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Gminy Raszyn i Rada Gminy Raszyn

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Plac Powstańców Warszawy 1944 roku – czyli uchwała
Rady Gminy Raszyn podyktowana sercem

W czasie obrad X Sesji Rady Gminy Raszyn,
do sali weszła grupa młodych ludzi i zajęła
pierwszy rząd krzeseł przeznaczonych dla
publiczności. Gdy nastąpiła przerwa między głosowaniami Krzysztof Będkowski,
z aprobatą Przewodniczącego Rady Gminy
Dariusza Marcinkowskiego, przedstawił
ich jako kibiców Legii i wskazał jednego
z nich, który w kilku słowach zaproponował

włączenie do porządku obrad nadzwyczajnej uchwały dotyczącej nadania rynkowi
naprzeciw budynku Urzędu Gminy nazwy
Placu Powstańców Warszawy 1944. Uzasadnił
to tym, że oni, to znaczy grupa wnioskodawców, są patriotami i kibicami Legii, że od lat
opiekują się grobami Powstańców na raszyńskim cmentarzu i pamięcią o Nich, że co roku
dekorują kładkę nad Aleją Krakowską patriotycznym banerem i jako liczna grupa mieszkańców Gminy proszą Radę o poparcie ich
inicjatywy. Powiedział ponadto, że Powstańcy
są dla nich wzorem poświęcenia życia dla
Ojczyzny. Krzysztof Będkowski, który zabrał
głos zaraz potem, przedstawił cały program
integracyjny dla społeczności i wychowawczy

dla młodzieży, który będzie mógł być rozpoczęty już 1 sierpnia w rocznicę Powstania.
Rada Gminy Raszyn jednogłośnie nadała
rynkowi nazwę Placu Powstańców Warszawy 1944. 		
Jacek Kaiper

Jest rzeczą słuszną, aby dzieje narodu rozumieć poprzez każdego człowieka w tym narodzie – to równocześnie nie sposób zrozumieć człowieka, inaczej jak w tej wspólnocie, którą jest naród. (…). Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak
wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną – bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta Warszawy, stolicy Polski, która
w 1944 roku zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi,
na walkę, w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrystus Zbawiciel
ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu. 			
Jan Paweł II fragmnent z homilii dn 2.06.1979

Powstanie Warszawskie 71 lat później
W czterdziestym czwartym roku, armia sowiecka, przełamując coraz słabszy opór Niemców,
parła na zachód. Był to kolejny rok wojny, od kiedy dwa totalitaryzmy starły się w śmiertelnej walce o panowanie nad światem. Dla obu z nich nie miały znaczenia żadne inne wartości
cywilizacyjne, liczyła się tylko władza, władza absolutna nad duchem i materią. Siłą rzeczy
doświadczyliśmy ich w dwudziestym i trzydziestym dziewiątym roku i obu przeciwstawiliśmy się zdecydowanie i od początku.
Wiosną 1944 Armia Czerwona osiągnęła
tereny Rzeczpospolitej i na nich wprowadzała
swoje porządki, gromiąc najpierw Niemców,
a potem armię podziemną. 22 lipca utworzyła
marionetkowy rząd pod auspicjami Stalina,
a tydzień później była już tak blisko granic
miasta, że jak wspominają mieszkańcy, słychać było kanonadę dział. Radio sowieckie
„Wanda” po polsku wzywało ludność Warszawy do powstania, twierdząc z całą pewnością, że lada chwila ich wojsko zdobędzie
miasto, a samoloty z czerwoną gwiazdą zrzucały ulotki.
Dowództwo Armii Krajowej po doświadczeniach z Wilna, Lwowa i Białegostoku nie
miało złudzeń, co nastąpi, gdy sowieci dotrą
do Warszawy: powszechne aresztowania,
egzekucje oficerów i działaczy politycznych,
a resztę wojska wywózka do obozów, tak
samo morderczych, jak Auschwitz, ludność
2

cywilną zaś, kolejne po Niemcach gwałty
i rabunki. Cień szansy dla Polski, jej administracji i armii, dawało zwycięskie powstanie.
Istniała nadzieja, że w razie wybuchu walk
w Warszawie Niemcy się wycofają, pozostawiając aliantom do rozstrzygnięcia poważny
problem, ponieważ wcześniej, co już nie było
tajemnicą w sztabach, podział stref wpływów
w Europie został dokonany i w jego ramach
Polskę sprzedano Stalinowi. Natomiast warszawski zryw AK, jak kalkulowali dowódcy,
powinien wymusić na rządach Anglii i Stanów Zjednoczonych pomoc dla walczącego
miasta, a w rezultacie renegocjacje umów
co do przyszłości kraju. Z drugiej strony istniała realna groźba, że powstanie rozpocznie
komunistyczna partyzantka kierowana przez
NKWD i wsparta przez sowietów, do którego
wbrew rozkazom przyłączą się oddziały AK,
szkolone przez lata do walki powstańczej,
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a wtedy po wyzwoleniu Warszawy i wprowadzeniu do niej marionetkowego rządu
z Lublina, legalny rząd na uchodźstwie straci
wszelki wpływ na sprawy polskie.
Widok uciekających Niemców cieszył
wszystkich niezależnie od przynależności
do podziemia. Zanim wybuchło Powstanie, pierwsi zbuntowali się cywile, ignorując
rozkazy niemieckie. Do budowy fortyfikacji
wokół miasta, pomimo grożących represji,
nie zgłosił się nikt. Jednocześnie rozkazy te
wskazywały, że Niemcy chcą uczynić z Warszawy twierdzę, której obrona zetrze miasto
z powierzchni ziemi.
Ale było jeszcze wojsko, Armia Krajowa,
nieźle wyszkolona i choć uzbrojona byle jak,
pełna bojowego ducha. Służyli w niej ludzie
w rozmaitym wieku i żołnierze pamiętający
Cud Nad Wisłą i klęskę wrześniową, ale najwięcej było takich, którzy dorastali w czasie okupacji, to właśnie oni stanowili trzon
oddziałów. Entuzjazm, z którym młode wojsko przyjęło decyzję o rozpoczęciu Powstania
i pierwsze tygodnie walki w mieście najlepiej
oddaje wiersz Zbigniewa Jasińskiego napisany podczas Powstania i najpopularniejszy
w tamtym czasie.

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
Tu nas nikt nie płacze w Walczącej Warszawie.
Tu się Prusakom siada na karku okrakiem
I wrogów gołą garścią za gardło się dławi.
A wy tam wciąż śpiewacie, że z kurzem krwi
bratniej,
Że w dymie pożarów niszczeje Warszawa,
A my tu nagą piersią na strzały armatnie,
Na podziw wasz, na śpiewy i na wasze brawa.
Czemu żałobny chorał śpiewacie wciąż w Londynie,
Gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane święto!
U boku swoich chłopców walczą tu dziewczęta
I małe dzieci walczą i krew radośnie płynie.
Halo! Tu serce Polski! Tu mówi Warszawa!
Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji!
Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla Was!
Oklasków też nie trzeba! Żądamy amunicji!

W czasie gdy Warszawa się wykrwawiała
sojusznicza Armia Czerwona stała bezczynnie tuż za brzegiem rzeki mszcząc się w ten
sposób rękami Niemców na Warszawie,
za klęskę sprzed lat dwudziestu, poniesioną
w tym samym miejscu. Można przypuszczać,
że w sprawie Polski istniało porozumienie
między Stalinem i Hitlerem, obowiązujące
bez względu na aktualny stan stosunków
między nimi, które zawierało się w słowie
zniszczyć.
Do dziś spierają się historycy, czy decyzja o Powstaniu była racjonalnie uzasadniona i do dziś nie potrafią się w tej sprawie
porozumieć. Uczeni krytycy podnoszą straty
osobowe, straty kulturalne i straty materialne, dowodząc w ten sposób, że cena,
którą przyszło płacić była zbyt wysoka. Taka
ocena wywołuje sprzeciw Powstańców, ich

potomków lub zwykłych mieszkańców tamtej Warszawy, którzy wprawdzie się z nimi
zgadzają co do kosztu, ale w sercach noszą
obraz sześćdziesięciu trzech dni chwały bezprzykładnej i bezcennej.
Jak twierdzi pan prof. Witold Kieżun,
powstaniec odznaczony Krzyżem Walecznych
i Virtuti Militari: Powstanie (red.) „...uratowało
wolny świat. Gdyby Stalin nie skierował swoich wojsk na Bałkany (oczekując na upadek
Powstania), ale szedł prosto na Zachód, przeszedłby w zwycięskim pochodzie całe Niemcy
i doszedłby do silnie skomunizowanej Francji.
Cała Europa byłaby w jego ręku. Nie byłoby
PRL, byłaby kolejna sowiecka republika. I my
musimy te fakty rozpowszechniać, mówić
o nich jak najgłośniej. To nasza chwała.”
Jacek Kaiper

Jednak ammunicji było mało, a broń zdobywano na wrogu. Te braki młode wojsko nadrabiało bohaterstwem i brawurą, z pełną
świadomością, że toczą bitwę o swój honor
i tożsamość przyszłych pokoleń. Londyn
nam nie pomógł. Dostawy broni były spóźnione i tak nikłe, że nawet w małym stopniu
nie poprawiły sytuacji walczącego miasta.
Zbigniew Jasiński przeżył i Powstanie
i obóz jeniecki, jednak wielu to się nie udało.
Gajcy, Stroiński, Baczyński, nazwiska poległych poetów można mnożyć. Wybitnych,
mimo że zginęli śmiercią żołnierza, nie osiągnąwszy dwudziestu pięciu lat, na trwałe
zapisanych w polskiej literaturze. Józef Szczepański żołnierz batalionu Parasol poległ
dopiero we wrześniu, ale przed śmiercią,
obserwując wojska sowieckie, napisał ostatni
wiersz, jakże gorzki i odbiegający w nastroju
od cytowanego wyżej, czy własnych wcześniejszych utworów np. Pałacyku Michla.
Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmmierci,
byś nam kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.
Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu
Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na rodzinnym progu.
Żebyś ty widział, nienawistny zbawco,
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
i jak bezsilnie zaciskamy ręce
pomocy prosząc, podstępny oprawco. ...
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Z ŻYCIA GMINY

XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Raszyn
Dnia 09.07.2015 r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Raszyn. Zwołano ją
na wniosek Wójta Andrzeja Zaręby, z uwagi
na kilka ważnych spraw, które nie mogły czekać na termin kolejnej sesji poprzednio zaplanowanej na początek sierpnia.

Przetarg na dzierżawę stołówki
w SP w Raszynie
Poprzednia umowa wygasła w czerwcu tego
roku, a kolejna musi umożliwić wydawanie obiadów uczniom już od 01.09.2015 r.
Wydzierżawienie obiektu na okres 4 lat
wymaga przeprowadzenia przetargu, poprzedzonego uchwałą Rady Gminy. Po krótkiej
dyskusji i wyjaśnieniach Wójta radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie.

Uchwały dotyczące GOPS-u
Rada Gminy podjęła również uchwały związane z zadaniami wykonywanymi przez
GOPS: dokonała zmian w Statucie GOPS,
odrębną uchwałą przyznała kierownikowi
tego ośrodka upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania
pomocy socjalnej oraz rozpatrzyła regulamin
udzielania pomocy materialnej dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn.

