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KURIER
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Bardzo dobra wiadomośc dla
mieszkańców Sękocina Starego, Janek,
Laszczek i Podolszyna Nowego!

JAKO PIERWSI W 2016 ROKU PODPISALIŚMY UMOWĘ
POIS.2.3 Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY
ŚRODOWISKA NA BUDOWĘ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ.
Beneficjent projektu: Gmina Raszyn
Całkowity koszt realizacji projektu: 36 162 908,06 zł
Kwota dotacji: 18 860 556,73 zł

WAŻNE WYDARZENIA

Kolejna umowa o dofinansowanie z UE
24 czerwca Wójt gminy Raszyn Andrzej
Zaręba podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pierwszą w Polsce umowę
o dofinansowanie w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, dla osi priorytetowej:
Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu. Umowa o dofinansowanie została zawarta na realizację
projektu pod nazwą:”Uporządkowanie
gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn faza V”. Całkowity koszt projektu to 36 162 908 PLN, z czego wydatki
kwalifikowane stanowią 22 188 890 PLN.
Gmina wnioskowała o dofinansowanie
w wysokości 18 860 566 PLN stanowiące
85% wydatków kwalifikowanych i umowę
o dotację tej wysokości wójt podpisał.

W zakresie projektu, którego celem
jest rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej, znajduje się kilka zadań:
ZADANIE 1 – obejmuje budowę w Sękocinie Starym i częściowo Sękocinie
Nowym, sieci kanalizacji sanitarnej długości w sumie 6 208,5 mb oraz czterech
przepompowni.
ZADANIE 2 – obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1 415,5 mb. w Sękocinie Starym, w ulicy Sękocińskiej
na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Rolnej, w ul. Starowiejskiej oraz w ul. Rolnej.
ZADANIE 3 – dotyczy budowy sieci sanitarnej o długości 4 502,8 mb w Jankach,
w ulicach Poniatowskiego i Godebskiego.
ZADANIE 4 – obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości 4 687,2 mb

NFOŚiGW Krystian Szczepański za-ca prezesa i Wójt Andrzej Zaręba
po podpisaniu umowy © M. Kaiper

w Laszczkach oraz jednej przepompowni.
ZADANIE 5 – dotyczy budowy kanalizacji
sanitarnej o długości 6 524 mb w Podolszynie Nowym wraz z trzema przepompowniami ścieków oraz trzema przyłączami elektrycznymi do ich zasilania.
Termin zakończenia całego projektu
ustalono na 31.12.2019 r., a uzyskania
efektu ekologicznego na 31.12.2020
roku. Po zakończeniu inwestycji, która
obejmuje wykonanie prawie 22 km
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1,4 km
kanalizacji deszczowej, można będzie
uznać, że budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Raszyn zmierza ku końcowi,
a na dobre się rozpoczyna budowa kanalizacji deszczowej. To ogromny sukces.
Małgorzata Kaiper

NFOŚiGW Krystian Szczepański za-ca prezesa i Wójt Andrzej Zaręba po podpisaniu
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WYKONANIE BUDŻETU W 2015 r.
20 Radnych Rady Gminy Raszyn podniosło rękę za udzieleniem
absolutorium Wójtowi Gminy Panu Andrzejowi Zarębie. 1 osoba
wstrzymała się od głosu. To bardzo wysoka ocena wykonania
budżetu Gminy realizowanego w 2015 roku. Podstawę decyzji
radnych stanowiło szereg dokumentów, które wcześniej otrzymali do analizy: sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu,
sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Raszyn na dzień 31.12.2015 oraz opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta i Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Raszyn.
Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze informacje
dotyczące gminnych finansów w 2015 roku.
DOCHODY BUDŻETU: Planowane na 105 702 441 zł wykonane
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zostały w 92,16 %. W 98,83% zrealizowano dochody bieżące, zaś
w 61,61% – majątkowe. Subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100%, zaś dotacje na realizację zadań zleconych i własnych odpowiednio: 99,59% i 99,98%. Dochody własne zrealizowane zostały w 98,47%.
WYDATKI BUDŻETU: Wydatki ogółem wyniosły – 91 188 424
– 85% planu. Z tej kwoty – wydatki majątkowe stanowiły
19 357 626, a bieżące – 71 830 797 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w 94,38%, zaś majątkowe w 62,40%.
W 2015 r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości
6 222 118 zł i spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 5 990 771 zł.
Małgorzata Kaiper

DZIĘKUJEMY, KSIĘŻE PROBOSZCZU!

Ksiądz Bartek odchodzi na emeryturę
W niedzielę, 26 czerwca 2016 roku w parafii świętego Bartłomieja na Rybiu odbyła
się uroczysta Msza Święta zamówiona
przez Radnych z Rybia i Przewodniczących Zarządów Osiedli w intencji Księdza
Prałata Bartłomieja Kapałki z okazji złożenia urzędu proboszcza i odejścia zasłużonego kapłana na emeryturę.
Licznie zgromadzeni wierni, władze
samorządowe Gminy z Wójtem Andrzejem Zarębą, jego zastępcą Michałem
Kucharskim i przewodniczącym Rady
Gminy Raszyn Dariuszem Marcinkowskim na czele oraz Dyrektor CKR Mariusz
Smolicha, Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska, Prezes EKO – Raszyn Andrzej
Lechański, Dyrektor Gimnazjum Marzena
Lechańska, kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik Małgorzata Kaiper,
radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy,

strażacy z OSP pod wodzą druhów Jacka
Gromka i Jacka Kozerskiego, przedstawiciele Kół Seniora, a szczególnie Koła
Seniora Rybie, rozmaite środowiska zorganizowane w parafii, jednym słowem
wszyscy, którzy współpracowali z Księdzem z wielkim wzruszeniem żegnali
swojego proboszcza.
Mszę celebrował ksiądz Prałat Zdzisław Karaś, a kazanie o posłudze kapłańskiej wygłosił ksiądz Kanonik Grzegorz Jaszczyk. Oprawę muzyczną Mszy
zapewnił Chór Epifania z parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie pod dyrekcją
Zuzanny Falkowskiej. Po błogosławieństwie Krzysztof Będkowski przedstawił
drogę życiową księdza Bartka ilustrowaną
fotogramami wyświetlanymi w dwóch
dużych monitorach, przypomniał jego
zasługi dla Kościoła i społeczności Rybia.

A były one wielkie, ponieważ ksiądz w czasie czterdziestoletniej posługi nie tylko
wychował kilka pokoleń parafian, ale
mimo wszelkich trudności wzniósł piękny
kościół, stanowiący dziś ozdobę Rybia.
Na zakończenie wszyscy, którzy pragnęli osobiście złożyć Księdzu gratulacje ustawili się w długi szereg. Wręczano
kwiaty, dyplomy, drobne upominki;
przedstawiciele OSP – druhowie Jacek
Gromek i Jacek Kozerski w imieniu Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Świętego
Floriana Mazowia uhonorowali Księdza
Proboszcza złotą odznaką Świętego Floriana Mazowia za wybitne zasługi kl.I.
Ksiądz Bartek podziękował za złożone
wyrazy pamięci i przypomniał, że rozstaje się tylko z urzędem, a nie z parafią bowiem jako rezydent zamieszka tu,
w domu parafialnym.
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RADA GMINY RASZYN

XXIII Sesja Rady Gminy Raszyn

XXIII Sesja – absolutoryjna © J. Kaiper Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli i mieszkańcy© J. Kaiper Ryszard Kowalczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej © J. Kaiper

Głosowanie nad absolutorium
dla Wójta
Podczas XXIII Sesji Rady Gminy Raszyn,
która odbyła się 2 czerwca, radni pochylili się nad wieloma istotnymi dla gminy
kwestiami. Pierwszą z nich było głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Andrzejowi
Zarębie absolutorium za 2015 rok.
Absolutorium samorządowe jest
formą sprawowania kontroli Rady Gminy
nad wykonaniem budżetu przez organ
wykonawczy, czyli wójta. Ocenę Rady
Gminy, wyrażoną podjęciem uchwały
podczas sesji absolutoryjnej, poprzedza analiza sprawozdania z wykonania
budżetu wykonana przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz Regionalną Izbę
Obrachunkową (RIO). Podczas XXIII
Sesji Rady Gminy odczytane zostało
zarówno sprawozdanie wójta z wykonania budżetu, oraz opinie obydwu jednostek kontrolnych. Jak wyjaśniał zebranym
Wójt Andrzej Zaręba w 2015 r. gmina
wykonała dochody budżetu w 92%,
a wydatki w 85%. Znacznie zmniejszyła
zadłużenie spłacając część pożyczek
oraz zachowała dużą kwotę wolnych
środków, aby�������������������������
finansować duże inwestycje, czyli budowę 8 oddziałowego przedszkola w Raszynie oraz rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Ładach, które rozpoczynają się w 2016 roku. Po przeprowadzonej
dyskusji, podczas której wójt odpowiadał
na pytania radnych, nastąpiło głosowanie: 20 radnych zagłosowało za absolutorium dla�������������������������������
wójt��������������������������
a Andrzeja Zaręby za wykonanie budżetu w 2015 r., a jedna osoba
wstrzymała się od głosu.
Wójt podziękował pracownikom
Urzędu Gminy i Radnym za współpracę
w wykonaniu budżetu, szczególne
wyrazy wdzięczności składając na ręce
pani Skarbnik Liliany Kłos. – Pani mądrość
w zarządzaniu budżetem wielokrotnie
4

pozwalała utrzymać go w ryzach chroniąc
przed nie zawsze potrzebnymi wydatkami
– powiedział Pan Andrzej Zaręba.

Porozumienie z Powiatem
Pruszkowskim w sprawie
zarządzania przystankami
W dalszej części Sesji Radni zaakceptowali porozumienie z Powiatem Pruszkowskim, na mocy którego gmina Raszyn
przejęła zarządzanie przystankami autobusowymi znajdującymi się w ciągu dróg
powiatowych. Dzięki temu możliwe
stało się, bez uzyskiwania każdorazowo
zgody powiatu, remontowanie istniejących i budowa nowych przystanków.
Ponadto, dzięki porozumieniu gmina
zyskała prawo do ustalania zasad korzystania z przystanków przez przewoźników i pobierania za to opłat, a w efekcie
udostępniania ich w celu wykonywania transportu zbiorowego. Uzyskane
środki finansowe pozwolą na efektywniejsze utrzymanie porządku na przystankach. To ważna kwestia dla naszych
mieszkańców.

Przedłużenie obowiązujących
taryf za wodę i ścieki
W kolejnym punkcie porządku sesji
Rada, po wysłuchaniu sprawozdania
pana Andrzeja Lechańskiego prezesa
spółki Komunalnej Eko-Raszyn, podjęła
uchwałę o przedłużeniu obowiązujących
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Raszyn. Warto zwrócić
uwagę na to, że nasze taryfy są niższe niż
w ościennych gminach.
Sprawozdanie wykazało dobre gospodarowanie majątkiem spółki, która
nie tylko wykonuje bieżące zadania, ale
też, dzięki nadwyżkom finansowym jest
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w stanie wykonywać inwestycje podnoszące jakość działania całego systemu.

