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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

W dniach 19-25 lipca 2016 roku parafia Św. Szczepana w Raszynie w przeddzień Światowych Dni Młodzieży gościła
86 młodych osób z Hondurasu wraz
z towarzyszącym im kapłanem oraz
19 młodych Hiszpanów. Spotkanie młodzieży ze świata z naszą wspólnotą było
dla wszystkich wspaniałym doświadczeniem wiary i miłości.
Jestem wdzięczny wszystkim tym,
dzięki którym wraz z gośćmi mogliśmy
w radosnej atmosferze przeżyć kilka dni
poprzedzających uroczystości w Krakowie. Jak zwykle nie zawiodła współpraca
naszej parafii z Gminą Raszyn. Dlatego
na ręce pana Wójta Andrzeja Zaręby
składam podziękowania dla niego osobiście i całego Samorządu za ogromny
wkład w przygotowanie godnego przyjęcia gości, dziękuję za pomoc materialną

i w znacznej mierze, organizacyjną. Wyrażam wdzięczność dla Gminnego Ośrodka
Sportu, a podziękowania składam na ręce
pani Katarzyny Klimaszewskiej. Za pomoc
w przygotowaniu pikniku parafialnego
serdecznie dziękuję dyrektorowi Centrum Kultury Raszyn panu Mariuszowi
Smolicha. Słowa podziękowania należą
się prezesowi Eko Raszyn panu Andrzejowi Lechańskiemu. Jestem wdzięczny
za pomoc i udostępnienie obiektów sportowych i szkoły pani dyrektor Marzenie
Lechańskiej i panu dyrektorowi Andrzejowi Niedbała. Podziękowania dla naszej
Policji i niezawodnej jak zwykle Straży
Pożarnej. Serdeczne dziękuję wszystkim
ofiarodawcom i sponsorom.
Ogromną wdzięczność wyrażam
wszystkim rodzinom, które otworzyły
nie tylko drzwi swoich domów, ale

i serca. Za to wszystko serdecznie dziękuję. Na szczególne wyróżnienie zasługuje postawa naszej młodzieży. Nie sposób ich pominąć. Najpierw przez wiele
miesięcy przygotowywali się do tych dni,
a gdy przybyli ich rówieśnicy z Hondurasu
i Hiszpanii, dali z siebie wszystko. Wielkie
dzięki naszej młodzieży zaangażowanej
w wolontariat. Jesteście wspaniali.
Serdeczne słowa podziękowania
należą się moim współpracownikom.
„Bóg zapłać” księdzu Pawłowi i księdzu Bartoszowi oraz naszym siostrom
ze Zgromadzenia Opatrzności Bożej.
Jestem przekonany, że wspólnie przeżyte
dni jeszcze bardziej zjednoczyły naszą
wspólnotę i otworzyły nas na innych.
Serdeczne „Bóg Zapłać”
Proboszcz Ks. Zdzisław Karaś

ŚDM w Parafii św. Bartłomieja
Podczas Dni w Diecezjach Światowych
Dni Młodzieży, od 21 do 25 lipca 2016 r.,
gościliśmy w parafii św. Bartłomieja
Apostoła w Rybiu grupę młodzieży
z Kanady. Nasi goście przyjechali z Vancouver, gdzie uczą się w Małym Seminarium Chrystusa Króla, prowadzonym
przez Ojców Benedyktynów. Grupie
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31 seminarzystów przewodził Ojciec Peter
Nygren, benedyktyn.
Czwartek był dniem przylotu do Warszawy, rozlokowania u rodzin w parafii
oraz krótkiego odpoczynku. Wieczorem
młodzież wraz z wolontariuszami uczestniczyła w koncercie przygotowanym przez
m.st. Warszawa na Placu Piłsudskiego.
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W piątek pielgrzymowaliśmy do Niepokalanowa, gdzie nasi goście uczestniczyli we Mszy Św. w jęz. angielskim oraz
zwiedzali klasztor. Później odwiedziliśmy Muzeum Chopina w Żelazowej Woli.
Popołudnie było przeznaczone na zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Starego Miasta. Wieczorem

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

seminarzyści wraz z wolontariuszami,
rodzinami i parafianami wzięli udział
w nabożeństwie adoracyjnym w intencji
ŚDM, małżeństw, rodzin, chorych i pokoju
na świecie. Warto zaznaczyć, że czynnie
włączali się w liturgię poprzez czytania,
modlitwy i śpiewy.
W sobotę nasi goście uczestniczyli
w Dniu Sportu zorganizowanym przez
Gminny Ośrodek Sportu na boisku
«Wronik». Popołudnie i wieczór były
przeznaczone na spotkanie młodzieży
przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie – «Warszawskie Uwielbienie».
Po tych uroczystościach nasi wolontariusze zaprosili gości na spacer «Warsaw by
night», który bardzo się spodobał i ... bardzo się przedłużył.
Niedziela – dzień przeznaczony na uroczystą Mszę Św. oraz na spędzenie czasu
z rodziną goszczącą był dla nas wszystkich dużą niespodzianką. Odwiedził nas

bowiem J.Em. Ks. Kard. Gerald Cyprien
Lacroix, Arcybiskup Metropolita Quebec,
Prymas Kanady. Bardzo chciał spotkać
się z młodzieżą kanadyjską w Polsce
i odprawić uroczystą Mszę Św. Ta dwujęzykowa Eucharystia była dużym przeżyciem duchowym dla wszystkich zgromadzonych i podkreślała powszechność
Kościoła.
Dalszą część niedzieli nasi goście spędzili z rodzinami goszczącymi, na pikniku przy par. św. Szczepana w Raszynie,
a wieczorem wolontariusze zorganizowali w dolnym kościele wieczór śpiewów
i tańców.
Poniedziałek był czasem odjazdu
do Krakowa. Po porannej Eucharystii
w jęz. angielskim i polskim nasi goście
odjechali do Krakowa. Zostawili nam
po sobie świadectwo głębokiej wiary
i pobożności, dużej kultury osobistej,
a także humoru i radości. Sami również

odjechali ubogaceni naszą wiarą, modlitwą gościnnością oraz pięknem Warszawy i okolic. Z pewnością ten niezwykły
czas pozostanie nam wszystkim w głębokiej pamięci i sercu.
W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do miłego przyjęcia naszych
gości z Kanady. W szczególności dziękujemy rodzinom goszczącym młodzież:
p.p. Bilskim, Brzozowskim, Dobrychłop,
Goździkowskim, Jankowskim, Jasińskim,
Jurczak, Kondraciuk, Majchrowskim, Mik,
Miś, Połosa, Skrzypek, Wolf, Wysockim,
Zielińskim.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, paniom z Apostolatu Maryjnego
i Kół Różańcowych oraz samorządowcom
na czele z p. wójtem Andrzejem Zarębą.
Wszystkim za wszystko Bóg zapłać!
Ks. Jacek Maliszewski

Dzień sportu – Światowe Dni Młodzieży Raszyn 2016

Światowe Dni Młodzieży, zapoczątkowane w 1985 r. przez św. Jana Pawła II, to
święto młodych, którzy chcą spotkać się
z Papieżem, spędzić wspólnie czas oraz
poznać państwo, które pełni rolę gospodarza. Po 25 latach, kiedy to Częstochowa
gościła wkraczających w dorosłe życie
katolików, organizatorem ŚDM został
Kraków, miasto Karola Wojtyły. Tu 31 lipca
Papież Franciszek odprawi Mszę Posłania
na zakończenie ŚDM 2016.
Spotkanie w Krakowie poprzedziły
tygodniowe Dni w Diecezjach, podczas
których pielgrzymi poznawali nas i nasz
kraj. Parafie w Raszynie i Rybiu również
udzieliły im gościny. W pomoc włączyli
się mieszkańcy zapraszając do swych
domów, wolontariusze służąc pomocą
podczas pobytu, władze samorządowe

pomagając w organizacji czasu, a przede
wszystkim księża i siostry – główni
organizatorzy.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie
włączył się do udziału w ŚDM organizując 23 lipca Dzień Sportu na boisku Wronik. 105 pielgrzymów z Hiszpanii, Kanady,
Hondurasu, Stanów Zjednoczonych, Filipin i Japonii, uczestniczyło w rozgrywkach
sportowych. Boisko podzielono na strefy,
w których uczestnicy próbowali sił w różnych dyscyplinach sportu: piłce nożnej,
ćwiczeniach fitness, koszykówce, siatkówce, Nordic Walking, tenisie stołowym
i badmintonie. Wszystkim dopisywały
humory, a sportowej rywalizacji towarzyszyła serdeczność i spontaniczność.
Centrum Kultury Raszyn zadbało
o oprawę muzyczną wydarzenia. W tle

sportowych wydarzeń pobrzmiewały
znane melodie muzyki rozrywkowej.
Wolontariusze zadbali, aby pielgrzymom
nie zabrakło wody w ten gorący dzień.
Około godziny 13 pielgrzymi, zmęczeni, ale szczęśliwi, udali się na obiad
do raszyńskiego gimnazjum. Kolejnym
punktem programu był udział w wieczornej Mszy Św. w Świątyni Opatrzności
Bożej w Wilanowie.
Mamy nadzieję, że młodzi ludzie, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży
w 2016 roku wrócą do Polski jeszcze
wielokrotnie, aby zwiedzić piękne miejsca, których nie zdążyli zobaczyć i po raz
kolejny przekonać się o polskiej gościnności, z której jesteśmy znani na całym
świecie.
Rafał Ulewicz
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XXIV (biało-czerwona) Sesja Rady Gminy Raszyn

Obrady Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

XXIV Sesja Rady Gminy Raszyn odbyła
się w niezwykłych okolicznościach. Tego
dnia, 30 czerwca wieczorem, reprezentacja polskiej piłki nożnej miała walczyć
o awans do półfinału Mistrzostw Europy.
Aby wesprzeć piłkarzy radni przebrali się
w biało czerwone koszulki z numerem
dziesiątym i nazwiskiem radnego na plecach. W takim przebraniu obradowano
do końca sesji.

