenia p. Krzysztof Grabka oraz
p. Michał Kucharski.
Biuro LGD
Więcej informacji www.nadarzyn-raszyn.pl

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ
ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

INWESTYCJE OŚWIATOWE

Znamy ostateczny projekt rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Ładach
W kwietniu 2016 r. firma ARCHIMEDIA
z Poznania, projektant, uzyskała dla
Gminy Raszyn zezwolenie na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Ładach. Inwestycja
będzie realizowana w 5 etapach:
•• Etap 0 – wykonanie kotłowni dla starej
i nowej szkoły
•• Etap I – budowa nowej części
z łącznikami,
•• Etap II – budowa nowej hali sportowej
i przebudowa istniejącej sali z zagospodarowaniem terenu, budowa boiska
•• Etap III – budowa Sali wielofunkcyjnej
z zapleczem
•• Etap IV – przebudowa starej części
szkoły
•• Etap V – adaptacja parteru domu
mieszkalnego dla potrzeb szkoły wraz
z likwidacją piwnicy
Budynek, o powierzchni netto 7853 m2,
będzie składał się z dwóch części o różnym
przeznaczeniu funkcjonalnym: szkoły
i przedszkola. W skrzydle od ul. Długiej
mieścić się będzie szkoła, zaś w części
od ul. Miklaszewskiego – 4.oddziałowe
przedszkole. Obie części będą połączone
ze sobą, ale do każdej prowadzić będzie
osobne wejście. W dobudowanej części
budynek będzie 3. kondygnacyjny, w starej 2. kondygnacyjny.

SZKOŁA
Po zakończeniu rozbudowy i remontu
szkoła będzie posiadać 4 szatnie, 20 klas
lekcyjnych, 3 świetlice, 2 sale komputerowe, salę terapii zajęciowej, salę gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę, gabinet
logopedy, psychologa, 2 pokoje nauczycielskie z pomieszczeniami socjalnymi,
pokój medyczny, sklepik szkolny i rozległą część administracyjną: pokój dyrektora i v-ce dyrektora, sekretariat, pokoje
administracji, archiwum, pomieszczenie
konserwatora. Nie zabraknie też wielu
łazienek, w tym kilku przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych.
W dobudowanej części od ul. Długiej
powstanie aula widowiskowa o pow. 364
m2, stołówka o pow. 109 m2 z zapleczem
kuchennym (na zasadzie kateringu) oraz
hal wejściowy. Ta część będzie służyć również spotkaniom mieszkańców.

Obok obecnie istniejącej sali gimnastycznej (303 m2) powstanie hala sportowa o pow. 982 m2, w której będą mogły
odbywać się rozgrywki siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa halowego.
Przy obu salach znajdzie się obszerne
zaplecze z szatniami, łazienkami i pokojami dla trenerów.

PRZEDSZKOLE
Piętrowa część przedszkolna będzie
składać się z 4 sal zajęć (każda z łazienką
i schowkiem na leżaki), sali zabaw, szatni,
pokoju socjalnego dla personelu, zaplecza kuchennego, ogólnodostępnego wc
i miejsca na wózki dziecięce.
Placówka będzie przystosowana dla
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach poprzez wyrównanie
poziomów, zaprojektowanie właściwych
łazienek oraz odpowiednio dużej windy.
Rozbudowa i przebudowa szkoły
w Ładach to ogromne przedsięwzięcie. Z uwagi na wysoki koszt inwestycji
budowa podzielona jest na etapy i będzie
trwać parę lat. Po zakończeniu powstanie
obiekt wysokiej klasy, w którym możliwe
stanie się realizowanie nowoczesnego
procesu kształcenia. Zaprojektowane
pomieszczenia i ich układ przestrzenny
zaspokajać będą potrzeby dzieci, nauczycieli, rodziców i pozostałych mieszkańców tej części gminy. Pierwszym etapem

inwestycji było kupno działki przylegającej do obecnej szkoły. Dwie firmy
nie poradziły sobie z wykonaniem projektu i odstąpiły od umowy. Poradziła
sobie dopiero trzecia, a przyjęty projekt
spełnia wszystkie oczekiwania. O realizację tego ambitnego zadania starało
się wiele osób. Wśród nich szczególna
jest zasługa Wójta Andrzeja Zaręby, orędownika rozwoju gminnej oświaty, który
osobiście uczestniczył we wszystkich etapach projektowania, i wspomagających
go pracowników Urzędu Gminy. Wielka
w tym rola wieloletniego radnego z tego
rejonu Pana Tadeusza Pawlikowskiego,
którego upór nie ma równych, ale też
pozostałych radnych obydwu kadencji,
którzy przeznaczali potrzebne środki pieniężne. Konsekwentne starania o budowę
nowej szkoły czynił też Dyrektor placówki
dr Wiesław Borsuk, który wraz z gronem
pedagogicznym przyczynił się do powstania koncepcji programowo-funkcjonalnej placówki, a następnie uczestniczył
w spotkaniach z kolejnymi projektantami. Duża też zasługa przyjaciół szkoły
w Ładach – rodziców obecnych i byłych
wychowanków, którzy, jak trzeba było
stawali w obronie tej inwestycji, wiedząc,
że od jej powstania zależy poziom kształcenia młodego pokolenia. Dzięki nim
wszystkim szkoła na pewno powstanie.
Małgorzata Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

XXII Sesja Rady Gminy Raszyn
W dniu 12 maja 2016 roku odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Raszyn. Na wstępie
zebrani wysłuchali informacji Dyrektora Centrum Medycznego „Judyta” w Raszynie,
dr Zbigniewa Figata, o funkcjonowaniu placówki i planach na przyszłość. W trakcie
ożywionej dyskusji dr Figat wyjaśniał zasady funkcjonowania CMR pod jego zarządem, w tym kwestię obsady niektórych stanowisk lekarzy pierwszego kontaktu przez
lekarzy specjalistów. Wspomniał też o wizycie w placówce Ministra Zdrowia dr. Konstantego Radziwiłła i rozmowach dotyczących zatrudnienia specjalistów.

XXII Sesja rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

Pan Paweł Iwanicki, Prezes Spółki Wodnej Raszyn przedstawił bieżącą sytuację
Spółki. Mówił o problemach z dofinansowaniem Spółki przez Gminę wynikających
z przeciągającego się procesu sądowego
przeciw dawnemu zarządowi Spółki.
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
pan Dariusz Marcinkowski zaproponował utworzenie zespołu, którego celem
byłoby wypracowanie rozwiązań przyspieszających porozumienie pomiędzy
Gminą a Spółką Wodną.
Pani Elwira Rogowska, Kierownik
GOPS, zapoznała Radnych z sytuacją
osób korzystających z pomocy GOPS.
Poinformowała też o realizacji w naszej
Gminie ustawy 500+.

Uchwały

Podczas Sesji radni podjęli między innymi
uchwały o nadaniu ulicy w Laszczkach

nazwy Piotrusia Pana, przejęciu przez
gminę działek w Dawidach Bankowych,
zakupie działki 121 m2 w Raszynie, przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu dla działki w Dawidach Bankowych i Wypędach, przekazaniu środków
finansowych dla Komendanta Stołecznego Policji.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
poinformował zebranych o uroczystościach związanych z obchodami Dni
Raszyna, Konstytucji 3 Maja i Święta
Straży Pożarnych. Następnie poinformował zebranych o następujących
inwestycjach:
•• W północno-wschodniej części gminy
kontynuowane są prace nad budową
kanalizacji deszczowej. Ulice Długą

i Szlachecką, po zakończeniu prac odwodnieniowych, pokrytą świeżą warstwą
asfaltu. Obecnie kanalizacja deszczowa
układana jest w ul. Miklaszewskiego.
•• Wyremontowano ulice Żeromskiego
i Reymonta, a w ulicach Malwy i Krańcowej prace mają się ku końcowi.
•• W y k o n a n o k a n a ł s a n i t a r n y
pod Al. Krakowską.
•• Ukończono, wraz z zezwoleniem
na budowę, projekt rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Ładach.
•• Zbliża się termin rozstrzygnięcia przetargu na budowę przedszkola przy ulicy
Poniatowskiego w Raszynie.
W dalszej części sprawozdania Wójt
Andrzej Zaręba poinformował o programach z zewnętrznym finansowaniem,
do których gmina przystąpiła lub zamierza aplikować:
Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego zespołu Austerii
umożliwia wystąpienie o dofinansowanie
rewitalizacji obiektu przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrożeń Programów Unijnych (MJWPU) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego.
Gmina przystąpiła do tworzenia programu funkcjonalno-użytkowego ścieżek
rowerowych w ramach działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Gmina przeszła pozytywnie wstępną
ocenę w konkursie POIS, realizowanym
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, dotyczącym budowy kanalizacji
sanitarnej w Jankach i Sękocinie Starym.
Jacek Kaiper

Z wizytą w Komisariacie Policji w Raszynie
mieszkańcom. W trakcie rozmowy
Komendant odniósł się do kilku z nich:

W maju, podczas spotkania z nowym
Komendantem Policji w Raszynie Komisarzem Maciejem Wicińskim, pytałem
o sprawy najbardziej doskwierające
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– „Policja jest od tego, aby było bezpiecznie i nie zawsze musi być ją widać. Liczy
się skuteczność działań i efekt końcowy
w postaci poczucia bezpieczeństwa przez
mieszkańców” - odpowiada nadkomisarz
Maciej Wiciński, nowy komendant policji w Raszynie na mój zarzut o niewielką
liczbę patroli. – „Patrole są i są skuteczne,
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czasami jest potrzeba wystawienia patroli
z funkcjonariuszy w cywilu, a ich praca
nie zawsze jest widoczna dla mieszkańców.
Równie ważna jest systematyczna kontrola
w miejscach zgłaszanych, jako „zagrożone”,
w których najczęściej dochodzi do wykroczeń
lub przestępstw.”
– „Dzięki właściwej współpracy z władzami Gminy możemy wystawiać dodatkowe patrole, które niezależnie od ilości zgłoszeń są w stanie szybko i skutecznie reagować

WIEŚCI Z POWIATU I POLICJI
na zdarzenia. Tu wskazać chcę na dobrze
układającą się współpracę z Komisją Bezpieczeństwa Rady Gminy Raszyn której przewodniczącym jest Pan Andrzej Górecki. Problemy zgłaszane przez mieszkańców jak
też Komisję staramy się rozwiązywać jak
najszybciej i jak najskuteczniej, jednakże
nie wszystko można wykonać w czasie jednej
interwencji.” - Po chwili dodaje: „ważne jest
zrozumienie, że wszystkiego naraz i od razu
nie da się zrobić”. Muszę przyznać, że porządek na ulicy Jarząbka został przywrócony.
– „Widzi Pan – podejmuje komendant –
zgłoszenia od mieszkańców, a z naszej strony
konsekwencja przy realizacji zadań służbowych” Podnoszę sprawę patroli policji drogowej w Alei Krakowskiej, a nie w Złotych
Łanach, drodze o nawierzchni nieprzystosowanej do ciężkich pojazdów, a rozjeżdżanej przez ciężarówki. – Komendant
rozkłada ręce: ”na to nie mam najmniejszego wpływu, Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie
realizuje swoje zadania i w żaden sposób

nie podlega komendantowi KP Raszyn, jednakże dzięki dobrej współpracy z WRD
zaręczam, jeśli są w Alei Krakowskiej, to są
również w Złotych Łanach i tam egzekwują
przepisy prawa w ruchu drogowym. Nie stoją
tam stale, ponieważ kierowcy ciężarówek
najczęściej kontaktują się ze sobą radiowo
i po wpadce jednego ostrzegają innych. Policjanci przenoszą się w inne miejsca, a potem
wracają. Jak już jest drogówka, to w całym
rejonie.”
Najważniejsza jest współpraca z mieszkańcami – „bez niej w niektórych miejscach, które są na uboczu, a na terenie naszej
Gminy takie miejsca są, można powiedzieć
że nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego
dostrzec czy zaobserwować, przez co mogą
pojawiać się zarzuty że jesteśmy głusi i ślepi.
W tych miejscach praca jest utrudniona
szczególnie w przypadku zgłoszeń zdarzeń
właśnie w miejscach ustronnych. Liczymy
na to, że mieszkańcy nie będą obojętni
i osoby widzące niepokojące zdarzenia będą
nas o tym informować byśmy mogli szybko

i skutecznie podjąć działania. W przypadku
zakłócania ciszy nocnej wszystko zależy od
zgłaszającego, ponieważ nie można zakłócać ciszy nocnej osobie anonimowej. Niemniej
najważniejsze jest reagowanie na to, co się
dzieje w okolicy. Dyskretny kontakt zapewni
dzielnicowy, do niego trzeba się zwracać,
mając podejrzenia wobec niektórych miejsc
czy też niepokojących zachowań innych osób.
Dzięki takim informacjom możemy reagować i ograniczać możliwość występowania
uciążliwych społecznie przestępstw jak kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, czy
uszkodzenia mienia. Chcemy też – ” kontynuował komendant – „uczulić osoby starsze na wyłudzenia, na wnuczka, czy na policjanta. Prosimy o sprawdzanie wiarygodności
osób dzwoniących czy też zgłaszających się
po pieniądze, a w każdym tego rodzaju przypadku należy koniecznie skontaktować się
z innymi członkami rodziny i informować nas
o takim zdarzeniu, zanim pieniądze zostaną
przekazane. Zareagujemy natychmiast.”
Jacek Kaiper

Powiat Pruszkowski dla Gminy Raszyn
Zadania wykonywane przez Powiat
Pruszkowski wpływają na komfort życia
mieszkańców gminy Raszyn. Obecnie,
najważniejsze z nich to:
TRANSPORT ZBIOROWY – trwają prace
nad uruchomieniem linii autobusowych
wewnątrz Powiatu Pruszkowskiego. Aby
było to skuteczne, trzeba utworzyć Związek Międzygminny, który pozwoli powiatowi wystąpić o dotację z budżetu państwa. Wstępne zgody gmin już są. Jeszcze
trzeba przekonać jeszcze Pruszków i Piastów, które korzystając z linii PKP, mają
alternatywę transportową. Ale, jako
że niedługo rozpocznie się przebudowa
torowisk i stacji, sądzić można, że optyka
tych miast w sprawie transportu zbiorowego ulegnie zmianie.
SZPITALNICTWO – na terenie Powiatu
Pruszkowskiego pracują trzy szpitale:
psychiatryczny, kolejowy i powiatowy,
które konkurują pomiędzy sobą, a każdy
z nich podlega innej władzy. Zainicjowaliśmy rozmowy pomiędzy Ministerstwem
Zdrowia – Urzędem Marszałkowskim –
Starostwem Powiatowym, w celu porozumienia w sprawie wyspecjalizowania placówek, aby ich działania uzupełniały się,
a nie dublowały.

DROGI – zaawansowane są poszukiwania
analityka, który opracuje sieć dróg powiatowych, optymalną z punktu widzenia
transportu i kosztów wykonania. Takie
opracowanie jest konieczne w gminach,
których układ drogowy poprzecinały
autostrady. Powiat Pruszkowski jest prekursorem tak tworzonej optymalizacji.
Dofinansowanie zewnętrzne dla dróg
powiatowych i gminnych uzyskujemy
poprzez łączenie programów drogowych gmin i powiatu i dzięki temu wchodzimy w wysoko dotowane programy
państwowe.

Inwestycje na terenie
Gminy Raszyn
•• Jeszcze w czerwcu powstanie rondo
u zbiegu ulic: Olszynowej i Wygody
(przedłużenie Falenckiej). Przygotowana jest dokumentacja i zapewnione
finansowanie.
•• Przebudowa ulicy Źródlanej ruszy
na początku wakacji. Na końcowym
odcinku ulicy, od Falenckiej, nie będzie
chodników, z uwagi na brak zgody właścicieli działek. Obniży to bezpieczeństwo
mieszkańców.

Mirosław Chmielewski, członek Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego © J. Kaiper

•• Przygotowywana jest gruntowna przebudowa Drogi Hrabskiej, od Jaworowskiej do rzeki Raszynki. Ulica będzie miała
12 – 15m szerokości, zostanie wyposażona
w chodnik i ścieżkę rowerową. Obecnie
wyliczany jest koszt wykupu gruntów.
Powiat Pruszkowski podejmuje ważne
dla Gminy Raszyn zadania. Minął już czas,
kiedy byliśmy na szarym końcu, pozostawieni samym sobie. Uważam, że wynika
to z kompetentnej reprezentacji we władzach powiatowych.
Mgr inż. Mirosław Chmielewski,
Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego
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WAŻNE WYDARZENIA

Informacja o funduszach unijnych Realizacja ustawy 500+
w gminie Raszyn
8 czerwca 2016 r. w Centrum Kultury Raszyn, przy al. Krakowskiej 29, w godzinach 9:30 – 13:30,
odbędzie się kolejne spotkanie dla
zainteresowanych tematyką dofinansowania z funduszy unijnych
na lata 2014-2020. Konsultacje maja charakter bezpośredniego
spotkania i nie wymagają wcześniejszych zapisów. Skierowane
są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz
wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy unijnych.
Organizatorem konsultacji w ramach Mobilnego Punktu
Informacyjnego jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Jagiellońskiej 74.
tel.: 801-101-101, 022-542-22-68, 022-542-24-80,
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

Od dnia 1 kwietnia br. rozpoczęła się w Polsce realizacja
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwanej
„Rodzina 500+”. Jak podaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Raszynie, który w naszej gminie zajmuje się realizacją ustawy,
do 10 maja br. wnioski złożyło 1100 rodzin. Do tej daty, w stosunku do 350 rodzin już wydano decyzje, a wypłacono 130 tys. zł.
Trudno orzec, jaka jest ilość rodzin uprawnionych w naszej
gminie do uzyskania świadczenia. W żadnej instytucji nie ma
takich informacji. Według danych z Urzędu Stanu Cywilnego
obecnie gminę Raszyn zamieszkuje 4551 dzieci do 18 roku życia.
Zważywszy, że w skali kraju, według danych z 2014 r., rodziny
posiadające dwoje i więcej dzieci stanowią około 20%, można
założyć, że zdecydowana większość uprawnionych rodzin
raszyńskich złożyła wnioski. Jak mówi Kierownik GOPS p. Elwira
Rogowska, proces przygotowywania wniosków i wypłaty świadczeń idzie coraz sprawniej. W najbliższym czasie uzyskają je
kolejne rodziny.