Udział Gminy Raszyn
w budowaniu posterunku policji
w Raszynie
W celu poprawienia bezpieczeństwa
gminy oraz warunków pracy policji,
Rada Gminy Raszyn wyraziła zgodę na
udział Gminy Raszyn w budowie komisariatu policji w Raszynie. Na mocy podjętej uchwały Gmina Raszyn przekaże
w 2017 r. Komendantowi Stołecznemu
Policji, kwotę stanowiącą 40% wartości
inwestycji, ale nie więcej niż 1,5 mln zł.
To kolejna uchwała w tej sprawie. Należy
mieć nadzieje, że tym razem policja rozpocznie budowę nowego posterunku.

Sprawozdanie Wójta
z bieżącej działalności
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
zapoznał zebranych z przebiegiem
Festynu z okazji Międzynarodowego Dnia
dziecka, zorganizowanym przez Centrum Kultury Raszyn, coraz ciekawszego
i przyciągającego z roku na rok coraz więcej dzieci i rodziców. Następnie przekazał informację o realizowanych obecnie
inwestycjach:
– budowie kanalizacji deszczowej w ulicy
Miklaszewskiego i w przylegającej do niej
ulicy bez nazwy,
– budowie ulicy bez nazwy w Dawidach
Bankowych,
– zakończeniu budowy ulicy Malwy i ulicy
Krańcowej,
– rozstrzygnięciu przetargu wyłaniającego wykonawcę przedszkola przy
ulicy Poniatowskiego, którego budowa
rozpocznie się najprawdopodobniej
pod koniec czerwca.
Jacek Kaiper

WÓJT DO MIESZKANCÓW

Szanowni Państwo
Absolutorium dla Wójta Gminy Raszyn
stanowi potwierdzenie, ze strony Regionalnej Izby Obrachunkowej, oraz Rady
Gminy Raszyn, że budżet naszej gminy
za rok obrachunkowy 2015 został wykonany, a gminne finanse mają się dobrze.
Pozytywna ocena, jaką otrzymałem jako
Wójt Gminy Raszyn w postaci głosowania 20 radnych za przy jednym wstrzymującym się, ma wymiar realny, ponieważ jej podstawą jest dogłębna analiza
rachunkowa, ale też symboliczny, gdyż
stanowi ocenę współpracy wielu osób.
Radnych, którzy nie tylko, zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami, uchwalali
budżet i kolejne w nim zmiany, ale też
aktywnie przyczyniali się do jego realizacji. Na wykonanie budżetu złożyły się
również działania jednostek organizacyjnych gminy, placówek oświatowych,
a nade wszystko pracowników Urzędu
Gminy z Panią Skarbnik Lilianą Kłos, pilnującą dyscypliny finansów publicznych,
na czele.
Należy pamiętać, że realizacja jednorocznego budżetu, którego dotyczy
dane mi absolutorium, nie daje pełnego
obrazu zmian dokonujących się w Gminie
Raszyn. To tylko część znacznie większej
całości, którą konsekwentnie wdrażam
w życie. W wyniku wysiłku inwestycyjnego ostatnich lat wzbogaciliśmy się
o działającą sieć wodno-kanalizacyjną
obejmującą ponad 95% nieruchomości,
remontowane i nowo budowane ulice,
nowoczesny Ośrodek Zdrowia i budynek
Centrum Kultury Raszyn będący naszą
wizytówką. Jak dobry wizerunek zyskaliśmy dzięki tym przedsięwzięciom świadczy coraz większa ilość inwestycji mieszkaniowych na naszym terenie, szczególnie
w północno wschodniej części gminy.
W zeszłym roku, ostatecznie rozwiązaliśmy nabrzmiały w poprzednich latach
problem dostępności do służby zdrowia
wybierając nowego operatora naszego
Centrum Medycznego, który nie tylko
zatrudnił wielu lekarzy pierwszego kontaktu, ale i znalazł sposób, aby w przychodni przyjmowali lekarze specjaliści.
W rezultacie tych działań, na terenie
gminy pracują dwie przychodnie, a kolejki
pacjentów w oczekiwaniu na wizytę
przeszły do historii.
Podobnie wygląda sytuacja z Centrum Kultury Raszyn, które ułatwiło

mieszkańcom kontakt z wysoką kulturą,
a na co dzień stanowi miejsce przedstawień, wystaw i spotkań osób zaangażowanych społecznie w życie gminy. Pracownicy CKR we współpracy z innymi
instytucjami coraz sprawniej organizują
rozmaite wydarzenia na naszym terenie, o czym świadczą tłumy uczestników.
Jednym słowem, rozsypującym się jeszcze niedawno murom niedokończonego
domu kultury nadaliśmy nowy kształt
i wypełniliśmy je ciekawą treścią.
Szanowni Państwo
Rozwój naszej gminy zwiększa oczekiwania i stawia przed władzą samorządową
nowe wyzwania. Przyszłe inwestycje nie
tylko muszą zaspokoić bieżące potrzeby
mieszkańców, ale i przewidywane. Muszą
być zaprojektowane obszerniej i nowocześnie, na miarę dwudziestego pierwszego wieku.
Zarówno projektowane przedszkole
przy ulicy Poniatowskiego, jak i szkoła
podstawowa w Ładach spełniają te
warunki. Podobnie Hala Sportowo Widowiskowa, która ma powstać na terenie
Klubu Sportowego Raszyn, nie tylko
służyć będzie uprawianiu wielu dyscyplin sportu, ale i dużym wydarzeniom
kulturalnym.
Obwodnica Raszyna zmieniła charakter Alei Krakowskiej, która z zatłoczonej warszawskiej wylotówki staje się
centralną ulicą Raszyna. Aby zmienić jej
oblicze przystąpiliśmy do tworzenia programu rewitalizacji, włączając w to teren
Austerii, a w przyszłości przystąpimy
do realizacji. Wszystko to, rzecz jasna
wymaga większego wysiłku koncepcyjnego i finansowego. Wchodzimy w wyższą skalę inwestycji. Oczywiście dla nich
wszystkich poszukujemy zewnętrznego
dofinansowania z różnych źródeł. W grę
wchodzą programy unijne, ministerialne
i wojewódzkie.
Nie zaniedbujemy przy tym rozwoju
infrastruktury. Co rok budujemy kolejne
ulice, dążąc do tego, aby w bliskiej przyszłości wszystkie szlaki komunikacyjne
na terenie naszej gminy miały wysoki
standard. Podobnie cały czas rozwijamy
sieć wodno-kanalizacyjną, w niedoinwestowanych pod tym względem częściach
gminy, kładziemy nowe rurociągi, budujemy przyłącza. Warto zwrócić uwagę,

że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko – Raszyn, tak dobrze gospodaruje dzierżawioną od gminy infrastrukturą, że w bieżącym roku utrzymało
stawki opłat za wodę i odbiór ścieków
na poprzednim poziomie, co nie udało się
sąsiednim gminom.
Wszystkie te drobne i wielkie zmiany
dziejące się w naszym otoczeniu składają
się na coraz wyższy komfort mieszkania
w Gminie Raszyn. Stopniowo staje się ona
miejscem poszukiwanym przez inwestorów. Dzieje się tak, bo dawne problemy
przestały nam dokuczać, a kolejne stopniowo rozwiązujemy.
Bardzo dziękuję Radzie Gminy Raszyn,
z jej Przewodniczącym Dariuszem Marcinkowskim na czele, dyrektorom placówek oświatowych i wychowawczych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
pracownikom podległego mi Urzędu,
a szczególnie Pani Skarbnik Lilianie Kłos
za ogromną pomoc i pracę wkładaną
w realizację naszego wspólnego budżetu.
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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Z GMINY I POWIATU

Powiat Pruszkowski: oświata, zdrowie, fundusze zewnętrzne
Komisja Budżetu i Finansów Rady
Powiatu Pruszkowskiego, której przewodniczę w obecnej kadencji, zajmuje się
nie tylko realizacją budżetu, ale także
wydatkowaniem pieniędzy na wszelkie
statutowe zadania powiatu dotyczące
opieki zdrowotnej, oświaty, bezpieczeństwa czy sportu. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o realizacji najważniejszych działań z tych dziedzin.
Opieka zdrowotna – Szpital Powiatowy
w Pruszkowie: W tegorocznym budżecie starostwa powiatowego w Pruszkowie przewidziane zostały dodatkowe
środki na szkolenia pracowników szpitala,
zakup i montaż lampy do aparatu RTG
oraz przebudowę oddziału wewnętrznego. Przebudowany i zmodernizowany
oddział wewnętrzny posiadać będzie
21 łóżek w pokojach 4,3,2 osobowych oraz
1-osobową izolatkę, gabinet zabiegowy,
dyżurkę pielęgniarek z punktem przygotowawczym, pomieszczenie socjalne,
kuchnię, pomieszczenie porządkowe oraz
dodatkową łazienkę dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia nowo powstałego oddziału wyniesie 403 m kw.
Oświata – Liceum Ogólnokształcące im.
Tomasza Zana w Pruszkowie: To szkoła
z tradycją i zasadami, znana w powiecie

pruszkowskim i poza jego granicami.
W przeszłości Liceum zajmowało wysokie
pozycje w wielu prestiżowych rankingach
choć stan i wygląd budynku pozostawiał
wiele do życzenia. Aby przywrócić mu tę
rangę Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła decyzję o przebudowie liceum, a właściwie budowie od podstaw. Wyłoniony
w przetargu wykonawca inwestycji, firma
z Olsztyna, wybuduje placówkę za 23 677
500,00 zł brutto. Zakończenie inwestycji
jest przewidziane na 15 listopada 2017
roku. W planach remontowych placówek oświatowych są również: rozbudowa
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza
Kościuszki, budowa nowego budynku
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz
budowa bursy dla sportowców na terenie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
przez Powiat Pruszkowski: Powiat
Pruszkowski wystąpił o dofinansowanie
z funduszy europejskich, z następującymi
wnioskami:
1. Wdrożenie elektronicznego obiegu
dokumentacji medycznej oraz e-usług
w Szpitalu Powiatowym,
2. R o z w ó j e - u s ł u g w Po w i e c i e
Pruszkowskim,
3. Budowa zintegrowanego Systemu

Katarzyna Klimaszewska – Radna Powiatu
Pruszkowskiego, Przewodnicząca Komisji Finansów

Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania
Ludności o zagrożeniach dla Powiatu
Pruszkowskiego,
4. Przebudowa drogi nr 3111W, Domaniew-Brwinów, łączącej drogi wojewódzkie nr 701 i 720,
5. Regionalne partnerstwo samorządów
Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa
informacyjnego w zakresie e-administracji oraz geoinformacji.
Wszystkie powyżej przedstawione tematy
wprowadziłam do porządku obrad
Komisji Finansów i Budżetu Powiatu
Pruszkowskiego.
K. Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Nowe usługi medyczne w Gminie Raszyn!