IX Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Zmiany w WPF i inne sprawy
Rada Gminy zajęła się także zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn
w związku z koniecznością rozstrzygnięcia
przetargu na projektowanie hali sportowej.
Po otwarciu i wnikliwym przeanalizowaniu
ofert okazało się, że konieczne jest dołożenie, do przyszłorocznego budżetu kwoty
160 tys. zł. na ten cel.
Ponadto radni ponownie pochylili się
nad uchwałą w sprawie opłat targowych,
dyskutowali na temat ewentualnej lokalizacji
targowisk na terenie Gminy, a także zajęli się

dwiema skargami. Pierwsza z nich dotyczyła
niespełniania przez stronę internetową gminy
wymagań wynikających z obowiązujących
obecnie przepisów. Z uwagi na to, że Urząd
Gminy podjął z początkiem roku prace nad
zmianą strony, a obecnie testuje jej nową
wersję, dostosowaną do nowych przepisów,
Radni oddalili skargę. Druga skarga dotyczyła żądania zmiany geodety, który przeprowadza postępowania rozgraniczeniowe
nieruchomości. Z uwagi na to, że wójt nie ma
obowiązku zmiany geodety i tę skargę Radni
uznali za bezzasadną.
Jacek Kaiper

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Wprawdzie Polska jest członkiem Unii Europejskiej już od ponad dziesięciu lat, to nadal
nie ma powszechnej świadomości, czym
są środki unijne i jak je pozyskać. A wiedza
taka jest bezcenna zarówno dla samorządu
terytorialnego jak i prywatnych przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć swoją działalność. O tym, że współpraca z Unią się opłaca
nie trzeba przekonywać mieszkańców naszej
gminy, która w ubiegłej perspektywie 2007
– 2014 uzyskała na inwestycje w kanalizację
i wodociągi ponad sześćdziesiąt milionów
złotych.

Konsultacje © J. Kaiper
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W nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020
wsparcie z Unii będzie rozdzielane inaczej
niż do tej pory, ponieważ odrębne programy
realizowane będą w każdym z 16 województw.
„Środki unijne będą wspierały konkurencyjność i innowacyjność Mazowsza w skali kraju
i Europy. Na inteligentny i zrównoważony
rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu
i wykorzystujący potencjał regionalnego
rynku pracy przeznaczone zostanie 2,08 mld
euro.
g Wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji
g Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw.
TIK)
g Wzmacnianie konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw
g Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną
g Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie ryzykiem
g Ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów
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g Podniesienie jakości życia
g Promowanie zrównoważonego transportu
g Wspieranie zatrudnienia i mobilności
pracowników
g Wspieranie włączenia społecznego i walkę
z ubóstwem
g Inwestowanie w edukację i uczenie się
przez całe życie
g Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.”
(za broszurą, Od Pomysłu do Zmiany, czyli(prawie) wszystko, co musisz wiedzieć o funduszach Unii Europejskiej dla Mazowsza)
W dniu 1 czerwca i 2 lipca Mazowiecka Jednostka Wdrożeniowa Programów Unijnych
udzieliła konsultacji indywidualnym przedsiębiorcom, jak pozyskać wsparcie dla projektu, czy to w postaci kredytu, czy dotacji. Tym razem wystarczyło pofatygować się
do Centrum Kultury Raszyn, z gotowym projektem lub dojrzałym pomysłem, aby otrzymać pełną i fachową pomoc.
Jacek Kaiper

POWIAT PRUSZKOWSKI

Strategia ścieżek rowerowych w powiecie pruszkowskim

Starostwo powiatowe © K. Klimaszewska

W czerwcu podczas posiedzenia Komisji
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie opracowaliśmy wstępne założenia programowe do
strategii ścieżek rowerowych. W przeddzień
Komisji w powiecie odbył się konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Gmin i Miast
wchodzących w skład Powiatu Pruszkowskiego, podczas którego włodarze przedstawiali swoje plany dotyczące tego tematu.
Celem strategii ścieżek rowerowych
w powiecie pruszkowskim będzie przygotowanie i ustalenie podstawowych tras rowerowych na terenie Pruszkowa, Piastowa,
Raszyna, Brwinowa, Michałowic i Nadarzyna.
Celem nadrzędnym jest stworzenie takiej
sieci ich, by stanowiły „łącznik” pomiędzy
poszczególnymi gminami i miastami powiatu
pruszkowskiego. Ścieżki rowerowe będą mieć
za zadanie obsługę podróży o charakterze
ponadlokalnym i podróży wewnątrz powiatu.
Powstanie ścieżek rowerowych, które

wejdą do strategii, będzie realizowane
w ramach programu ZIT – Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne.
W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła nowe przepisy dotyczące
kolejnej rundy inwestycji w ramach polityki
spójności na lata 2014-2020. Wiele wyzwań,
zarówno gospodarczych jak i społecznych,
wskazuje na potrzebę opracowania zintegrowanego podejścia terytorialnego – wielowymiarowego i dostosowanego do uwarunkowań charakterystycznych dla danego obszaru.
ZIT mogą byś skuteczne tylko wtedy, gdy dany
obszar posiada zintegrowaną, międzysektorową strategię rozwoju terytorialnego.
W przypadku powiatu pruszkowskiego tą
strategią są ścieżki rowerowe, których układ
jest opracowywany wspólnie przez wszystkie
gminy. To właśnie one mają wskazać miejsca,
gdzie powstaną w przyszłości ścieżki rowerowe oraz ubiegać się o wsparcie w ramach
ZIT, Powiat zaś wesprze je w realizacji projektów, zaś rolą radnych powiatu pruszkowskiego
będzie zarezerwowanie środków finansowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Strategia ścieżek rowerowych w powiecie
pruszkowskim będzie dotyczyć mieszanych
rozwiązań infrastrukturalnych: pasów i kontrpasów rowerowych, wydzielonych dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Walorem
sieci tras rowerowych będzie możliwość ich
wspólnego wykorzystania w celach transportowych i rekreacyjnych. Takie logistyczne
rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców całego powiatu, a także podniesie standard techniczny infrastruktury drogowej,

przyczyniając się do poprawy powstających
odcinków tras oraz modernizacji ulic, przy
których te ścieżki powstaną.
Program ZIT ma na celu pomóc w rozwoju
działań lokalnej społeczności oraz zintegrować inwestycje terytorialne. Wspólna polityka
społeczno-gospodarcza na szczeblu powiatu-gminy pozwoli na realizację tej strategii.
Gmina Raszyn w strategii ścieżek rowerowych
ma wpisane trasy o długości ponad 6000 mb.
Dofinansowanie powiatu pruszkowskiego dla
Gminy Raszyn wyniesie około 300 000,00 zł.
Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Ścieżka rowerowa © K. Klimaszewska

Regulacja stanu prawnego dróg powiatowych w Gminie Raszyn
W maju 2015 r. Gmina Raszyn zwróciła się do
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie prośbą
o uregulowanie stanu prawnego następujących dróg leżących na terenie Gminy Raszyn,
a będących w zarządzie Powiatu Pruszkowskiego: Willowej, Granicznej, Źródlanej, Sękocińskiej, Pruszkowskiej i Złotej.
Reforma administracji publicznej, wprowadzona z dniem 1.01.1999 r., przekazała
grunty pod drogami państwowym lub samorządowym jednostkom administracyjnym,
jednocześnie przyznając ich poprzednim
właścicielom prawo do składania, do 2005
r., wniosków o odszkodowanie. Dalsze działania w tej kwestii powinny polegać na regulacji stanów prawnych poprzez podział działek i wprowadzanie właściwych informacji do
ksiąg wieczystych.

Gmina Raszyn, mimo wielokrotnie powtarzanych próśb w ubiegłych latach, nie doczekała się powyższych regulacji od ich zarządcy,
czyli Powiatu Pruszkowskiego, mimo, iż
od wprowadzenia reformy minęło ponad
16 lat. Co ciekawe, pozostałe gminy w powiecie mają znacznie lepiej uporządkowane
stany prawne dróg powiatowych na swoim
terenie.
Odpowiedź na przytoczone wyżej pismo,
wysłane do nowego Starosty i Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego, daje nam nadzieję
na rozwiązanie problemu. Zamiast kolejnej
informacji, że Starostwo nie ma na to pieniędzy, dowiedzieliśmy się, że w najbliższym
czasie podejmie prace nad regulacją stanów
prawnych w/w dróg.
Wnioskowane działania to niezwykle

ważny krok w procesie regulacji i modernizacji układu dróg w powiecie, którzy otworzy
drogę do kolejnych inwestycji. Dalszym krokiem powinno być stworzenie nowej, zaktualizowanej koncepcji sieci dróg powiatowych,
ponieważ obecnie trudno jest uzasadnić, dlaczego powiatowymi są takie ulice jak Willowa, czy Źródlana czy też nieistotne z punktu
widzenia starostwa Graniczna, Pruszkowska
czy Sękocińska. Gmina Raszyn gotowa jest
przejąć te drogi w zamian za przejęcie przez
powiat, wcześniej uregulowanej prawnie,
ul. Grudzi, która umożliwi połączenie nowopowstającego „Węzła Sękocin” na trasie DK7
z ulicą Kinetyczną (powiatową) i dalej Wirażową w Warszawie. Będzie to nowa jakość
dróg powiatowych w tym rejonie Mazowsza.
Mirosław Chmielewski Pełnomocnik Wójta ds. Rozwoju
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SOŁECTWA

Wypędy na wycieczce
Mieszkańcy Wypęd uczestniczyli w wycieczce
do Krakowa i Wieliczki w dniu 16 maja 2015 r.
Wspaniała, słoneczna pogoda dodała uroku
całej wyprawie, podczas której zwiedziliśmy
komnaty królewskie, skarbiec i zbrojownie
na Wawelu, Kazimierz krakowski – część
żydowską, a następnie pojechaliśmy do Wieliczki zwiedzić kopalnię soli. Schodami drewnianymi (365 stopni) pieszo schodziliśmy
w dół. Przeszliśmy szlakiem pielgrzymkowym,
który prowadzi przez wyrobiska trasy turystycznej. Podziwialiśmy rzeźby w kaplicach

św. Kingi, św. Antoniego, m.in. kopie obrazu
Ostatniej Wieczerzy, wspaniałe ołtarze, rzeźbioną ambonę, solny pomnik Jana Pawła II,
jedyną na świecie podziemną kaplicę po�����
święconą Janowi Pawłowi II i inne���������������
rzeźby. Niezapomniane wrażenia pozostaną na długo
w naszej pamięci. Zmęczeni, na powierzchnię
z kopalni wyjechaliśmy windą, udaliśmy się
do swojego autokaru. Szczęśliwie wróciliśmy
do swoich rodzin po północy.
Wielkie podziękowania dla wszystkich
osób, które doprowadziły do zorganizowania

Grupa mieszkańców Wypęd w Krakowie © arch. sołeckie

Mieszkańcy czekają na wejście do kopalni © arch. sołeckie

Synagoga w Kazimierzu Krakowskim © arch. sołeckie

Bałwan soli © arch. sołeckie

wycieczki. Były ogromne trudności z załatwieniem biletów wstępu do Wieliczki, ale Pan
Dyrektor CKR Mariusz Smolicha – pokonał
je. Pozostałym mieszkańcom, którzy z różnych
przyczyn nie mogli uczestniczyć w wycieczce,
rozdałam bilety – vouchery do kina, z datą
ważności pół roku.
Pozdrawiam wszystkich mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Danuta Woźniak

