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REFERENDA ODWO ŁANE
Dzięki staraniom Samorządów
w tym Wójta Gminy
Andrzeja Zaręby
i Przewodniczącego Rady Gminy
Dariusza Marcinkowskiego
oraz Rady Gminy Raszyn
Projekt Ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego
Warszawy został wycofany z Sejmu.
Poszczególne Gminy,
które zdecydowały się na referendum
nie chcąc marnować pieniędzy publicznych
odwołują je masowo
(m.in. Michałowice, Pruszków, Brwinów,
Milanówek i Grodzisk Mazowiecki).

REFERENDA ODWOŁANE

Nie ma sprawy! Referendum niepotrzebne!
Poselski projekt ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy wpłynął do sejmu
30 stycznia 2017 roku, a już 6 lutego jego
procedowanie zostało wstrzymane. Od
początku wzbudził on wielki niepokój
w podwarszawskich samorządach, z których część podjęła uchwały o referendach. Rada Gminy Raszyn, poparta przez
Wójta pana Andrzeja Zarębę, jednogłośnie przyjęła Stanowisko w tej sprawie
16 lutego 2017 roku podczas XXXII Sesji
Rady Gminy. Przekazane do wszystkich
organów rządowych i samorządowych
władzy RP, do prasy ogólnopolskiej oraz
opublikowane w 72 numerze Kuriera
Raszyńskiego, zawiera wniosek o:
– „Wycofanie spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego
Warszawy.
– Przekazanie rzetelnej i pełnej informacji
na temat warunków i skutków planowanej reformy ustrojowej naszego regionu
w tym mających wpływ na życie każdego
mieszkańca.
W przypadku kontynuacji projektu, doprecyzowanie zapisów ustawowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, gwarantujących gminom
samodzielność w kwestiach finansowych, podatkowych, opłat lokalnych itp.
– Przekazanie projektu do konsultacji społecznych, a w dalszej kolejności
pod ocenę samorządów i mieszkańców.
W ramach inicjatywy społecznej, Mieszkańcy zebrali i przekazali do rady Gminy
podpisy pod wnioskiem o wstrzymanie prac
nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba
w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem
Rady w sprawie projektu o ustroju miasta stołecznego Warszawy”.(Stanowisko Nr 1/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia
16.02.2017 r. 2w sprawie ustroju miasta
stołecznego Warszawy)
28 kwietnia 2017 roku, w odpowiedzi na powyższe Stanowisko, podobne
reakcje w innych samorządach, a także
uchwały o referendach, został wycofany
spod obrad Sejmu RP projekt ustawy.
Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana
reakcja Rady i Wójta Gminy Raszyn dała
przykład okolicznym gminom, które
zgodnie z projektem ustawy miałyby
zostać włączone do metropolii na niesprecyzowanych do końca warunkach
i pobudziła je do działania.
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Rada Gminy Raszyn
mówi nie referendum,
oszczędzając społeczny czas
i pieniądze

Działania Sejmu RP okazały się zgodne
z przewidywaniami Rady Gminy Raszyn.
Radni, szanując gminne pieniądze, nie
poddali się zmasowanemu atakowi osób
zgrupowanych wokół działaczy KOD:
Jacka Wiśniewskiego (dawnego prezesa Spółki Wodnej) i Grzegorza Sęklera,
wspomaganych autorytetem posłanki
partii .Nowoczesna Kamili Gasiuk-Pihowicz, którzy żądali podjęcia uchwały
o referendum w sprawie metropolii.
Rada jednoznacznie twierdziła, że w razie
przystąpienia Sejmu do dalszego procedowania ustawy taką uchwałę podejmie. Uznała rownież, że przedwczesne
działania narażą budżet gminy na niepotrzebne, a niemałe koszty. Następnego dnia po Sesji Rady Gminy poseł
wnioskodawca ustawy wycofał jej projekt z sejmu. Po raz kolejny okazało się,
ze raszyńscy radni działali rozważnie
i gospodarnie.