Judyta wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci.
Od lipca w Centrum Medycznym Judyta
w Raszynie będą realizowane usługi
w zakresie stomatologii dziecięcej. Świadczenia będą wykonywane na podstawie
umowy z NFZ i w zakresie tej umowy
będą bezpłatne dla pacjentów. Leczeniem
będzie się zajmował dr Artur Solski.
Od początku czerwca w Centrum
Medycznym Judyta w Raszynie trwa akcja
badania wydolności układu oddechowego. W jej ramach pacjentom Centrum
wykonywane są badania spirometryczne
oceniane później przez pulmonologa.
W związku z dużym zainteresowaniem akcja będzie kontynuowana jeszcze w pierwszych dniach lipca. Trwają
także zapisy na badanie słuchu, wzroku,
6

densytometryczne i mammograficzne.
Informujemy, że dr Joanna Włodarska
rozpoczęła współpracę z Judytą. Mieszkańcy Raszyna przyjęli ten fakt z dużym
zadowoleniem, ponieważ do tej pory
dr Włodarska świadczyła usługi tylko
w Michałowicach.
Od początku maja w pełnym wymiarze czasu pracy dostępna jest w Judycie
pediatra, dr Ewa Derczyńska-Wardęcka,
oraz dr Magdalena Bartosiewicz, również
pediatra. Uległ zwiększeniu czas pracy
innego pediatry, dr Edyty Tomaszewskiej.
Obecnie w Centrum Medycznym Judyta
w Raszynie pracuje już 20 lekarzy.
Zarówno w zakresie Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, jak i w zakresie
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kardiologii, pulmonologii, alergologii,
ortopedii, neurologii, medycyny fizykalnej, okulistyki, neurologii, diabetologii
porady udzielane są na dotychczasowych
zasadach. Zwiększyła się ilość wykonywanych zabiegów rehabilitacji w związku
z zatrudnieniem jeszcze jednego fizjoterapeuty. Echo serca i USG wykonywane
są jak dotychczas. Zapisy do szkoły rodzenia przyjmowane są w rejestracji lub
bezpośrednio u położnej, pani Barbary
Piestrak. Również w rejestracji przyjmowane są zapisy na wykłady dla chorych
na cukrzycę i ich rodzin.
Deklaracje można składać codziennie
od 7.00 do 20.00.
Jacek Kaiper

W GMINIE I W POWIECIE

XXXI Rajd Szlakiem Naszej Historii

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

23 kwietnia 2016 r. na terenie gminy Raszyn odbył XXXI Rajd
„Szlakiem Naszej Historii im por. Jana Cierlińskiego”. Start nastąpił o godz. 9.00 sprzed budynku Szkoły Podstawowej w Raszynie.
Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba, honorowy patron rajdu. Obecni byli między innymi:
dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszynie pan Andrzej Niedbała,
dyrektor CKR w Raszynie pan Mariusz Smolicha.
Sprzyjająca pogoda oraz chęć poznania historii nie tylko
Raszyna spowodowała, iż impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tegorocznym rajdzie wzięły udział 63 patrole
(łącznie 350 uczestników) składające się z uczniów, rodziców
i nauczycieli. Ze SP w Raszynie było 267 osób, z Ład – 74 osoby,
a Gimnazjum w Raszynie – 9 osób. Każdy uczestnik otrzymał
na starcie pamiątkowy znaczek rajdowy, a na zakończenie
pyszne kiełbaski z grila oraz gorącą herbatę.
Opiekę nad miejscami pamięci sprawowali: Honorata
Kaszuba, Mariola Wiewiór, Iwona Pastuszka, Katarzyna Bilska,
Małgorzata Kasprzak, Filip Bilski, Katarzyna Butkiewicz, Paweł
Taras, Justyna Kowalczyk, Katarzyna Kulicka, Małgorzata Wrzesińska. Od wielu lat opiekunem merytorycznym rajdu jest Elżbieta Rędziak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Raszynie
i opiekun SKKT. Uczestnicy odwiedzili 9 miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy Raszyn oraz miejsca na terenie Magdalenki i Włoch. Na uczestników czekały atrakcyjne manewry
wojskowe w Falentach. Była to naprawdę żywa lekcja patriotyzmu i historii.

11 czerwca br. nasze jednostki OSP zajęły czołowe miejsca na Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP z Powiatu
Pruszkowskiego:
DRUŻYNY MĘSKIE; 1 miejsce – OSP Falenty,
2 miejsce – OSP Dawidy, 3 miejsce – OSP Raszyn.
DRUŻYNY KOBIECE; 2 miejsce – OSP Raszyn. Seniorzy; 2 miejsce OSP Raszyn.
Szanowni Druhny i Druhowie możecie być dumni z Waszych
osiągnięć. Tak jak w ubiegłych lat i w tym roku potwierdziliście
gotowość bojową na wysokim poziomie. Odpowiednie wyposażenie sprzętowe jest ważne, ale najważniejsze są umiejętności i dobre wyszkolenie ratowników, tak teoretyczne jak
i fizyczne, ich chęci i pasja działania. Jesteśmy pełni uznania
za to, że poświęcając swój tak cenny czas, czasami z trudem
wygospodarowany z codziennych obowiązków, ratujecie życie,
zdrowie i dobytek innego człowieka. Życzę dużo satysfakcji z tej
harmonijnej służby, poczucia że jesteśmy potrzebni, pewności że w razie potrzeby pomogą nam inni. Życzę bezpiecznych
powrotów z akcji, dużo zdrowia, pomyślności i szczęścia osobistego. Ze Strażackim Pozdrowieniem.
dh Jacek Gromek Prezes Zarządu OGZ OSP RP w Raszynie

Elżbieta Rędziak

Zwycięzcy z OSP Falenty © arch. OSP

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Raszynie
W dn.30.05.2016r w Urzędzie Gminy
Raszyn odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Raszynie.
Uczestnicy Zjazdu, podsumowując działalność w kadencji 2011-2015, stwierdzili,
że dobra współpraca z władzami samorządowymi Gminy Raszyn i p. Wójtem
Andrzejem Zarębą, umożliwiła utrzymanie gotowości bojowej na wysokim
poziomie. Dowodem tej współpracy
jest dofinansowanie do zakupów niezbędnego i odpowiedniego sprzętu

dla jednostek OSP Raszyn, Dawidy
i Falenty. Rzeczą niespotykaną jest fakt,
że w ciągu 5-letnej kadencji działalności
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Raszynie, wszystkie trzy jednostki OSP z Gminy Raszyn, wzbogaciły
się o nowe samochody pożarnicze. W 2011
roku przy wsparciu finansowym Gminy
został zakupiony dla OSP Dawidy nowy
samochód ciężki SCANIA, w 2013 roku dla
OSP Raszyn został zakupiony nowy samochód super ciężki MAN TGS, a w 2014 roku

Podczas Zjazdu © arch. Oddz.

dla OSP Falenty został zakupiony nowy
samochód średni RENAULT. Ponadto jednostki z własnych środków zakupiły nowe
lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze. Dziękujemy za możliwości wsparcia
finansowego nie tylko z budżetu Gminy
Raszyn, ale i Związku OSP RP, KSRG,
Komendy Głównej PSP i WFOŚiGW.
Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowe władze
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP i przyjęto uchwałę programową na kadencję 2016-2020. Gratulujemy i życzymy dalszej dobrej współpracy w utrzymaniu gotowości bojowej
na odpowiednim poziomie w jednostkach OSP z Gminy Raszyn.
Jacek Gromek
Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego Związku OSP RP

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 505 166 876 | 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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XXXVI Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych Warszawa – Wola
W dniach od 16 do 20 czerwca br. odbywał
się Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych zorganizowany przez Wolskie
Centrum Kultury w Warszawie. W przeglądzie udział wzięły chóry, zespoły
wokalne, zespoły teatralne i kabaretowe,
zespoły taneczne, zespoły folklorystyczne
i musicalowe oraz soliści i duety. Wystąpiły zespoły dziecięce i młodzieżowe
oraz dorośli. Centrum Kultury Raszyn
reprezentowali: zespół folklorystyczny
„Rybianie”, zespół wokalny „Seniorki” oraz
solistki Izabela Makarska, Alicja Siewiera,
Grażyna Troniarz. Profesjonalne jury, wielostronnie oceniające występy, przyznało
następujące miejsca naszym artystom:

Rybianie

w kategorii zespoły wokalne III miejsce
zajął zespół „Rybianie”, w kategorii soliści wokalni: – III miejsce zajęła Grażyna

Troniarz, a wyróżnienie otrzymała Izabela
Makarska. Gratulujemy!
Małgorzata Kaiper

Być w zgodzie ze sobą – na ile się da
Bo to ważne pytanie – być cool, być trendy
czy być… sobą? W każdym wieku. Wiosna
w pełni, za chwilę zaczną się wakacje,
sezon grillowania, ognisk z pieczonymi
kiełbaskami, nocnych nasiadówek przy
piwie…. Nocnego palenia gumy na opustoszałych parkingach, tłuczenia butelek… i problemów? Z żonami, mężami,
rodzicami, opiekunami, wychowawcami,
z policją czy strażą miejską.
Dla wielu młodych ludzi to jest fun,
to okazje do zbierania pierwszych „kombatanckich” wspomnień. Tak się zaczyna
bycie… nie sobą, tylko zakładnikiem –
grupy sąsiedzkiej, rodzinnej, rówieśniczej, często wbrew sobie. I rozmienianiem
na drobne posiadanych wartości, wyniesionych z domu, wypracowanych w procesie wychowania. Bo grupa ma, narzuca
swój system wartości, a my ….musimy się
dostosować.
Musimy ? Tak nam się wydaje, że zaakceptowanie nas przez grupę, jest możliwe
tylko poprzez naszą zgodę na grupowy
system wartości, na jej zasady. Mam
wrażenie, że korzenie uzależnienia niejednego z późniejszych alkoholików czy
narkomanów, znaleźć można we wczesnej młodości albo dzieciństwie. Zażywanie substancji „psychoaktywnych” to na
początku: poddanie się presji otoczenia,
szukanie sposobów na poprawę (obniżonego) nastroju, ”dodawanie sobie odwagi”
– radzenie sobie z nieśmiałością, ”radzenie sobie” ze wstydem – niskie poczucie
8