Centrum Medyczne Raszyn
proponuje leczenie onkologiczne
Na wstępie doktor Zbigniew Figat, dyrektor Centrum Medycznego Raszyn NZOZ
Judyta, przedstawił radnym nową inicjatywę wzbogacenia wachlarza usług
medycznych o porady onkologiczne
finansowane przez NFZ. W porozumieniu z Centrum Diagnostyki i Terapii
Onkologicznej Nu-med z Tomaszowa
Mazowieckiego postanowił zatrudnić

w CMR Judyta onkologa, który raz na dwa
tygodnie będzie przyjmował pacjentów
skierowanych przez lekarza pierwszego
kontaktu, ale także przez ortopedę lub
lekarza wykonującego w przychodni
badania USG. Następnie reprezentanci
Nu-medu przedstawili działania swojej
firmy, w której, zgodnie z umową z NFZ,
leczone będą wszystkie rodzaje nowotworów u osób dorosłych, z wyjątkiem
ostrej białaczki, Radni przyjęli informację z Centrum Medycznego Raszyn nie
tylko z zadowoleniem, ale i długotrwałymi brawami.

Uchwały
Podczas Sesji podjęto uchwały: o wydzierżawieniu działki i wynajęciu dwóch lokali
dotychczasowym użytkownikom, o nieodpłatnym przejęciu na rzecz Gminy
Raszyn nieruchomości w Raszynie, ustanowieniu służebności przesyłu, zmianie

Wszyscy radni kibicują Polsce © J. Kaiper
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nazwy ulicy i zniesieniu ochrony pomnika
przyrody. Podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata
2016‑2022, umożliwiającego wystąpienie
o zewnętrzne dofinansowanie działań
służących podniesieniu estetyki głównego traktu w Raszynie, a tym samym
zmianie wizerunku Gminy Raszyn. Kolejnymi uchwałami Radni zaakceptowali
przystąpienie Gminy Raszyn do V i VI
Fazy unijnego dofinansowania budowy
sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020.

Sprawozdanie Wójta
W swoim sprawozdaniu Wójt pan
Andrzej Zaręba wspomniał o uroczystościach związanych z zakończeniem roku
szkolnego, powiedział o uroczystej Mszy
Św., podczas której przedstawiciele samorządu raszyńskiego pożegnali odchodzącego na emeryturę po ponad 40 latach
posługi, ks. Prałata Bartłomieja Kapałka,
proboszcza zasłużonego dla Parafii
w Rybiu. Wspomniał też o piknikach
w Jankach i Rybiu. Pierwszy z nich, jako,
że odbywał się podczas meczu reprezentacji Polski w EURO 2016, zgromadził
mieszkańców dopiero po zakończeniu
rozgrywek. Drugi przerwała nawałnica.
Wójt wspomniał też o trwających i przygotowywanych inwestycjach.
Jacek Kaiper

KIBICUJEMY! Wójt A. Zaręba, wice Wójt M. Kucharski © J. Kaiper

ZDROWIE

Zdrowszy Raszyn!
18 sierpnia 2016 roku NZOZ „Judyta”
w Raszynie zainauguruje konsultacje
onkologiczne. Konsultacje lekarza onkologa w Raszynie to efekt działań dyrektora NZOZ „Judyty” Zbigniewa Figata
oraz władz gminy: wójtów Andrzeja
Zaręby i Michała Kucharskiego, a także
przewodniczącego Rady Gminy Dariusza
Marcinkowskiego.
30 czerwca, w pamiętnym dla kibiców
sportu dniu meczu Polska Portugalia na
Mistrzostwach Europy, gośćmi posiedzenia Rady Gminy byli przedstawiciele
NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii
Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Delegacja tomaszowskiej onkologii
przedstawiła swoją placówkę – nowoczesny onkologiczny szpital z przychodnią
onkologiczną oraz ambulatorium. Radni
wysłuchali też informacji o nowych metodach i sposobach leczenia onkologicznego, pytali o możliwość udzielenia takiej
pomocy medycznej mieszkańcom gminy
– pacjentom NZOZ „Judyta”. A te możliwości są bardzo atrakcyjne, bo placówka
onkologiczna w Tomaszowie Mazowieckim, oprócz kompleksowej opieki
nad pacjentem – od wizyty w poradni
do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego – oferuje możliwość dowozu
pacjentów na leczenie do Tomaszowa

Informacja dr Z. Figata o pakiecie onkologicznym © J. Kaiper

Mazowieckiego, a także pobyt w hostelu
pacjentom, których stan nie wymaga
pobytu w szpitalu.
Podczas posiedzenia ustalono,
że lekarz onkolog z NU-MED będzie konsultował pacjentów w Raszynie dwa razy
w miesiącu. Z uwagi na sezon urlopowy,
w wakacje zaplanowano jedną konsultację, 18 sierpnia. Od września onkolodzy
będą w Raszynie w ustalonym cyklu, czyli
dwa razy w miesiącu.

Przedstawiciele NU MED-u, NZOZ Judyta po spotkaniu w raszyńskim ratuszu © J. Kaiper

Choć do poradni onkologicznej nie jest
potrzebne skierowanie, to jednak wizyta
u specjalisty onkologa wymaga określonych podstaw. Jedną z nich jest decyzja
lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, kierująca do onkologa. Inne to wyniki
badań diagnostycznych: biopsji, tomografii komputerowej itp. Z tego powodu,
pacjenci, którzy zechcą skorzystać
z wizyty u onkologa, wcześniej powinni
skonsultować się z lekarzem rodzinnym.
Pełniejsza informacja o konsultacjach
onkologicznych w Raszynie dostępna jest
w Rejestracji NZOZ „Judyta” w Raszynie.
Porozumienie NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim z NZOZ „Judyta”
w Raszynie, stanowi też, że pacjenci,
którzy nie chcą czekać na wizytę u onkologa na miejscu, mogą przyjechać
do Tomaszowa Mazowieckiego i będą
sprawnie przyjęci w tamtejszej Poradni
Onkologicznej.
Dodajmy także, że tomaszowska klinika onkologiczna leczy pacjentów
w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że leczenie odbywa się z publicznych pieniędzy
przeznaczanych na ochronę zdrowia,
a pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Kadrę NU-MED stanowią
specjaliści pozyskani ze znanych ośrodków onkologicznych z Warszawy, Bydgoszczy, Gliwic i Łodzi.
Jacek Kaiper
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PIKNIKI RODZINNE
Czerwiec w naszej gminie to czas Pikników Rodzinnych. Finansowane z funduszy sołeckich służą zabawie i integracji mieszkańców. Rady sołeckie i radni już
od początku roku wkładają wiele pracy, aby coroczne spotkania mieszkańców były
atrakcyjne. A mieszkańcy to doceniają i licznie na pikniki przychodzą.

V Piknik Rodzinny w Jaworowej
19 czerwca mieszkańcy Jaworowej I i Jaworowej II zainaugurowali sezon V Piknikiem Rodzinnym. Na terenie wokół Domu
Rolnika w Jaworowej rozstawione zostały

zabawki dla dzieci, stoiska i kramy. Organizatorzy: Sołectwo Jaworowa I i Jaworowa II, Gmina Raszyn, Gminna Biblioteka
Publiczna w Raszynie – Filia w Jaworowej,
Centrum Kultury Raszyn, zapewnili mnóstwo atrakcji. Dla dzieci były dmuchane
zamki, rodeo byk, bajkowi animatorzy
i różne konkursy. Dorośli degustowali
domowe wyroby świetnych gospodyń
i grillowane przysmaki, wysłuchali koncertu Seniorek i Zespołu Parkway. Zabawa
była doskonała, dopisali zarówno mieszkańcy jak i goście.