Muzeum żup krakowskich © arch. sołeckie

Plany dla Rybia II
Dzień dobry, nazywam się Marian Sieradzki,
lat 60, zamieszkały w Rybiu, ulica Spokojna 28. Podczas zebrania wiejskiego zostałem wybrany na Przewodniczącego Zarządu
Osiedla Rybie II. W rozpoczynającej się kadencji, przede wszystkim chciałbym realizować
główny obowiązek wynikający ze statutu,
czyli dbanie o ład, porządek, bezpieczeństwo
osiedla oraz pozostawanie w stałym kontakcie
z mieszkańcami, aby na bieżąco odpowiadać
na ich prośby i potrzeby.
Jednym z bardzo ważnych celów, jakie sobie
stawiam jest spowodowanie, ażeby większa
ilość mieszkańców naszego osiedla brała
udział w zebraniach osiedlowych oraz w spotkaniach kulturalnych i towarzyskich, czy to
organizowanych w świetlicy osiedlowej, czy
6

na piknikach plenerowych. Punkt ten jest dla
mnie bardzo ważny, ponieważ aktywność
mieszkańców jest wciąż niewystarczająca,
mimo tego, że dostępna jest szeroka oferta
ciekawych wydarzeń, a na zebraniach podejmowane są kwestie ważne dla całej naszej
społeczności.
Następnym moim celem będzie kontrola właściwej realizacji prac wykonywanych na zlecenie gminy, np. wywozu śmieci, jak również
dbanie o przepływ informacji między gminą
a mieszkańcami, m.in. przez wywieszanie
ogłoszeń, a także pomoc w rozwiązywaniu
problemów poszczególnych mieszkańców.
W tym miejscu powiem, że nie przewiduję
rewolucyjnych działań, ponieważ Rybie II
od lat jest zarządzane poprawnie i dlatego
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stawiam sobie za cel kontynuację tego dzieła.
W imieniu zarządu Rybia II mogę zapewnić o kontynuacji wieloletniej współpracy
z zarządem Rybia I i Rybia III. Będziemy dalej
współpracować również ze strażą pożarną,
policją i kierownictwem świetlicy środowiskowej „Świetlik”. Przyznane przez gminę środki
z funduszu sołeckiego będziemy przeznaczać
na rozwój naszego osiedla (przede wszystkim
w dziedzinie kultury i sportu) i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców (m.in. przez zakup
wyposażenia dla służb porządkowych). Dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście i liczę na dobrą współpracę.
Marian Sieradzki tel. 601 622 519
e-mail marian.sieradzki@poczta.onet.pl

OBWODNICA RASZYNA

Zachodnia Obwodnica Raszyna otwarta

Na tę chwilę czekaliśmy niecierpliwie od maja, kiedy to pojawiły się pierwsze
informacje, że trasa ruszy niebawem. I już jest. Nareszcie!
Nie jest to cała Obwodnica. Na wybudowanie czeka odcinek pomiędzy Jankami Małymi
a Aleją Krakowską, który ma być oddany do
końca roku. Ale połowa już jest i nikt nam jej
nie odbierze. Odbiory techniczne wiaduktów ukończono w zeszłym tygodniu, a przez
ostatnie siedem dni malowano zachodnią
jezdnię i dopinano ogrodzenie wokół trasy.
W nocy, do dwudziestej czwartej rozmaite
służby dokonywały ostatecznych odbiorów
trasy. Dokładnie o północy z piątku na sobotę
zmieniono organizację ruchu i przepuszczono
pierwsze samochody.

Obowiązują dla nich zmienione rozkłady
jazdy, ponieważ nie obsługują przystanków:
Na Skraju, Młyn, Szkolna, Sportowa, Kościół,
Puchały, Hrabska Droga, Janki, Plac Szwedzki,
Janki Małe. W ich miejsce na trasie S2 uruchomiono przystanek Stoicka 04 dla linii 703, 711
i 733 oraz przeniesiono na trasę S8 przystanki
Graniczna 51 i 52. Funkcjonowanie przystanków Janki Małe i Plac Szwedzki zawieszono.
Na stronie www.raszyn.pl znajdziecie Państwo szczegółową informację

Wycieczka po Obwodnicy Raszyna

Uruchomienie Obwodnicy Raszyna, to wielka
sprawa dla naszej gminy – powiedział Wójt
Andrzej Zaręba, którego poprosiliśmy
o komentarz. – Ukończenie wszystkich planowanych obwodnic zamknie naszą Gminę w trójkącie autostrad i zapewni mieszkańcom doskonały
dojazd we wszystkich kierunkach, wyprowadzając na granice ruch tranzytowy. Pod koniec roku,
po oddaniu łącznika od Janek Małych do Węzła
Sękocin rozluźni się jeszcze bardziej Aleja Krakowska. Niestety, na oddanym odcinku, po stronie naszej Gminy nie wszędzie powstały serwisówki. Tak było w projekcie, który powstał 10 lat
temu i którego nie dało się, mimo starań zmienić.
Po prostu było za późno. Tam, gdzie mieliśmy na to
wpływ, czyli na projektowanym ostatnio łączniku

Z samego rana pojechaliśmy sprawdzić jak
bardzo nowa trasa odkorkowała aleję Krakowską w Raszynie. Swoją podróż rozpoczęliśmy od wjazdu na Południową Obwodnicę
Warszawy w Alei Krakowskiej. Bez trudu
odnaleźliśmy wjazd na S8 i prawie pustą szosą
wyruszyliśmy w kierunku Katowic. Później,
kiedy wizytowaliśmy wiadukty, z góry policzyliśmy samochody jadące w obu kierunkach;
w sobotę o godzinie dziewiątej rano nie było
ich więcej niż czterdzieści na minutę. Przejazd od Alei Krakowskiej do węzła Janki Małe
nie trwał więcej niż dziesięć minut, mimo że
jechaliśmy powoli. Luksus! W drodze powrotnej zjechaliśmy z trasy Węzłem Sokołowska
w kierunku Alei Krakowskiej i aż oniemieliśmy ze zdziwienia: samochody stały w wielokilometrowym korku, mimo, że obok uruchomiono wspaniałą trasę. Stali klienci Centrum
Janki, mieszkańcy Raszyna oraz urlopowicze
wybierający się na wakacje, którzy chcieli skorzystać ze starej trasy katowickiej. Zawiodła
informacja, która powinna pojawić się przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
Po południu, w sobotę, Aleja Krakowska
była już przejezdna i mamy nadzieję, że tak
pozostanie.

Komentarz Wójta Andrzeja Zaręby

do Węzła Sękocin, będą drogi serwisowe z zatokami na przystanki autobusowe, chodnikami
i ścieżkami rowerowymi. Dzięki naszym staraniom powstały też pod trasą kanały technologiczne dla sieci wodno-kanalizacyjnej.

Ekrany
Wracając, zatoczyliśmy pętlę po terenie robót
i widzieliśmy przygotowywane ekrany wzdłuż
Mszczonowskiej, osłaniające wszystko bez
wyjątku, lasy, pola, łąki, domy mieszkalne
i firmy. Dla wielu z tych ostatnich odciętych
od głównej drogi osłony są równorzędne
z likwidacją. Serwisówki zapewnią dojazd
starym klientom, ale możliwości reklamowania i naboru nowych nie zapewni nic. Jest
to tym bardziej smutne, że jak mówią niektórzy z właścicieli, specjalnie lokalizowali
swoje zakłady przy ruchliwej trasie, płacąc
drożej za grunt, właśnie ze względu na możliwość pozyskania nowych klientów poprzez
widoczną reklamę. W lepszej sytuacji są właściciele firm przy Al. Krakowskiej, ponieważ
tam, po długich targach z GDDKiA i RDOŚ,
prowadzonych przez mieszkańców i przez
władze samorządowe Gminy Raszyn, dosłownie w ostatniej chwili udało się wywalczyć,
że wzdłuż fragmentu Alei Krakowskiej ekranów nie będzie. 		
Jacek Kaiper

Węzeł Sokołowska © J. Kaiper

Zamknięcie ulicy Mszczonowskiej
Jednak nie ma róży bez kolców. Otwarcie
nowego odcinka trasy S8 powiązane jest
z jednoczesnym zamknięciem ulicy Mszczonowskiej od rozwidlenia w Jankach
do Węzła Janki Małe, co, jak informuje stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego, zmieni
trasy autobusów podmiejskich do Nadarzyna.
Zmiany dotyczą linii 703, 711, 733. Autobusy
te będą kursowały poprzez S2 i S8 z pominięciem odcinka na terenie Raszyna i Janek.

Widok na trasę z Wiaduktu Pruszkowska © J. Kaiper
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NASI MIESZKAŃCY

SUKCESY SPORTOWE GIMNAZJUM – semestr II

W II semestrze uczniowie Gimnazjum w Raszynie mogą pochwalić się wieloma sukcesami o randze
powiatowej, mazowieckiej oraz międzynarodowej.
RANGA MIĘDZYNARODOWA

Prawo udziału w Igrzyskach Europejskich
w pływaniu wywalczyła Adrianna Niewiadomska 3c. Została nominowana do statuetki
„ABSOLWENT GIMNAZJUM”.
Prawo udziału w Mistrzostwach Świata
w tańcu nowoczesnym zdobyła Maja Klimaszewska 1d.

RANGA WOJEWÓDZKA

II miejsce w XVII Finale Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu
indywidualnie: Adrian Sadowski 3c. III miejsce w XVII Finale Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w pływaniu indywidualnie: Kacper Kępa 3b, Mateusz Jędrzejewski 2d. V miejsce w XVII Finale Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

w pływaniu drużynowo: Adrian Sadowski 3c,
Kacper Kępa 3b,Mateusz Jędrzejewski 2d, Kacper Durajczyk 2f, Dominik Hetmanowski 1a,
Filip Rzeczkowski 1b.
VIII miejsce w XVII Finale Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w dwuboju
nowoczesnym: Adrian Sadowski 3c, Kacper
Kępa 3b, Mateusz Jędrzejewski 2d, Dominik
Hetmanowski 1a.
Pływacy i dwuboiści wygrali wcześniej etap
zawodów powiatowych oraz międzypowiatowych w drodze do Finału Wojewódzkiego.
Udział w XVII Finale Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w indywidualnych biegach przełajowych: Oliwia Perendyk 1c, Inez
Pogorzelska 2d, Daniel Głąbikowski 3a.
Tytuł „SPORTOWCA ROKU” – za wielokrotne reprezentowanie Gimnazjum

w zawodach sportowych, w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej,
w różnych dyscyplinach otrzymała Anna
Poziomecka.

RANGA POWIATOWA

Nasza szkoła zajęła II miejsce w Klasyfikacji Szkół Gimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego w rozgrywkach sportowych w ramach
XVII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej na rok szkolny 2014/2015.
Gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do zdobycia przez Gimnazjum tego wysokiego miejsca. Zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej:
www.gimnazjum.raszyn.pl
Małgorzata Kaiper, na podstawie informacji
O. Bartosik-Wiśniewskiej, nauczyciela Gimnazjum

Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
W trakcie X sesji Rady Gminy Raszyn w dniu
30 czerwca 2015 r. uchwalono przygotowany
przez pracowników Urzędu Gminy pakiet
pięciu uchwał z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, który dostosowuje
przepisy w naszej gminie do zmian prawa
wprowadzonego nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
weszła w życie 1 lutego 2015 r. Część zmian
ma charakter kosmetyczny wynikający jedynie z konieczności dostosowania zapisów
w uchwałach do zmiany w ustawie – dotyczy to uchwały o wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami oraz terminów
płatności w/w. opłaty, które nie zmieniają się.
Wprowadzono również nowy formularz
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje złożone na starych formularzach pozostają ważne. Z nowego wzoru
skorzystają jedynie nowi mieszkańcy gminy
oraz zmieniający deklarację. Nowy wzór
umożliwia również składanie deklaracji
przez Internet za pomocą platformy ePUAP.
Ponadto uchwalono nowy regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz nową uchwałę w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwały te wejdą w życie z początkiem
2016 r. i będą wi������������������������
ążące dla odbio���������
rcy odpadów z terenu Gminy Raszyn, który zostanie
wyłoniony w trwającym obecnie postępowaniu przetargowym na lata 2016 – 2019.