własnej wartości, ”radzenie sobie” z trudnościami „przerastającymi” nasze możliwości. Może to niepełny, może mocno
subiektywny spis czynników sprawczych. Jednak tak to można w zarysie
przedstawić.
A jakby spróbować rozwinąć taki czynnik: presja otoczenia, wynikająca z faktu,
że (młody) człowiek nie jest w stanie przeciwstawić się namowom, propozycjom,
żądaniom – grupy, z którą się identyfikuje.
Nie ma znaczących alternatywnych możliwości przynależenia do grupy rówieśniczej. Uzyskując status członka jakiejkolwiek społeczności, jest jej za to wdzięczny,
szanuje jej prawa. Nawet złe i głupie. Dlaczego nie ma innych możliwości znalezienia się, odnalezienia się w innej, „lepszej” grupie? Niskie poczucie wartości
– satysfakcja z akceptacji gdziekolwiek,
przez kogokolwiek, niski poziom własnej
„atrakcyjności” dla grupy, słabe umiejętności, brak zdolności, – pogodzenie się
ze swoją „nieatrakcyjnością”, przyjęcie
„wyroku losu”, fałszywe przekonanie, że
powyższe argumenty są prawdziwe i niezmienne, brak umiejętności lub różnego
pochodzenia obawy przed zademonstrowaniem swoich atutów (z powodu
wstydu, niskiego poczucia wartości) –
niewyuczone w okresie wychowania,
strach przed ryzykiem zmiany otoczenia,
udowadnianie (za pomocą uczestnictwa
w najgłupszych przedsięwzięciach) swojej wartości i oddania grupie. Poprawianie
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nastroju – w miarę tani, skuteczny i szybki
sposób na odreagowywanie niepowodzeń, zapominanie chociaż na chwilę
o problemach; dla kurażu – obniżanie
poczucia odpowiedzialności, rezygnacja z (części) norm i zasad, tłumienie nie
najlepszego wyobrażenia o sobie i swoich
możliwościach; załatwianie spraw trudnych wypieranie absorbujących i przeszkadzających w funkcjonowaniu myśli,
zdarzeń, faktów za pomocą używki.
Istotnym czynnikiem jest rodzina, relacje z rodzicami. Niestety, bardzo często
wysoko postawione wymagania nijak się
mają do możliwości. Często poziom zadowolenia rodziców jest za mały w stosunku
do ich oczekiwań. Bo za małe są osiągnięcia. Rozwija się w dzieciach, młodzieży
przekonanie o niemożliwości uzyskania
zadowalających (rodziców) rezultatów.
Obniża się poczucie wartości własnej,
utrwala się takie przekonanie. Niespełniające bardzo często wygórowanych
wymagań, dzieci zniechęcają się do pracy,
nauki, zachowywania zasad. Rodzice,
idąc za ciosem – wzbudzają w „winowajcach, leniach, matołach” – poczucie winy:
„Nie posłuchałeś, a mówiłem, rozczarowałeś mnie, a tak na ciebie liczyłem” i sto
innych sloganów. I niespełnione ambicje
i nadzieje rodziców stają się obciążeniem
i winą dzieci.
I zostaje tylko FUN… Czy na pewno tylko?
Waldemar Jacek Łuczak Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

WYDARZENIA

Ważne wydarzenia
w Parafii
Świętego Szczepana
Niedziela, 12 czerwca bieżącego roku,
była bardzo ważnym dniem w życiu
Parafii Świętego Szczepana. Tego dnia
odbyła się Msza święta prymicyjna odprawiona przez Księdza Mariusza Słowika
w intencji całej Parafii. Wieczorem młodzież z rąk Księdza Kardynała Kazimierza
Nycza przyjęła sakrament bierzmowania. Po tej uroczystości Ksiądz Kardynał
poświęcił nowy dom parafialny. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz kościelnych i samorządowych.
Jacek Kaiper

Poświęcenie Domu Parafialnego © arch. par.

Sukcesy Raszyńskiego Gimnazjum
Długie oczekiwanie na wyniki egzaminów
gimnazjalnych już za nami. 14 czerwca
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Warszawie przesłała do szkół średnie
wyniki procentowe, jakie uzyskali uczniowie danej placówki, a także oceny na tle
powiatu pruszkowskiego i województwa
mazowieckiego. W poniższej tabeli prezentuję efekty trzyletniej pracy uczniów
i nauczycieli:

historycznej i z języków obcych, jest wyższa od wojewódzkiej i powiatowej. Na nieznacznie niższy wynik z języka polskiego
ma wpływ duża ilość obcokrajowców
w naszej szkole – mówi Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Raszynie pani Marzena
Lechańska i kontynuuje – To wynik dobrej
pracy uczniów i nauczycieli, ale też troski
o poziom nauczania, jaki przykłada do tworzenia właściwych warunków kształcenia

Gimnazjum
w Raszynie

powiat
pruszkowski

województwo
mazowieckie

rosyjski rozszerzony

89%

73,6%

41,7%

rosyjski podstawowy

71,5%

65,6%

58,7%

niemiecki podstawowy

80%

71,0%

56,5%

angielski rozszerzony

54%

55,4%

49,4%

angielski podstawowy

76,9%

74,8%

67,8%

przyrodnicze

55,2%

56,2%

54,0%

matematyka

57,4%

55,7%

52,1%

historia i WOS

64,6%

61,8%

58,7%

język polski

73,3%

74%

72,6%

Spośród sześciu klas raszyńskiego gimnazjum najlepsze wyniki uzyskała klasa
IIIB, która jedynie w teście z polskiego
i WOS ustąpiła pierwszeństwa III D.
„Bardzo jestem zadowolona z naszych
wyników. Szczególnie cieszy mnie, że średnia szkoły w teście matematycznym, części

organ prowadzący, czyli gmina. Dodatkowe
godziny z matematyki, bezpośrednio przełożyły się na umiejętności uczniów. Sądzę,
że w przyszłym roku podobny wpływ będą
miały dodatkowe godziny z języka polskiego”.
Małgorzata Kaiper

Bierzmowanie © arch. par.

Sympatyczna wizyta
Dnia 17 06 2016 roku w Urzędzie Gminy Raszyn odbyła się niezwykła
wizyta. Przechodzący na emeryturę ksiądz Bartłomiej Kapałka dotychczasowy proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Rybiu przedstawił Wójtowi Andrzejowi Zarębie i jego zastępcy Michałowi Kucharskiemu
księdza dr Dominika Koperskiego mianowanego nowym proboszczem.
Wizyta przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze. Wójtowie ze swojej strony wyjaśnili gościom sytuację Gminy i doskonały stan stosunków
pomiędzy Urzędem, Radą Gminy Raszyn, a parafiami. Ksiądz Dominik
Koperski, który dotąd obejmował stanowisko Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej dopytywał o ilość
szkół i przedszkoli na terenie parafii. Po skończonej wizycie Wójt Andrzej
Zaręba odprowadził swoich gości.
Jacek Kaiper

Od prawej: Wójt A. Zareba, ks. dr D. Koperski, ks. Prałat B. Kapałka,
Kier. USC J. Kuć, v-ce Wójt M. Kucharski © J. Kaiper
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INWESTYCJE

Ulica Bez Nazwy
Ciągnie się ona od ulicy Miklaszewskiego wzdłuż południowego ogrodzenia
kościoła parafialnego w Ładach, by w jego połowie odbić na południe, po czym
na końcu skręcić na wschód. Na całej długości Ulicy Bez Nazwy trwają prace. Ekipy
budowlane układają odwodnienie deszczowe, połączone z odwodnieniem Miklaszewskiego, a przyłącza mediów doprowadzają do ogrodzeń, tak aby przy podłączaniu nie naruszyć ułożonej już nawierzchni. Część chodników i rząd latarni już
jest. Zaawansowanie prac wskazuje na to, że zostaną ukończone w lipcu. Kolorystyka kostki jak w całej gminie szaro czerwona. Pomimo poważnych, codziennych
utrudnień mieszkańcy tej ulicy wyglądają na zadowolonych.

Warto być cierpliwym © J. Kaiper

Jeszcze dwa, trzy tygodnie © J. Kaiper

Krańcowa, od Na Skraju © J. Kaiper

Ulica, jak z obrazka © J. Kaiper

Ulica Krańcowa
Ulica Krańcowa już ukończona. Z ulicy Na Skraju można nią dojechać do ulic:
Krzywej i Granicznej. Zgodnie z polityką inwestycyjną Gminy Raszyn jest wykonana kompleksowo. Doczekała się latarni ulicznych i odwodnienia, wcześniej
doprowadzono wszystkie media. Czerwone podjazdy ożywiają szarość jezdni.
Redakcja Kuriera gratuluje mieszkańcom odnowionej ulicy i pięknego miejsca,
w którym mieszkają, a inwestorowi – gustu.

Ulice Dworkowa
i Opaczewska
Dworkowa dzisiaj © J. Kaiper

Wybrano zwycięzcę przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem zezwolenia budowlanego
dla rozbudowy drogi w ciągu ulicy Dworkowej i Opaczewskiej. Jest nim konsorcjum firm: Pracownia Projektowa KOMI
sp.z o.o. Oraz KOMI – Zdzisław Kozikowski z Białegostoku za 79950,00 zł zobowiązało się wykonać dokumentację wraz
Opaczewska z drugiej strony © J. Kaiper
z uzyskaniem decyzji ZRID w terminie
do – 27.10.2017 r.
W ramach przebudowy przewidziano prace w ulicy Dworkowej na długości
200m w Opaczewskiej 530m polegające na: budowie nowej jezdni, chodnika
z kostki betonowej, budowie systemu odwodnienia oraz zagospodarowaniem
zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

Dworkowa; łata na łacie © J. Kaiper
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Ulica Opaczewska do przebudowy © J. Kaiper
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Ulica
Miklaszewskiego
Ulica Miklaszewskiego jest bardzo
ważna dla północno wschodniej części
Gminy Raszyn, ze względu na to, że stanowi łącznik komunikacyjny pomiędzy
ulicami: Starzyńskiego i Długą. Dlatego
Miklaszewskiego od Długiej © J. Kaiper
cieszy, że znaczna jej część uzyskała
odwodnienie i nową nawierzchnię. Niecierpliwych, oczekujących na przebudowanie reszty informujemy, w najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe.

Remont w Szkole Podstawowej nr 1
Remont w Szkole Podstawowej w Raszynie już trwa. Jesienią w nowych i nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych znajdzie się miejsce dla 4 klas zerowych.
Przeprowadza go Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX
Marek Wosztyl z Radomia, które wygrało przetarg nieograniczony rozpisany przez
Urząd Gminy Raszyn. Za kwotę 314 tysięcy złotych podjęło się ono wykonania
remontu w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie.
Do zakresu zamówienia należy wyremontowanie części pomieszczeń oraz korytarzy
zlokalizowanych w piwnicy i na parterze w północnym skrzydle budynku, a także
bloku łazienek przy szkolnej stołówce. Demontażowi i następnie montażowi podlegać
będą podłogi i ściany, instalacje elektryczne, tynki, boazerie i glazury aż przestrzeń
stanie się przyjazna dla dzieci.

Z zewnątrz nie widać © J. Kaiper

A w środku © J. Kaiper

16.06 podpisanie umowy © M. Kaiper

22.06 roboty trwają © M. Kaiper

Rozpoczęto budowę przedszkola

Praca wre! © J. Kaiper

Na placu budowy ośmio – oddziałowego przedszkola przy ulicy Księcia Józefa
Poniatowskiego praca wre, do zakończenia prac pozostał rok. Tydzień temu
podpisano umowę z wykonawcą ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki z Warszawy,
a już na placu budowy pojawili się pracownicy. Najpierw ustawili baraki
socjalne, a teraz niwelują plac i realizują prace fundamentowe.