VII Piknik Rodzinny
Janki Witają Lato 2016

Piknik Rodzinny RYBIE 2016
Następnego dnia, 26 czerwca, na wspólne
biesiadowanie zaprosili mieszkańców
samorządowcy z trzech osiedli Rybia.
Piknik poprzedziła Msza Św., w intencji
ks. Prałata Bartłomieja Kapałka, podczas

25 czerwca, w upalne sobotnie popołudnie, VII już Piknik Rodzinny przygotowali samorządowcy z Janek. Z uwagi
na mecz drużyny Polski podczas Euro
2016, impreza na dobre rozpoczęła się
po zakończeniu rozgrywki. A było warto
zajrzeć na malowniczą łąkę przy stawach, ponieważ organizatorzy przygotowali super atrakcje. Wystąpił zespół
Buteleczka Wina, Alicja Siewiera i Izabela
Makarska, a oprawę muzyczna podczas
całego Pikniku poprowadził zespół Disco
Polo Calibra. Dzieci bawiły się na dmu-

chanych zjeżdżalniach, jeździły na kucyku
i elektrycznych samochodzikach, uczestniczyły w zabawach prowadzonych przez
animatorów. Wszyscy mogli posilić się
ciastami domowej roboty i smacznym
mięsiwem z grilla. Kolejny piknik samorządowców z Janek zorganizowany był
perfekcyjnie.

której samorządowcy z Rybia, z Przewodniczącym Rady Gminy Raszyn Dariuszem
Marcinkowskim na czele oraz mieszkańcy dziękowali swojemu proboszczowi
za 40 lat pracy na rzecz parafii. Po Mszy
Św. wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali
na bogaty program artystyczny, który
o godz. 21:00 miał zakończyć występ
zespołu Disco Polo Maxi Rytm. Niestety,
ulewa i burza pokrzyżowały plany i już ok.
godz. 15:00 impreza się zakończyła. Jeszcze na koniec, ale już w dolnym kościele,
dzieci obejrzały bajkę „Kot w butach”,
w wykonaniu zespołu z raszyńskiego
Gimnazjum. Szkoda, bo organizatorzy:
Klub Seniora Rybie, Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, Centrum Kultury Raszyn, Latające Koło Gospodyń
Wiejskich, Samorządowcy z Rybia, Urząd
Gminy Raszyn, przez wiele miesięcy przygotowywali wszystkie atrakcje spotkania.
Małgorzata Kaiper
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„POSPRZĄTAJ SAM PO SWOIM CZWORONOGU”
Pokryte psimi odchodami chodniki, trawniki, ulice, parki itp. to typowy obecnie
widok – zwłaszcza teraz, kiedy nie ma już
śniegu. Zastanówmy się, czy sprawi nam
przyjemność wchodzenie w psie kupy,
którymi nasze pupile zanieczyszczają
każde wolne miejsce na trawniku, chodniku czy placu? Co kilka kroków trafiamy
na psie odchody. Na chodnikach, trawnikach, w piaskownicach zalegają ich dziesiątki. Właściwie należałoby sprecyzować,
że to nie psia kupa jest problemem, ale
fakt jej nie sprzątania.
Zanieczyszczenia pozostawione przez
zwierzęta wpływają w sposób odczuwalny
na komfort życia. Pomijając względy
często estetyczne i higieniczne, trzeba
pamiętać również o zagrożeniu epidemiologicznym dotykającym zarówno ludzi
jak i naszych pupili. W psich odchodach
mogą występować różnego rodzaju szkodliwe dla ludzi i zwierząt drobnoustroje
wywołujące choroby. Pamiętajmy, aby
wychodząc ze swoim czworonogiem na

spacer zabrać ze sobą rzeczy umożliwiające sprzątnięcie psich odchodów. Nie
wstydźmy się sprzątać po swoich pupilach. Psie odchody można sprzątnąć ręką
uzbrojoną w torebkę foliową, specjalną
łopatką lub innym przez siebie przygotowanym narzędziem, np. kawałkiem tektury, następnie przełożyć do torebki, także
foliowej, i wrzucić do najbliższego ulicznego kosza na śmieci.

PAMIĘTAJMY!
1 Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy
Raszyn, uchwałą nr X/95/15 z dnia
30 czerwca 2015 r. r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Raszyn, na właścicieli zwierząt nałożono obowiązek usuwania zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta (Rozdział 6 §24 pkt.
2), tj. „Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest usuwanie
zanieczyszczeń pozostawionych przez

zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych i skwerach”.
2 Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze
grzywny, przewidzianej przepisami prawa.
Za niewypełnienie obowiązku, jakim jest
usunięcie odchodów pupila np. z chodnika Policja może ukarać właściciela mandatem karnym w wysokości do 500,00 zł
zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń.
3 Często zdarza się, że zwracając uwagę
właścicielowi psa, aby sprzątnął pozostawione po swoim pupilu nieczystości,
jesteśmy ignorowani lub słyszymy różnego rodzaju nieprzyjemne komentarze. Jednak każdy z nas ma pełne prawo
domagać się, aby właściciel czworonoga
posprzątał po swoim zwierzaku. Jeśli
tego nie zrobi, sprawę można zgłosić na
Policję, w celu ukarania osoby łamiącej
prawo.

WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW
Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo
pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane
grunty działek wpływają negatywnie na
estetyczny wygląd terenu naszej Gminy
oraz stają się sprzyjającym siedliskiem
dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także
stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek. Poprzez samosiewy
dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Trawy oraz część roślin drzewiastych i zielnych jest alergenna. Stają się
również miejscem składowania odpadów.
Likwidację chwastów należy przeprowadzić kilka razy w roku, wykaszając je
systematycznie od wiosny do wczesnej
jesieni. Wyżej wymieniony obowiązek wynika z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 3

lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (t.j.: Dz.U.2015.909). Zaniechanie
zwalczania chwastów postrzegane może
być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości
użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest
każdy właściciel gruntów stanowiących
użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował. Jednocześnie informuje się,
że właściciel gruntu sąsiedniego może
wystąpić z roszczeniami o charakterze
cywilno – prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym
wstępuje zachwaszczenie.
Ponadto informujemy, o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. Zgodnie z ustawą z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj.: Dz.U.2015.1651, art.124) zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków

kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (t.j.:Dz.U.2016.191) oraz ustawą
o ochronie przyrody (t.j.:Dz.U.2015.1651)
na właścicielach gruntów rolnych
i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz obowiązuje bezwzględny
zakaz wypalania wszelkich pozostałości
roślinnych pod groźbą kary aresztu lub
grzywny. Zamiast wypalać skoszoną
trawę, suchą roślinność z ogrodów
można pożytecznie ją zagospodarować
poprzez kompostowanie i pozyskanie
w ten sposób nawozu organicznego, służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.
W trosce o estetyczny wygląd naszej
Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania
zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

stronę redaguje Monika Marszałek Kierownik OŚGK/ZO Urzędu Gminy Raszyn
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SUKCESY UCZNIÓW SP W RASZYNIE

Osiągnięcia uczniów ze Szkoły Podstawowej w Raszynie
Choć zaczęły się już wakacje i uczniowie wyruszyli w świat na poszukiwanie przygód,
my wciąż pamiętamy o ich osiągnięciach w szkole. W bieżącym roku szkolnym brali
oni udział w licznych konkursach z różnych dziedzin wiedzy. Osiągali spektakularne
sukcesy. Dziś chcielibyśmy wymienić niektóre z nich.

miniLOGIA14
W Przedmiotowym Konkursie Informatycznym dla uczniów szkół podstawowych miniLOGIA14 pod patronatem
Mazowieckiego Kuratorium Oświaty tytuł
laureata zdobyła Thuy Tien Ha uczennica
klasy 5a.

Konkursy matematyczne
i przyrodnicze
W Wojewódzkim Konkursie Matematycznym St@ś, organizowanym przez
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, pierwsze w rankingu szkół licealnych w województwie mazowieckim, aż troje uczniów
naszej szkoły uzyskało imponujące
wyniki: Tap Dinh Do, kl. 6a – 1 miejsce,
Thuy Tien Ha, kl. 5a – 3 miejsce, a Mateusz
Jastrzębski, kl. 6f – wyróżnienie
W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” czworo
naszych uczniów zyskało wyróżnienia:
Krzysztof Michalak, kl.5g; Aurelia Balcer,
kl. 5g; Mateusz Jastrzębski, kl. 6f; Wiktor
Cichocki, kl. 6g.
Mieliśmy aż dziesięcioro finalistów
Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Plus”: Kacper Drewnowski,
kl. 4b; Maja Bednarczyk, kl. 4c; Krzysztof Michalak, kl. 5g; Adam Olejnik, kl.5g;
Thuy Tien Ha, kl.5a; Tap Dinh Do, kl. 6a;
Jakub Musiał, kl. 6c; Aleksander Kania,
kl. 6d; Mateusz Jastrzębski, kl.6f ; Wiktor
Cichocki, kl. 6g.
Nasi uczniowie osiągnęli też spore sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „OLIMPUS”(sesja jesienna).
W kategorii klas piątych w całej Polsce
brało udział 1972 uczniów. Oto nasi laureaci: Thuy Tien Ha, kl. 5a i Aurelia Balcer, kl.5g – 9 miejsce w Polsce; Krzysztof
Michalak, kl. 5g – 14 miejsce. W kategorii
klas 6 udział wzięło 1705 uczniów z całego
kraju. Mateusz Jastrzębski, kl. 6f zajął
7 miejsce w Polsce, zaś Wiktor Cichocki,
kl. 6g uplasował się na miejscu 12.
W Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „OLIMPUS” wzięło udział
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– w kategorii klas szóstych – 1545 uczestników z całej Polski. Wśród laureatów
znaleźli się nasi uczniowie: Mateusz
Marat, kl.6c – 1 miejsce; Amelia Kurczyńska, kl. 6b – 3 miejsce; Wiktor Cichocki,
kl. 6g – 7 miejsce. W kategorii uczniów
klas piątych w zmaganiach brało udział
1731 uczniów. Oto nasi laureaci: Adrianna
Łapińska, kl.5c – 3 miejsce; Ernest Gryber,
kl. 5f – 7 miejsce; Zofia Sobańska, kl. 5g
i Thuy Tien Ha, kl.5a – 9 miejsce.