DAM PRACĘ

EcoCar S.A. najnowocześniejsza firma taksówkowa w Polsce,
świadcząca innowacyjne usługi na rynku TAXI poszukuje osoby

na stanowisko: Kierowca TAXI
W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby zdobyć stosowne
uprawnienia do wykonywania zawodu taksówkarza. Zapewnimy skuteczną pomoc w przygotowaniu do egzaminu, poniesiemy koszt kursu
przygotowawczego.
Nie wymagamy żadnego wkładu finansowego!
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
665 290 652, e-mail: r.zajac@ecocar.pl
8
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W kolejnych wydaniach Kuriera Raszyńskiego
będziemy Państwu szczegółowo przybliżać
szczegóły zmian w systemie odbioru odpadów przewidziane na ww. okres.
Szymon Salach

Muzeum Dulag 121
zaprasza…
do wspólnego odkrywania historii, dziedzictwa, ciekawostek miejscowości z terenu
Powiatu Pruszkowskiego.
Podczas wakacji Muzeum Dulag 121 organizuje spacery po Pruszkowie, Brwinowie,
Nadarzynie, Piastowie, Raszynie, Nowej Wsi,
Otrębusach, trasami, które przygotowali
i opracowali gimnazjaliści w ubiegłym roku
w ramach projektu „Ścieżki historii – konkurs
gimnazjalny”. Każda ścieżka prowadzi przez
wyznaczone miejsca i wiąże się z wykonywaniem zadań osnutych wokół historii i kultury
danej miejscowości. Trasy i zadania, zapisane na specjalnie przygotowanych, gotowych do wypełnienia kartach, opublikowane
zostały w książce „Ścieżki historii. Niezwyczajny przewodnik po miejscowościach
Powiatu Pruszkowskiego”. Uczestników, którzy najlepiej wypełnią karty czekają publikacje projektowe. Spacer po Raszynie odbędzie się 8 sierpnia o godz. 12:00. Informacje
i zapisy: tel. 22 758 86 63, dulag@dulag121.pl.
Jacek Kaiper, na podstawie informacji od Agaty Gołąb,
pracownika Muzeum Dulag 121

HALA SPORTOWA

WIELOFUNKCYJNA HALA SPORTOWA PRZY GOS W RASZYNIE
Raszyn, to gmina, która docenia wartość
sportu, tak w wychowaniu, jak też utrzymaniu
dobrej kondycji fizycznej. Corocznie z budżetu
gminy wydawane są niemałe środki na funkcjonowanie i rozwój klubów i sekcji sportowych, jak również na utrzymanie i rozwój
infrastruktury sportowej. Mamy dwa Orliki,
Wronik – pełnowymiarowe, nowoczesne
boisko sportowe, basen, stadion. Stanowią
one dobrą bazę dla rozwoju różnych dyscyplin
sportu, co przekłada się na coraz lepsze wyniki
naszych młodych sportowców. Można powiedzieć, że latem, kiedy większość zajęć odbywa
się na świeżym powietrzu – jest gdzie ćwiczyć
i doskonalić umiejętności. Gorzej jest zimą.
Wówczas, sale gimnastyczne w szkołach, z których korzystają sportowcy, są niewystarczające i, co tu dużo mówić, utrudniają treningi.
Stąd od lat, marzeniem działaczy sportowych
i zawodników, jest, aby w Raszynie powstała
hala sportowa z prawdziwego zdarzenia.
Rozpoczynając obecną kadencję Wójt
Andrzej Zaręba i większość radnych, którzy
razem z nim poszli do wyborów, wiedzieli,
że zrobią wszystko, żeby hala sportowa
powstała. Na 2015 r. zaplanowali rozpoczęcie projektowania obiektu, aby w kolejnych
latach przystąpić do realizacji inwestycji.
Dziś, po ogłoszeniu przetargu, wiemy, gdzie
powstanie nowy obiekt sportowy i jakie założenia projektowe musi spełniać.

Lokalizacja hali sportowej
Hala sportowa w Raszynie powstanie na
działce leżącej na skrzyżowaniu ulic: Stadionowej i Sportowej, gdzie obecnie znajduje
się stary barak służący za siedzibę KS Raszyn.
Inwestycja pozostawi bez zmian stadionowe,
trawiaste boisko z trybunami.

organizowanie imprez sportowych, jak
i wystaw, targów itp. W tak zaprojektowanym
obiekcie będzie moża uprawiać takie dyscypliny sportowe jak: halowa piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, podnoszenie
ciężarów, boks, karate, judo, fitness oraz prowadzenie zajęć ruchowych z zakresu rehabilitacji. W hali znajdzie się też zaplecze dla
istniejącego boiska – szatnie z węzłami sanitarnymi, magazynki itp. Poza tym zaprojektowane zostaną pomieszczenia dla administracji obiektu włącznie z salą konferencyjną,
część gastronomiczna, hol główny z kasami
i szatnią dla widzów, szatnie z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia dla instruktorów
(trenerów), sędziów, pomieszczenie realizatora dźwięku, oświetlenia, komentatora,
sale gimnastyczne, odpowiednia ilość węzłów
sanitarnych, winda i odpowiednie pomieszczenia techniczne.

Założenia szczegółowe
dla Wielofunkcyjnej Hali Sportowej
g Główna Sala – powinna posiadać pełnowymiarowe boisko do gry w halową piłkę
nożną o minimalnych wymiarach 48 m x 26
m, z możliwością podziału na trzy niezależne
części. Ta sama powierzchnia powinna pełnić
również funkcję pełnowymiarowych boisk do
koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Płyta
boiska powinna umożliwiać organizowanie
różnego typu wystaw, targów itp. Będzie przewidziana komunikacja umożliwiająca wjazd
do hali sportowej samochodów dostawczych
z wyposażeniem imprez. Bezpośrednio przy
głównej arenie zostanie zaprojektowana
przestrzeń magazynowa dla sprzętu sportowego i wystawowego.
g Widownia – powinna około 300 osobom

zapewniać odpowiednią widoczność rozgrywanych zawodów sportowych, w tym również
uwzględniać lożę dla VIP-ów pozwalającą
oglądać zarówno zawody rozgrywane w hali,
jak i na płycie zewnętrznego boiska.
g Pomieszczenie realizatora dźwięku, oświetlenia i komentatora – będzie zlokalizowane
w głównej sali sportowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie z widokiem na całą przestrzeń sali. Pomieszczenie, przeznaczone dla
minimum trzech osób, będzie posiadać odpowiednią aparaturę sterującą nagłośnieniem
i oświetleniem całej areny głównej umożliwiające także prowadzenie imprez sportowych i wystawienniczych.
g Hol główny – zlokalizowany od strony
ul. Sportowej, będzie posiadać szatnie z dozorem przeznaczoną dla widzów, kasy biletowe,
pomieszczenie portierni z podglądem monitoringu i węzeł sanitarny dla widzów.
g Część gastronomiczna – „mini bar”
dostępny z hallu głównego zapewni jednoczesną obsługę około 30 osób. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się kolejny
węzeł sanitarny dla widzów.
g Część administracyjna – będzie składać
się z gabinetu dyrektora połączonego z przechodnim sekretariatem złożonym z dwóch,
trzech pokoi biurowych i sali konferencyjnej
dla około 10 – 15 osób.
g Sale gimnastyczne. Sala do podnoszenia
ciężarów z odpowiednio przystosowaną podłogą i sala do uprawiania boksu będą znajdować się na parterze. W obiekcie znajdą się też
dwie sale gimnastyczne do prowadzenia zajęć
np. fitness, kursów tańca, rehabilitacji itp. Przy
wszystkich będą szatnie z węzłami sanitarnymi oraz zaplecze magazynowe na sprzęt
sportowy.
Jacek Kaiper

Zagospodarowanie terenu
Wejście główne i wjazd do obiektu będą
znajdować się od ul. Sportowej, a zapasowe
od Stadionowej. Na terenie działki zostanie
zaprojektowana odpowiednia ilość miejsc
postojowych dla samochodów osobowych
(3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej budynku) oraz 4 miejsca postojowe dla
autobusów. Nie zapomniano też o miejscach
postojowych dla niepełnosprawnych, a także
o wejściach dla nich dostosowanych. Cały
teren ma być dobrze oświetlony.

Wytyczne funkcjonalne
Hala Sportowa w Raszynie będzie obiektem
wielofunkcyjnym, umożliwiającym zarówno

Tu powstanie hala sportowa © J. Kaiper
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Plac zabaw przy Świetlicy Środowiskowej w Rybiu
W kwietniu 2015 r. Gmina Raszyn, po przeprowadzeniu przetargu, podpisała
umowę z C.G.A. FRU-MAL Development Sp. z o.o., z ul. Ostrzyckiej w Warszawie, która podjęła się, za kwotę blisko 250 tys. zł wykonać odwodnienie
i wymianę nawierzchni na placu zabaw przy Świetlicy. Prace miały być zakończone do połowy czerwca, aby w okresie letnim dzieci z Rybia i okolicznych
miejscowości, mogły w pełni korzystać z odnowionego placu zabaw.
Niestety, firma nie poradziła sobie z właściwym położeniem ostatniej
warstwy nawierzchni. Ekipa z Urzędu Gminy w składzie: Wójt Andrzej
Zaręba, Kierownik Referatu Inwestycji Elżbieta Musialska, Inspektorzy Nadzoru: Barbara Płomińska-Pykało, Elwira Marchewka i Bolesław Sanecki jednogłośnie orzekli, że nawierzchnia EPDM jest w wielu miejscach popękana
i przebarwiona i w związku z tym musi być zdjęta i ponownie położona.
Komisja nie zaakceptowała również faktu, że zieleń wokół placu nie została
właściwie odtworzona. Termin odbioru inwestycji przełożono o dwa tygodnie. Niestety, i po tym czasie wykonawca nie wywiązał się ze swojego zadania. Tym razem Komisja odbioru orzekła, ze zostaje on obciążony karami
umownymi za każdy kolejny dzień zwłoki. Obecnie, powoli prace na placu
zabaw zmierzają do końca. Nawierzchnia jest już wymieniona, w miarę
sprzątnięta, ziemia, na której ma wyrosnąć trawa, gdzieniegdzie dosypana. Pozostała wymiana 5 tuj, które nie przeżyły przesadzenia. W międzyczasie pracownik Świetlicy zdołał pomalować i zaimpregnować zabawki.
Pozytywna jest też informacja, że odwodnienie działa prawidłowo, dobrze
odbierając wodę nawet podczas silnych opadów.
Dzieci i ich rodzice z utęsknieniem czekają na swój plac zabaw. Mam
nadzieję, że wkrótce zaczną się na nim bawić.

Plac zabaw z nową nawierzchnią © J. Kaiper

Ekipa odpoczywa © J. Kaiper

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Budowa ulic w Nowych Grocholicach
Ulica Jesienna w całości wyremontowana, a na swym końcu, w Grocholicach, zbudowana od podstaw.
Wyłożona szarą kostką, z odwodnieniem pośrodku.
Ulica Błotna ma już zbudowane odwodnienie. Teraz ekipa drogowców frezuje stary asfalt i przygotowuje podkład pod nową nawierzchnię.

Jesienna w N. Grocholicach © J. Kaiper

Dalszy fragment Błotnej © J. Kaiper

Budowa nowego oświetlenia
W niedługim czasie w wielu ulicach Gminy Raszyn pojawi się oświetlenie. Na podstawie przygotowywanego obecnie
przetargu oświetlone zostaną następujące ulice:
ZADANIE I obejmuje – ul. Śliską w Dawidach, ul. Za Olszyną i ul. Olszynkową w Podolszynie Nowym oraz ul. Boryny
w Dawidach Bankowych.
ZADANIE II obejmuje – ul. Drozda w Rybiu, ul. Baśniową w Jaworowej, ul. Miodową i Poniatowskiego w Jankach oraz
ul. Morelową w Falentach Nowych.
Inwestor liczy na to, że prace zostaną wykonane do 30.10.2015 r.
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Przebudowa Leszczynowej
Na razie ukończono fragment przy Alei Krakowskiej. W dalszym ciągu ulicy,
w kierunku Laszczek, trwa obróbka studzienek ściekowych, miejscami trzeba
położyć licową warstwę asfaltu. Mimo, że sporo jeszcze do końca prac, jezdnia
w nowych krawężnikach prezentuje się pięknie.