Budowa sieci wodociągowej
W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego firma FRANK POL s.c.
Paskudzki Marcin, Paskudzka Karolina
z Grodziska Mazowieckiego podjęła się
budowy wodociągu. Za kwotę 141 450
złotych wybuduje ona sieć o łącznej długości 705 m w ulicy Osińskich we wsi
Falenty Nowe na terenie Gminy Raszyn.
Prace, zgodnie z umową mają być zakończone 30 września 2016 roku.
Rura już leży © Z. Kaiper

Rura w drugą stronę © Z. Kaiper

strony redaguje Jacek Kaiper

KURIER RASZYŃSKI NR 64 CZERWIEC 2016 | WWW.RASZYN.PL

11

CENTRUM KULTURY RASZYN

Podwieczorek z Adamem

Spektakl pt. „Dworzec”

14 maja br. w Fili CKR w Falentach, a 23 maja w CKR, odbył się spektakl słowno-muzyczny poświęcony Adamowi Mickiewiczowi w związku z 160 rocznicą śmierci
poety. Zainspirowana artykułem prof. dr hab. Andrzeja Szwarca „Trucizna albo cholera”
dotyczącym nagłej śmierci poety w Konstantynopolu, postanowiłam zaprezentować,
w pigułce, jego bogatą twórczość: romans i balladę, sonet i bajkę, wiersz patriotyczny
oraz Inwokację z Pana Tadeusza. Wiersze te przeplatane były piosenkami, również z tekstami Mickiewicza. W epokę romantyzmu, przeniosła nas muzyka Fryderyka Chopina
w wykonaniu młodych adeptów fortepianu, uczniów P. Piotra Piskorza. W spektaklu
udział wzięli: Milena Pengryn, Wiktoria Grodzicka, Aleksander Kania, Marcin Kosieradzki, Krzysztof Dziedzic, Franciszek Jędrzejczyk, Swietłana Żarczyńska, Weronika
Foryś, Grażyna Troniarz, Zyta Stąpel, Kazimierz Choromański, Edmund Kania, Irena
Słowińska, Kordula Gryglak i Joanna Grygo. Dziękuję wszystkim uczestnikom i twórcom
programu: „Grupie Słowa i Muzyki” z Klubu Seniora „Brzoza” z Falent, Pani Swietłanie
Żarczyńskiej, Panu Piotrowi Piskorzowi oraz Panu Piotrowi Czaplickiemu (w Falentach)
i Pani Annie Sitkiewicz (w Raszynie). „Grupa
Słowa i Muzyki” z Klubu Seniora „Brzoza”
z Falent zaprezentowała się po raz pierwszy w jednolitych strojach, za co serdecznie dziękuję sponsorowi, tj. Radzie Osiedla
Falenty.

12 maja raszyńska publiczność obejrzała
spektakl teatralny pt. „Dworzec” wg tekstu Aleksandra Derkaczewa, współczesną
opowieść o samotności, poszukiwaniu
uczuć i roli przypadku w życiu. Aktorzy
teatru Parabuch: Anka Łękarska i Alek
Pawlak pokazali historię nocnego, leni-

Zyta Stąpel,
Przewodnicząca Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach

„Marina” Katarzyny Kordyasz
15 maja w Galerii Centrum Kultury Raszyn odbył się wernisaż wystawy malarstwa pod
tytułem „Marina” Katarzyny Kordyasz., absolwentki Wydziału Malarstwa na Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, która ma na swoim koncie wiele sukcesów.
Prace zaprezentowane w galerii ukazują „nieskończone oblicza” morskiego żywiołu,
od bardzo spokojnych, „wyciszonych” poprzez bardziej dynamiczne i ekspresyjne, aż
do bardzo niespokojnych, wręcz agresywnych. Artystka swoją twórczością wyraża nieskończoną fascynację żywiołem wody i niewyczerpaną potrzebę docierania do jego
tajemnicy. Manewruje różnymi napięciami i nastrojami ukazując nieobliczalność
żywiołu. Katarzyna Kordyasz sięga po różne
techniki, malarstwo olejne, akrylowe, batik.
Ważnym elementem prac jest kolor, zmienność odcieni i światła, refleksy. Na wystawie zostało zaprezentowanych wiele prac
dotychczas nigdzie nie pokazywanych.
Anna Sołtysiak

Koncert oskarowych piosenek
W niedzielę, 15 maja, przenieśliśmy się na hollywoodzką ceremonię wręczania Oskarów! Nominowane do nagród piosenki w kategorii filmów fabularnych, muzycznych
i animowanych zaprezentowali wokaliści Autorskiej Szkoły Muzyki Rozrywkowej i Jazzu
im. Krzysztofa Komedy przygotowani wokalnie przez Magdę Ptaszyńską. Usłyszeliśmy
m.in. „My heart will go on” Celine Dion
z filmu „Titanic”, „Streets of Philadelphia”
Bruce’a Springsteena z filmu „Filadelfia”,
„Beauty and the Beast” z filmu „Piękna
i Bestia”, „The Time of My Life” z filmu
„Dirty Dancing” w brawurowych wykonaniach, z bogatą choreografią i przy akompaniamencie świetnego bandu.
12
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wego spotkania dwojga przypadkowych
osób na dworcowej ławce przekształcającego się w kryminalną zagadkę osadzoną w metafizycznych rozważaniach
o czasie i celowości ludzkich działań.
Słowo wstępne przed spektaklem wygłosił reżyser, Ryszard Jakubisiak, stawiając
przed widzami pytanie o postawy bohaterów sztuki.

Zwiedzamy Mazowsze
na Rowerze
To kolejna inicjatywa CKR, której
pomysłodawcą jest dyrektor placówki
p. Mariusz Smolicha. Podczas trzech
dotychczas odbytych wypraw zwiedziliśmy las w Sękocinie, Komorów i Pęcice
oraz Pruszków. W ten sposób poznajemy
najbliższą okolice i ich atrakcje. W sękocińskim lesie piekliśmy na polanie kiełbaski, w Komorowie zwiedziliśmy kościół
parafialny, cmentarze z I i II wojny światowej i odpoczywaliśmy nad urokliwym
Zalewem Komorowskim, a w Pruszkowie
zwiedziliśmy unikatową cerkiew prawosławną, pałac i park rodziny Potulickich.
W poznawaniu atrakcji naszego regionu
pomaga nam pani Ania Reichert, licencjonowany przewodnik i pasjonat wypraw
rowerowych i historii. Przed nami kolejne
wyzwania. Zapraszamy!

CENTRUM KULTURY RASZYN

Wieczór autorski Honoraty Kaszuby
Pretekstem do zorganizowania wieczoru było trzecie wydanie książki pani Honoraty Kaszuby pt. „Dzieje Raszyna
i Falent”, w której autorka przybliżyła historię naszej gminy.
Spotkanie prowadził p. Krzysztof Będkowski wspomagany
przez wykonawców programu słowno-muzycznego: Franciszka Jędrzejczyka, Agnieszkę Gajdę, Michała Mielniczuka,
Maję Klimaszewską, Sandrę Rogalską i Krzysztofa Wolszczaka oraz chór seniorów. Wójt Andrzej Zaręba podziękował autorce za jej wkład w kształtowanie i wychowanie wielu pokoleń młodzieży, a recenzent dr Kazimierz Pacuski pogratulował
kolejnego, rozszerzonego wydania książki. W spotkaniu uczestniczył też pan Henryk Grocholski, potomek dawnych właścicieli
pałacu w Falentach. Po spotkaniu autorka podpisywała swoją książkę wielu osobom.

Dzień Dziecka z CKR

Dzień Dziecka dla Dorosłych

W tym roku impreza z okazji Dnia Dziecka, zorganizowana przez CKR, była wyjątkowo
udana. Dopisała nie tylko pogoda, ale przede wszystkim liczne atrakcje dla najmłodszych i trochę starszych. Były występy estradowe, zabawa i konkursy z wodzirejem,
pokaz puszczania baniek mydlanych, malowanie buziek, warsztaty z animatorami,
przejażdżka kucykiem, baseny wodne z rollerami, eurobange i oczywiście dmuchańce.
Wszystko to przyciągnęło na stadion sportowy w Raszynie tłumy dzieci wraz z rodzicami. Mamy nadzieję, że najmłodsi mieszkańcy naszej gminy wspaniale się bawili.
Do obaczenia za rok!.

Filmem „Moje córki krowy”, wyświetlonym 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, dla
dorosłych, CKR zainaugurował swoje
kino. Publiczność dopisała wypełniając
salę po brzegi, a z racji pierwszej projekcji kinowej widzowie otrzymali okolicznościowe CeKaeRowe krówki „ciągutki”.
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ŚWIETLICA ŚRDOWISKOWA

BIBLIOTEKA „Świetlika”
Okrągły hall „Świetlika” mieści w sobie bardzo dużo. To szatnia, sala wystawowa, kawiarenka i mały ogródek, w którym rośliny pięknie rosną dzięki światłu ze szklanego sufitu
– świetlika. To też kawałek biblioteki – nie oficjalnej, z panią bibliotekarką i katalogami,
ale społecznej, można rzec obywatelskiej. Książki można stąd zabrać i tu przynieść,
nie koniecznie te same. Rotacja książek w Bibliotece Świetlika jest duża. Jest to jednak głównie zbiór dla dorosłych. Rzadkością są książki dla dzieci. Dlatego zachęcam
rodziców, których dzieci wyrosły już literatury, aby przynieśli je do naszej Świetlicy.
Wspaniale byłoby, gdyby przed biblioteczną półką zatrzymywali się też nasi najmłodsi
uczestnicy.
Małgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”

Biblioteczka świetlika © M. Kaiper

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO „ŚWIETLIK” dla DZIECI
i firmie Creatus II. 19 CZERWCA dzieci
obejrzały film „Mały Książe” w reżyserii Marka Osborne’a, który przeniósł na
ekran jedną z najbardziej uwielbianych
historii wszech czasów.

ANTAGONIŚCI i ich PRZYJACIELE

Kot w butach © M. Kaiper

Czerwiec, czas najmłodszych z racji Międzynarodowego Dnia Dziecka upłynął
w Świetlicy pod hasłem imprez dla nich.
I tak:
1 CZERWCA pizzą, prezentami i filmem
uhonorowaliśmy dzieci uczęszczające do
Świetlicy. 3 CZERWCA Teatrzyk Rodzicielski z Bajkowego Przedszkola w Dawidach
wystawił „Kota w butach”. Profesjonalnie,
jak w prawdziwym teatrze. Dzieci, wstrzymując oddech, oglądały perypetie sprytnego kota i jego Pana.
4 CZERWCA był, Bal, sfinansowany przez
gminnych przedsiębiorców, za pośrednictwem firmy Creatus II. Animatorzy z firmy
Klauninkowo oferowali dzieciom liczne
atrakcje, a my obdarowaliśmy je książeczkami. W imieniu uczestników bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom

11 CZERWCA wraz z instruktorem Robertem Grzeszczakiem, zaprosiliśmy na koncert zespołów, które w Świetlicy szlifują
swoje umiejętności. Byli to:
•• ANTAGONIŚCI – Daniel Kamiński,
Maciek Pudłowski, Paweł Kwaśny, Dariusz
Sieradzki, Piotr Bryła – grają połączenie
hard rocka z punkiem. Lubią sprzeciwiać się temu, co ich otacza, stąd nazwa
zespołu. Słychać o nich coraz częściej.
•• „2314” zespół założony przez Mariusza

Wieteskę i Mariusza Cichego. Razem
z Pawłem Sarzalskim, Martyną Regułą,
Damianem Dobrzyńskim i Mateuszem
Zadrożniakiem wykonują covery takich
grup jak Enej, Maanam, Dżem czy
Lady Pank.
•• NIGHT DRUNKARD – udany debiut na
naszej scenie.
Koncert był dobrą promocją zarówno
zespołów jak i zajęć w Świetlicy.