Ogólnopolski konkursie wiedzy
na temat zdrowia
Nasi uczniowie brali udział w Ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat zdrowia
i jego ochrony – MEDITEST. Adrianna
Łapińska, kl.5c zajęła 1 miejsce; Anna
Maciszewska, kl.6b i Maja Bednarczyk,
kl. 4c wywalczyły miejsce 2; Martyna Szustak, kl. 4c – 5 miejsce; Dawid Dąbrowski,
kl.6f – 7 miejsce; Wiktoria Saracyn, kl.5e –
8 miejsce.

„Ortografia na medal”
Uczniowie Naszej Szkoły osiągali również sukcesy w konkursach humanistycznych. Etap wojewódzki organizowanego
już po raz XVII konkursu „Ortografia
na medal” pod honorowym patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty trzy
uczennice zakończyły ze świetnym wynikiem: Wiktoria Saracyn, kl. 5e – 2 miejsce,
Thuy Tien Ha, kl. 5a – laureatka, Wiktoria
Nowakowska, kl. 6e – finalistka.

Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „OLIMPUS”
W Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „OLIMPUS” w kategorii klas VI
brało udział 489 osób. Uczniowie naszej
szkoły: Dawid Dąbrowski, kl. 6f i Wiktor
Cichocki, kl. 6g zajęli chlubne 14 miejsce w Polsce. W kategorii klas V do konkursu przystąpiło – 690 osób. Spośród
nich 1 miejsce zajęła Wiktoria Brzezińska, kl. 5b; 3 miejsce – Hanna Kliniewska, kl.5d i Oliwier Starczewski, kl.5a;
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5 miejsce zajęła Wiktoria Saracyn, kl. 5e,
zaś 15 miejsce wywalczyli uczniowie kl.
5b: Anna Nerka-Szczęsna i Tomasz Szałaj. Z klas IV w zmaganiach wzięło udział
434 osób z całej Polski. Nasza uczennica – Julia Białek, kl.4b zajęła 1 miejsce;
3 miejsce zdobyła Iwona Pham, kl.4b;
4 miejsce – Katarzyna Fal, kl. 4a; 9 miejsce – Gabriela Ciężkowska i Maria Ciężkowska, kl. 4c; 11 miejsce – Julia Kuśmierz,
kl.4b; 13 miejsce – Sandra Cebula, kl. 4b;
14 miejsce – Jakub Płaszczyński, kl. 4c; 15
miejsce – Wiktoria Kulesza, kl. 4a.

Konkursy Języka Angielskiego
Laureatami I stopnia z wyróżnieniem
(100%) Międzynarodowego Konkursu
Języka Angielskiego OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS – LINGUA.
PLUS zostali: Thuy Tien Ha, kl.5a i Wojciech Konecki, kl. 6g. Laureaci I stopnia
(96%): Emilia Łucjanek, kl. 5a; Adam
Żbikowski, kl. 6d; Martyna Piątkowska,
kl. 6a; Krzysztof Zieliński, kl. 6f. Laureaci
II stopnia (92%): Zofia Malowaniec, kl. 4a
i Natalia Vu Bach, kl. 4a.
W Ogólnopolskim Konkursie Języka
Angielskiego „Pionier” nasza uczennica – Tina Thuy Tien Ha, kl. 5a zajęła
3 miejsce w Polsce. Dziesięcioro uczniów
zostało wyróżnionych: Hanna Popiołek,
kl. 4a i Zofia Sobańska, kl. 5g – 7 miejsce;
Ida Stępień, kl. 5a – 9 miejsce; Klaudia
Lenart, kl. 5a, Dariusz Duong, kl. 5f, Wojciech Konecki, kl.6g – 13 miejsce; Ernest
Gryber, kl. 5f – 14 miejsce; Natalia Starosta, kl. 5d, Piotr Wodzyński, kl. 5g, Aurelia
Balcer, kl. 5g – 15 miejsce.
W Ogólnopolskim Konkursie Języka
Angielskiego „OLIMPUS” wzięło udział
3722 uczniów klas piątych z całego kraju.
Wśród finalistów znalazły się dwie
dziewczynki z naszej szkoły: Thuy Tien
Ha, kl. 5a – 7 miejsce i Zofia Sobańska,
kl. 5g – 12 miejsce.
Nie sposób zliczyć dokonań naszych
uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i gminnych. Wszystkim
naszym wspaniałym dzieciakom gratulujemy osiągnięć, życzymy wielu kolejnych
sukcesów i… udanych wakacji.
Katarzyna Mączyńska
Katarzyna Bilska

PIKNIK RODZINNY W STUMILOWYM LESIE

Naukowo w Stumilowym Lesie
Tradycyjny Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 2 „W Stumilowym Lesie” miał
w tym roku charakter naukowy. Było
to spójne z zadaniami placówki, wynikającymi z tegorocznego planu pracy.
Hasło przewodnie Pikniku brzmiało
Przed przyjściem lata zgłębiajmy tajemnice świata! Wiemy, że tajemnic tych
jest mnóstwo, a przedszkolaki, podobnie jak wielcy uczeni charakteryzują się
ogromną ciekawością, wnikliwością,
skłonnością do twórczych poszukiwań.
Zresztą, kto wie? Być może naukowcy są
po prostu ludźmi, u których nie zabito
tych cech, gdy byli w wieku przedszkolnym? My robimy wszystko, żeby je rozwijać u naszych wychowanków.
Pogoda wprawdzie nie dopisała, jednak nie była w stanie zepsuć humorów
organizatorów i gości. Wszystkich przecież cechują nie tylko otwarte umysły,
ale też otwarte serca, dlatego spotkali się
na tej imprezie. Zaczęło się od dziecięcych

pokazów tanecznych. Wszak wiadomo,
ze muzyka łagodzi obyczaje, a sztuka
i nauka często idą w parze. Następnie
każda z grup przedszkolnych w dowcipny,
pomysłowy sposób, zaprezentowała
swój projekt badawczy. Przedszkolaki od
dawna pracują tą metodą. W tym roku
dokładnie zgłębiały tajemnice między
innymi wody, jajka, balonów czy drzew.
Efekty kilkutygodniowej pracy
można było również oglądać na specjalnych tablicach pełnych zdjęć. Nauczycielki prowadzące konferansjerkę
wcieliły się w dwie szalone uczone –
Empirię Poszukiwacz-Badalską i Eurekę
Wynalazek-Ciekawską.
Po prezentacjach zostało otwarte Stumilowe Miasteczko Naukowe pełne najróżniejszych pracowni i stacji badawczych. Dzieci i dorośli mogli brać udział
w różnych doświadczeniach, zgłębiać
tajemnice suchego lodu, cieczy nienewtonowskiej, czy stworzyć prawdziwy

Balonowy świat

Taneczny show

Stumilowa gromadka i jej przyjaciele

Taneczny show

wulkan. Nie zabrakło też łamigłówek
naukowych, czy archeologicznych poszukiwań. Miłośnicy piękna mogli pobawić
się w tworzenie biżuterii, albo przejść
niezwykła metamorfozę w Salonie Sióstr
Pięknickich. Po intelektualnych doznaniach można było pobawić się wspólnie
z Ewką-Konewką i podziwiać iluzjonistyczne sztuczki Ludki.
Podczas Pikniku ogłoszono też wyniki
przedszkolnych konkursów. Plastyczno
– ekologicznego W pracowni profesora
Kątomierza (konkursie na najciekawszy
wynalazek matematyczny), literackiego
dla rodziców W mądrej głowie pomysłów
mrowie oraz plastycznego Eko-drzewo.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich
laureatów.
Nie tylko strawa duchowa i intelektualna wystarcza do życia. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować
rodzicom, którzy przygotowali wspaniałe smakołyki na nasz piknik i kolejny
raz pokazali, że zależy im na twórczej
współpracy z naszym przedszkolem.
Dziękujemy również wszystkim
sponsorom: Panu Wójtowi Andrzejowi
Zarębie, Referatowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Raszyn, Bankowi Spółdzielczemu
w Raszynie, firmie BAG-POL Dystrybucja Adam Goździcki, firmie AMD s.c.
A.M.K.J. Dobrzyńscy, Piekarni Jan Sobański, Piekarni-Cukierni s.c. Antoniak, firmie FOKUS Sp. z o.o., firmie IREX Ireneusz Daszkowski, firmie Everfresh Bracia
Cwyl oraz Akademii Bambino, którzy
umożliwili nam realizację całego przedsięwzięcia, a także Gościom: Panu Wójtowi Andrzejowi Zarębie, Panu Zastępcy
Wójta Michałowi Kucharskiemu, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Annie
Matrackiej, oraz Radnym Gminy: Pani
Marii Izabeli Makarskiej, Panu Sławomirowi Ostrzyżkowi i Panu Ryszardowi
Kowalczykowi, których obecność nadała
mu splendoru.
Dziękujemy wszystkim – dużym
i małym uczestnikom naszego Pikniku
Naukowego za uświetnienie tej imprezy
swą obecnością. Wierzymy, że długo jeszcze będziemy ją miło wspominać.