Hala Sportowa
o krok bliżej
Komisja przetargowa dokonała wyboru wykonawcy
„Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowej
przy Gminnym Ośrodku Sportu w Raszynie wraz
z zagospodarowaniem terenu” został nim”MD Polska” Sp.z o.o. ze Szczecina, który za 463 710,00 zł,
w ciągu dwunastu miesięcy podjął się wykonać
zamówienie. Firma MD Polska, spośród złożonych
ofert, niepodlegających odrzuceniu, przedstawiła
najkorzystniejszą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia, przy kryterium: cena oferty 50% oraz
koncepcja projektu – 50%.
Możemy mieć nadzieję, że latem przyszłego roku,
projekt Hali Sportowej i najbliższej okolicy będzie
gotowy, a reszta pójdzie, jak z płatka.

Leszczynowa © J. Kaiper

Naprawy dróg powiatowych
i gminnych
Letnie upały bezlitośnie testują wszystkie fuszerki na drogach. Gdy asfalt robi
się miękki, jezdnia zapada się tam, gdzie podkład był źle położony, w tych miejscach tworzą się nierówności i niebezpieczne dla pojazdów dziury. Lato też stanowi najlepszy czas w roku do naprawy dróg. Gdy wielu ich użytkowników jest
na wakacjach, przewężenia, czy wyłączenia całych odcinków z ruchu staje się
mniej dokuczliwe. W Gminie Raszyn na niektórych ulicach kurzy się i furczy,
fachowcy coś mierzą, znaczą jezdnię, potem rozcinają nawierzchnię, wyciągają
zapadnięte studzienki do poziomu drogi i żmudnie zalewają je wokół świeżym
asfaltem. Gdzie indziej usypują pobocza i umacniają je destruktem.

Odwodnienie w ulicy Kwietniowej
7.07.2015r Gmina Raszyn ogłosiła przetarg nieograniczony na odwodnienie ulicy Kwietniowej we wsi Wypędy, zamieszczając stosowne
ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Kanał deszczowy rozsączający będzie wykonany na odcinku 234,5 m. Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni, a następnie
odtworzenie nawierzchni wykonane zostaną przez firmę STRABAG, realizującą, na zamówienie GDDKiA budowę odcinka drogi ekspresowej S8. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na 25.09.2015r.

Kanalizacja w ulicy Lili Wodnych
Dopiero co zakończył się przetarg, a ekipa MELOREXU już działa.
Na razie wykopano kilkumetrowy dół, w którym umieszczona
zostanie przepompownia. Prace utrudnia fakt, że ulica ma niewiele ponad 3 metry szerokości.
Budowa kanalizacji w Lilii Wodnych © J. Kaiper

stronę redaguje Jacek Kaiper
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Aktywne wakacje w przedszkolu
Nadeszło upragnione lato, a wraz z nim
czas wakacji. Dla wielu to czas odpoczynku,
wytchnienia, dobry moment na dalsze i bliższe podróże, spotkania z najbliższymi. Jednakże okres wakacyjny tylko dla niewielu
dorosłych może trwać przez 2 miesiące. Aby
zapewnić zapracowanym rodzicom opiekę
nad ich pociechami przedszkola z Gminy
Raszyn, jak co roku, zorganizowały dyżury
wakacyjne. W związku z ogromnym zainteresowaniem przedszkola w systemie zmianowym co 2 tygodnie, od 1 lipca do 31 sierpnia, zapewniają podopiecznym aktywne
wakacje. W tym roku, jako pierwsze, zaprosiło
dzieci Przedszkole nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej.

Która drużyna wygra © arch. przedszkola

A co dzieci robią w wakacje w Przedszkolu? To samo, co przez pozostałe 10
miesięcy roku szkolnego, uczą się i bawią,

Na takim placu zabaw nikt się nie nudzi © arch. przedszkola

poznają rówieśników i nauczycieli z innych
przedszkoli, korzystają z akcji organizowanych specjalnie dla nich. W tym roku była to
m.in. Spartakiada na boisku przy Orliku, która
odbyła się 2.07.2015 r.
Z roku na rok liczba dzieci zapisywanych na
dyżury wakacyjne rośnie. Z dyżuru w przedszkolu „Pod Topolą” w 2015 roku skorzystało
113 dzieci, w tym wychowanków z Pruszkowskiej było 59, ze Stumilowego Lasu 36, Dawid
9, Falent 6 i������������������������������������
Sęk��������������������������������
ocina 3. Jest to dla nas nauczycieli i wychowawców sygnał, że dzieci oddawane nam pod opiekę przychodzą do przedszkola, bo lubią i chcą, a nie tylko dlatego,

że muszą, choć zapewne ten drugi argument często nie pozostawia rodzicom pracującym wyboru. Jak pokazują obserwacje,
rodzice coraz częściej mówią także o potrzebie zapewnienia opieki nie tylko swoim najmłodszym dzieciom, ale także tym trochę
starszym, w wieku szkolnym, które nie są na
tyle dorosłe, aby mogły pozostać w domu bez
opieki, ponieważ nie wszyscy, też ze względów materialnych, mogą pozwolić sobie
na sfinansowanie im obozów, kolonii, czy
wycieczek przez 2 miesiące.
Paulina Ratajczak, logopeda z Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie

Akcja letnia w Szkole Podstawowej w Raszynie
„Lato w szkole”, akcja zorganizowana dla
uczniów raszyńskiej podstawówki, trwało
przez pierwsze dwa tygodnie po zakończeniu roku szkolnego, od 29 czerwca do 10 lipca

2015 r.. Ze względu na prace remontowe
prowadzone w szkole, zajęcia odbywały się
w Gimnazjum w Raszynie. Koszt ferii letnich
wynosił 240 zł. Każde dziecko otrzymało

z budżetu gminy dofinansowanie w wysokości 35 zł. W trakcie dnia dzieci otrzymywały
ciepły posiłek – obiad.
W zajęciach, które trwały od poniedziałku
do piątku, uczestniczyło 45 dzieci. Odbywały
się w godz. od 9.00 – 13.30. Poza tym w godz.
7.00 – 9.00 i od 13.30 – 16.30 trwał dyżur opiekuńczo-wychowawczy. Dzieci były podzielone
na trzy grupy wiekowe, po 15 uczestników
każda.
W czasie półkolonii na dzieci, prawie
każdego dnia czekały atrakcje: w Sękocinie
uczestniczyły w zajęciach przyrodniczych,
które zakończyły się ogniskiem, w Cinema
City w Jankach obejrzały film „Minionki”,
w Dziekanowie Leśnym odwiedziły miasteczko rekreacji – Pepeland oraz warszawskie

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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ZOO. Poza tym były w Kolorado, Muzeum
Kolejnictwa, Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego, Muzeum Motoryzacji
i Techniki, spacerowały po Parku Szczęśliwickim i Polach Mokotowskich. Czas spędzony
w szkole uatrakcyjniały zajęcia plastyczne,
sportowe i przedstawienia artystyczne.
Poza tym nauczyciele realizowali program
profilaktyczny „Bezpieczne lato”, w ramach
którego dyskutowali z dziećmi, na dostosowanym do ich możliwości poziomie, na
takie tematy jak: Dziecko jako członek rodziny,
Postawy w grupie rówieśniczej, Rozumienie siebie i innych, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Wdrażanie umiejętności społecznych oraz

Jak sobie radzić z emocjami. Zajęcia uświadomiły dzieciom potrzebę kształcenia umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami
trudnymi oraz problemami, które mogą mieć
szkodliwy wpływ na ich zdrowie, bezpieczeństwo i życie. Dzięki nim dzieci uczyły się w jaki
sposób chronić swoje zdrowie oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.
Nie ma wątpliwości, że dzięki akcji „Lato
w szkole” dzieci bezpiecznie i bardzo atrakcyjnie spędziły tę część wakacji, zaś ich rodzice
mogli bez obaw o pociechy wykonywać swoje
obowiązki.
Kierownik akcji „Lato w Szkole”
Grażyna Dąbek

Akcja „Lato w szkole 2015” w Szkole Podstawowej
im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

Mordole z Magicznych Ogrodów © arch. szkoły

„Do aktywnych świat należy” – pod takim
hasłem dzieciom naszej szkoły upływał czas
na półkoloniach letnich. Na podbój tego co
ciekawe i nieznane wyruszyliśmy 29 czerwca.
Pierwszym etapem naszych podróży były
„Magiczne ogrody” – siedziba Mordoli, Robonków, Krasnoludów, Magicznych Ptaków i Wróżek Smużek, które potrafią malować świat,
czynić go bardziej pozytywnym. Sprawiają
one, że ludzie w ich obecności stają się spokojniejsi, a dzieci są bardziej radosne. Poznawaliśmy tam świat eksplorując i badając. Piękna
roślinność, fontanny, spływająca potoczkami
woda, przejażdżka tratwą, kolejką do bajkowego ogrodu rozbudziły nasze zmysły
wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku i równowagi. Zielone przestrzenie i specjalnie
skonstruowane place zabaw pozwoliły nam
na aktywny wypoczynek, beztroskie spędzenie wolnego czasu, przyczyniły się do integracji grupy, poznania nowych kolegów i koleżanek, których spotkaliśmy w „Magicznych
Ogrodach”.

Kolejnym etapem naszych wypraw była
Warownia Jomsborg. To gród Wikingów i Słowian, którzy według skandynawskich sag,
służyli naszemu królowi, Bolesławowi Chrobremu, jako najemni wojowie. By dostać się
na teren warowni nasza grupa musiała odśpiewać swoją ulubioną piosenkę – „Lato w Internecie”. Wtedy otwarły się wrota warowni
i główny woj powitał naszą grupę. Warownia Jomsborg jest „żywym skansenem”, co
oznacza, że na jej terenie grupa odtwórców
historycznych czasów Wikingów zajmuje się
codziennymi czynnościami: kobiety gotują,
pieką, zajmują się tkactwem i handlem, mężczyźni zaś, będący wojami, przede wszystkim
walczą i podnoszą swoje umiejętności bojowe.
Główny woj poprowadził dla nas lekcję historii
– dowiedzieliśmy się co to jest drużyna, jaka
jest jej organizacja, jak upływa dzień każdemu
wojowi. Wszyscy wzięliśmy udział w walce na
worki, strzelaniu z łuku i przeciąganiu liny.
Dnia 9 lipca znaleźliśmy się w Nieporęcie,
malowniczym miejscu, tuż przy plaży Jeziora

Zegrzyńskiego. To miejsce, w którym znajduje się park linowy „Radocha”. Posiada on
pięć tras dostosowanych do każdego wieku
i wzrostu. By skorzystać z atrakcji parku wzięliśmy udział w szkoleniu z zasad bezpieczeństwa i obsługi sprzętu. Odpowiednio ubrani
i zabezpieczeni, pod nadzorem instruktorów,
wyruszyliśmy na podbój tras, które posiadają
różne stopnie trudności. Najodważniejsi z nas
pokonali trasy o najwyższym stopniu trudności. Radości i zabawom nie było końca.
By ochłodzić nasze ciała, a umysłom dać
wytchnienie, w dniach 2, 7 i 10 lipca korzystaliśmy z kompleksu basenów termalnych w Mszczonowie. Znajdują się tam baseny termalne,
rekreacyjne i sportowe. Każdy z uczestników
półkolonii mógł doskonalić naukę pływania
i miło spędzić czas na świeżym powietrzu.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam
zjeżdżalnie i kołowroty z masażami wodnymi.
W pozostałe dni byliśmy na terenie szkoły,
korzystaliśmy z sali gimnastycznej, placu
zabaw i boiska szkolnego „Orlik”. Zajęcia
odbywały się grupach wiekowych. Czas upływał nam na grach i zabawach sportowych.
Zostały również zorganizowane podchody
i piknik. Z łezką w oku pożegnaliśmy się
10 lipca, czekając na kolejne półkolonie.
Mirosława Osińska, Kierownik akcji

Zabawy w kołowrotku na basenach w Mszczonowie
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AKCJA LETNIA W GMINIE RASZYN