WIOSNA TO MY
Z programem pod takim tytułem wystąpiły 5 CZERWCA, Maria Izabela Makarska i Alicja Siewiera, znakomite solistki
zespołu Seniorki, z akompaniamentem
Piotra Piskorza. Obydwie Panie od lat
koncertują, przywożąc laury z konkursów i przeglądów. Podczas koncertu licznie zgromadzeni goście, a wśród nich
Wójt Andrzej Zaręba i v-ce Wójt Michał
Kucharski, wysłuchali znakomicie wykonanych, popularnych piosenek o wiośnie
i miłości do matki. Publiczność, gromkimi oklaskami i prośbami o bis, wyraziła
swoje uznanie dla umiejętności obydwu
Pań. To był bardzo udany wieczór.

Zespół 2314 © M. Kaiper

WAKACJE 2016
Podczas wakacji w „Świetliku” organizowane są następujące zajęcia:
• Półkolonie – dla dzieci wcześniej zapisanych – od poniedziałku do piątku
• Zajęcia gimnastyczne 50+ – we wtorki i czwartki od 9.00-10.00
• Zajęcia muzyczne i sportowe dla młodzieży – pon., środa, p-k, godz. 17.00-19.00
• Aerobic – zajęcia organizowane przez GOS
Na stronie www.facebook/rybie.pl znajdziecie Państwo godziny zajęć oraz telefony do instruktorów
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Małgorzata Kaiper

SEKOCINALIA

Sękocinalia 2016
W sobotę, 11 czerwca w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego
w Sękocinie odbył się piknik integracyjny
SĘKOCINALIA 2016. Jego celem jest integrowanie środowiska rodzinnego i szkolnego, umacnianie relacji dziecko – rodzic,
dobra zabawa. Pierwsze promienie słońca
zapowiadały piękny dzień. I taki właśnie był. Radosny, wesoły, ciepły, pełen
niespodzianek.
Pani dyrektor, Magdalena Karpiniak,
powitała uczniów, rodziców, przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, pracowników
szkoły. I zaczęło się. Na scenie pojawiły się dziewczyny z zespołu tanecznego FOOTLOSE MINI, które zachwyciły widzów swoim tańcem. Następnie
rozpoczął się koncert dla mamy i taty
w wykonaniu najwspanialszych chórów
dziecięcych – przedszkolaków, pierwszoklasistów, drugoklasistów i trzecioklasistów. Dzieci z koła teatralnego wystawiły
sztukę „Żuraw i czapla” z oryginalnym
zakończeniem love story. Później rozdano nagrody szkolnego konkursu języka
angielskiego. A kiedy scena opustoszała,
wszyscy ruszyli do różnych stoisk.
Dużą atrakcją dla najmłodszych był
dmuchany zamek i euro bungee. Długie kolejki nie odstraszyły miłośników
wspinaczki i jazdy z górki na pazurki, ani
amatorów skoków oraz salta w powietrzu. Powodzeniem cieszyło się stoisko
malowania twarzy i robienia ekobiżuterii. I jeszcze zabawy wśród olbrzymich
baniek mydlanych...
Policjanci z Komendy Stołecznej Policji
– Wydział Ruchu Drogowego – zorganizowali na placu zabaw miasteczko ruchu
drogowego, gdzie uczniowie sprawdzali
umiejętności jazdy na rowerze. I miejsce zajęli: Martyna Staręga 3b, Michał
Podymniak 4; II miejsce: Antonina Więch
2b, Szymon Miciniak 4; III miejsce: Magda
Stefańska 2c, Damian Jakowiecki 3a.
Widzowie z dużym zainteresowaniem
oglądali walki rycerzy przygotowane
przez uczniów z koła historycznego, odpowiadali na pytania, rozwiązywali zagadki.
Koło ekologiczno-geologiczne przygotowało: przedstawienie pt. „Telewizor marki
ZYZOL” (scenariusz i reżyseria opiekun
koła) – o recyklingu ZSEE, czyli zepsutego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
w ramach programu „Kosmos w szkole”

ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej)
i Centrum Nauki Kopernik. Można było
wyprawić rakietę w kosmos; zrobić własny
zegar słoneczny; sprawdzić działanie telefonu zrobionego z puszek po konserwach
i sznurka; rozwiązać quizy przyrodnicze.
Rodzice z wielkim zainteresowaniem
oglądali kilkutomową kronikę szkoły.
Niektórzy z łezką w oku rozpoznawali
siebie na starych fotografiach, inni żałowali, że nie ma kronik z czasów ich nauki
w szkole. Wielu uczniów sprawdzało
swoją wiedzę w konkursie „Milionerzy”.
Każdy uczestnik odpowiadał na pytania,
a w nagrodę otrzymywał zestaw kibica
i kwiatek, zwycięzcy zaś dostawali także
czek na wygraną kwotę. Dużym powodzeniem cieszyły się językowe łamańce.
W wielu konkurencjach razem z dziećmi
startowali rodzice. Były rzuty po owoc –
zwycięzca dostawał arbuza, skoki na skakance, skoki w workach, strzały do bramki
i inne.
Wata cukrowa, lody, popcorn, lizaki...
ach te smakołyki. Rodzice upiekli przepyszne ciasta serwowane w kawiarence
z kawą i herbatą. Nie zabrakło kiełbasek
z grilla i chleba ze smalcem domowej
roboty. W konkursie na najsmaczniejsze
ciasto zwyciężyli: I miejsce – Magdalena
Sosnowska; II – Aleksandra Molak; III –
Katarzyna Nowakowska. Gratulujemy!
To był wspaniały dzień!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły
Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie składają serdecznie
podziękowania za pomoc i wsparcie
okazane przy organizacji pikniku: Wójtowi Gminy Raszyn, Andrzejowi Zarębie,
Lidii Gromek – firma Elgrom, Witoldowi
Leśniewskiemu – główny importer i dystrybutor firmy Kassel, Marcinowi i Kamilowi Cwyl – firma Everfresh Bracia Cwyl
Pawłowi Jakowieckiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Raszynie, Andrzejowi Niedbale – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
w Raszynie, policjantom z Komendy Stołecznej Policji, Radzie Rodziców i wszystkim ludziom dobrej woli.
SPOTKAJMY SIĘ TU ZA ROK!

Od prawej A. Zaręba, A. Matracka, J. Kobryń,
D. Marcinkowski, M. Kucharski © arch. szk.

Kawiarenka od Rady Rodziców © arch. szk.

Tancerki Footlose Mini © arch. szk.

Kl. VB Telewizor marki Zyzol © arch. szk.

Publiczność © arch. szk.

Regina Suwała,
nauczycielka SP w Sękocinie

Tort od pani Walczak © arch. szk.
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W SZKOŁACH I W PRZEDSZKOALCH

Przedszkole pod Topolą” z morskimi akcentami
PRZEDSZKOLNE SZANTY
Późną wiosną w Przedszkolu „Pod Topolą”
tradycyjnie, bo już XI raz odbył się festiwal piosenki i tańca „Muzyczna Wiosna
Pod Topolą”, na którym spotykają się
dzieci, dyrektorzy i nauczyciele z gminnych i sąsiednich przedszkoli. Mieliśmy
przyjemność gościć także: z-cę wójta
Pana Michała Kucharskiego, radnego
Pana Janusza Hoffmana, radne Panią
Marię Makarską i Panią Barbarę Turek,
dyrektora CKR Pana Mariusza Smolichę, Przewodniczącą Osiedla Panią Bar-

Uczestnicy Muzycznego festiwalu pod Topolą © J. Kaiper

barę Rusnak, którzy wraz z dyrektorami
placówek stanowili Jury. Tematem przewodnim festiwalu były „Przedszkolne
szanty – czyli pod żaglami piosenki śpiewamy”. Choreografia każdego z występów była inna, ciekawa i fantazyjna,
z żeglarskimi motywami. Dzieci potrafiły
się odnaleźć w różnych rolach – od syren

morskich po marynarzy i groźnych piratów. Wszystkim dziękujemy za wspólną
zabawę, szczególnie zaś osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji
festiwalu. Głównym sponsorem nagród
była Pani Beata Adamiak – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień.
Wsparli nas też: BS w Raszynie, firma
Usługi Edukacyjne „Syrena”, firma IREX,
sklep „07 zgłoś się”, Auchan Janki.
Paulina Ratajczak,
logopeda w Przedszkolu „Pod Topolą”

„Wypłyniemy z portu tak, jak marynarze a słońce, jak kompas drogę nam
pokaże…” Pod takim hasłem 14 czerwca
2016 r. odbyło się w naszym przedszkolu
uroczyste zakończenie roku przedszkolnego dla dzieci kończących edukację
przedszkolną. Absolwenci po raz ostatni
zaprezentowali swoje umiejętności
i talenty artystyczne. Wśród zaproszonych gości byli: radne: Pani Maria Makarska, Pani Barbara Turek, Pani Barbara
Hejczyk, Przewodnicząca Osiedla Pani
Barbara Rusnak, przedstawiciel referatu
oświaty Pani Anna Wudarczyk, dyrektor
szkoły w Raszynie Pan Andrzej Niedbała,
rodzice, pracownicy przedszkola oraz
przedstawiciele dzieci z grup młodszych.
Program artystyczny rozpoczął

Morskie starszaki © J. Kaiper

polonez, po czym dzieci wierszami, piosenkami i tańcem opowiadały o najważniejszych wydarzeniach z życia
przedszkolaka, dziękowały wszystkim
pracownikom oraz żegnały się z kolegami i koleżankami. Po programie artystycznym absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia przedszkola
i książkę z dedykacją. Przedstawiciele
władz dziękując nauczycielom i dzieciom życzyli, aby nabyte umiejętności
były właściwie wykorzystywane na dalszym etapie edukacyjnym. Rodzice nie
kryli wzruszenia i zapewniali, że jeszcze
do nas powrócą. Na zakończenie nauczyciele życzyli wychowankom: samych sukcesów w szkole, wielkich i małych przyjaźni, przygód niebywałych, uśmiechu
wesołego i wszystkiego, wszystkiego
najlepszego.
Iwona Hansen,
nauczyciel „Przedszkola pod Topolą”

„ZEMSTA” w Gimnazjum
Raszyńskie Gimnazjum to placówka,
która nie tylko z roku na rok poprawia
swoje notowania wyrażane wynikami
testu gimnazjalnego, ale też odnosi sukcesy artystyczne. A to za sprawą Pani
Danuty Majewskiej – Walczuk, której pasją jest nie tylko język polski, ale
również teatr. Zaraziła nią nauczycieli
i uczniów. Tak skutecznie, że wspólnie przygotowali i wystawili na scenie

Centrum Kultury Raszyn, sztukę Aleksandra Fredry „Zemsta”
Spektakl, który zaprezentowali
22 czerwca na scenie CKR, poprzedziła
rymowana zapowiedź (pióra reżyser),
którą p. Wiesława Paś, jako narrator,
przedstawiła aktorów. A było ich niemało:
w roli Cześnika wystąpił Krzysztof Wolszczak, Rejenta – Adam Szałas, Wacława
– Adam Paliwoda, Papkina – Krystian

Cześnik, Rejent i narratorka © M. Kaiper
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Oklaski dla reżysera © M. Kaiper