Jacek Kaiper

Małgorzata Kaiper

Święto strażaków
7 maja w kościele pw. Świętego Bartłomieja na Rybiu odbyła się uroczysta Msza Święta z udziałem pocztów
sztandarowych jednostek OSP z naszej
Gminy, władz Gminy Raszyn, działaczy
społecznych i sympatyków OSP. Mszę
pod przewodnictwem ks. prałata Bartłomieja Kapałka, odprawili również ks.

Alert Poziom II

prałat Zdzisław Karaś oraz ks. kanonik
Grzegorz Jaszczyk. Podczas kazania ks.
B. Kapałka, nawiązując do życia Św. Floriana, mówił o strażackiej powinności pełnej poświęcenia i gotowości do działania,
które dają innym realną pomoc i poczucie
bezpieczeństwa.
Jacek Kaiper

Strażacy © J. Kaiper

Władze samorządowe Gminy Raszyn Wójt A. Zareba, v-ce Wójt M. Kucharski, Przewodniczący RGR D.Marcinkowski© J. Kaiper

6

KURIER RASZYŃSKI NR 63 MAJ 2016 | WWW.RASZYN.PL

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w związku z przekroczeniem w 2015 r. dopuszczalnych
norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego ogłosił pismem
z 6 maja 2016 r. ALERT Poziom II.
O problemie pisaliśmy w 61 numerze
Kuriera Raszyńskiego. Aktualne i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie w/w Urzędu www.sojp.wios.warszawa.pl., gdzie znajduje się również
interaktywna mapa pokazująca aktualne zanieczyszczenie. Szczególnie narażone na negatywne skutki zanieczyszczeń
są: kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze
z astmą, chorobami alergicznymi skóry,
oczu i chorobami krążenia oraz osoby ze
skłonnościami do infekcji górnych dróg
oddechowych. 		
Małgorzata Kaiper

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Jeszcze do niedawna uważano, że przemoc domowa występuje rzadko i wyłącznie w rodzinach patologicznych, a agresję
między członkami rodziny traktowano
jako jedną z wielu normalnych form
zachowania w codziennym życiu. Przemoc stosowana przez osobę dorosłą
wobec bliskich (w tym dzieci), postrzegana była jako akceptowany sposób
sprawowania nad nimi władzy i kontroli.
Na gruncie prawa i polityki społecznej
podejmowano próby wyróżnienia przemocy społecznie akceptowanej (dopuszczalnej) i nadużywania przemocy, czy
„niewłaściwej” przemocy w rodzinie,
co znacznie utrudniało wszelkie próby
zajęcia się tym problemem.
Przemoc według ustawowej definicji
zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to „jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub
dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także
wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą”.
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się
tym, że:

•• jest intencjonalna – zamierzone działanie człowieka mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby
dotkniętej przemocą;
•• siły są nierównomierne – jedna ze
stron ma przewagę nad drugą. Osoba
doznająca przemocy jest słabsza a osoba
stosująca przemoc silniejsza;
•• narusza prawa i dobra osobiste – osoba
stosująca przemoc wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe prawa
osoby doznającej przemocy (np. prawo
do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.);
•• powoduje cierpienie i ból – osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie
osoby doznającej przemocy na poważne
szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia
sprawia, że osoba poszkodowana ma
mniejszą zdolność do samoobrony.
Przemoc to nie to samo co agresja. Zjawiska te odróżnia istnienie przewagi sił
jednej ze stron. W przypadku agresji jest
zrównoważona, w przemocy jest ona
zawsze po stronie sprawcy.
Przemoc w rodzinie przybiera następujące formy:
przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie,
duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami,
bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś
przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.,
przemoc psychiczna: wyśmiewanie
poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez
odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby
psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi
osobami), domaganie się posłuszeństwa,
ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie,
upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie
gróźb, itp.,
przemoc seksualna: wymuszanie pożycia

seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych,
wymuszanie seksu z osobami trzecimi,
sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka
zachowań seksualnych, itp.,
przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie
podstawowych, materialnych potrzeb
rodziny, itp.
zaniedbanie: niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych, intelektualnych i emocjonalnych, brak opieki, chłód
emocjonalny, obojętność, itp.
Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym
prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania
godności osobistej, a władze publiczne mają
obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom
równe traktowanie i poszanowanie ich praw
i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie (preambuła do Ustawy) przyjęto Ustawę
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie
Działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie są podejmowane
w szczególności w ramach pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” została
opracowana w ten sposób, aby połączyć kompetencje wszystkich instytucji
odpowiedzialnych za przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie i tworzyć warunki
do podejmowania współpracy już od
momentu interwencji. W rozporządzeniu określono krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury NK, obowiązki w tym zakresie przewodniczącego
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,
zadania pracowników socjalnych, działania przedstawicieli Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia, oświaty a także
funkcjonariuszy Policji.
Beata Adamiak Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego w Raszynie

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | 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.
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DLA WYGODY MIESZKAŃCÓW

Mapy ze Starostwa
przez Internet
W ostatnim czasie doczekaliśmy się nowoczesnego
systemu pobierania map potrzebnych do celów
budowlanych i innych. Obecnie mieszkańcy mogą
je pobrać za pomocą serwisu www.pruszkowski.e-mapa.net. Mapy mają postać plików pdf, a ich parametry i wielkość określa zamawiający. Po dokonaniu opłaty, przy pomocy płatności internetowych,
wybrana mapa przesyłana jest, w ciągu kilkunastu minut, na adres mailowy użytkownika. Usługa
jest dostępna we wszystkie dni tygodnia, przez
24 godziny. Jest to ogromna wygoda w porównaniu
z dotychczasowym systemem, w którym mieszkaniec musiał osobiście złożyć wniosek w urzędzie,
dokonać opłaty, poczekać na wydruk mapy i jej
ostemplowanie. Przyjęte rozwiązanie wpisuje się
w prowadzone konsekwentnie, od początku obecnej kadencji, działania starostwa na rzecz podwyższania standardów oraz przyjaznej polityki wobec
mieszkańców. Wprowadzenie usługi jest szczególnie ważne dla mieszkańców gminy Raszyn, z uwagi
na odległość od Pruszkowa i długi czas dojazdu.

Centrum Medyczne Raszyn
ul. Pruszkowska 52, Raszyn
Od 4 kwietnia 2016 roku
zapraszamy na cykl bezpłatnych ćwiczeń
z zakresu rehabilitacji pt. „Sprawny Raszyn”
Chcesz zadbać o zdrowie, lepsze samopoczucie,
dobrą kondycję? Zgłoś się do nas, pomożemy Ci
w procesie usprawnienia leczniczego:
- zwyrodnienia stawów,
- zwyrodnienia kręgosłupa,
- osteoporozy.
Zapisz się na zajęcia już dziś!!!

Rejestracja pod numerem telefonu +48 502 867 850, 22 720 03 50
bądź mailowo: cmr_rehabilitacja@szpzlo-ochota.pl

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

System powiadamiania SMS
W Gminie Raszyn działa system bezpłatnego
powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe, który informuje
o zagrożeniach dla życia czy mienia, ale też
o wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy
komunikatach urzędowych. Każdy zainteresowany otrzymywaniem informacji wysyła SMS
na numer 664 079 272 w treści wpisując numer
grupy odpowiadającej miejscu zamieszkania.
Koszt wysłania SMS-a na numer 664 079 272
jest zgodny z planem taryfowym operatora.
Wyrejestrowanie z systemu odbywa się poprzez
wysłanie SMS-a na numer 664 079 272 z numerem grupy poprzedzonym znakiem minus,
np. -1. System jest chroniony przed reklamami
i spamem. Służy jedynie informowaniu o najważniejszych sprawach.
www.raszyn.pl
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EKOLOGIA

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
gminy Raszyn do korzystania z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), bezpłatnie,
w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych. Znajduje się on w Pruszkowie, przy ul. Stefana Bryły 6 (vis a vis siedziby firmy MZO
w Pruszkowie). Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu (w MZO): 510 203 640 lub adresem
e- mail: punkt@mzo.pl
Godziny otwarcia PSZOK: (we wszystkich
przypadkach z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy
TERMIN

wtorek - sobota
piątek

Od 1 kwietnia
do 30 września

12:0019:30

8:0015.30

Od 1 października
do 31 marca

10:3018:00

8:0015.30

CO MOŻEMY ZAWIEŹĆ
DO PSZOK?
Do PSZOK można zawieźć i nieodpłatnie
przekazać:
Odpady ulegające biodegradacji (zielone), papier i tekturę, tworzywa sztuczne,
metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie i akumulatory, zużyte świetlówki,
lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, chemikalia (resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środki ochrony roślin
i opakowania po nich), przepracowane
oleje, zużyte opony pojazdów osobowych,
motocykli, rowerów, odpady budowlane
i rozbiórkowe w ilości do 750 kg rocznie
z każdej nieruchomości zamieszkałej
na terenie Gminy Raszyn, popiół z paleniska domowego.
Przypominamy, że jedyną metodą nieodpłatnego oddawania gruzu i odpadów
rozbiórkowych z domowych prac remontowych jest zawiezienie tych odpadów do
PSZOK. Obiór gruzu i odpadów rozbiórkowych bezpośrednio z posesji nie jest objęty
gminnym systemem odbioru odpadów
komunalnych.