Odwoływanie referendów
w Pruszkowie, Grodzisku
i Milanówku. Kto następny?
„Po wycofaniu projektu, zniknął powód,
dla którego referendum miało być zorganizowane” oświadczyły władze Pruszkowa i idąc śladem Grodziska i Milanówka, złożyły wniosek o unieważnienie
zaplanowanego referendum. Prawdopodobnie wszystkie gminy, w których przedwcześnie ogłoszono referendum, postąpią tak samo. Czy dopiero teraz radni
tych gmin zdali sobie sprawę,
że awantura polityczna będzie
dla ich wyborców niepotrzebna
i kosztowna?

ostatnich miesięcy Radni zmierzyli się
z kwestią wprowadzenia w gminie
poważnych zmian w systemie oświaty.
Decyzję włączenia gimnazjum do istniejącej w Raszynie szkoły podstawowej podjęli po dogłębnej analizie, tym
trudniejszej, że robionej pod presją grup
mieszkańców oraz polityków z PO, PSL
i Nowoczesnej. Rada, decydując z korzyścią dla większości dzieci i większości
nauczycieli, musiała odrzucić projekt
stworzenia obok siebie dwóch szkół podstawowych – małej, elitarnej i znacznie
większej, dla ogółu. Minimalizując straty
podjęła decyzję o jednej szkole w dwóch
budynkach, co jak już wiadomo wprowadzi najmniejsze problemy w procesie nauczania i zapewni pracę wszystkim
nauczycielom.
Kolejną kością niezgody rzuconą także
przez sejm, stanowił projekt ustawy
o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Wójt i radni po zapoznaniu się
z nim uznali, że w zbyt wielu punktach
budzi wątpliwości aby można go brać
pod rozwagę. Sporządzili Stanowisko,
które wysłali do wnioskodawcy ustawy
i spokojnie, pomimo nacisków partii politycznych, których przedstawiciele awanturowali się na sesjach żądając referendum, oczekiwali odpowiedzi. Nadeszła
ona dnia 28 kwietnia bieżącego roku.
Projekt poselski ustawy o ustroju miasta
stołecznego Warszawy został wycofany
z sejmu.

Komentarz redakcyjny
Zadaniem Rady Gminy jest podejmowane rozwiązań najkorzystniejszych
dla większości mieszkańców. W ciągu
1. 2 8 kwietnia 2017 roku Prawo i Sprawiedliwość wycofało spod obrad Sejmu RP projekt
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
2. Większość samorządów wycofuje bezzasadne obecnie uchwały o referendach
3. Wszyscy nauczyciele szkoły podstawowej w Raszynie zachowają pracę
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REFORMA SZKOLNICTWA

Gmina Raszyn
gotowa
do reformy
Szkolnictwa

SZKOŁA
PODSTAWOWA
BUDYNEK

NR II

SZKOŁA
PODSTAWOWA
BUDYNEK

NR I

Pragniemy uspokoić, że żaden nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej bądź Gimnazjum nie straci pracy
z powodu reformy szkolnictwa w Gminie Raszyn.
W budynku nr I przewidziane są:
– trzy oddziały przedszkolne (68 dzieci),
– klasy od 1 do 6 (794 dzieci), rozważana jest możliwość
przeniesienia 6 klasy do budynku nr II.
W budynku nr II po dawnym Gimnazjum przewidziane są
klasy 7 (163 dzieci) oraz Gimnazjum 2, 3 (351 dzieci).
Powstanie nowoczesna, w pełni wyposażona szkoła
na miarę XXI wieku.
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POLITYKA OŚWIATOWA GMINY RASZYN

Polityka oświatowa Gminy Raszyn
Polityka oświatowa realizowana przez
władze samorządowe naszej gminy, jest
bardzo przemyślana. Główne kryterium
działań stanowi dopasowanie sieci placówek oświatowych, w szerokim znaczeniu tego słowa, do potrzeb obecnych
mieszkańców oraz tych, którzy zachęceni dobrymi warunkami życia osiądą
tu w niedalekiej przyszłości. Budowane
obiekty zaspokoją obecne i przewidywane potrzeby.

są wyższe niż gdzie indziej) skutkują
wysokim poziomem nauczania i stabilnym zatrudnieniem. W rozwijających się
rejonach, a należą do nich obwody szkół
w Ładach i w Sękocinie, od kilku lat znacząco rośnie liczba uczniów. Chcąc zapewnić im jak najlepsze warunki kształcenia
i wychowania Wójt i Rada podjęli decyzje
o rozbudowie, przeznaczając na inwestycje oświatowe i wychowawcze lwią część
budżetu.