Zaniewski, Klary – Beata Gronek, Podstoliny – Ewa Kiełbiewska, Dyndalskiego
– Emanuel Jaroszewski, Śmigalskiego
– Oskar Staniszewski, księdza – Maciej
Kornet, służek: Weronika Lechańska,
Ola Patejko, murarzy: Mateusz Książek, Jakub Matysiak, Filip Rzeczkowski,
Damian Tkaczyk, a kuzynki – Grzegorz
Wróblewski. Bez wątpienia można orzec,
że przedstawienie zrealizowano profesjonalnie, nie tylko dzięki wspaniałym
strojom, wyszukanej scenografii, ale też
prawdziwe aktorskim talentom. Śmiech
i brawa widzów, którzy spontanicznie
reagowali w trakcie spektaklu, to najlepszy dowód, że humor Fredry został zaprezentowany znakomicie.
Małgorzata Kaiper

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tydzień Bibliotek za nami
W maju (8.05-15.05)
o b c h o d z i l i ś my X I I I
Ogólnopolski Tydzień
B i b l i o te k , k tó re m u
w tym roku przyświecało hasło „Biblioteka
inspiruje”. W ramach
tego wydarzenia zachęcaliśmy raszynian do
udziału w różnych formach aktywności kulturalno-edukacyjnych
i z tą myślą przygotowaliśmy szereg atrakcji, wśród których każdy mógł wybrać coś
dla siebie. Nasze obchody rozpoczęliśmy spotkaniem z popularną pisarką Małgorzatą Kalicińską, autorką poczytnej trylogii o Rozlewisku (6.05.). Była to dobra okazja, by poznać kulisy
powstawania powieści. W ciągu tych kilku dni odbywały się też
warsztaty. W ramach zajęć z tabletami (9.05.) dzieci ożywiały
rysunkowe postaci, szukały złota, śledziły pojazdy kosmiczne
i hodowały truskawki – wszystko to dzięki aplikacjom wykorzystującym technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). W Filii
w Jaworowej (10.05.) na warsztatach artystycznych grono pań
stworzyło fantazyjną, koralikową kolekcję biżuterii. Z kolei podczas warsztatów koszulkowych (13.05.) młodzież i dorośli, pod
okiem instruktora Krzysztofa Zygzaka Chojnackiego, ozdabiali
przyniesione przez siebie t-shirty wybranymi hasłami: „Raszyn
czyta”, „I love Raszyn”, „I gra gitara”, „Kultura obowiązuje”. Raszyński Tydzień Bibliotek przyniósł też rozstrzygnięcie akcji “Czytanie na dywanie” – podczas finałowego konkursu (12.05) w Filii
w Jaworowej uczestnicy otrzymali nagrody za aktywne czytanie
książek z serii “Czytam sobie” w ciągu roku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

#raszynoteka w mediach
społecznościowych
W czasach, gdy smartfony
i tablety towarzyszą nam niemal na każdym kroku, trudno
wyobrazić sobie skuteczną
komunikację internetową z naszymi Czytelnikami bez aktywnego uczestnictwa w mediach społecznościowych. Staramy
się, żeby informacje o tym, co dzieje się w bibliotece, docierały
do jak najszerszego grona odbiorców. Publikujemy więc na
Facebooku (www.facebook.com/bibliotekaraszyn), wrzucamy
filmy na YouTube (kanał Biblioteka w Raszynie), a od niedawna
umieszczamy także zdjęcia na Instagramie (raszynoteka) i tweetujemy na Twitterze (twitter.com/raszynoteka). Budowanie
relacji i zaangażowanie obu stron przekłada się na wzbogacanie oferty bibliotecznej, więc zachęcamy do polubienia, komentowania i dzielenia się z nami pomysłami!

Zespół GBP w Raszynie

Biblioteka: jaka jest, każdy widzi
W sezonie wakacyjnym serdecznie zapraszamy na dość nietypową wystawę plakatową, inspirowaną codziennym życiem
bibliotecznym. Biblioteka, postrzegana jeszcze – być może –
jako zamknięta świątynia wiedzy, jest przecież przestrzenią
otwartą dla wszystkich i w związku z tym niejednokrotnie staje
się areną wzajemnych ludzkich interakcji. Zarówno pracownicy,
jak i odwiedzający miewają różne temperamenty, oczekiwania
i przyzwyczajenia. Wokół bibliotekarek i bibliotekarzy narosło na przestrzeni lat wiele mitów. Dlatego wystawą Biblioteka
jaka jest, każdy widzi chcieliśmy w lekkiej, nieco humorystycznej
konwencji przybliżyć to mniej oficjalne oblicze biblioteki. Seria
plakatów, utrzymanych w subtelnej stylistyce retro, wraz ze starannie dobranymi, nieco ironicznymi komentarzami, to próba
zmierzenia się z bibliotecznymi stereotypami. Autorem wystawy
jest kustosz GBP Łukasz Żywulski. Zapraszamy do oglądania!
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Piłka nożna na światowym poziomie –
Mini Euro Raszyn 2016
W piękną słoneczną niedzielę, 22 maja,
odbył się w Raszynie, po raz piąty, turniej w piłce nożnej chłopców rocznika
2008, odzwierciedlenie, w wersji mini,
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Dzięki
patronatowi Ministerstwa Sportu i Turystyki raszyńskie Mini Euro wpisało się
w harmonogram najlepszych imprez
sportowych dla dzieci i młodzieży w Polsce i zostało okrzyknięte najlepszym
widowiskiem sportowym na Mazowszu
w kategorii piłka nożna. Poza tym patro-

Inauguracja otwarcia

Oficjalne losowanie na inauguracji

nowali nam Starosta Powiatu Pruszkowskiego – Maksym Gołoś, Wójt Gminy
Raszyn – Andrzej Zaręba oraz Rada
Gminy Raszyn. Patronaty medialne objęli:
TVP Sport i Sportowa Niedziela, Polska
Akademia Sportu, Kurier Południowy,
WPR24 i Kurier Raszyński. Na oficjalną
inaugurację, zaproszeni zostali i.in. Podsekretarz Stanu w MSiT Pan Ryszard
Szuster, Dyrekcja Stadionu Narodowego
w Warszawie, Zarząd Legii Warszawa,
Przedstawiciele prestiżowych Klubów
Sportowych oraz Ambasadorzy Państw
biorących udział w Euro2016. Do organizacji Mini Euro zaprosiliśmy sponsorów,
a wśród nich: BS w Raszynie, Elgrom,
Benefit System, Eko Raszyn, Rejonowa
Spółdzielnia w Raszynie, Everfresh Bracia Cwyl, Auto Szkoła Efekt, Centrum Handlowe Janki, Pałczyński Przewozy Autokarowe, Merida, Mar Media, Honda Power
Equipment, Cukiernia Bracia Sośniccy,
18

Pepsi Cola General Bottlers, Yunus Emre
Enstitusu oraz nasz główny sponsor
Espes.
16 drużyn z całej Polski na rozgrywało
kolejne mecze, a najlepsze z nich ostateczny mecz o Mistrza Mini Euro Raszyn
2016. Inauguracja była najbardziej widowiskową częścią imprezy, kiedy kapitanowie poszczególnych drużyn losowali
Państwo, którego barw bronili przez
cały turniej. Młodzi piłkarze z KS Raszyn
grali jako Niemcy, zaś drużyna UKS Łady
reprezentowała Hiszpanię. Walka trwała
przez cały dzień, na dwóch poprzecznych
boiskach Wronika w Raszynie,
W trakcie Mini Mistrzostw Europy
Raszyn 2016 nie zabrakło atrakcji, których
dostarczyli sportowcy uprawiający inne
dyscypliny. Ceremonię otwarcia uświetnili pokazem tańca sportowego tancerze Loocas Dance Center. Mini formacja
Division One już trzeci rok z rzędu jest
oficjalną reprezentacją Polski na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata. Trenerką grupy dziewcząt jest Tola, a zatańczyły dla nas Julka, Zuza, Julia, Kasia,
Ola, Zuza i Karolina. Po fazie ćwierćfinałowej swoje umiejętności zaprezentowali młodzi adepci taekwondo olimpijskiego. Do gier i zabaw przez cały dzień,
zapraszał widzów niezastąpiony DJ Ucho,
a w przerwach między meczami mali piłkarze i kibice bawili się na wielkim dmuchańcu oraz eurobungee.
Cztery najlepsze drużyny rozegrały równolegle emocjonujące mecze
o 1, 2, 3, miejce. I choć nie znamy jeszcze
tegorocznych zwycięzców Europy w piłce
nożnej, to my w Raszynie znamy najlepsze drużyny w Mini Euro. I tak złoty krążek
i największy puchar trafił do Szwajcarii –
drużyny FC Barcelona Escola Varsowia,
srebro dostali Niemcy – KS Raszyn, a brąz
drużyna Włoch – KS Chlebnia Grodzisk
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Pokaz taekwondo olimpijskiego

Wójt Andrzej Zaręba wręcza puchar

Mazowiecki. Przyznano nagrody dla
najlepszego bramkarza, piłkarza i króla
strzelców. Statuetka golkipera trafiła
do Szymona Bazgi z Raszyna, a koronę
króla strzelców odebrał Kajetan Majewski. Wszyscy uczestnicy turnieju – 192
zawodników – dostał nagrody: medale
i nagrody rzeczowe.
Założeniem Gminnego Ośrodka Sporty
jest by impreza zdobyła rangę i prestiż
w piłce nożnej oraz by turniej stał się
wspaniałym widowiskiem. Uroczystą
inaugurację oraz pucharowe zakończenie
uświetnił pokaz dymnych petard, serpentyn oraz 10-kilowy tort. Udało się: Mini
Euro Raszyn 2016 zyskało rangę wspaniałej, widowiskowej imprezy sportowej

Mateusz, Bartuś i Piotruś najmłodi piłkarze z
raszyńskich Klubów Sportowych

dla dzieci i młodzieży w Polsce. Rodzicie i kibicie podziwiali oprawę i organizację, mali piłkarze sportowego ducha
imprezy. Nasi samorządowcy z uśmiechem na twarzy wręczali puchary i gratulowali najlepszym.
TVP Sport oraz Sportowa Niedziela
jeszcze tego samego dnia wieczorem,
w sportowym paśmie, pośród videorelacji z największych imprez światowych
i krajowych, pokazały nasze Mini Euro.