Odpady wymagające opakowania (np.
odpady niebezpieczne w formie płynnej)
powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących ii nieuszkodzonych) opakowaniach oraz posiadać informację (etykietę)
umożliwiającą identyfikację odpadu
w chwili przekazania.
Odpady można dostarczyć do PSZOK
samochodami nieprzekraczającymi
dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

CZEGO NIE MOŻEMY ZAWIEŹĆ
DO PSZOK?
PSZOK nie przyjmuje:
Odpadów innych niż wymieniono powyżej, a w szczególności: materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach
uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych,
odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej.

O CZYM JESZCZE TRZEBA
WIEDZIEĆ, PRZED WYJAZDEM
DO PSZOK?
Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie 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 dokonuje ważenia odpadów komunalnych
i identyfikacji ich rodzaju, natomiast
nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych
z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich
rozładunku. Wyjątek stanowią odpady
niebezpieczne, które zostają umieszczone
przez pracownika obsługującego PSZOK
w przeznaczonym do tego miejscu.
Michał Kucharski v-ce Wójt,
Monika Marszałek, Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kontenery z odpadami niebezpiecznymi © arch. MZO

Czyszczenie Gminy
Zastępca Wójta Gminy Raszyn pan Michał Kucharski zapowiedział czyszczenie
Gminy z nielegalnych ogłoszeń rozklejonych na słupach energetycznych zaśmiecających główne ulice. Rzadko zdarzają się ogłoszenia nowe, niekiedy wiszą od lat,
nadając odnawianym ulicom niechlujny wygląd. Robimy to systematycznie –
powiedział pan Kucharski – dla nikogo nie robimy wyjątków.
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INWESTYCJE

Ulica Długa
Ostatecznie ukończono układanie kanalizacji deszczowej w ulicy
Długiej. Inwestycja była prowadzona przez Gminę i Powiat Pruszkowski w celu osuszenia okolicy Szkoły Podstawowej w Ładach.
Na Długiej ułożono gładką nawierzchnię asfaltową a z betonowych
kształtek rynsztoki odprowadzające wodę opadową do studzienek.
Naprawiono rozjechane w czasie trwania prac chodniki. Można już
zapomnieć o niedogodnościach związanych z budową.

Długa jak nowa © J. Kaiper

Kanalizacja deszczowa w ul. Długiej © J. Kaiper

Miklaszewskiego nieprzejezdna © J. Kaiper

Ulica Miklaszewskiego
Ulica Miklaszewskiego jest nieprzejezdna, w związku z tym na
Starzyńskiego w godzinach szczytu tworzą się korki. Nie potrwa
to długo. Budowlańcy niebawem ją otworzą dla ruchu, ponieważ
prace związane z układaniem kanalizacji deszczowej dobiegają
kresu. Prawdopodobnie, gdy ten numer Kuriera dotrze do mieszkańców cały system odwodnienia ulic – Miklaszewskiego – Długa
– Szlachecka będzie gotowy do odbioru.

Miklaszewskiego, ostatnia prosta © J. Kaiper

Siłownia w Parku „Nad Raszynką”
W kwietniu 2016 r. w Parku „Nad Raszynką” zamontowano 7 urządzeń
siłowni zewnętrznej do ćwiczeń na wolnym powietrzu. Koszt urządzeń
z montażem wyniósł 18 816 zł.,
z czego 18 000 zł sfinansowano
ze środków sołeckich Osiedla
Raszyn II, a pozostałą kwotę dołożono z budżetu gminy.

Siłownia w parku © J. Kaiper
Szlachecka spowalniacz i przepompownia © J. Kaiper

Ulica Szlachecka

Szlachecka z nową nawierzchnią © J. Kaiper
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Położone przy ulicy Szlacheckiej urządzenia podczyszczające, zbiornik
retencyjny i przepompownia już są. Zapewnią odbiór wód opadowych
z ulic: Długiej, Miklaszewskiego i odprowadzenie ich do Raszynki.
Urządzenia zostały ogrodzone estetycznymi ogrodzeniem, a teren
zagospodarowany. Na jezdni położono nowy asfalt. Odbudowano
spowalniacze. Pozostała przebudowa mostku, jednak jest to odrębna
inwestycja.
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INWESTYCJE

Ulica Krańcowa
Jeszcze trwają prace przy budowie ulicy Krańcowej. Położono
już instalacje, ułożony jest również krawężnik. Jeszcze latarnie
i nakładka z kostki. Warto spokojnie poczekać. Będzie tak
samo piękna jak Malwy.

Nowa, piękna
ulica Malwy
Ul. Krańcowa © J. Kaiper

Ul.Krańcowa w krawężnikach © J. Kaiper

Jeszcze niedawno ślepa ulica Malwy
tylko w swojej niewielkiej części,
od ulicy 19 kwietnia, przypominała
ulicę. Teraz posiada nową nawierzchnię, rząd latarni ulicznych i kanalizację deszczową. Przez połączenie z ulicą
Białobrzeską stała się w pełni przejezdna. Czerwone podjazdy ożywiają
wygląd jezdni. Pogratulować projektantowi zmysłu estetycznego.

Latarnie na ul. Malwy © J. Kaiper

Malwy w kierunku Białobrzeskiej © J. Kaiper

Ulica Reymonta zmodernizowana
W zeszłym miesiącu trudno było się dostać do posesji, gdy pod istniejącymi
instalacjami zakładano odwodnienie, lecz warto było uzbroić się w cierpliwość.
Wschodnia część Reymonta, łącząca Godebskiego z Aleją Krakowską, została
przebudowana. W miejsce łaciatego asfaltu ułożono szarą kostkę, na podjazdach czerwoną, a pod jezdnią kanalizację deszczową.

Malwy, w kierunku 19 Kwietnia © J. Kaiper
Nowa ul. Reymonta © J. Kaiper

Wjazd w Reymonta z Godebskiego © J. Kaiper

Ulica Żeromskiego na nowo
Ulica Żeromskiego, łącząca Godebskiego z Prostą, doczekała się odbudowy. Pyszni się teraz nową kostką,
szarą na jezdni, czerwoną na podjazdach i gdzie się zmieściły, chodnikami. Kratki ściekowe gwarantują,
że nawet nawalne deszcze nie sprawią kłopotu mieszkańcom. Raszyn zyskał nowe, piękne miejsce.

Ul. Żeromskiego od Prostej © J. Kaiper

Ul. Żeromskiego, część wschodnia © J. Kaiper

Ul. Żeromskiego,część zachodnia © J. Kaiper

stronę redaguje Jacek Kaiper
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Wiosna na wesoło Mieczysław Szcześniak
W drugiej dekadzie kwietnia w CKR
odbył się wieczór literacki pt. „Wiosna
na wesoło”.
Członkowie klubu „Kaliope”: Tadeusz
Strzelczyk, Bogumiła Kędziora (Szabel),
Ewa Adamczyk i Mariola Wiewiór prezentowali swoje ciepłe, wiosenne utwory.
Piękne piosenki o miłości wyśpiewał
zespół „Seniorki” przy akompaniamencie p. Piotra Piskorza. Kłaniamy się nisko
wysublimowanej publiczności.
Prowadząca spotkanie i autorka wiersza
Mariola Wiewiór

W sobotę 23 kwietnia byliśmy uczestnikami koncertu skłaniającego do refleksji. Jazzowe aranżacje znanych popowych
utworów opracowane przez Krzysztofa
Herdzina zaśpiewał Mieczysław Szcześniak a towarzyszyło mu Trio Herdzina.
W programie znalazły się utwory z najnowszej płyty „Songs From Yesterday”,
utwory niebanalne - jak powiedział podczas koncertu Krzysztof Herdzin - utwory
opowiadające o kondycji świata, o afirmacji życia, o tematyce antywojennej
a nawet będące traktatami filozoficznymi. m.in. „Imagine” Johna Lennona,

„This Is Not America” Davida Bowie i Pata
Metheny, „My Cherie Amour „Stevie
Wondera czy „What A Wonderful World”
Louisa Armstronga.
Było słychać, że granie sprawia artystom radość i cieszą się, że mogą tę radość
dzielić z widzami. Mieczysław Szcześniak
był w świetnej formie wokalnej i znakomicie odnajdywał się zarówno w repertuarze lirycznym i nostalgicznym, jak
i w energetycznych szybkich wokalizach.
Koncert był nie tylko ucztą dla ucha, ale
również dla duszy.

Koncert papieski
Z okazji II rocznicy kanonizacji Jana Pawła
II gościliśmy zespół Dur-Moll, który 27
kwietnia wystąpił z programem muzycznym związanym z Karolem Wojtyłą Papieżem Polakiem. Program miał formułę podróży przez życie Jana Pawła II:
utwory do słów Karola Wojtyły takie jak
„Uwielbiam Cię”, „Strumień” czy „Miłość
mi wszystko wyjaśniła” zaśpiewali Aleksandra Matryba i Michał Bojarski przy
akompaniamencie fortepianowym Jacka
Kwiatkowskiego. Usłyszeliśmy również
hymn „Nie lękajcie się” nierozerwalnie
związanym z pontyfikatem Jana Pawła
II oraz ulubioną przez Papieża Polaka
„Barkę”. Utwory przeplatane były archiwalnymi nagraniami z homilii Papieża
z pielgrzymek do Polski. Dopełnieniem
całości było przepięknie dobrane słowo
Pawła Krasowskiego przybliżające słuchaczowi okoliczności powstania utworów i opisujące życie Jana Pawła II.