Plenerowe zabawy – pokaz iluzji

Zajecia z archeologiem

Zespół ds. promocji Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie”
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INWESTYCJE

Od projektu się zaczyna

Przyszedł czas na Miklaszewskiego

Wykonanie projektu to pierwszy i najdłuższy
etap budowy ulicy. Ten drugi – budowa jest
znacznie droższy, ale za to znacząco krótszy.
Pod koniec lipca gmina rozpisała przetarg na
wykonanie projektu przebudowy 7 ulic:
•• w Nowych Grocholicach: ul. Waryńskiego
(na odcinku od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholicki), ul. Stawowej i dwóch sięgaczy
(ul. Dzika i sięgacz bez nazwy),
•• w Raszynie: ul. Dolnej, ul. Nadrzecznej, ul. Zacisze (na odcinku od ul. Niskiej
do ul. Godebskiego)
•• ulicy Piastowskiej w miejscowości Raszyn
01/Nowe Grocholice
•• w
 Rybiu: ul. Lecha, ul. Olszowej (na odcinku
od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia)
W warunkach przetargu podano, że 60% kryterium stanowi cena, a 40% kryterium – jakość.

Urząd Gminy Raszyn rozpisał przetarg nieograniczony na wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu
na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi w ciągu
ulicy Miklaszewskiego, na odcinku od ulicy Starzyńskiego w Dawidach
Bankowych do ulicy Długiej w Ładach. Dodać należy, że skrzyżowanie
Miklaszewskiego Długa zostanie przebudowane w rondo. Zamawiający
dla kompleksowej przebudowy ulicy Miklaszewskiego przewidział pełen
zakres robót drogowych, odwodnieniowych, elektrycznych i teltechnicznych oraz wodno kanalizacyjnych. Na wykonanie projektu przewidziano
w przetargu czas do 1 czerwca 2018. Taki projekt to już coś, ale korzystający z tej ulicy powinni uzbroić się w cierpliwość.
Podobnie rozstrzygnięto przetarg na projektowanie wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego:
a) budowy sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej, Jabłoniowej, Kubusia Puchatka, Kwiatów Leśnych, Olszynkowej, Stawowej, Szafirowej,
b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kubusia Puchatka, Jagodowej, Niedźwiadka, sięgaczu Al. Krakowskiej, Winorośli, sięgaczu od
ul. Poniatowskiego i Miklaszewskiego.
Za około 129 tysięcy złotych podjęła się tej pracy firma WODAR Danuta
Gajewska Projektowanie Nadzory, kosztorysy w zakresie budownictwa,
z Piaseczna.

Ulica Bez Nazwy
gotowa
Jeszcze niedawno panował tu
niepodzielnie krajobraz księżycowy. Mieszkańcy musieli się
dobrze napocić, żeby zaparkować pojazdy na swoich posesjach. Teraz wygląda to inaczej. Sami popatrzcie, warto
było wykazać cierpliwość.

Miklaszewskiego od strony Długiej – miejsce na rondo © J. Kaiper

Miklaszewskiego od strony Starzyńskiego © J. Kaiper

Uzbrajanie gminy idzie pełną parą
Za 168 tysięcy złotych Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT ze Staszowa
podjął się budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dawidach Bankowych i Raszynie. W ulicy Widok zainstaluje on 272,5 m sieci kanalizacji sanitarnej
i 259 m wodociągowej, w ulicy Malowniczej 123,5 instalacji wodociągowej, a w sięgaczu ulicy Pruszkowskiej 96 m instalacji sanitarnej. Tylko patrzeć jak ruszy budowa.

Ostatnie prace © J. Kaiper

Ulica Widok przed rozpoczęciem prac © J. Kaiper

Malownicza © J. Kaiper

Widok róg Starzyńskiego © J. Kaiper

Malownicza jest malownicza © J. Kaiper

Ulica Bez Nazwy © Z. Kaiper

strony redaguje Jacek Kaiper
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INWESTYCJE

22 czerwca 2016 plac
budowy wizytowała
komisja z gminy
16 czerwca 2016
plac budowy
wyglądał tak

5 lipca 2016 przygotowywano grunt
pod stopy fundamentowe
8 lipca 2016
stawiano
szalunki
pod
fundamenty

2016
25 lipca
ć...
ły się pią
ę
z
c
a
z
y
r

mu

18 lipca 2016 na placu budowy
pojawił się dźwig, a ekipa
wylewała fundamenty
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Koncert Don Vasyla
Znany i lubiany piosenkarz, kompozytor i autor tekstów – Don Vasyl wystąpił wraz
z zespołem w czwartek 16 czerwca. Kolorowe stroje tancerek i piosenkarek, rytmiczne
melodie, znane i chwytliwe teksty – to wszystko sprawiło, że publiczność klaskała, śpiewała i domagała się bisów.

Podsumowanie roku edukacyjnego w CKR

Wieczór Świętojański
Cykliczne wydarzenie w filii CKR w Falentach przyciągnęło w piątkowe popołudnie
24 czerwca wielu słuchaczy. Usłyszeliśmy
skecz kabaretowy „Ptasie radio” w wykonaniu „Kabaretu Parawan” i „Grupy Słowa
i Muzyki”, uczestnicy zajęć muzycznych zagrali przygotowane na zajęciach
utwory, gościnnie wystąpiła schola dziecięca „Scholalala” z Dawid Bankowych.
Koncertowi towarzyszyła wystawa plastyczna z cyklu „Cztery Pory Roku” pt.
LATO.

W piątkowy wieczór 17 czerwca zaprezentowali się uczestnicy zajęć edukacyjno-artystycznych prowadzonych w Centrum Kultury Raszyn w sezonie 2015/2016. Instruktorzy zajęć plastycznych przedstawili prace swoich podopiecznych i opowiedzieli
o technikach malarskich. Uczniowie klasy gitary i klasy fortepianu oraz keyboardu
zaprezentowali mini recitale. Grupa Brawissimo z Klubu Tańca Towarzyskiego Brawo
zaprezentowała dwa tańce. Uczestnicy warsztatów teatralnych przedstawili etiudę
pt. „Zapętleni”. We wrześniu otwieramy kolejny rok edukacyjno-artystyczny w CKR.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Szczegóły na stronie www.ckr.raszyn.pl.

Muzyka żartem śpiewana
W sobotnie popołudnie 4 czerwca znakomity tenor Czesław Jakubiec, w towarzystwie
Michała Mazanka (fortepian), podjął się trudu zainteresowania nas muzyką klasyczną,
a nawet operą. Śpiewał znane arie operetkowe z zaskakującym i niecodziennym librettem. Na scenie zobaczyliśmy również akrobatkę sportową Karolinę Zasadę. Gwoździem
programu było „O sole mio” do tekstu na podstawie słów zaproponowanych przez widzów
i napisanego przez gościnnie występującego Ścibora Szpaka, poety krakowskiego.

12
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Zwiedzamy Mazowsze na rowerze
Centrum Kultury Raszyn zaproponowało ciekawą formę poznawania okolicy – wycieczki
rowerowe z przewodnikiem, aby nie tylko “popedałować”, ale przy okazji dowiedzieć się,
co ciekawego “kryją” lasy, pola i miejscowości znajdujące się na terenie Gminy Raszyn
i jej najbliższym sąsiedztwie. W czerwcu odbyły się 2 wycieczki: “W poszukiwaniu pomników przyrody” trasa wiodła Lasami Młochowskimi z ciekawym mieszanym drzewostanem w poszukiwaniu najstarszych drzew, przez wieś Granica gdzie rośnie najstarszy
pomnik przyrody 300– letni dąb szypułkowy, przez Komorów, w którym istnieją dwie
aleje zabytkowe drzew. Druga wycieczka, „Najciekawsze zabytki Raszyna i Falent”, wiodła
trasą wokół rezerwatu „Stawy Raszyńskie“ utworzonego w 1978 roku na terenie 110 ha
oraz przez część Raszyna i Falent, m.in. Pałac w Falentach. Okazuje się, że w najbliższej okolicy można odkryć coś ciekawego, co warto zobaczyć łącząc przyjemne (jazda
rowem) z pożytecznym (trochę informacji). 			
Anna Reichert

Wspomnienie
Anny Jantar
W niedzielę 19 czerwca gościliśmy
ponownie wokalistów Autorskiej Szkoły
Muzyki Rozrywkowej i Jazzu im. Krzysztofa Komedy, tym razem wychowanków
Małgorzaty Szarek w repertuarze Anny
Jantar. Nie zabrakło takich hitów jak „Tyle
słońca w całym mieście” czy „Tylko mnie
poproś do tańca”.

Z piosenką po Warszawie
We wtorek 7 czerwca Klub Seniora Raszyn zaprosił zespół Dur-Moll z programem piosenek
o Warszawie. Szlagiery, takie jak „Ballada o jednej Wiśniewskiej” czy „Na prawo most, na lewo
most”, zaśpiewali Aleksandra Matryba i Tomasz
Bieliński przy fortepianowym akompaniamencie Jacka Kwiatkowskiego. Koncert poprowadził
Paweł Krasowski.

Wystawa z zamkiem Neuschwanstein
W piątek 17 czerwca odbył się wernisaż niecodziennej wystawy – wystawy puzzli. Wszystkie 56 prac łączy ten sam motyw – malowniczy
zamek Neuschwanstein w Bawarii (Niemcy).
Puzzle w rozmiarach od 500 do 6000 elementów ułożyła Anna Sitkiewicz, która podczas otwarcia wystawy opowiedziała o historii zamku. Wystawę można oglądać do końca
wakacji. Serdecznie zapraszamy.