Perspektywy rozwojowe gminy

Budowa nowych przedszkoli

Gmina Raszyn, z uwagi na usytuowanie
na granicy z Warszawą, stanowi klasyczne
przedmieście z ładną, zadbaną zabudową
jednorodzinną i pięknymi ogrodami.
100% nieruchomości jest podłączonych

[

]

REALIZOWANE OD KILKU LAT
INWESTYCJE OŚWIATOWE,
KULTURALNE I SPORTOWE
UNIEZALEŻNIAJĄ GMINĘ
RASZYN OD WARSZAWY

do prądu i gazu i niewiele mniej do wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Na coraz
większym obszarze miejska kanalizacja
deszczowa zastępuje rolnicze melioracje. Niewątpliwym walorem jest czyste
powietrze (na terenie gminy nie ma przemysłu), wspaniała zieleń wraz z pięknym
Rezerwatem Przyrody Stawy Raszyńskie.
Ostatnie regulacje torów nalotu samolotów na Lotnisko Okęcie znacznie obniżyły hałas, a uruchomienie raszyńskiego
odcinka trasy S8 uczyniło al. Krakowską
niemal lokalną ulicą.
Od kilku lat inwestycje realizowane
przez miejscowy samorząd, stopniowo
uniezależniają gminę od Warszawy.
Mamy świetnie wyposażone i dobrze
działające Centrum Zdrowia, Centrum
Kultury, z imprez którego korzystają nie
tylko nasi mieszkańcy, ale coraz częściej
sąsiedzi, basen i sieć boisk oraz Świetlicę
Środowiskową. Dzięki tym instytucjom
mieszkańcy gminy coraz rzadziej szukają
leczenia i rozrywki w Warszawie.

Boom inwestycyjny
w raszyńskiej oświacie

Ostatnie kilka lat to w gminie czas
oświatowego boomu inwestycyjnego.
Od dawna nasze szkoły i przedszkola cieszą się dobrą opinią. Warunki materialne
(w gminie Raszyn nauczycielskie pensje
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Konsekwentnie realizowana polityka
oświatowa zaowocowała nowym przedszkolem przy ul. Lotniczej, budowanym
obecnie przedszkolem przy ul. Poniatowskiego w Raszynie oraz czterooddziałowym przedszkolem przy rozbudowanej
szkole podstawowej w Ładach. Cztery
nowoczesne przedszkola plus placówki
w Falentach, Sękocinie i Dawidach w pełni
zaspokajają obecne potrzeby w tej mierze
i tworzą pewną rezerwę. W dalszej przyszłości możliwa jest budowa nowego
przedszkola w Sękocinie Starym.

Rozbudowa szkół

Na pierwszy ogień poszła rozbudowa
szkoły w Sękocinie. W 2012 r. uczniowie rozpoczęli naukę w powiększonym
i generalnie wyremontowanym obiekcie. Następnie, zgodnie z polityką oświatową Wójta Andrzeja Zaręby i Rady
Gminy, podjęto decyzję o rozbudowie
szkoły w Ładach. To największa inwestycja w historii gminy Raszyn. W kompleksie powiększonej i zmodernizowanej
szkoły znajdzie miejsce czterooddziałowe przedszkole dla 100 dzieci, wielka
hala sportowa dla uczniów i sportowców

[

]

INWESTOWANIE W SZKOŁY,
PRZEDSZKOLA, KULTURĘ I SPORT
TO BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI
NASZEJ I NASZYCH DZIECI

z UKS Łady. Na parterze powstanie aula
widowiskowa służąca uczniom, rodzicom
i społeczności lokalnej, pod pieczą CKR.

Rozbudowa bazy sportowej

Podczas ostatnich wyborów wielu mieszkańców wyrażało potrzebę budowy
w gminie obiektu sportowego, który
pozwoliłby poszerzyć ofertę sportową.
Temat, podjęty przez Wójta i Radę,
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zaowocował decyzją o budowie nowoczesnej hali sportowej. Dotacja z Ministerstwa Sportu, pokrywająca prawie połowę
kosztów inwestycji, uczyniła decyzję bezdyskusyjną. Budowę rozpoczęto w tym
roku, a jej zakończenie przewidywane
jest w następnym. Wymiary i standard
hali sportowo-widowiskowej umożliwi
organizację dużych koncertów i zawodów
sportowych o klasie międzynarodowej.
W 2018r. baza sportowa gminy Raszyn
będzie imponująca: basen, 2 Orliki, Wronik, szkolna hala sportowa w Ładach oraz
hala widowiskowo-sportowa w Raszynie.
Jeśli dodamy 7 km ścieżek rowerowych,
które wkrótce powstaną, zainteresowani kulturą fizyczną będą mieli w czym
wybierać.