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Herdzin, Paweł Pańta, Mieczysław Szcześniak, Cezary Konrad

Kino Nieme

Pchła Szachrajka

Centrum Kultury Raszyn zainaugurowało
projekcje filmowe 5 maja filmem niemym
z 1925r. pt. „Zaginiony świat”. O wyjątkowości tego wieczoru świadczy fakt,
że film został „udźwiękowiony na żywo”
przez pięciu kreatywnych artystów
z grupy Niemy Movie. Czterech muzyków stworzyło spójną i świetnie zrealizowaną warstwę muzyczną oraz tła i efekty,
a aktor wcielił się we wszystkie postaci
filmowe a nawet zwierzęta. Nie zabrakło muzycznych dowcipów i odniesień
do naszej współczesności co znakomicie
zbliżyło widza do akcji filmu i wzbudziło
zaciekawienie.

Najmłodsi widzowie obejrzeli 8 maja
przedstawienie o Pchle Szachrajce wg
tekstu Jana Brzechwy. W rolę psotliwej pchły wcielił się Michał Malinowski, oprócz niego na scenie pojawiał się
w najrozmaitszych przebraniach Bartosz
Sołtysiak. Obaj aktorzy reprezentowali
Teatr Czwarte Miasto z Gdyni. Spektakl
utrzymany był w komediowo-kabaretowej atmosferze, przepełnionej słownym i sytuacyjnym humorem. Widzowie, zarówno mali jak i duzi, brali czynny
udział w spektaklu i entuzjastycznie
reagowali na bieg wydarzeń.

Na zdjęciu od lewej: Jacek Kwiatkowski, Aleksandra
Matryba, Michał Bojarski, Paweł Krasowski
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Roztańczony Raszyn, czyli Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Raszyn „Brawo 2016”
W dniu 24 kwietnia 2016 r. hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. C. Godebskiego w Raszynie rozegrany został
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Raszyn
„Brawo 2016”. To już czternasta edycja
tej imprezy.
W rywalizacji tanecznej wzięło udział
ponad 100 par tanecznych z terenu całego
kraju, walcząc o miejsca medalowe oraz
Puchar Wójta Gminy Raszyn. Zwodnicy
rywalizowali w kategoriach wiekowych
9-10 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz powyżej 15
roku życia w grupach rekreacyjnych (klasy

H,G) oraz sportowych (klasy F, E, D, C i B).
O końcowym wyniku decydowała prezentacja tańców standardowych: walca
angielskiego, tanga, walca wiedeńskiego,
fokstrota oraz quickstepa oraz latynoamerykańskich: samby, cha‑chy, rumby,
paso doble i jive’a. Rywalizację taneczną
par oceniało profesjonalne jury, składające się z 8 sędziów.
Puchar Wójta Gminy Raszyn otrzymała para Dawid Małecki – Sara Cwalina
z klubu „Rytm” z Żor.
Gratulujemy i zapraszamy za rok!
Paweł de Pourbaix

Wydarzenia CZERWIEC
1 CZERWCA (ŚRODA) GODZ. 19:00

Dzień dziecka dla dorosłych – film pt. „Moje córki krowy”

4 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 18:00

Czesław Jakubiec pt. „Muzyka żartem śpiewana”

7 CZERWCA (WTOREK) GODZ. 17:00

Spotkanie Seniorów – koncert zespołu Dur-Moll pt.
„Z piosenką po Warszawie”

12 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 13:00

Teatr Bajlandia ze spektaklem dla dzieci pt. „Gafy Czarownicy Fafy”

17 CZERWCA (PIĄTEK) GODZ. 17:30

Wernisaż unikalnej wystawy mozaik puzzlowych Zamku
Neuschwanstein w różnych odsłonach z kolekcji Anny
Marii Sitkiewicz

17 CZERWCA (PIĄTEK) GODZ. 18:00

Uroczysty koncert na zakończenie roku edukacyjnego CKR

19 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 19:00

Koncert piosenek Anny Jantar w wyk. uczniów Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa
Komedy

16 CZERWCA (CZWARTEK) GODZ. 19:00
Koncert Gwiazd Cygańskich – DON VASYL wraz z zespołem

Zapraszamy

LATAJĄCE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
Grupa powstała niedawno, a coraz więcej o niej słychać. Nie wróżono jej powodzenia,
a zalicza sukces za sukcesem. Z Joanną Rokicką i Ewą Janiec rozmawiam o powołanym przez nie Latającym Kole Gospodyń Wiejskich.
Małgorzata Kaiper: Latające Koło Gospodyń Wiejskich. Nazwa zadziwia! Dlaczego
Wiejskich? Dlaczego Latających?
Joanna Rokicka: Wiejskie, bo mieszkamy na wsi. Koło Gospodyń, bo nawiązujemy do organizacji niegdyś integrujących lokalne środowisko kobiet.
Jako raszynianki z urodzenia i z racji
naszego zawodu (podyplomowe studia
coaching’u)���������������������������
chciałyśmy stworzyć kobietom miejsce spotkań dające coś ekstra. Latające, bo nie jesteśmy nobliwe
i poważne. Mioteł nie mamy, ale latamy,

to tu to tam. Mamy siedzibę w CKR, ale
spotkamy się też w Świetlicy, w szkole,
w plenerze.
Ewa Janiec: Nawiązujemy do tradycji
naszych babć, które spotykały się przy
wspólnych pracach. To dawało im mnóstwo pozytywnej energii i, jak się okazuje,
daje i nam.
M .K .: Kto jest pomysłodawcą? Kiedy
pomysł się narodził?
E.J.: To nasz pomysł, który narodził się
wiele lat temu. Znamy się od dziecka.

Wspólnie zrobiłyśmy studia podyplomowe coaching’u, na Uniwersytecie Łódzkim, a pozyskaną wiedzę postanowiłyśmy
spożytkować dla społeczności lokalnej.
J.R.: Chciałyśmy, żeby nasze spotkania
były międzypokoleniowe. I tak się stało.
Przychodzą panie w różnym wieku:
mamy, ich córki i ich koleżanki nastolatki,
babcie i wnuki – cały przekrój wiekowy.
M.K.: Ile osób odpowiedziało na wezwanie?
J.R.: Dużo, ponieważ odpowiedziałyśmy
na potrzebę, jaka tkwi w wielu paniach:
zrobić coś dla siebie, ciekawie spędzić
czas, nauczyć się czegoś nowego, przekonać o swoich możliwościach. Panie,
które przychodzą na nasze spotkania są
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ŚWIETLIK” w RYBIU
zachwycone, bo uczą się czegoś nowego,
coś nowego tworzą, podnoszą poczucie
własnej wartości. Dziewczyny same się
sobie dziwią: zrobiłam tort, zrobiłam
broszkę. Wspólnie się dobrze bawimy,
ale i uczymy. Do tej pory było 10 spotkań,
w których uczestniczyło 70 Pań, większość wielokrotnie. Na stałe jest 30 – 40
osób, przychodzą też nowe. Panie upominają się o spotkania, pytają kiedy będzie
następne.
M.K.: Co robicie podczas spotkań?
J.R.: Jest 5 bloków zajęć. Zajęcia z rękodzieła: decoupage, szydełko, robienie
biżuterii, które prowadzi Ania Kostera,
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Inspirują Panie do samodzielnego,
w domu, wykonywania prac, wymiany
doświadczeń, przypominania zapomnianych umiejętności.
E.J.: W ramach bloku Zdrowie i uroda
spotykałyśmy się z dietetyczką, też mieszkanką naszej gminy. Zajęcia Kulinarne
wspaniale prowadzi Gosia Lepianko,
twórczyni wyszukanych tortów, których
nie powstydziłaby się najlepsza restauracja. Wspomaga nas kolejna specjalistka
od pieczenia tortów Wiesława Walczak.
J.R.: Rozwój osobisty, nasza działka, też
budzi duże zainteresowanie. W ramach
cyklu Nowoczesne media, w czerwcu,
pokażemy jak zrobić dobrą fotografię, obrobić zdjęcia, jak się poruszać
w mediach społecznościowych. Szkołę
szycia poprowadzi Marysia Kruk, mieszkanka gminy i znakomita krawcowa.

Zajęcia florystyczne w CKR © arch. kl.

E.J.: Działamy też na rzecz społeczności
lokalnej. Zorganizowałyśmy dwa świąteczne kiermasze charytatywne, podczas których sprzedawałyśmy samodzielnie wykonane prace. Zebrane pieniądze
przekazałyśmy fundacji dla Julki, chorej dziewczynki z naszej gminy. Uczestniczyłyśmy w organizacji Turnieju Gier
Planszowych w Świetlicy, a teraz przygotowujemy pod doświadczonym okiem
Pani Danuty Walczuk, nauczycielki gimnazjum wraz z jej uczniami, przedstawienie dla dzieci „Kot w butach” J. Brzechwy.
4 czerwca w Dniu Szkoły w Gimnazjum
będzie premiera.