„Zemsta” Aleksandra Fredry
Na deskach sceny teatralnej CKR zagościł 22 czerwca spektakl „ZEMSTA” Aleksandra Fredry
w wykonaniu nauczycieli i uczniów Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie.
Spektakl został przyjęty z wielkim entuzjazmem i owacjami na stojąco. Nauczyciele gimnazjum zaprezentowali się z nieznanej nikomu strony – wykazali się ogromnym kunsztem
aktorskim i wielkim poczuciem humoru. Pokazali młodzieży, że hrabia Fredro jest nadal
aktualny a staropolskim testem można się świetnie bawić.
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WAKACJE W GMINIE

Letni wypoczynek w szkole Podstawowej w Raszynie
Letni wypoczynek pod hasłem „Lato
w szkole” odbył się w dniach 27.06.
do 08.07.2016 r. Z powodu trwającego w Szkole Podstawowej remontu,
dzięki przychylności Wójta Gminy
Raszyn i Dyrekcji Gimnazjum gościliśmy w budynku, w którym uczy się starsza młodzież. Głównym celem nauczycieli pracujących na półkoloniach było
zapewnienie dzieciom jak najbardziej
atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego. Zadaniem wychowawców było
dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie
uczestników w czasie różnych wycieczek, wyjazdów, zajęć odbywających
się zarówno w szkole, jak i poza nią.
W półkoloniach uczestniczyło 75 dzieci.
Zajęcia odbywały się od godziny 9:00
do 13:30, natomiast dyżur pedagogiczny
dla dzieci potrzebujących opieki trwał
już od 7:00 do 9:00 i od 13:30 do 16:30.
Uczniowie byli podzieleni na 5 grup wiekowych. W akcję zaangażowanych było
wielu nauczycieli: Dorota Pająk, Katarzyna Butkiewicz, Dorota Gidzińska, Katarzyna Kulicka, Daria Dubińska, Bożena
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Najdecka-Gładysz, Małgorzata Nadolska
i Agnieszka Zgiep.
Uczestnicy otrzymywali codziennie
dwudaniowy obiad. Podczas wakacji
dla uczniów z klas IV-VI zorganizowano
bezpłatnie zajęcia sportowe pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego: Pawła Hardejewicza i Roberta Gańskiego. Zainteresowani mieli możliwości
udziału w rywalizacji sportowej w różnych dyscyplinach oraz grach i zabawach
rekreacyjnych.
Zgodnie z programem dzieci wzięły
udział w wycieczkach autokarowych
do: Kolorado, ZOO, Parku Szczęśliwickiego, kina w Jankach oraz na pływalnię w Pruszkowie. Wiele emocji wśród
uczestników półkolonii wywołał rejs statkiem po Wiśle oraz pobyt w Pepelandzie
– miasteczku rekreacji w Dziekanowie
Nowym. W pamięci pozostanie panorama Warszawy i zawrót głowy spowodowany szybką jazdą na karuzeli. Ponadto
odbyło się wiele imprez i zabaw organizowanych przez wychowawców. Wszystkim bardzo podobało się przedstawienie
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„Doktor Dolittle i przyjaciele”. Jeszcze
większa radość dzieciom sprawiła przejażdżka na kucykach i kontakt z tymi
zwierzętami. Duże zaangażowanie,
aktywność i uśmiech na twarzach świadczyły o zadowoleniu młodych mieszkańców naszej gminy.
Współpraca z Dyrekcją, pracownikami Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum układała się bardzo dobrze. Już
teraz dzieci wyraziły chęć uczestnictwa
w akcji „Lato w szkole” w przyszłym roku.
Do zobaczenia.
Grażyna Dąbek,
kierownik akcji „Lato w szkole”

WAKACJE W GMINIE

Akcja „Lato w szkole 2016” w SP w Sękocinie
W dniach 27.06. – 08.07. w naszej szkole
135 dzieci z klas I-VI miło spędziło czas
na półkoloniach letnich. Kierując się
zasadą, że młody człowiek powinien
wciąż się rozwijać, ponownie wyruszyliśmy na podbój nowych, nieznanych i ciekawych miejsc.

przeznaczony dla najmłodszych. Znajdują się w nim króliki, kózki miniaturki,
owieczki kameruńskie, alpaki, świnki
wietnamskie, osiołki i kucyki, na których
każdy z nas odbył przejażdżkę. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami przyniósł
nam wiele radości i zabawy.

Wizyta w Kurkowie

Wild West City w Runowie

Poznawanie nowych miejsc rozpoczęliśmy od wizyty w gospodarstwie agroturystycznym Kurkowo w Rudzie Tarnowskiej. Kurkowi animatorzy organizowali
dla nas różne gry i zabawy Uczestniczyliśmy w bombowych warsztatach, podczas których dzieci wykonały kąpielowe
bomby, które zabraliśmy do domu; kurkowej olimpiadzie sportowej, puszczaniu baniek mydlanych i zbieraniu jajek.
Poznaliśmy mieszkające w zagrodach
barwne odmiany kurek, kaczek, gęsi
i indyków. Wysłuchaliśmy opowieści o ich
życiu i zwyczajach, a zwieńczeniem opowieści był konkurs: co było pierwsze, jajko
czy kura? Na koniec pobytu odbył się grill
i dyskoteka.

Zwiedzamy Łazienki Królewskie © arch. szk

oryginalne polichromie Jana Bogumiła
Plerscha oraz Białym Domku, pierwszej
budowli wzniesionej w Łazienkach Królewskich z inicjatywy Stanisława Augusta, w której mieści się Królewska Galeria
Grafiki, także Podchorążówkę z Salonem
Pamiątek Ignacego Jana Paderewskiego
oraz malowniczo położony Amfiteatr.

Baseny termalne w Uniejowie
Pierwszego lipca wyruszyliśmy w daleką
drogę do Uniejowa na baseny termalne:
kryte, otwarte, niecki zewnętrzne i osłonięte z leczniczą solanką. W Termach
Uniejów każdy z nas znalazł coś ciekawego: jedni korzystali z gorących solanek, inni ze zjeżdżalni i innych atrakcji
wodnych. Po wodnych wojażach wszystkim bardzo smakowała pizza z miejscowej pizzerii.

Zoo w Borysewie

Bombowe warsztaty w Kurkowie © arch. szk

Łazienki Królewskie
Kolejnym etapem podróży były Łazienki
Królewskie, letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Odpoczywaliśmy tam
obserwując przyrodę i zwiedzając takie
zabytki jak: Pałac na Wyspie – jeden z najcenniejszych polskich zabytków z Królewską Galerią Obrazów, Starą Oranżerię,
w której znajduje się Królewska Galeria
Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata
oraz Teatr Królewski, jeden z nielicznych
w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych
teatrów dworskich. Byliśmy też w Pałacu
Myślewickim, w którym zachowały się

Dnia 05. lipca odwiedziliśmy Safari Zoo
w Borysewie, po którym poruszaliśmy
się bajkową kolejką. Jest to jedyny w Polsce ogród z unikalnymi gatunkami zwierząt afrykańskich, m.in. białymi tygrysami
bengalskimi i lwami. Największą atrakcją
zoo jest pokazowe karmienie zwierząt:
surykatek, fok, tapirów, tygrysów, żyraf.
Przez szklane ekrany mogliśmy obserwować jedzące zwierzęta. Kolejną atrakcją ogrodu jest mini zoo – zwierzyniec

Mini ZOO w Borysewie © arch. szk

Wielu atrakcji dostarczył nam pobyt
w Wild West City w Runowie, miasteczku
z westernowym klimatem, gdzie cofnęliśmy się czasów prawdziwego starego
zachodu. 30 różnych atrakcji zapoznało
nas z elementami życia i historii dzikiego
zachodu. Uczestniczyliśmy w przygodzie
małych osadników, zdobywaliśmy sprawność małego kojota, poznaliśmy życie
Indian na tropie bizonów i wypłukiwaliśmy złoto, które każdy z nas mógł zabrać
do domu.

Płukanie złota w Runowie © arch. szk

I coś jeszcze!
We środy chodziliśmy do Cinema City
w Jankach, gdzie obejrzeliśmy filmy
„Gdzie jest Dory?” oraz „Bardzo Fajny
Gigant”. By ochłodzić nasze ciała wyjechaliśmy na kompleks basenów termalnych
do Mszczonowa.
W poniedziałki, na terenie szkoły,
korzystaliśmy z sali gimnastycznej, placu
zabaw i boiska szkolnego „Orlik”. Czas
upływał nam na grach i zabawach sportowych, podchodach i pikniku.
Gminie Raszyn, organizatorowi półkolonii letnich, dyrektorowi szkoły oraz
wszystkim wychowawcom, którzy przyczynili się do bezpiecznego i miłego spędzenia czasu wolnego dzieci dziękuje kierownik akcji.
Mirosława Osińska
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WAKACYJNE WYPRAWY