Podsumowanie

Polityka obecnych władz samorządowych
jest, jak widać, głęboko przemyślana.
Kolejne inwestycje rozwiązują istniejące
i przewidywane problemy. Dzięki wcześniej podjętym decyzjom jesteśmy przygotowani na zmiany, jakie wprowadza
reforma oświaty. W naszych przedszkolach są miejsca dla wszystkich 6-latków,
a od września dla wszystkich przedszkolaków. Niebawem wszyscy uczniowie
naszych szkół będą się uczyć na jedną
zmianę w nowocześnie wyposażonych
klasach i pracowniach. Ich rozwojowi
będzie też służyć bogata baza sportowa
i kulturalna. Polityka ta dotyczy również
starszej młodzieży i dorosłych, tak aby
wszyscy mogli realizować swoje potrzeby
na terenie gminy.
Małgorzata Kaiper

OPINIA MAZOWIECKIEGO
KURATORA OŚWIATY
20 marca br. do Pana Andrzeja Zaręby,
Wójta Gminy Raszyn wpłynęła pozytywna
opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty
w sprawie Uchwały Nr XXXIII/315/17
Rady Gminy Raszyn z dnia 27 lutego
2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
Mazowiecki Kurator Oświaty, po przeanalizowaniu treści uchwały, stwierdził,
że rozwiązania w niej zaproponowane są
zgodne z obowiązującym prawem oraz
zapewniają możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

RADA GMINY RASZYN

XXXV Sesja Rady Gminy Raszyn

Przewodniczący zarządów Osiedli, Sołtysi i goście Ⓒ J. Kaiper

27 kwietnia odbyła się XXXV Sesja Rady
Gminy Raszyn. Po serii poprzednich, trudnych sesji wydawało się, że ta przebiegać
będzie spokojnie. Nic bardziej mylnego.
Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu
porządku obrad, uchwalono protokoły
trzech poprzednich sesji i zapoznano się
z „Oceną zasobów społecznych” przedstawionych przez kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej panią Elwirę
Rogowską. Z podanych, optymistycznych
informacji wynikało, że tak jak w całym
kraju odnotowujemy w naszej gminie
spadek bezrobocia i ubóstwa oraz niewielki wzrost demograficzny. Na pytanie o wpływ programu 500+ na poprawę
sytuacji pani Kierownik oświadczyła,
że jest on możliwy, jednak ze stanowczą
opinią na ten temat należy jeszcze trochę
poczekać.
Następnie Rada przyjęła nowy regulamin korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz dwie
uchwały w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wypędy obszar II oraz we
wsi Falenty w rejonie ulicy Poniatowskiego. W dalszej części obrad zmieniono
uchwałę z poprzedniej sesji w sprawie
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody oraz wyrażono
zgodę na zawarcie Aneksu nr 5 w sprawie powierzenia gminie Lesznowola
zadań w sprawie transportu zbiorowego.
Zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku
Województwa Mazowieckiego w sprawie
likwidacji i ponownego powołania aglomeracji Raszyn. Uchwałami dokonano
zmian w budżecie na rok 2017 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn.
Ostatnie głosowanie tej sesji dotyczyło
poparcia starań Zarządu Szpitala Kolejowego w Pruszkowie w sprawie włączenia

wyżej wymienionej placówki do trzeciego
stopnia poziomu zabezpieczeń.

Sprawozdanie Wójta
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
przedstawił główne inwestycje prowadzone obecnie na terenie gminy Raszyn.
Poinformował zgromadzonych o tym, że:
– Ośmiooddziałowe przedszkole
w Raszynie przy ul. Poniatowskiego jest
już w fazie wykończenia i wszystko wskazuje na to, że wykonawcy dotrzymają
wszystkich terminów zawartych w umowie. Wójt zaproponował, aby podczas
następnej, wyjazdowej sesji radni i sołtysi
spotkali się w tym właśnie obiekcie, aby
na własne oczy przekonać się o postępach
w budowie.
– Wykonawcy hali sportowo widowiskowej nie tylko nadrobili czas stracony
w wyniku silnych mrozów, ale obecnie,
w związku z dobra pogodą, wyprzedzają
harmonogramy.
– Rozbudowa szkoły podstawowej
w Ładach, następuje zgodnie z planem,

pomimo trudności z wylewaniem fundamentów sali sportowej.
– W ramach programu kanalizowania
gminy z udziałem środków z UE, ekipy
budowlane wkroczyły na teren Sękocina
Starego, gdzie budują sieć kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Prace potrwają
do 2018 roku.
– Rozpoczęła się przebudowa ulicy
Szkolnej w Raszynie. Prace odbywają się
w podziale na etapy, żeby jak najmniej
utrudnić życie mieszkańcom. Zgodnie z umową potrwają do końca września 2017r. Jest to inwestycja, która uzyskała duże dofinansowanie zewnętrzne.
W najbliższym czasie zostanie podpisana
umowa na dofinansowanie ½ kosztów.
Informując o inwestycjach w gminie
przedstawił budowy, które na naszym
terenie wykonał i wykona jeszcze powiat
pruszkowski. Obecne władze powiatu
przeznaczają na drogi w gminie Raszyn
wyjątkowo, w porównaniu z poprzednimi kadencjami, wysokie fundusze.
Wójt pogratulował naszym radnym
powiatowym skuteczności w dopominaniu się o raszyńskie interesy. Wymienił
poszerzone mostki przy ul. Leszczynowej, wybudowane już rondo na skrzyżowaniu Falęckiej, Wygody i Olszynowej,
które uczyniło bezpiecznym przejazd tym
fragmentem ważnej trasy oraz zapowiedział budowę ulicy Źródlanej w Falentach, która należy do powiatu.
Na koniec omawiania inwestycji
powiedział o dotacji przyznanej na odbudowę Austerii, która ma pokryć trzy
czwarte przewidzianych kosztów.
W skrócie opisał różnorodne wydarzenia związane z obchodami Dni Raszyna.