E.J.: Pozyskałyśmy środki z Funduszy
sołeckich Raszyna I, Raszyna II oraz Rybia
I i III, w sumie – 12 tys. zł. w tym 2000 zł
na maszyny do szycia. Dzięki wsparciu
tych funduszy Panie mogą uczestniczyć
w zajęciach bezpłatnie, więc finanse nie
są barierą. Gdyby obliczać koszt zajęć
na jedną osobę, stawka wyniosłaby jedynie około 20 zł, co jest bardzo efektywnym wykorzystaniem środków. Przy tej
okazji chciałybyśmy serdecznie podziękować wszystkim za życzliwe wsparcie
naszych działań i wyrazić nadzieję na dalszą dobrą współpracę na rzecz naszej
lokalnej raszyńskiej społeczności.

M.K.: W jaki sposób finansowane są Wasze
zajęcia?

M.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w dalszych działaniach.

Kalendarium CZERWIEC
1 CZERWCA (ŚRODA) GODZ. 17:00

SPOTKANIE KLUBU SENIORA „RYBIE”. W programie
m.in. prelekcja nt. problemów ze wzrokiem.

4 CZERWCA (SOBOTA) GODZ. 15:00

12 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 18:00

SOBOTNIE KINO ŚWIETLIKA – zaprasza na film
„Projektantka” w reż. Jocelyn Moorhouse, z Kate Winslet
w roli głównej. Wstęp wolny!

DZIEŃ DZIECKA W „ŚWIETLIKU” zapraszamy dzieci na
bal. Sponsorami balu są przedsiębiorcy z Gminy Raszyn,
a w programie przewidziane są liczne atrakcje.
Wstęp wolny!

19 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 15:00

5 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 18:00

26 CZERWCA (NIEDZIELA) GODZ. 13:00 PRZY KOŚCIELE

11 CZERWCA (SOBOTA) GODZ. 17:00

PINKIK RODZINNY – rozpocznie Msza Św. w intencji Ks. Bartłomieja Kapałka. W programie Pikniku –
występy, konkursy i mnóstwo innych atrakcji. Organizatorzy – Samorząd Rybia i Świetlica Środowiskowa
w Rybiu. Wstęp wolny!

IMPRESJE MUZYCZNE – zapraszamy na koncert „Wiosna to Ty” w wykonaniu Alicji Siewiery i Izabeli Makarskiej, którym akompaniować będzie Piotr Piskorz.
Wstęp wolny!
ANTAGONIŚCI – raszyński zespół muzyczny zaprasza
na występ swój i swoich Przyjaciół. Wstęp wolny!
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KINO DLA DZIECI – zaprasza na film „Mały Książe” –
w reżyserii Marka Osborne’a – jedną z uwielbianych
historii wszech czasów. Wstęp wolny!
NA RYBIU

NAJSTARSI I NAJMŁODSI

Teatralne święto w Przedszkolu nr „W Stumilowym Lesie”

Artyści ze Stumilowego Lasu wraz z jurorami

18 marca w naszym Przedszkolu nr 2
„W Stumilowym Lesie” odbył się II Międzyprzedszkolny Przegląd Artystyczny
„Niech się przenika teatr i plastyka”.
Impreza zainaugurowana w roku ubiegłym od razu stała się znakiem rozpoznawczym naszej placówki. Ponieważ
obie edycje Przeglądu spotkały się z entuzjastycznym zainteresowaniem środowiska lokalnego, wierzymy, że stanie się on
jedną z raszyńskich tradycji.
W tym roku wzięło w nim udział sześć
przedszkoli z Gminy Raszyn: Przedszkole
nr 1 „Pod Topolą” , Bajkowe Przedszkole
w Dawidach, Przedszkole w Falentach,

Przedszkole w Sękocinie, Niepubliczne
Przedszkole „Pociecha” oraz gospodarze
czyli Przedszkole nr 2 „W Stumilowym
Lesie”. Ich reprezentanci przygotowali
piękne inscenizacje teatralne na podstawie wierszy Danuty Wawiłow - tegorocznej bohaterki literackiej Przeglądu.
Można było zobaczyć i usłyszeć między
innymi interpretacje utworów „O Rupakach”, „A jak będę dorosła”, „Szybko”
i wielu, wielu innych. Młodym aktorom towarzyszyły lalki teatralne, maski
i piękne rekwizyty.
Zarówno goście, jak i gospodarze
zaprezentowali się wspaniale! Jurorzy
głosowali za pomocą balonów wypełnionych helem. Im bardziej podobał się jury
występ dzieci, tym wyżej leciały baloniki.
Ponieważ ciągle wzlatywały do sufitu,
wszyscy uczestnicy zajęli I miejsce. Całkiem słusznie!
Przeglądowi towarzyszyła wystawa
„Poezja w teatrze - plastyczne interpretacje utworów Danuty Wawiłow”.
Wielbiciele muzyki mogli się pobawić

Nagrodzeni artyści z Przedszkola w Sękocinie i jurorzy

Przyjaciele i sympatycy Przedszkola nr 2

Sowa mądra głowa – inscenizacja młodych artystów
z Przedszkola w Falentach

zarówno przy kołysankowej piosence
śpiewanej przez Grzegorza Turnaua
„Księżyc w misce”, jak i przy rockowych
rytmach - piosence „Wilki idą” w wykonaniu zespołu Lady Pank. Teatr przenikał się
więc nie tylko z plastyką, jego wielbiciele
udowodnili, że jest on syntezą sztuk.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom II Przeglądu Artystycznego,
a także przyjaciołom, sympatykom naszej
placówki, którzy przyjęli na siebie trudną
funkcję jurorów! Dziękujemy sponsorom:
firmie Irex Ireneusz Daszkowski, WSiP
oraz patronom medialnym: Teatrowi Studio w Warszawie, Przedszkolnemu ABC
i Kurierowi Raszyńskiemu. Szczególne
podziękowania składamy Wójtowi Gminy
Raszyn, Panu Andrzejowi Zarębie za objęcie naszej imprezy patronatem honorowym. Kolejny Międzyprzedszkolny Przegląd Artystyczny „Niech się przenika
teatr i plastyka” już za rok!
Zespół ds. promocji Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie

Występy Seniorów
Seniorzy to najaktywniejsza grupa
społeczna w naszej gminie. Zespoły
muzyczne, działające przy każdym
z Kół uczestniczą w przeglądach i konkursach, zwykle przywożąc wspaniałe

Rybianie © P. Piskorz

trofea. Często też występują z koncertami dla swoich i zaprzyjaźnionych Klubowiczów. Podczas spotkania, które
odbyło się w Klubie Seniora w Raszynie,
ze wspaniałym koncertem wystąpili laureaci konkursu pt. „Kocham Cię Ojczyzno”, o którym informacja pojawiła się
w poprzednim numerze Kuriera Raszyńskiego. Zespoły i solistki reprezentujące
CKR odniosły ogromny sukces, a liczna
publiczność w CKR mogła podziwiać
otrzymane puchary.
Jako pierwsi zaprezentowali swój
repertuar konkursowy „Rybianie”,
po nich wystąpiły solistki: Grażyna Troniarz, Izabela Makarska i Alicja Siewiera,

a następnie „Seniorki”. Zespół „Seniorki”
rozpoczął swój występ piosenką „Serce
lotnika” dedykowaną przyjacielowi
i wiernemu fanowi, panu Marianowi
z Pruszkowa. Różnorodność repertuaru, doskonałe przygotowanie artystów,
ale też dobry humor i przyjazna atmosfera, przyczyniły się do powtórzenia sukcesu odniesionego podczas konkursu.
Nic dziwnego, że na występy Seniorów
chętnie przychodzą nie tylko koleżanki
i koledzy z Klubów Seniora, ale też przedstawiciele naszego samorządu, z Wójtem
Andrzejem Zarębą na czele.
Jacek Kaiper
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Ortografia na medal
12.03.br. odbył się mazowiecki etap
konkursu ortograficznego „Ortografia na medal”. Organizowany od 16 lat,
pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, ma na celu
rozbudzenie zainteresowania uczniów
poprawnością językową, doskonalenie ich
umiejętności ortograficznych i podniesienie poziomu nauczania języka polskiego
Od lat borą w nim udział raszyńskie
szkoły podstawowe i co roku nasi uczniowie odnoszą sukcesy. W tym roku trzy
dziewczynki ze SP w Raszynie dotarły

do ostatniego etapu i zakończyły go
świetnym wynikiem: Wiktoria Saracyn (5e) zajęła II miejsce, Thuy Ha (5a)
została – laureatką, a Wiktoria Nowakowska (6e) – finalistką. To efekt dodatkowej pracy ucznia, pod kierunkiem
nauczyciela polonisty, w ramach koła
polonistycznego. Jesteśmy z nich dumni,
życzymy im kolejnych sukcesów, a ich
nauczycielom jeszcze większego zapału,
by obalać mit, że ortografia polska jest
piętą achillesową każdego ucznia.
Dorota Książek, SP Raszyn

Laureatki z nauczycielami © arch. szk.