Wycieczka pełna wrażeń
W dniach od 11 do 18 czerwca 2016 r. Klub
Seniora Rybie zwiedzał Suwalszczyznę.
Ten najdalej wysunięty kraniec Polski,
wciśnięty między Białoruś, Litwę i rosyjski obwód Kaliningradzki, ma renomę
krainy malowniczej i bogatej historycznie.
Dzięki polodowcowej konfiguracji mogliśmy podziwiać wzgórza, doliny, wąwozy
i niecki jezior. Podziwialiśmy Puszczę
Augustowską oraz otoczone lasami
jeziora i doliny rzek. Przepłynęliśmy statkiem Kanał Augustowski podziwiając
kunszt techniczny naszych inżynierów Na
trasie wstąpiliśmy do Sanktuarium Maryjnego w Studzienniczej. Zwiedziliśmy
Barokowy Klasztor Wigierski. Następnym
punktem zwiedzania były Suwałki z Parkiem Narodowym oraz Muzeum Wigier.
Pieszo zdobyliśmy najwyższe wzniesienie

zwane Górą Cisową, z której podziwialiśmy piękny krajobraz.
Wilno to następny etap naszej podróży.
Tam zwiedziliśmy Starówkę, Katedrę
św. Stanisława, dom Adama Mickiewicza, Kościół św. Anny, Ostrą Bramę oraz
cmentarz na Rosie, gdzie zapaliliśmy znicze na pomniku J. Piłsudzkiego, w którym
pochowane jest serce naszego Wodza.
Była to dla nas wzruszająca chwila.
Następnie w Trokach obejrzeliśmy zamek
Wielkich Książąt Litewskich, a w pobliskiej tawernie skosztowaliśmy regionalnych potraw. Według opinii uczestników
była to najpiękniejsza z dotychczasowych wycieczek, pełna niezapomnianych
wrażeń.
Halina Pachulska,
Przewodnicząca Koła Seniora w Rybiu

Lato 2016 w Świetlicy na Rybiu
W Świetlicy Środowiskowej na Rybiu, jak
co roku odbywają się letnie zajęcia dla
dzieci z naszej gminy. Każdy tydzień obfituje w ciekawe (mamy nadzieje) atrakcje-wyjazdy, wyjścia na basen, zabawy
na placu zabaw, projekcje filmów czy
zajęcia taneczne z naszą wolontariuszką,
Panią Anią. Najważniejsza jednak nie jest
ta cała otoczka a dzieci tworzące razem
wspaniałą grupę, która pomimo różnic
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kulturowych, wiekowych czy społecznych,
potrafi się ze sobą bawić. Nie ważne, jaki
masz kolor skóry, czy pochodzisz z Bułgarii czy z Polski, czy Twoi rodzice mają dużo
pieniędzy czy nie – chcesz się tu pobawić.
Na pewno znajdziesz tu kogoś, z kim
będziesz mógł/mogła.
Oczywiście idylli nie ma – ale jeśli
są kłótnie, rozwiązujemy je na bieżąco,
żeby nie tracić na nie czasu i wrócić do
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przyjemniejszych rzeczy. A teraz Państwo
wybaczą, zbieramy się i idziemy z dziećmi
na plac zabaw i boisko.
P.S. W tym czasie zapraszamy do obejrzenia prac naszych dzieci, przedstawiających
naszą ostatnią wycieczkę do Warowni
Jomsborg.
Wychowawcy Świetlicy Środowiskowej na Rybiu

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka na pikniku w Jaworowej Granty dla biblioteki
Piknik rodzinny to dobra okazja, by poza murami biblioteki spotkać się z czytelnikami i mieszkańcami gminy, porozmawiać
o potrzebach i oczekiwaniach oraz wymienić się informacjami.
Raszyńska biblioteka, oferująca swoje usługi także poprzez filię
w Jaworowej na stałe wpisała się już w krajobraz miejscowości,
dlatego w połowie czerwca nie mogło nas zabraknąć na pikniku
organizowanym przez sołectwa Jaworowa I i II. Dzięki sprzyjającej pogodzie nasze stoisko było chętnie odwiedzane przez
uczestników imprezy. Cały czas bibliotekarze i wolontariusze
byli do dyspozycji mieszkańców, udzielali informacji o zbiorach
biblioteki, internetowych kursach językowych oraz warsztatach
i spotkaniach. Odwiedzający nasz punkt mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie z nagrodami, w którym mogli zdobyć
publikacje poświęcone lokalnej historii oraz książki z autografami
znanych pisarzy. Wystarczyło wykazać się znajomością topografii
i rozszyfrować miejsca na terenie gminy Raszyn przedstawione
na konkursowych fotografiach. Dużym zainteresowaniem cieszył się kiermasz używanej książki, podczas którego popularna
literatura beletrystyczna, książki dziecięce, młodzieżowe i filmy
rozchodziły się jak świeże bułeczki. Największymi atrakcjami
dla dzieci okazała się fotościanka, gdzie można było zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie oraz pyszne „krówki biblioteczne” z okazjonalnym nadrukiem i hasłem: „Raszynoteka – jedyna taka biblioteka”. Wszystkich, którzy nie zdążyli odwiedzić nas w trakcie pikniku zapraszamy serdecznie na ul. Warszawską 95 w Jaworowej
lub do siedziby głównej w Raszynie, przy ul. Poniatowskiego 20.
Łukasz Żywulski

Biblioteka stara się corocznie
korzystać z możliwości pozyskania środków pozabudżetowych, sprzętu i oprogramowania na realizację celów
statutowych. W ubiegłym
roku w Programie Biblioteki
Narodowej „Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek”
zostaliśmy dofinansowani
kwotą 14.000 zł. Udało nam
się także wyposażyć instytucję w 3 tablety (6.312,36 zł) wraz
z oprogramowaniem edukacyjnym (30 Euro), otrzymać oprogramowanie Microsoft (10.990 USD), a także przeszkolić komputerowo grupę seniorów (2.520 zł) i zrealizować integracyjny
projekt historyczny w partnerstwie z Ośrodkiem Karta (30.000
zł). Aktualnie instytucja ponownie aplikuje o dofinansowanie
kwotą 16.000 zł zakupu nowości wydawniczych. Mamy nadzieję,
że dzięki dotacji księgozbiór biblioteki głównej i filii powiększy
się o wiele atrakcyjnych tytułów literatury pięknej dla dorosłych,
popularno-naukowej oraz dziecięcej i młodzieżowej, w tym
również audiobooki. Zakup sfinansujemy ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Wiele działań staramy się realizować dzięki partnerstwom, gdzie fundusze pozyskują głównie organizacje pozarządowe, jako uprawnieni wnioskodawcy. Dzięki temu już dziś
możemy z przyjemnością poinformować, że w tym roku uda nam
się przeprowadzić wspólny Projekt „Literacki Jedwabny Szlak”
w Rządowym Programie na Rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020 (edycja 2016), Priorytet II – Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową. Celem projektu będzie przybliżenie literatury i kultury państw leżących na dawnym Jedwabnym Szlaku poprzez
spotkania z podróżnikami, wystawy ze zbiorów biblioteki dla
osób dorosłych i warsztaty dla dzieci. Partnerstwo w projekcie
zawiązaliśmy z Fundacją Edukacji Międzykulturowej, Biblioteką
Publiczną Gminy Nadarzyn i Gminną Biblioteką Publiczną im.
M. Dąbrowskiej w Komorowie. Dofinansowanie dla Fundacji
pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (ogólna
wartość dofinansowania 21.530 zł). Projekt będzie realizowany w okresie 1.06-31.12.2016. Starania biblioteki o środki
zewnętrzne i informacje o prowadzonych dzięki nim działaniach można śledzić na naszej stronie internetowej w zakładce
„Projekty i granty”.
Magdalena Golec
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TURNIEJ ŚRODOWISK TRZEŹWOŚCIOWYCH

„I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
Środowisk Trzeźwościowych – Raszyn 2016”
W gorącą sobotę 25 czerwca, na boisku
„Wronik” przy Szkole Podstawowej
w Raszynie, odbył się „I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Środowisk Trzeźwościowych – Raszyn 2016”. Organizatorami tego
przedsięwzięcia były: Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub
„Arka” oraz Stowarzyszenie Klub Rodzin
Abstynenckich „Serce” z Warszawy.
Celami Turnieju było propagowanie
idei trzeźwości poprzez sport, popularyzacja zdrowego stylu życia, integracja
środowisk abstynenckich oraz promocja
Gminy Raszyn.
Patronat nad imprezą objęli: Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, Rada
Gminy Raszyn z Przewodniczącym Dariuszem Marcinkowskim, Zdzisław Biszewski, dyrektor Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej oraz Mazowiecki
Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.
Współorganizatorami tego wydarzenia
sportowego były: Rada Gminy Raszyn,
GOS w Raszynie, Szkoła Podstawowa
im. Cypriana Godebskiego, CKR oraz KS
Raszyn.
W turnieju ostatecznie wzięło udział
7 zespołów: reprezentacje stowarzyszeń
abstynenckich: Arka Raszyn, Serce Warszawa, Azyl Warszawa, Stowarzyszenie
Reprezentacja Polski Bezdomnych, Mistrz
Polski w piłce ulicznej z Ośrodka dla osób
uzależnionych w Nowym Dworku, Reprezentacja Noclegowni św. Brata Alberta
dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu
oraz oldboje Klubu Sportowego Raszyn.
Turniej zaszczycili obecnością znamienici goście: Wójt Gminy Raszyn Pan
Andrzej Zaręba, Zastępca Wójta Pan
Michał Kucharski, Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn Pan Dariusz Marcinkowski, Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Pani Beata Adamiak, Pani dyrektor
GOS Raszyn Katarzyna Klimaszewska
oraz Radny Gminy Raszyn Pan Marek
Bańburski.
Zespoły uczestniczące w turnieju
zostały podzielone na dwie grupy. Grano
systemem każdy z każdym w grupie, 2
razy po 10 minut. Poziom rywalizacji stał
na bardzo wysokim poziomie. W rozgrywkach grupowych zostały wyłonione
cztery najlepsze drużyny, które zajęły
pierwsze i drugie miejsca w swoich
18