Akcja Letnia w „Świetliku”
Również w tym roku, akcja letnia w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, prowadzona
jest przez całe wakacje. Uczestniczy w niej,
w kolejnych turnusach, po 30 dzieci. Część
z nich to wychowankowie „Świetlika”, pozostałe dzieci zostały zapisane przez rodziców
na początku czerwca. Akcja cieszy się dużym
powodzeniem, a to za sprawą dobrych opinii
z lat poprzednich, a to dlatego, że trwa wówczas, gdy szkoły swoje akcje letnie kończą, a to
dlatego, że oferuje dzieciom bardzo dużą ilość
atrakcji. W każdym razie chętnych na żaden
turnus nie brakuje, co więcej spora ilość dzieci
jest na liście rezerwowej. Nie bez znaczenia
jest zapewne fakt, że wakacje w Świetlicy Środowiskowej są bezpłatne i trwają od godz.
8.00 do 17.00. W tym czasie dzieci mogą zjeść
bezpłatnie smaczną zupę, a dodatkowo dokupić za 4 zł drugie danie.
Za nami dwa tygodnie akcji. W tym czasie dzieci były w Parku Dinozaurów w Bałtowie, w Kolorado, w Muzeum Kolejnictwa, na
basenie i w kinie. Z uwagi na kiepską pogodę
8 lipca nie wyjechały do term w Mszczonowie, ale wycieczka nie przepadła, tylko
została przełożona na inny termin. Poza tym
dzieci odwiedzały plac zabaw przy basenie
w Raszynie, ponieważ na placu przy Świetlicy niestety nadal trwają prace remontowe. Sporo czasu dzieci spędzają na boisku.
Część zajęć odbywa się na sali widowiskowej,
która zamienia się w salę kinową, plastyczną,
gimnastyczną. W swoich salach mogą korzystać z bardzo bogatego zestawu gier edukacyjnych, które zostały zakupione, dzięki
dodatkowemu dofinansowaniu z budżetu

gminy oraz, w ograniczonym zakresie,
z komputerów.
Przed dziećmi wyjazd do Dino Parku,
na Farmę Iluzji, do Muzeum Lotnictwa,
Muzeum Karykatury, do Pruszkowa, gdzie
obejrzą interaktywną wystawę „Eksperymentuj!”, organizowaną przez Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie przy współudziale
Centrum Nauki Kopernik. Poza tym odwiedzą
termy w Mszczonowie, Planetarium, baseny
Szczęśliwickie, Muzeum Narodowe, Pałac na
Wyspie i Pomarańczarnię, ZOO, Park Linowy
w Julinku i pograją w kręgle.
Tak bogaty program wakacyjny nie byłby
możliwy, gdyby nie duże dofinansowanie
Gminy Raszyn, zarówno ze środków, którymi
dysponuje Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień – Pani Beata Adamiak, jak i bezpośrednio z budżetu gminy. Nie bez znaczenia jest

Na boisku © M. Kodym

Na placu zabaw przy basenie © M. Kodym

Zajęcia plastyczne w Świetlicy © M. Kodym

Zabawy w piasku lubią wszyscy © M. Kodym
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Wycieczka do Parku Dinozaurów w Bałtowie © M. Kodym
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fakt, że na wiele wycieczek dzieci wyjeżdżają
gminnym Gimbusem.
Dzieci są bardzo zadowolone z wakacyjnego pobytu w Świetlicy. Chwalą ciekawe
zajęcia, zabawy w berka i z kolorową chustą,
wycieczki do Bałtowa i Kolorado. Lubią oglądanie filmów i zajęcia plastyczne, wyjścia
na plac zabaw przy basenie i plażę. Wszystkie też, co wielokrotnie podkreślają, bardzo
lubią swoje Panie: Panią Magdę, Panią Alę,
a ostatnio też Panią Wandę. Narzekają na
niegrzeczne zachowania niektórych dzieci
i na to, że za krótko można grać na komputerze. Myślę, że to dobrze.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej

Ps. W okresie od 15 lipca do końca sierpnia
akcję letnią będzie prowadzić również Ognisko Wychowawcze w Jaworowej. Poza tym
50 dzieci z naszej gminy wyjedzie w sierpniu
na kolonie organizowane przez Pełnomocnika
Wójta ds. Uzależnień Panią Beatę Adamiak.
Sądząc po wyjazdach, które odbywały się
w latach ubiegłuch – dzieci czeka wiele atrakcji. W następnym numerze Kuriera opowiemy
Państwu o tym.

Niemal w chmurach © M. Kodym

AKCJA LETNIA W GMINIE RASZYN

Półkolonie w Szkole Podstawowej w Ładach
Już od wielu lat w Szkole Podstawowej
w Ładach ogromnym zainteresowaniem
w czasie wakacji cieszą się półkolonie .
W tym roku z tej formy wakacyjnego wypoczynku skorzystało 190 dzieci. Zajęcia trwały
od 29.06- 10.07 w godz. 8.30-14.30. Dla zainteresowanych osób przed zajęciami czynna
była świetlica od godz. 7.00-8.30 oraz po zajęciach od godz. 14.30 -16.30. Zorganizowany był
również dowóz dzieci na zajęcia autobusem
szkolnym.
Uczestnicy półkolonii mieli okazję skorzystać z wielu ciekawych atrakcji podczas wakacyjnego pobytu w szkole. W programie półkolonii znalazły się wyjazdy do Kawęczyna,
Łazienek Królewskich, Kina, ZOO, Centrum
Nauki Kopernik, Sal Zabaw Digiloo i Kolorado
oraz na miejscu w szkole – turnieje sportoworekreacyjne, zajęcia plastyczne , gry i zabawy
na placu zabaw i boisku szkolnym. Codziennie
przygotowywane było II śniadanie.
Ogromną przyjemność sprawił dzieciom
wyjazd do niezwykle urokliwego miejsca
związanego z kulturą ludową – do Gościńca
Wiecha w Kawęczynie. Mogły tam oglądać
starą wiejską zagrodę z izbą etnograficzną,
piekarnię z pokazem przygotowywania chleba
do wypieku, dwa stuletnie wiatraki, młyn
wodny, dawną szkołę, mini Zoo. Dużą atrakcją
była przejażdżka po terenie Gościńca zadaszonym wozem konnym oraz pokaz sztuki
kowalskiej i wybijanie pamiątkowej monety
w kuźni. Dzieci z radością korzystały z placów
zabaw, boiska, a czasie przerwy zajadały grillowane kiełbaski.
Kolejną atrakcją była wycieczka do Łazienek Królewskich, jednego z najpiękniejszych
w Warszawie i Europie zespołu PałacowoOgrodowego. Dzieci zwiedzały park, obejrzały pomnik Fryderyka Chopina, podziwiały
piękne pawie, a potem miały okazję wejść

i zwiedzać Pałac na Wyspie, perłę polskiej
architektury, związanej z panowaniem St.
Augusta Poniatowskiego.
W programie półkolonii znalazły się również długo wyczekiwane wyjazdy do kina
Cinema City w Jankach na reklamowane
filmy „Minionki” oraz „W głowie się nie mieści”. Dzieci z przyjemnością obejrzały filmy,
a potem w szkole tworzyły ciekawe prace
plastyczne.
Z wielką radością spędziły kolejny dzień
w największej obecnie w Warszawie Sali
Zabaw Digiloo, gdzie czekało na nie wiele
fantastycznych atrakcji m.in. kolorowe zjeżdżalnie, kilkupiętrowy małpi gaj, z mnóstwem
ciekawych przeszkód, trampoliny, baseny itp.

Niezapomniane wrażenia dzieci przeżyły
w Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogły
samodzielnie eksperymentować, dzięki
czemu poznawały prawa przyrody. Z ogromnym zaciekawieniem podziwiały cuda nauki.
W kolejnym dniu dzieci miło i przyjemnie
spędziły czas w Sali Zabaw Kolorado, gdzie
zabawa była równie doskonała, jak w Digiloo.
Dzieci korzystały ze zjeżdżalni, przejść tubowych, ścianek wspinaczkowych. Do szkoły
wróciły zadowolone i szczęśliwe.
Wiele ciekawych wrażeń czekało również
na dzieci w ZOO, gdzie mogły podziwiać wiele
gatunków zwierząt, poznać ich środowisko
i warunki życia.
W trakcie półkolonii realizowany był również program profilaktyczny „Bezpieczne
lato”, którego celem było zwiększenie ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych,
w szczególności w zakresie ochrony zdrowia
i redukcji antyspołecznych zachowań dzieci.
Wdrażanie działań profilaktycznych wspomaga radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
problemami, mogącymi mieć szkodliwy
wpływ na zdrowie i życie dzieci i młodzieży.
Wszystkie te atrakcje możliwe były dzięki
Rodzicom, którzy sfinansowali pobyt dzieci,
jak również dzięki Gminie Raszyn, która
zawsze dofinansowuje każdą formę wypoczynku dzieci.
W imieniu uczestników pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby dzieci mogły przyjemnie
i bezpiecznie spędzić wolny czas, a zwłaszcza nauczycielom i pracownikom, pracującym na półkoloniach w Szkole Podstawowej
w Ładach. Myślę, że zabawy i wycieczki w czasie półkolonii w szkole, dostarczyły dzieciom
wielu niezapomnianych wrażeń i wspaniałych
chwil podczas tegorocznych wakacji.
Elżbieta Borsuk, Kierownik półkolonii

Klub Seniora Rybie w Jastrzębiej Górze
Od 28 czerwca do 5 lipca 50-cio osobowa
grupa Seniorów z Rybia odpoczywała w Domu
Wypoczynkowym „Meduza” w Jastrzębiej
Górze. Dobre warunki lokalowe i przepyszne,
obfite wyżywienie pomagały w skutecznym
wypoczynku. W czasie pobytu wczasowicze
z Rybia korzystali z dobrodziejstw klimatu
nadmorskiego i niektórzy już o 6 rano uskuteczniali spacery. Inni woleli maszerować
brzegiem morza w pełnym słońcu, którego
akurat nie brakowało. 30 stopniowe upały
łagodziła zimna, ale orzeźwiająca bałtycka

woda. Co odważniejsi nawet się w niej kąpali.
Cała grupa wybrała się też do Trójmiasta:
na sopockie molo, do Gdańska, Oliwy oraz nad
jezioro Żarnowieckie, gdzie przy grilu, dobrej
muzyce oraz podczas przejażdżki kajakami
miło spędzała czas. Opaleni, dojodowani
i wypoczęci, z bagażem przemiłych wrażeń,
podróżnicy wrócili 5 lipca do domów. Wszyscy uczestnicy wycieczki bardzo dziękują p.
Wójtowi Andrzejowi Zarębie oraz Dyrektorowi CKR Mariuszowi Smolicha za dofinansowanie transportu tej wycieczki. Janina Soboń

Seniorzy z Rybia © H. Pachulska
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PRZEDSZKOLA