matematycznego lub wykonując barwne
kwiaty z bibuły. Podczas gdy jury liczyło
punkty, uczniowie obejrzeli program
słowno–muzyczny o Cyprianie Godebskim i 205 rocznicy bitwy pod Raszynem
w poezji lokalnego poety pana Ludwika
Jankowskiego, przygotowany przez p. Barbarę Borzechowską i p. Mariolę Wiewiór.
Chór pod kierunkiem p. Ewy Wijatkowskiej wykonał piękne, patriotyczne pieśni, a p. Małgorzata Kasprzak pokazała
barwną prezentację.
LAUREACI KLAS I – III:
I miejsce – 3c – M. Kaczorowska, II miejsce – 2a – Z. Klimkowska, III miejsce – 3f
– K. Kącka, IV miejsce – 2g – T. Modzelewska, V miejsce – 2c – J. Kluczek, VI miejsce – 1b – D. Pająk, VII miejsce – 2b
– J. Sadkowska
LAUREACI KLAS IV – VI:
I miejsce – 5g – E. Rędziak, II miejsce
– 5e – M. Wiewiór, III miejsce – 6d –
K. Mączyńska, IV miejsce – 6e – D. Skonecka, V miejsce – 6c – B. Staciwa,
VI miejsce – 5a – D. Krzyżek

Hojne nagrody laureaci zawdzięczają
naszym SPONSOROM, którym z serca
dziękujemy!!!
Są to: Wójt Gminy Raszyn – Pan
Andrzej Zaręba, Prezes Zarządu BS
w Raszynie – Pani Grażyna Wodzińska,
Państwo Lidia i Jacek Gromkowie – Firma
ELGROM, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wietnamczyków w Polsce Oddział
w Raszynie – Pan Nguyen Trong Thang,
Pani Agnieszka Boczyńska – firma AGNES,
Panowie Piotr Duszyk i Marcin Duszyk –
Firma AGMAR S.C., Panowie Marcin Cwyl
i Kamil Cwyl – Firma EVERFRESH, Pan
Marek Wołkowycki – Firma HAMAK –
TUR, Proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu – Ksiądz Prałat
Bartłomiej Kapałka, Pan Kazimierz Pałczyński, Rada Rodziców, Dyrektor GOS –
Pani Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor
Szkoły – Pan Andrzej Niedbała. Dzięki
ofiarodawcom klasy biorące udział
w finale będą mogły spędzić miły czas
na wyjazdach integracyjnych. Dziękujemy raz jeszcze!
Katarzyna Mączyńska

Święto Patrona Szkoły
Jak we współczesnych czasach młody
człowiek może okazać przywiązanie
do wartości patriotycznych i tradycji?
Odpowiedź jest prosta – szanując historię swojego narodu i zdobywając wiedzę
na jego chwałę, czyli… ucząc się po prostu.
Taki cel przyświecał konkursowi SUPERKLASA’2016 zorganizowanemu w SP im.
Cypriana Godebskiego w Raszynie z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY i DNI
RASZYNA. Podczas eliminacji uczniowie
z 40 klas prezentowali wiedzę z języka
polskiego, historii Raszyna, matematyki,
języka angielskiego, techniki i wychowania komunikacyjnego, pierwszej pomocy,
jak również wykazywali się sprawności
fizyczną w konkurencjach sportowych.
W finale walczyło 6 klas IV-VI i 7 klas I-III.
19 kwietnia – w dniu rocznicy bitwy
pod Raszynem i w Dniu Patrona Szkoły
finaliści przedstawili prezentacje
opowiadające o swojej klasie, wzięli
udział w sztafecie wiedzy oraz wykazali się niezwykłą zręcznością, tworząc śliczne obrazki za pomocą haftu

Konkurs SUPERKLASA 2016 © arch. szk.
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Spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Ładach
z redaktorami Kuriera Raszyńskiego
W naszej szkole regularnie wydawana jest niecodzienna gazetka szkolna
„Przecinek”, ponieważ tworzą ją uczniowie naszej szkoły. Co tydzień
pod nadzorem p. Agaty Seredyńskiej redakcja gazetki spotyka się razem
i dyskutuje na temat nowych artykułów. Dzięki naszym nauczycielom:
p. Iwonie Szczęszek oraz p. Agacie Seredyńskiej, udało nam się spotkać
z państwem Kaiper, czyli redaktorami Kuriera Raszyńskiego. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się między innymi skąd pochodzi słowo „prasa” oraz
zobaczyliśmy jak na przestrzeni czasu zmieniał się wygląd graficzny Kuriera
Raszyńskiego. Bardzo ważny okazał się również układ stron i rozmieszczenie
na nich poszczególnych artykułów ze względu na zamieszczoną w nich treść.
Spotkanie to, było bardzo pożyteczne, ponieważ mogliśmy dowiedzieć się
wielu ciekawych rzeczy. Dzięki temu będziemy w przyszłości dążyć do jeszcze większego doskonalenia „Przecinka”. Goszczenie tak doświadczonych
osób w redagowaniu regionalnego czasopisma w naszej szkole było dla nas
przyjemnością. Dziękujemy! 			
Elif Celik, kl. VIa SP Łady

Spotkanie z Redaktorami Kurier Raszyńskiego © Sz. Miszułowicz

Promocja zdrowia po książęcemu
„Jestem patronem szkoły promującej
zdrowie” – takim hasłem 6 maja 2016
roku książę Józef Poniatowski witał
z ogromnego portretu społeczność
Szkoły Podstawowej w Ładach i zaproszonych gości przybyłych na obchody
kolejnego święta placówki. Święta
w tym roku szczególnego, bo połączonego z publiczną prezentacją wyników
ewaluacji programu „Szkoła Promująca
Zdrowie”.
Scenariusz uroczystej akademii przygotowany przez p. Iwonę Pastuszkę
i p. Katarzynę Witanowską przeniósł
zebranych gości, uczniów i nauczycieli z czasów współczesnych do pałacu
małego księcia Józefa i jego rodziny.
Wszyscy mogli się przekonać, że książę
zdrowo się odżywiał i aktywnie spędzał
czas wolny. On i jego bliscy dbali też
o dobry klimat w swojej rodzinie, ucząc
się pięknych tańców i gry na instrumentach. Na uroczystości nie zabrakło pokazu
menueta – tańca popularnego na dworach królewskich. Wykonali go uczniowie

Rozmowa o zdrowiu © J. Kaiper

klasy II b, a publiczność nagrodziła ich
występ gromkimi brawami. Ogromne
zainteresowanie wzbudziła prezentacja
broni i sposobów walki z czasów księcia
Józefa Poniatowskiego dokonana przez
członka Klubu Rekonstrukcji Historycznej. Z Raszyna, na codzień pracownika
Muzeum Wojska Polskiego, pana Mikołaja Kubackiego, ubranego w strój z epoki.
Spektakl uświetnił chór szkolny pod kierunkiem p. Elżbiety Borsuk.
Druga część uroczystości poświęcona była prezentacji wyników ewaluacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” w formie wywiadu. P. Katarzyna
Witanowska rozmawiała z p. Katarzyną Klimaszewską – mamą dwojga
uczniów SP w Ładach oraz Dyrektorem
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie,
z którym szkoła owocnie współpracuje
na rzecz promocji zdrowego stylu życia.
Drugą rozmówczynią była Nina Burzyńska – uczennica szkoły. Dialog bogato
ilustrowały zdjęcia z imprez i przedsięwzięć prozdrowotnych oraz wywiady

Przedstawienie © J. Kaiper

z przyjaciółmi szkoły. Potem wszyscy
zebrani na sali obejrzeli krótkie statystyczne podsumowanie wyników ewaluacji programu „Szkoła Promująca
Zdrowie”. Potwierdziły one, że Szkoła
Podstawowa w Ładach z całą pewnością
zasługuje na Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”, o który ubiega się już od 3 lat
działalności w mazowieckiej sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Rozmowę zakończyła wspaniała prezentacja multimedialna przygotowana przez p. Małgorzatę
Iwan pokazująca sukcesy uczniów naszej
szkoły.Na koniec uroczystości głos zabrali
zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba oraz proboszcz
parafii pw. św. Mateusza w Dawidach
Bankowych ks. Grzegorz Jaszczyk. Podkreślili w swoich wystąpieniach aktywną
działalność społeczności szkolnej na rzecz
promocji zdrowia oraz znaczenie takich
spotkań, podczas których współczesność
łączy się z historią.
Katarzyna Witanowska, SP Łady

Zaproszeni goście © J. Kaiper
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Wiosenne spotkania literackie
Wiosna w naszej bibliotece obfitowała w ciekawe spotkania autorskie z czołówką
polskich autorów książek dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych czytelników.
Serię literackich spotkań rozpoczęliśmy
od wizyty Barbary Kosmowskiej, która
opowiedziała raszyńskim gimnazjalistom o początkach swojej pracy pisarskiej, o swoich inspiracjach literackich
i wyzwaniach związanych z pisaniem
książek młodzieżowych.
Pisarce towarzyszył aktor i reżyser
Teatru Polonia i Och Teatru Rafał Mohr,
znany między innymi z telewizyjnych
ról w filmie sensacyjnym PitBull i serialu
Graczykowie. Podzielił się z uczniami
swoimi przemyśleniami o współczesnym
teatrze, a także zdradził kulisy przygotowań do wymagających ról teatralnych
i filmowych.
Z młodszymi czytelnikami naszej
biblioteki spotkała się wielokrotnie
nagradzana (dwukrotna nagroda Polskiej Sekcji IBBY) i utalentowana ilustratorka książek dla dzieci i graficzka Agnieszka Żelewska, która poprowadziła