Nagrody dla zwycięzców arch. ARKI

grupach: Reprezentacja Noclegowni
św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu, Serce Warszawa,
Arka Raszyn oraz oldboje KS Raszyn.
Wymienione zespoły utworzyły pary półfinałowe, gdzie zawodnicy Noclegowni
św. Brata Alberta pokonali po zaciętym
meczu, dopiero w rzutach karnych 3:2
gospodarzy z Raszyńskiej Arki, natomiast
Serce Warszawa zwyciężyło oldbojów KS
Raszyn 2:0. Przegrane drużyny spotkały
się w meczu o trzecie miejsce, gdzie oldboje KS Raszyn pokonali Arkę Raszyn 2:0.
W finałowym spotkaniu o zwycięstwo
w „I Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Środowisk Trzeźwościowych – Raszyn
2016”, zespół Stowarzyszenia „Serce Warszawa” pokonał 1:0 gości z Wrocławia
i został zwycięzca turnieju. Wszystkie
zespoły otrzymały pamiątkowe puchary
i nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów.
W turnieju zostali jeszcze wyróżnieni
pamiątkowymi statuetkami następujący
zawodnicy:
•• Najlepszy zawodnik turnieju: Piotr
Kowalczyk z Wrocławia,
•• Najlepszy strzelec: Mariusz Wiśniewski z Raszyna,
•• Najlepszy bramkarz: Leszek Perzyna
z Raszyna,
•• Nagrodę Fair Play, ufundowaną przez
Panią Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Beatę Adamiak, zdobył zespół
z Ośrodka dla osób uzależnionych
w Nowym Dworku.
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W pierwszej edycji Turnieju Środowisk
Trzeźwościowych w Raszynie wzięła
udział duża liczba uczestników – łącznie
zagrało ponad 80 zawodników.
Serdeczne podziękowania należą się
głównemu sponsorowi firmie „Lukad-Budownictwo” oraz firmom: „Eko-Raszyn”, „Editt-Cosmetics”oraz „Kopier
Technik”, bez wsparcia, których nie
byłoby możliwe zaproszenie drużyn
przyjezdnych.
Bardzo dziękuję sędziom turnieju,
panom Rafałowi Bobowskiemu oraz
Krzysztofowi Szelidze, którzy w ekstremalnych, upalnych warunkach poprowadzili zawody na wysokim poziomie.
Opiekę medyczną zapewnili wolontariusze: pielęgniarka pani Elżbieta Kozieł oraz
ratownicy medyczni: Marek Bujakowski
i Przemysław Malec.
Za pomoc w obszarze marketingu
dziękuję Pani mecenas Edycie Dąbrowskiej-Ziemka. Gorące podziękowania
dla wszystkich członków oraz przyjaciół stowarzyszenia Arka, którzy włożyli w przygotowania tej imprezy wiele
wysiłku i zaangażowania. Jeszcze raz:
Dziękujemy
O takich zawodach, jak sobotni turniej zwykło się pisać, że w imprezie nie
było przegranych. I tak było, wygraliśmy
wszyscy.
Artur Kozieł
prezes Raszyńskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich Klub Arka

SUKCESY BOKSERÓW

Boks w Gminie Raszyn
młodzieżowych, czego efektem był w 2014
r. tytuł Mistrza Polski Młodzików zdobyty
przez Kacpra Niewiadomskiego, a w 2015 r.
brązowy medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski – kadetów.

Paszporty Kadry Polskiej
dla zawodników KS Raszyn
Kacper Niewiadomski

Mateusz Szewczyk

2016 rok obfituje w kolejne sukcesy:
paszporty Kadry Polskiej na Mistrzostwa
Europy w boksie kadetów, które odbyły
się na Węgrzech, po wygranych walkach
eliminacyjnych zdobyło dwóch naszych
zawodników. Trzeba dodać: dwóch
z Klubu Sportowego Raszyn na ośmiu
zawodników kadry. Są nimi: Mateusz
Szewczyk (75 kg) i Kacper Niewiadomski
(57 kg). Reprezentacyjni kadeci uzyskali
następujące wyniki: Mateusz Szewczak
waga 75 kg – brązowy medal Mistrzostw
Europy, Kacper Niewiadomski waga 57 kg
– ósme miejsce w Mistrzostwach Europy.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Trener Krzysztof Wójcik

Pomimo wielu trudności sekcja boksu przy
KS Raszyn rozwija się dynamicznie pod
fachowym okiem trenera p. Krzysztofa
Wójcika, byłego wychowanka Klubu Bokserskiego Gwardia i Mistrza Polski. Od kilku
lat jego podopieczni, jako „młodziki”, biorą
udział w różnych turniejach i konkursach

Zaraz po powrocie z Węgier reprezentacja Klubu Sportowego Raszyn wyjechała
do Ząbkowic Śląskich na Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski, a tam trzech naszych
zawodników uzyskało doskonałe wyniki:
Mateusz Szewczyk waga 75 kg – złoty
medal Mistrzostw Polski, Kacper Niewiadomski waga 57 kg – srebrny medal
Mistrzostw Polski, Radek Rudiuk waga
54 kg – brązowy medal Mistrzostw Polski.
Klub Sportowy Raszyn w Mistrzostwach
Polski w boksie kadetów w kwalifikacji
ogólnej zajął 2 miejsce.

Mateusz Radiuk - czerwony dres

Kacper Niewiadomski - srebro

Jak widać nasi raszyńscy zawodnicy,
prowadzeni przez doskonałego trenera,
z roku na rok pną się coraz wyżej w bokserskiej klasyfikacji.
Z myślą o nich i kolejnych młodych
zawodnikach ma powstać w Raszynie
Hala Sportowa z prawdziwego zdarzenia. Przewidziano w niej oczywiście
miejsce dla bokserów. Jeśli teraz, w trudnych warunkach lokalowych, osiągają
tak wspaniałe wyniki, to z pewnością
w doskonale wyposażonej hali sportowej,
osiągać będą jeszcze lepsze rezultaty.
Jacek Gromek, Członek Zarządu KS Raszyn,
Kierownik Sekcji Boksu

Spotkanie zawodników i działaczy z władzami gminy
W dniu 15.07.2016r w Urzędzie Gminy
Raszyn odbyło się spotkanie naszych
młodych mistrzów z władzami gminy.
Stosowne podziękowania i dyplomy
uznania od Wójta Gminy Raszyn pana
Andrzeja Zaręby, Zarządu Klubu Sportowego Raszyn i Gminnego Ośrodka
Sportu Raszyn otrzymali trener i zawodnicy Sekcji Boksu za zaangażowanie,
determinację w działaniu i promowanie Gminy Raszyn nie tylko w Polsce, ale
i poza jej granicami. Zawodnicy i trener

pan Krzysztof Wójcik przedstawili sytuację; trudności i sukcesy swojej sekcji, z
drugiej strony Wójt podziękował za zaangażowanie i dotychczasową pracę oraz
złożył obietnicę dotyczącą rozpoczęcia
budowy hali sportowo – widowiskowej,
gdy tylko zdobędzie odpowiednie środki
finansowe, przystosowaną do pracy sekcji
bokserskiej.
Jacek Gromek, Członek Zarządu KS Raszyn,
Kierownik Sekcji Boksu

W gabinecie Wójta A. Zaręby J.Kaiper
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Galeria Młodego Artysty
W WAROWNYM GRODZIE WIKINGÓW
Wakacje, czas po wielomiesięcznej, intensywnej nauce, to konieczny dla dzieci wypoczynek. Przez dwa miesiące nie muszą zaglądać
do podręczników, odrabiać lekcji, siedzieć w ławce i wypoczywać na gwizdek w czasie przerw. Nie muszą chodzić na dodatkowe
zajęcia, uczyć się angielskiego, tańca, judo czy boksu. Nie muszą wstawać skoro świt i kłaść się spać zaraz po dobranocce. Jednym
słowem mogą wypoczywać.
Czy to oznacza, że się nie uczą? Oczywiście, że nie, bo dzieci uczą się zawsze i wszędzie. Podczas wakacji uczą się inaczej, zwłaszcza
podczas atrakcyjnych wycieczek. Taką była wyprawa dzieci ze „Świetlika” do Warowni Jomsborg, grodu Wikingów. Nie musieli
jechać daleko, bo tylko na warszawski Żoliborz, gdzie pasjonaci dawnej historii Polski i zwycięskich bitew naszego oręża założyli
legendarny warowny gród Jomsborg, przybliżający historię dzielnego bractwa broniącego 1000 lat temu króla Bolesława Chrobrego.
Podczas „żywej lekcji historii” dzieci strze-lały z historycznego łuku, rzucały toporem do celu, oglądały walki na miecze i wybijanie
monet. O wszystkim tym opowiedziały w swoich rysunkach. Zobaczcie sami. 					
Przedszkolaczek

Wiktor Zalewski

Blanka Piwowarska

Igor Zalewski

Mateusz Stefański

Mariusz Sałaj

Krzysztof Kacprzak

Przemek Szwed

Gabrysia Daniszewska

Patryk Sałaj

Daria Szwed

Szymon Miszułowicz

Adrian Alberski

Warownia Jomsborg