Mamo, Tato! Idzie lato! Pobawmy się razem!
10 czerwca w Przedszkolu „W Stumilowym
Lesie” było jeszcze bardziej kolorowo i gwarnie niż zwykle. Tego dnia do przedszkola
przy ulicy Lotniczej ściągnęli wszyscy jego
mieszkańcy, nawet z najodleglejszych zakątków, bowiem punktualnie o 15.00 rozpoczął
się wielce oczekiwany Piknik Rodzinny pod
hasłem: Mamo, Tato! Idzie lato! Pobawmy
się razem! Ten tytuł wydaje się wielce
wymowny, piknik bowiem został zorganizowany w ramach programu Postaw na
Rodzinę. Ta wspaniała impreza, to również
owoc wspólnych działań Rodziców, Nauczycieli i Pracowników Przedszkola w ramach
programu Szkoła Współpracy – ogólnopolskiego, systemowego projektu Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Piknik zaczął się występami scenicznymi.
Najpierw starszaki zaprezentowały piękny,
zróżnicowany repertuar, potem ustąpiły miejsca gościowi specjalnemu: Rickiemu, który
przy afrykańskich rytmach porwał do zabawy
dzieci i ich rodziców. Dużą popularnością
cieszyły się też specjalne stoiska zadaniowe,

przy których dzieci mogły sprawdzić swe
umiejętności i zawalczyć o Paszport Poszukiwacza Przygód. Mieliśmy Wyspę Skarbów,
a także Krainy Kolorowych Rybek oraz Ulotnych Marzeń. Każde dziecko mogło odwiedzić
Pracownię Uczniów Czarnoksiężnika, Studio
Metamorfoz czy Krainę Zaczarowanych Piłek,
a potem wziąć udział w Wyścigu Rydwanów.
Obok licznych doznań duchowych był też czas
na zaspokojenie apetytu. Dzięki zaangażowaniu rodziców, nawet najwięksi smakosze
mogli znaleźć przysmaki dla siebie.
Nasz piknik nie byłby tak wspaniały, gdyby
nie szerokie grono sponsorów. Ogromne
podziękowania należą się Panu Wójtowi –
Andrzejowi Zarębie oraz Pani Beacie Adamiak – Pełnomocnikowi Wójta do spraw
profilaktyki uzależnień, sołectwu Rybie I, II
i III oraz Centrum Kultury Raszyn. Jesteśmy
wdzięczni naszym zaprzyjaźnionym i hojnym darczyńcom: Dixi-Car, Bankowi Spółdzielczemu, Gminnemu Ośrodkowi Sportu
w Raszynie, Mealbox Express braci Cwyl,
Elgrom Jacek Gromek, Studio fotografii

Naszej kadry wspólna cecha, że bez przerwy się uśmiecha

barwnej Agnes, Centrum Edukacyjnemu
CANALETTO, Piekarni – Cukierni Antoniak,
Firmie P.P.H. „Kudaszewicz”, Pracowni Cukierniczej s.c. A. Kozłowska, M. Sielski, firmie AMC
s.c. A.M.K.J. Dobrzyńscy, PH Marpol, Marywilska Sp. z .o.o., Piekarni Novita.
Serdecznie dziękujemy za współpracę,
zaangażowanie. Wypełnienia nas radość
i duma, że nasza placówka, a także wychowanie przedszkolne są cenione i doceniane
w coraz szerszych kręgach społeczności
lokalnej. Zespól ds. promocji Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie” w Raszynie.
Więcej zdjęć na FB Przedszkola nr 2 „ W Stumilowym Lesie” w Raszynie.

„Zabawa w teatr w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach”
Zadaniem każdego nauczyciela, a w szczególności nauczyciela wychowania przedszkolnego, jest przygotowanie dzieci do
życia we współczesnym świecie oraz edukacji szkolnej. Zabawa w teatr może stać
się jednym ze sposobów wychowywania
dzieci, dając im możliwość spontanicznej
zabawy, oderwania rzeczywistości, budując poczucie własnej wartości, pomagając
przełamać lęki, kształtować i pielęgnować
poprawną mowę. Poprzez udział w inscenizacjach dziecko rozwija wyobraźnię oraz
uczy się zgodnej współpracy w grupie.
Kilka lat temu podczas zebrania zaproponowałam rodzicom utworzenie Teatru Rodzicielskiego. Propozycja zaowocowała powstaniem teatru Rodzicielskiego „Wesoła Nutka”.
Rozpoczęta wówczas przygoda trwa do dziś.
Wspólnie ustaliliśmy harmonogram spotkań i zabraliśmy się do ciężkiej pracy: nauki

Królewna Śnieżka © arch. przedszkola
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tekstów, zbierania rekwizytów oraz przygotowania scenografii. Popołudniowe próby stały
się doskonałą okazją do integracji rodziców
oraz odkrywania ich aktorskich talentów. Po
kilku miesiącach prób odbyła się premiera
pierwszej bajki pt „ Czerwony Kapturek”, który
stał się wyjątkowym prezentem od rodziców
z okazji Dnia Dziecka. Dzieci z niedowierzaniem patrzyły na scenę oglądając niecodziennych aktorów. Najmłodsi z uśmiechem na
ustach przez długi czas wspominali to wyjątkowe wydarzenie.
Do naszego teatru zgłaszali się kolejni
chętni. Poniedziałkowe jesienne wieczory
spędzaliśmy w przedszkolu na próbach do
kolejnej bajki – tym razem o przygodach
pewnego niesfornego „ Smoka Łakomczucha”.
Radość i gorące brawa najmłodszych oraz gratulacje innych rodziców zachęcały do kolejnych działań. Chętnych „aktorów amatorów”
nie brakowało. W kolejnym roku teatr rodzicielski liczył już 15 osób. Zgodnie postanowiliśmy, że spróbujemy zmierzyć się z jedną z ulubionych bajek naszych dzieci pt. „ Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, której premiera odbyła się na scenie Sali Widowiskowej
w świetlicy na Rybiu. Była to jedna z trudniejszych bajek w realizacji ze względu na dużą
ilość piosenek, układów choreograficznych
oraz bogatego tekstu. Jednak dzięki uporowi
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i intensywnej pracy rodzice, po raz kolejny,
spisali się na medal. Brawurowo zagrane
role na długo pozostaną w naszej pamięci.
W tym roku z okazji Dnia Dziecka teatr rodzicielski „Wesoła Nutka” zagrał po raz piąty, tym
razem przedstawiając bajkę pt. „Jaś i Małgosia”. Po wspólnym opracowaniu scenariusza
zabraliśmy się żwawo do pracy, a potem znów
wystąpiliśmy przed najbardziej wymagająca
publicznością, jaką są dzieci.
Nasze pięcioletnie doświadczenie pokazuje, że podjęta inicjatywa teatru rodzicielskiego jest warta zaangażowania, sił i poświęconego czasu. Włączanie rodziców w życie
przedszkolne, identyfikuje ich z placówką
oraz budzi poczucie odpowiedzialności za
podjęte działanie. Rodzice podczas prób mają
możliwość przeniesienia się w magiczny dziecięcy świat odkrywając przy tym swoje zdolności oraz pokonując własną nieśmiałość.
Zachęcam, zatem bardzo serdecznie wszystkich rodziców do włączania się w organizowanie takiej inicjatywy na rzecz naszych przedszkolaków. Spróbujcie, naprawdę warto!.
Dziękuję również wszystkim rodzicom, którzy przez wszystkie lata aktywnie brali udział
w naszych przedstawieniach, za ich zaangażowanie, otwartość, chęć działania i uśmiech!
Agnieszka Dzikołowska
nauczyciel „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”.

SENIORZY

Rybiańskie spotkanie z latem
8 lipca br. w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu,
odbyło się kolejne, comiesięczne spotkanie
członków Koła Seniora w Rybiu. Uczestniczyło
w nim wielu szacownych gości: Wójt Andrzej
Zaręba, Dyrektor CKR Mariusz Smolicha wraz
z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski, Radni: Krystyna Górska, Barbara Turek, Janusz Hoffman, Ryszard
Kowalczyk, Marek Bańburski oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli z Rybia: Marian
Sieradzki i Zygmunt Nawrocki. Na spotkanie zaproszeni też zostali Seniorzy z Koła
z Raszyna z przewodniczącą Barbarą Rusnak,
a wśród nich zespół wokalny Seniorki, z solistkami: Marią Izabelą Makarską i Alicją Siewierą, a także Alina Wolska Gryba, których
występy wypełniły w dużym stopniu program
artystyczny spotkania.
Rozpoczęła go, wierszem własnego autorstwa, Prezes Koła Seniora w Rybiu Pani Halina
Pachulska, a po niej wystąpiły, z bogatym
programem wokalnym – Seniorki, które
wprowadziły zebranych w nastrój wakacji,
morza i słońca. Uznanie publiczności, która

wielokrotnie prosiła o bisy, wzbudził niezwykle bogaty repertuar zespołu. Bez wątpienia
można powiedzieć, że piosenkami na każdą
okazję Seniorki sypią, jak z przysłowiowego
rękawa. Po nich koncertowały dwie solistki
zespołu: Maria Izabela Makarska i Alicja Siewiera, które solo lub w duecie śpiewały szereg
„letnich” piosenek, podrywających niejednokrotnie widownię do włączania się w śpiew
lub wyklaskiwania rytmu.
Po ich występie przyszła kolej na Alinę
Wolską Gryba, która, najpierw w powiewnej,
czerwonej sukni zaprezentowała monolog
o agencji towarzyskiej „Calineczka”, aby zaraz
potem, w czarnym kapeluszu, spodniach i surducie, wystąpić w zabawnym, choć utrzymanym w zupełnie innej konwencji, skeczu
o rozmowie pracownika firmy pogrzebowej
i „ożywionego” nieboszczyka.
Występy gości przeplatały wiersze, które
prezentowali poeci z Rybia: Janina Soboń,
Jadwiga Senator i Franciszek Błesznowski.
Na zakończenie części artystycznej wszyscy zaśmiewali się oglądając skecz o wizycie

Od prawej J. Soboń, F. Błesznowski, J. Senator © M. Kaiper

A.Wolska Gryba © M. Kaiper

kobiety u weterynarza, którego autorka
– Janina Soboń, wykazała się dużym talentem satyrycznym.
Poczęstunek i rozmowy uczestników
zakończyły spotkanie, które z pewnością
można uznać za niezwykle udane. M. Kaiper

Klub Seniora rozsławił Gminę Raszyn na Pomorzu
Seniorzy z Klubu Seniora przy CKR w Raszynie przebywali w dniach 19-26.06.br na
wycieczce w Darłówku. W czasie pobytu 10
Pań z naszego Klubu uczestniczyło w ogólnopolskich zawodach w Jarosławcu, zorganizowanych przez Polską Federację Nordic Walking o Puchar Pomorza. Uczestnictwo naszych
Pań okazało się niespodziewanym, wielkim

Zwycięska drużyna Seniorek © B. Turek

Korowód Świętojański © B. Turek

sukcesem, ponieważ dzielne zawodniczki
zdoby������������������������������������
ły����������������������������������
3 medale. W kategorii 60+ I miejsce zajęła Grażyna Troniarz, w kategorii 70+
I miejsce zajęła Franciszka Jedynak, a Barbara Rusnak zajęła w tej kategorii III miejsce.
Pozostałe zawodniczki uzyskały punktowane
miejsca: w kat. 60+ Czesława Kowalewska,
Jolanta Pajrek, Halina Lewandowska i Danuta
Lubańska uplasowały się od IV do VII miejsca, w kat. 70+ czwarte miejsce wywalczyła
Teresa Budzik, a dwie zawodniczki z zaprzyjaźnionego, nowopowstałego Klubu Seniora
w Jaworowej też zdobyły laury: w kat. 55+ Ewa
Pawłowicz zdobyła VII miejsce, a w kat. 60+
Elżbieta Jarmolik – VIII miejsce.
Następnym wydarzeniem, o którym głośno
było w Darłówku, był nasz korowód świętojański wyreżyserowany przez Barbarę Wiśnik
i Barbar��������������������������������������
ę�������������������������������������
Turek. Było to dość trudne przedsięwzięcie, bowiem trzeba było gromadzić stroje,
w które ubrani byli uczestnicy korowodu.
O godz. 16 wyruszyliśmy z miejsca zakwaterowania do portu na historyczny żaglowiec.
Korowód rozpoczynał Neptun w otoczeniu
nimf, następnie szła młoda para w stroju
ślubnym, dalej marynarze, grupa szejków
z elegancką Arabką, ubraną w oryginalny strój
z Egiptu, kilka Japonek, zespół lekarzy z personelem pomocniczym, duża grupa cyganek