OGŁOSZENIE
Informujemy, że z uwagi
na szkolenia wewnętrzne
zespołu bibliotekarzy
31 maja
i 14 czerwca (wtorek),
biblioteka wyjątkowo
w tych dniach będzie
czynna krócej,
tj. w godz.
13:30 – 16:00

Dziękujemy
za wyrozumiałość
i zapraszamy.
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interaktywny warsztat językowo-plastyczny „Złap byka za rogi”, połączony
z tworzeniem kolaży z przeróżnych materiałów plastycznych.
W trakcie twórczej pracy uczniów
i energicznej zabawy w trudne polskie
słówka powstały niepowtarzalne kartki
pocztowe, które uczestnicy postanowili
zadedykować przyjaciołom kosmitom.
W trakcie wiosennego cyklu spotkań
autorskich bibliotekę odwiedził także
duet literacki - Maria Ulatowska i Jacek
Skowroński. Opowiedzieli oni uczestnikom spotkania między innymi o kulisach
powstania ich pierwszej wspólnej powieści kryminalnej „Autorka”. Pisarze, którzy
do pewnego momentu swojego życia
pisali osobno, zdecydowali się połączyć
swoje siły na dłużej.
Zachęceni pozytywnymi recenzjami
pierwszej powieści postanowili napisać
kolejne, tak powstał „Pokój dla artysty”,
a także następna, jeszcze bez tytułu, nad
którą aktualnie pracują. Wyznali, że aby
pisać w duecie, konieczna jest chemia
między pisarzami, a wspólne pisanie książek powoduje, że poszukiwanie inspiracji i podróżowanie od spotkania autorskiego do spotkania staje się o wiele
przyjemniejsze.
Na ostatnim zaplanowanym w bibliotece spotkaniu, inaugurującym XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, ze swoimi
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czytelnikami spotkała się Małgorzata
Kalicińska, popularna autorka powieści
obyczajowych, felietonów, tomów wspomnień, listów i poradników m.in. Powroty
nad rozlewiskiem, Dom nad rozlewiskiem,
Miłość nad rozlewiskiem, Fikołki na trzepaku,
Zwyczajny facet, Lilka, Irena, Widok z mojego
okna, Kuchnia znad rozlewiska: przepisy
autorki i jej brata, Kochana moja i innych.
Podczas pełnego ciepła spotkania rozmawialiśmy o początkach pracy pisarskiej
i wspólnych doświadczeniach literackich
autorki z rodziną, o wielu życiowych problemach bohaterów książek pani Małgorzaty, o jej dzieciństwie na Saskiej Kępie
w Warszawie, dłuższym pobycie w Korei
Płd. i obecnym życiu na wsi, a także o jej
dwu pasjach – sztuce kulinarnej i ogrodniczej. Nie zabrakło tematów trudnych,
np. dotyczących problemu przemocy
domowej kobiet wobec mężczyzn, który
stanowi tabu, a jest motywem przewodnim jednej z książek.
Spotkanie zakończyło się zapowiedzią nowej książki, która ukaże się już
w czerwcu oraz podpisywaniem zakupionych przez wierne czytelniczki
egzemplarzy. Dziękujemy wszystkim
za uczestnictwo w wiosennych spotkaniach literackich, za pogodną i serdeczną
atmosferę.
Zespół GBP w Raszynie

SPORT

Sukcesy pływackie Oli Polańskiej UKS GOS Raszyn
W dniach 2-3 kwietnia w stolicy Bułgarii – Sofii odbyły się Międzynarodowe
Zawody Pływackie Juniorów.
Popołudniowa polska sztafeta żeńska
4x200m stylem dowolnym na wielomeczu pływackim w Sofii zajęła III miejsce,
z łącznym czasem 8:35.94. Skład sztafety,
wiek i uzyskane czasy: Aleksandra Polańska (16 lat) 2:07.04, Julia Adamczyk (17 lat)
2:07.63, Dominika Janiszewska (17 lat)
2:08.82 i Patrycja Rzońca (17 lat) 2:12.45.
Ola płynęła na pierwszej zmianie. Czas
ze sztafety jest Jej rekordem życiowym
i klubowym na dystansie 200m stylem
dowolnym (poprzedni uzyskany czas Oli:
2:09.27 z 10.07.2015).
Aleksandra Polańska płynęła również indywidualnie poza konkursem na
dystansie 50m stylem dowolnym. Wyścig
ten zakończyła swoim rekordem życiowym 27.57 – był to jednocześnie dziesiąty czas zawodów i drugi czas w rankingu klubowym dziewcząt (poprzedni
uzyskany czas Oli: 28.08 z 4.07.2014).
Wcześniej bo 11 marca na Zimowych
Mistrzostwach Polski Juniorów do lat
16 w Gliwicach Ola Polańska zdobyła aż
4 medale w tym 2 złote na dystansach
200 m i 400 m stylem dowolnym oraz 2
srebrne na dystansach 100 m i 800 m stylem dowolnym.
Oto co powiedziała w wywiadzie
udzielonym SwimPortal.pl, który przeprowadził z Olą jeden z trenerów sekcji UKS
GOS Raszyn Pan Mariusz Wędrychowicz.
– Niespodziewanie dla niektórych
zostałaś gwiazda ZMPol w Gliwicach
Dwa złote medale dwa srebrne tytuł
najlepszej zawodniczki mistrzostw to
wielki sukces Jak na niego pracowałaś?
Czy był zaskoczeniem?
Już od kilku sezonów wprowadzaliśmy z trenerem coraz intensywniejsze

SPROSTOWANIE
W numerze 62 redakcja Kuriera Raszyńskiego błędnie podpisała niektóre zdjęcia VII Biegu Raszyńskiego, za co serdecznie przeprasza ich autora pana
Mirosława Kanię i pana Krzysztofa
Garbalińskiego.

Ola Polańska, Robert Daniszewski

treningi. A dodatkowo ostatni okres
udało mi się przepracować bez żadnych
przerw. Wiedziałam więc, że jestem
odpowiednio przygotowana i mogę liczyć
na dobre wyniki. Zaskoczeniem dla mnie
było tylko to, że udało mi się zrobić tak
dobre czasy na każdym dystansie.

Narodowej na wielomecz w Sofii To
pierwsze Twoje zawody w reprezentacji kraju?
Tak, pierwsze. Bardzo się cieszę, bo dla
każdego sportowca ważne jest to, żeby
reprezentować swój kraj. Jest to dla mnie
ogromne wyróżnienie.

– Czy masz tremę przed startem ? Jak
sobie z nią radzisz ?
Tremę mam, ale sporo wcześniej przed
startem. Gdy staje na słupku zapominam
o niej, a koncentruję się maksymalnie na
zadaniu do wykonania.

– Masz tremę?
Trochę tak, ponieważ chciałabym pokazać
się z jak najlepszej strony.

– Często słyszymy ze w Polsce przeciąża się młodych zawodników Tobie to
raczej nie grozi Ile pływasz na treningu?
Ile w tygodniu?
Na dwóch treningach dziennie przepływam 7-8 km. Plus trening w sobotę.
Tygodniowo około 40 km.
– Jakie najcięższe zadanie pamiętasz?
Najcięższe zadanie dla mnie, to gdy
muszę pływać 50-tki tempem na 200
z zawodów.
– Jakie zadania, treningi lubisz
najbardziej?
Najbardziej lubię zadania techniczne, gdy
skupiam się na korekcie błędów.
– Premią niejako za świetne osiągnięcia na ZMPol jest powołanie do Kadry

– Jak widzisz swoją sportowa przyszłość?
Pływanie to moja największa pasja.
Na pewno z tym sportem wiążę swoją
przyszłość, ale na razie myślę o najbliższych celach.
– W planie igrzyska w 2020?
Jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale mam
nadzieję, że ciężka praca, poświęcenie
i determinacja pomogą w spełnieniu
marzenia…
– Jakie masz hobby oprócz pływania? Jak spędzasz wolny czas? Jeśli go
masz...;)
Czasu wolnego mam bardzo mało.
Oprócz treningów, sporo czasu poświęcam na naukę – w tym roku czekają mnie
egzaminy gimnazjalne.
Gdy znajdę wolną chwilę chętnie
wyszukuję ciekawe przepisy kulinarne
i testuję je na rodzinie. Znajomi chwalą
moje desery ;)
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Galeria Młodego Artysty
JAKIE SĄ NASZE MAMY?
Mama jest jak powietrze. Dla maluszka jest
całym światem, dla starszych dzieci przyjacielem,
doradcą, szefem, nauczycielem, sędzią, adwokatem,
prokuratorem, oparciem. Uczy jak kochać, rozmawiać,
poznawać, rozwiązywać problemy. To tylko kilka słów
o mamie. Wszystkiego nie da się powiedzieć, bo trudno
w słowa ubrać tak wiele myśli. Może lepiej narysować?
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej :”Świetlik” w Rybiu
narysowały swoje Mamy. Zobaczcie jakie są piękne
i wspaniałe. Nic dodać, nic ująć.
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