SPORT

Następnego dnia Gminny Ośrodek Sportu
otrzymał wiele gratulacji za imprezę, i. in.
z ministerstwa, starostwa, mediów lokalnych i krajowych oraz ambasad.
Bardzo dziękuję pracownikom GOS
za przygotowanie imprezy, a szczególne podziękowania składam mojemu
zastępcy Marcinowi Borsukowi za merytoryczne przygotowanie rozgrywek
oraz Rafałowi Ulewiczowi za działania

marketingowe. Wielkie podziękowania
przekazuję sponsorom oraz samorządowcom Gminy Raszyn z Wójtem Andrzejem Zarębą oraz Przewodniczącym Rady
Dariuszem Marcinkowskim na czele,, za
pozytywny odbiór projektu Gminnego
Ośrodka Sportu jakim było Mini Euro
Raszyn 2016.
Gminny Ośrodek Sportu postawił sobie
bardzo wysoko poprzeczkę w organizacji

Wakacyjny aerobik
w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

GOS informuje, że w okresie wakacji aerobik w Świetlicy będzie się odbywać
wg następującego harmonogramu:
Wtorek: 18.00 Step+TBC, 19.00 Piłki
Czwartek: 18.00 TBC, 19.00 Interwał

tej imprezy, wszystko było dopięte
na ostatni guzik i stanęliśmy na wysokości zadania. Mini Euro Raszyn 2016 udało
się w każdym szczególe, Dla mnie osobiście to wielka radość, satysfakcja i motywacja do realizacji kolejnych sportowych
wyzwań w Raszynie.
Ze sportowym pozdrowienie
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

WAKACYJNY REMONT
PŁYWALNI

Gminny Ośrodek Sportu informuje, że od 18 czerwca
do 3 lipca pływalnia będzie zamknięta w związku
z coroczną przerwą technologiczną. Po tym terminie obiekt będzie otwarty w godz. od 6:00 do 22:00.

RASZYNIANKA ZDOBYWA ZŁOTO NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
JUNIORÓW w BEASSENONE

Maja z prawej – brąz i złoto na MŚ we Włoszech

Maja z Panią Trener

„Przeżyłam niezapomniane chwile, bardzo
wysokie umiejętności innych zawodniczek,
mocna konkurencja reprezentantek innych
państw, ambicja, siła i wytrwałość i na koniec
uznanie międzynarodowego grona sędziowskiego i wymarzone podium! Popłakałam się,

gdy w rytm Mazurka Dąbrowskiego z flagą
biało-czerwoną wchodziłam na podium zdobywając Mistrzostwo Świata, godnie reprezentując Polskę. Teraz wiem, że mój wkład,
praca i setki godzin treningów na sali zostało
docenione…”– wspomina Maja Klimaszewska, mieszkanka naszej gminy, uczennica
naszego gimnazjum, która w dniach
25-29 maja w Bressanone we Włoszech,
powołana do Kadry Narodowej, uczestniczyła w Mistrzostwach Świata w tańcu
sportowym, największej światowej federacji tańca – IDF – International Dance
Federation. Przepustkę na MŚ we Włoszech dało Mai zdobycie 2 miejsca i srebrnego medalu podczas Krajowych Mistrzostwach federacji IDO.
XIV Championship 2016 Bressanone
Italy – to najważniejsze wydarzenie dla
Mistrzów Polski, powołanych do Kadry
Narodowej. W zawodach konkurowali
z najlepszymi zawodnikami z Niemiec,
Rosji, Anglii, Francji, Mołdawii, Ukrainy,
Cypru, Chorwacji i Włoch. Mistrzostwa
rozgrywano we wszystkich kategoriach
tańca sportowego: Dance Show, Hip Hop.
Disco Dance, Disco Dance Freestyle, solo,
w duetach i parach, mini formacjach i formacjach. Reprezentujący Polskę Klub
Sportowy „Grawitacja”, od 20 lat na rynku
tanecznym, nie dał szans konkurencji
i zdobył aż 17 medali.
Maja Klimaszewska na MŚ we Włoszech dwa razy stawała na podium.

Po wyczerpującej rywalizacji zdobyła
złoto w kat. Disco Dance Duety oraz
brąz w kat. Disco Dance Solo ogrywając
w finale reprezentantki Włoch, Mołdawii,
Ukrainy, Niemiec.
Maja jest członkiem 4 światowych
i krajowych federacji tańca. Wielokrotnie
zdobywała najwyższy tytuł Mistrza Polski
w swojej kategorii wiekowej i kilka razy
była powołana do Kadry Narodowej Polski na Mistrzostwa Świata i Europy. Dziś,
w federacji tańca IDO, należy do ścisłej
czołówki najlepszych tancerzy w świecie juniorów. Przygotowanie Mai to wiele
godzin treningów z najlepszymi instruktorami i ostateczne szlify z główną
Panią Trener – Urszulą Strzeżek. Układy
taneczne, sprawność fizyczna i kondycja
oraz nastawienie psychiczne pozwoliły
Mai od początku walczyć o najwyższe
podium.
Z tańcem, który trenuje od 10 lat,
Maja godzi obowiązki uczennicy 2. klasy
raszyńskiego Gimnazjum. Uczy się bardzo dobrze dotrzymując dane rodzicom słowo: najpierw nauka, a następnie
taniec. I pomimo napiętego harmonogramu zajęć i treningów, 15-latka bierze
także udział w wielu kulturalnych projektach gminnych, gdzie śpiewa i recytuje.
Angażuje się w życie szkoły i jak każda
nastolatka uwielbia spędzać czas ze swoimi przyjaciółkami.
Małgorzata Kaiper
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Galeria Młodego Artysty
KONKURS PLASTYCZNY
„MOJA MAMA”

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

29 maja na Stadionie Sportowym Kazimierza
Jedynaka w Raszynie podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Moja Mama”,
organizowanego przez Centrum Kultury Raszyn.
W konkursie wzięły udział placówki oświatowe z Gminy Raszyn, przedszkola, zerówki,
szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe:
Przedszkole w Falentach, Przedszkole nr 1
„Pod Topolą” w Raszynie, Przedszkole nr 2
„W Stumilowym lesie” w Raszynie, Przedszkole
„Akademia Misia Uszatka” w Raszynie, Przedszkole w Sękocinie, Szkoła Podstawowa im. Ks.
Józefa Poniatowskiego w Ładach, Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie,
Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego
w Sękocinie, Centrum Kultury Raszyn, Świetlica
Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu.
Do konkursu przystąpiło 243 autorów i 261
prac. Jury oceniało prace w trzech grupach wiekowych, pierwsza, przedszkola i zerówki – zgłoszono
66 prac, druga, kl. I – III – zgłoszono 140 prac oraz
trzecia, kl. III – IV – zgłoszono 55 prac.
Portrety Mam, najbliższej i niezastąpionej
osoby w życiu dziecka, zostały zaprezentowane
w formie wielkiej wystawy plenerowej. Wszystkie cechował ogromny ładunek emocjonalny.
Niektóre smutne ze łzami w oczach inne radosne i szczęśliwe, jakby beztroskie... Ze wszystkich
portretów emanowała miłość matki, nie dająca
porównać się z żadną inną. Jak pisał Erich Fromm
„Miłość matki nie jest obwarowana żadnym
warunkiem” i na tym polega jej doskonałość.

W pierwszej gr. wiekowa:
I MIEJSCE: MADZIA ARDASIŃSKA,
CKR – instruktor Anna Sołtysiak,
II MIEJSCE: HANIA PIŃSKA,
CKR – instruktor Anna Sołtysiak,
III MIEJSCE: JAGODA SZYMCZYK,
Przedszkole nr 1”Pod Topolą” w Raszynie – nauczyciel Magdalena Kubiak.
W drugiej gr. wiekowa:
I MIEJSCE: KSAWERY SZYMCZYK,
CKR – instruktor Anna Sołtysiak;
II MIEJSCE: OLIWIA LEWANOWICZ,
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego
w Raszynie – nauczyciel Małgorzata Błaszczuk;
III MIEJSCE: MAJA BOROWA, CKR
– instruktor Anna Sołtysiak.
W trzeciej gr. wiekowa:
I MIEJSCE: WERONIKA SOBIEŃ, Szkoła Podstawowa im. C. Godebskiego w Raszynie – nauczyciel
Małgorzata Kasprzak;
II MIEJSCE: URSZULA WYCHOWANIEC,
CKR instruktor Anna Sołtysik;
III MIEJSCE: MICHAŁ KOSTERA, Szkoła Podstawowa im. C. Godebskiego w Raszynie – nauczyciel Małgorzata Kasprzak.
Wyróżnienia w I gr wiekowej otrzymali: AMELIA
BĄK, SP w Sękocinie, MARIANNA CELEJEWSKA, Przedszkole w Falentach, OSKAR CHRANIUK, Przedszkole „Akademia Misia Uszatka”
w Raszynie, LENA KOWALCZYK, SP w Sękocinie, KAROLINA KSIĄŻEK, SP w Raszynie,
ZUZIA KWIATKOWSKA, SP w Sękocinie, FILIP
LEWECKI, SP w Raszynie, MAJA NOWAKOWSKA,

SP w Sękocinie, KACPER PIWOWARCZYK, Przedszkole „Akademia Misia Uszatka” w Raszynie,
KSAWERY RECA, SP w Raszynie, ANNA REMBISZEWSKA, Przedszkole nr 1 ”Pod Topolą” w Raszynie, MAJA RYCZYWOLSKA, SP w Sękocinie,
TOSIA STAWICKA, CKR
Wyróżnienia specjalne w I gr. wiekowej otrzymali:
RADEK KOZŁOWSKI, Przedszkole w Falentach,
AMELIA MILLER, Przedszkole nr 2 „W Stumilowym lesie” w Raszynie
Wyróżnienia w II gr wiekowej otrzymali: ALICJA BOSIKOWSKA, SP w Sękocinie, NATALIA
CIEŚLAK, CKR, SZYMON GĘBAL, SP w Sękocinie, ALEKSANDRA KAZUBSKA, SP w Sękocinie,
WIKTORIA KSIĄŻEK, SP w Raszynie, HANNA
LEŚNIEWSKA, SP w Sękocinie, PATRYK NAJDA,
SP w Raszynie, JULIA NIEDZIÓŁKA, SP w Sękocinie, STANISŁAW MOC, SP w Sękocinie, ZOSIA
OSMÓLSKA, SP w Sękocinie, JULIA PARIASZEWSKA, Świetlica „Świetlik”, ZUZANNA
TKACZ, SP w Raszynie, MATEUSZ ZYSKOWSKI,
SP w Raszynie
Wyróżnienia w III gr. wiekowej otrzymali: MAJA
HOANG, CKR, NATALIA KOLOSA, SP w Raszynie, EMILIA KRAJEWSKA, CKR, FRANCISZEK
KRZEŚNIAK, SP w Raszynie, BUI DUC THAO
LINH, SP w Raszynie, ANNA MACISZEWSKA,
SP w Raszynie, ALICJA MORAWSKA, SP w Sękocinie, NATALIA SAWICKA, CKR, KAJETAN
SZYMCZYK, CKR, URSZULA WYCHOWANIEC,
SP w Raszynie.
Wyróżnienie specjalne w III gr. wiekowej:
MARTYNA SZUSTAK, SP w Raszynie

NAGRODZONE PRACE W KONKURSIE PLASTYCZNYM PT. „MOJA MAMA”

I MIEJSCE: MADZIA ARDASIŃSKA
I grupa wiekowa

I MIEJSCE: WERONIKA SOBIEŃ
III grupa wiekowa

II MIEJSCE
HANIA PIŃSKA
I grupa wiekowa

III MIEJSCE
I MIEJSCE
JAGODA SZYMCZYK KSAWERY SZYMCZYK
I grupa wiekowa
II grupa wiekowa

II MIEJSCE
OLIWIA
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II grupa wiekowa

III MIEJSCE
MAJA BOROWA
II grupa wiekowa

II MIEJSCE
URSZULA
WYCHOWANIEC
III grupa wiekowa

III MIEJSCE
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III grupa wiekowa