i eleganckich pań w kapeluszach z lat 20.,
a na końcu zwycięska grupa sportowców biorących udział w zawodach w Jarosławcu. Korowód posuwał się w rytm muzyki z harmonii,
na której grał Marian Gut. Wiele osób miało
wianki na głowach, w rękach gałązki paproci,
którymi pozdrawialiśmy licznych na trasie
mieszkańców i gości Darłówka. Ci zatrzymywali się pozdrawiali nas, robili zdjęcia, a nawet
filmowali. Na żaglowiec weszliśmy z piosenką
o poszukiwaniu kwiatu paproci w noc świętojańską. Po wypłynięciu daleko w morze nimfy
wrzuciły do wody trzy okazałe wieńce z zapalonymi świeczkami i pozostałe wianki, które
na falach popłynęły w dal. Uczestnicy rozmarzyli się na wspomnienie zbliżającej się nocy
świętojańskiej; były wspomnienia z młodych
lat, z czasów, kiedy Polacy świętowali i szanowali narodowe obyczaje.
Na zakończenie wspomnień z pobytu
w Darłówku chcemy się jeszcze pochwalić naszą Seniorką. W niedzielę na Mszy Św.
w kościele wypełnionym po brzegi, ksiądz,
po odprawieniu nabożeństwa przeprowadził
konkurs, w którym Maria Klocek prawidłowo
odpowiedziała na jedno z pytań, za co otrzymała obraz przedstawiający morze i plażę.
Teresa Szostak
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Polsko-turecki teatr cieni
W czerwcu, w ramach partnerskiego projektu z Fundacją Ośrodka KARTA „Osadzanie pamięci. Budowanie poczucia wspólnoty
mieszkańców Raszyna”, zorganizowaliśmy
w bibliotece przedstawienie polsko-tureckiego tradycyjnego teatru cieni „Ka”. Założycielem teatru jest Umut Nebioglu, który
od kilku lat mieszka w Polsce. Umut jest
pierwszym i jedynym w Polsce aktorem i animatorem tradycyjnego tureckiego teatru
cieni, którego tajniki zgłębiał przez siedem
lat u Tacettina Dikera – najstarszego z wielkich mistrzów tej sztuki. W prowadzeniu
i przygotowywaniu spektakli pomagają mu
Albert Kwiatkowski – orientalista i tłumacz
z języka perskiego oraz Monika Wyrzykowska – instruktorka arteterapii, prowadząca
warsztaty dramowe i plastyczne, założycielka
Fundacji Alabaster. Raszyńscy widzowie mieli
okazję uczestniczyć w niezwykłym widowisku,
będącym adaptacją starej tureckiej sztuki pt.
“Łódź”, której główni bohaterowie – Karagoz

i Hacivat – pracują na łodzi, przewożąc ludzi
na drugi brzeg Bosforu, by udowodnić swoim
żonom, że potrafią zarabiać. Ich klientami
zostają zupełnie różne od siebie osobowości: bogaty młodzieniec, wiecznie przysypiający opiumista, przybyły z Afryki Arab oraz
biegły w sztuce zbijania cen Żyd. Widzowie
mieli okazję przekonać się, że każdy kurs
dwóch niezbyt doświadczonych przewoźników wygląda inaczej i obfituje w różnego
rodzaju niespodzianki. Po spektaklu młodsi
i starsi widzowie mogli poznać historię tureckiego teatru oraz sami spróbować swoich sił
z drugiej strony podświetlonej sceny. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wielobarwne skórzane lalki i scenografie przypominające witraże. Dziękujemy wszystkim,
którzy niedzielne popołudnie postanowili
spędzić w bibliotece z kulturą orientalną,
której przedstawiciele licznie zamieszkują
na terenie naszej gminy.
Łukasz Żywulski

Teatr cieni podczas spektaklu © Ł. Żywulski

Publiczność próbuje swoich sił © Ł. Żywulski

Kalendarium Biblioteka
Lipiec/sierpień (środy), godz. 12:00 – 14:00

Wakacyjne warsztaty modelarskie dla dzieci od lat 7 i młodzieży. Prowadzący: Krzysztof Chojnacki. Informacje i zapisy u prowadzącego, tel. 606 911 222. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

11 września, godz. 18:00

Pokaz filmowy: „Mały palec”, „Gdzie ja?” dla widzów w wieku 16+. Czytelnia Biblioteki, ul. Poniatowskiego 20. Wstęp wolny. Pokaz jest częścią partnerskiego projektu
Biblioteki i Fundacji Ośrodka KARTA „Osadzanie pamięci. Budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Raszyna”.
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Młode Raszynianki w Kadrze Narodowej Polski
Ada i Maja to rodowite Raszynianki, uczennice raszyńskiego Gimnazjum, które sportowa pasja doprowadziła do osiągnięć rangi krajowej
i międzynarodowej. Obydwie, w 2015 roku, zostały powołane do Kadry
Narodowej Polski, by móc reprezentować nasz kraj w dwu dyscyplinach
sportowych w światowym formacie.

ADRIANNA NIEWIADOMSKA. Kategoria: pływanie.
Igrzyska Europejskie – Baku ‘2015 (Azerbejdżan)
W dniu 22 maja br. Ada otrzymała powołanie do Reprezentacji Polski na I Igrzyska Europejskie, które w dniach 12-28 czerwca odbyły się
w Baku. W stolicy Azerbejdżanu wystąpiło 214 sportowców z Polski,
w tym Ada.
Ada swoją przygodę z pływaniem zaczęła w wieku sześciu lat, kiedy
to w szkole w Raszynie utworzono dwie klasy o profilu pływackim.
Na początku to była zabawa, ale z upływem lat zmieniła się w pasję
– wspomina Ada. Młoda pływaczka dziś trenuje w UKS GOS Raszyn.
Podczas dziesięciu lat treningów miała wielu trenerów. Obecnie jest
podopieczną Szymona Rutkowskiego, ale z wielkim poważaniem
wspomina swojego poprzedniego trenera Valentyna Sukhakowa.
Jak mówi Ada pływanie to trudna dyscyplina. Należy być bardzo
wytrzymałym fizycznie, rozciągniętym i pełnym koncentracji. Pływanie
to nietypowy sport także pod względem mentalnym i wymaga bardzo
dużej dyscypliny, zwinności i znacznej siły. Dotychczas Adzie udało się
zdobyć cztery medale Mistrzostw Polski i wiele innych, niższej rangi.
Start w I Igrzyskach Europejskich w Baku to dla Ady wielka radość,
satysfakcja i wyróżnienie. Do ostatniego dnia ciężko trenowała, by
zawalczyć o jak najlepszy wynik, w kategorii indywidualnej i zespołowej. Przygotowując się do Igrzysk Ada spędziła wiele tygodni na basenie, gdzie codziennie (rano i po południu) pod okiem trenera, trenowała zarówno w basenie, jak i na „sucho” obok basenu. Te dwa rodzaje
przygotowań uzupełniają się, by ostatecznie efekt był odzwierciedleniem wyniku w zawodach.
Przed wyjazdem Ada powiedziała: „Ze swojej strony postaram się
wypaść jak najlepiej. Wierzę, że na Igrzyskach w Baku nie raz usłyszymy
Mazurka Dąbrowskiego…”.
Od tej pory Ada uzyskała kolejne sukcesy: na początku lipca wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów do lat 15-tu na dystansie 100 m
dowolnym, a oraz srebrny medal na dystansie 50 m również stylem
dowolnym.

MAJA KLIMASZEWSKA. Kategoria: taniec sportowy.
Mistrzostwa Świata – Bellaria ‘2015 (Włochy)
W dniu 15 maja br. Maja otrzymała nominację do Reprezentacji Kadry
Narodowej Polski na Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym. Mistrzostwa Świata federacji IDF (International Dance Federation) odbyły się
w niezwykle malowniczym nadmorskim miasteczku Bellaria, we Włoszech, w dniach 27-31 maja. W Mistrzostwach uczestniczyło ponad 1560
tancerzy z 31 państw.
Przygodę z tańcem Maja rozpoczęła w wieku czterech lat. Ponieważ
jest prawdziwą indywidualistką zrezygnowała z tańca towarzyskiego na
rzecz tańca sportowego. Tu tańczy solo, w pojedynkę, tu jest niezależna
i sama pracuje na swój sukces. Maja jest zawodniczką Klubu Sportowego
Grawitacja. Jest członkiem czterech federacji tańca sportowego. Jej trenerami są Urszula Strzeżek, wybitny specjalista w tej dyscyplinie sportowej
oraz Szymon Kowalewski choreograf wielu znanych układów tanecznych. Dotychczas Maja jest 6-krotną Mistrzynią Polski oraz Mistrzynią
Europy w klasie S (to najbardziej zaawansowana klasa taneczna).

Jak mówi Maja taniec sportowy to taneczne układy z elementami
zaawansowanej akrobatyki sportowej. Najważniejsze to kontrola
ruchów ciała i opanowanie psychiczne przy trudnych akrobacjach.
Przed Mistrzostwami Świata w Bellarii, Maja spędziła kilkadziesiąt
godzin na sali treningowej, gdzie pod okiem wykwalifikowanych trenerów szlifowała swoje układy taneczne i akrobatyczne. Zaraz po zajęciach szkolnych, zamiast spędzać czas z rówieśnikami, Maja jechała
na treningi, które wymagały od niej wielu poświęceń i wyrzeczeń
oraz oznaczały litry wylanego potu na sali, by do perfekcji wypracować układ, który był jej wizytówką na Mistrzostwach.
Wyjeżdżając na Mistrzostwa do Bellarii Maja powiedziała: „Dam
z siebie wszystko i pokażę jak należy reprezentować Polskę… nie mogę
się doczekać, jak wejdę na najwyższe podium z biało-czerwoną flagą…”
Zdobyte osiągnięcia na Mistrzostwach Świata – Bellaria ‘2015:
w grupie: Polska I miejsce – Formacja i Tytuł Mistrza Świata w Tańcu
Sportowym, indywidualnie: Duet Disco Dance – 6 miejsce (finał), Hip
Hop solo – 6 miejsce (finał), Disco Dance Solo – 6 miejsce (finał).
Również podczas Pucharu Polski w Tańcu Sportowym federacji PZTSport w Radzyminie Maja uzyskała dwa brązowe medale. Maja i jej
rodzice serdecznie dziękują firmie Everfresh Bracia Cwyl za pomoc
w finansowaniu wyjazdu na Mistrzostwa Świata.
Obie dziewczynki potwierdziły swoją przynależność do światowej czołówki w dyscyplinach: pływanie i taniec sportowy. Dziś
są członkami Kadry Narodowej Polski z wieloma osiągnięciami.
Wiele godzin ciężkich treningów i wyrzeczeń pozwoliło im osiągnąć
poziom mistrzowski i dało możliwość reprezentowania kraju na arenie
międzynarodowej.
Co robią, gdy nie reprezentują Polski na Igrzyskach i Mistrzostwach
Świata? …są zwykłymi nastolatkami…mieszkankami naszego Raszyna.
Tu jest ich świat, ich życie, rodzina i przyjaciele…
Katarzyna Klimaszewska Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
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PRZEDSZKOLACZEK
Wakacyjne Przedszkolaki
Przedszkolaki z Przedszkola „Pod Topolą”, w czasie dyżuru, który trwał przez pierwsze dwa tygodnie lipca, miały wakacyjne humory. Pomagała
im w tym panująca przez większość czasu wspaniała, słoneczna pogoda. Przy tak świecącym słonku, letnich kreacjach z wymyślnymi kapeluszami i czapkami i gorącym piasku łatwo przychodziło im wyobrazić sobie, że są nad morzem, na łące, czy nad jeziorem. Popatrzcie na ich prace
– są pełne wakacji.
Przedszkolaczek

Antonina Stawicka – 5lat

Filip Brzezowski – 6 lat

Jakub Polakowski – 5 lat

Jaś Korneluk – 6lat

Kacper Durasiewicz – 5lat

Kornelia Kardasiewicz – 5 lat

Marysia Ruba – 5lat

Matylda Obstawska – 4lata

Michał Korneluk – 5lat

Nikodem Kur – 5lat

Pola Zaleska – 6lat

Zuzia Głaz – 4 lata