Rada Gminy Raszyn Ⓒ J. Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

Opozycja przedstawia
swój punkt widzenia
Na początku sesji i na jej końcu opozycja
gminna, reprezentowana głównie przez
pana Jacka Wiśniewskiego i gościnnie
przez panią Kamilę Gasiuk-Pihowicz
posłankę partii Nowoczesna, wystąpiła
z postulatem, aby radni wprowadzili
do porządku obrad oraz przyjęli uchwałę
w sprawie referendum o niewłączaniu
gminy Raszyn do Metropolii Warszawskiej. Radni sprzeciwili się tej propozycji, ponieważ uznali, że wystarczające
w obecnej chwili jest ich Stanowisko przyjęte 16 lutego br. przez aklamację, wsparte
również przez Wójta, rozesłane do Sejmu,
Senatu, Prezydenta, wielu innych organów naszego państwa oraz ogólnopolskiej prasy. Stwierdzili, że jeśli projekt
poselskiej ustawy, którego procedowanie zostało zawieszone po kilku dniach
od wprowadzenia, wróci pod obrady
Sejmu, zdążą ogłosić gminne referendum
w tej sprawie. Uznali, że obecnie należy
czekać na reakcję, ponieważ przedwczesne działania mogłyby narazić gminę
na niepotrzebne, a wysokie koszty. Stanowisku Rady Gminy sprzeciwiła się opozycja. Mimo że pani Kamila Gasiuk‑Pihowicz posłanka partii Nowoczesna
z wielkim zaangażowaniem namawiała
Radnych do podjęcia uchwały o gminnym referendum, to osiągneła odwrotny
efekt. I mimo, że robiła to długo nie zdołała przekonać Rady. Po jej wyjściu temat
kontynuował jeden z członków Komitetu
Referendalnego pan Jacek Wiśniewski.

WYJAŚNIENIE
W związku z powtarzającymi się kłamstwami pod moim adresem, jakobym na czas
wyborów zameldował u siebie wiele osób, przedstawiam dokument wydany przez
Urząd Gminy Raszyn rozstrzygający wszelkie pomówienia, godzące w moje dobre imię.

W 1999 r. pan Jacek Wiśniewski
zapisał Gminę Raszyn
do „Metropolii Warszawskiej”
W odpowiedzi Wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba pokazał Radzie dokument
z 25 listopada 1999 roku, czyli z czasów,
gdy pan Wiśniewski był radnym, a co
więcej był w Zarządzie Gminy Raszyn,
z którego wynika, że Raszyn jest już
w Metropolii Warszawskiej, a trafił tam
dzięki aktywności między innymi pana
Wiśniewskiego.
(Uchwałę nr 75/XVIII Rady Gminy
w Raszynie z dnia 25 listopada 1999 roku
publikujemy na górze strony).
Jacek Kaiper
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Tadeusz Pawlikowski

POWIATOWA RADA ROZWOJU

Radna Powiatu Pruszkowskiego – Katarzyna Klimaszewska – powołana
na stanowisko Vice Przewodniczącej Powiatowej Rady Rozwoju
W dniu 12 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rozwoju. Jest to pierwsza taka inicjatywa
w Polsce. Posiedzenie miało charakter
inauguracyjny, na którym gremium się
ukonstytuowało oraz wybrano Zarząd.
Starosta Pruszkowski, Pan Maksym
Gołoś, na wstępie powiedział, iż istotą
tej inicjatywy jest rozwój wszelkich
aspektów społecznych dla mieszkańców
naszego powiatu. Podkreślił, że potrzebujemy energii, która ma wpłynąć na rozwój gmin wchodzących w skład powiatu,
jednostek samorządu terytorialnego oraz
środowisk organizacji pozarządowych
i przedsiębiorstw lokalnych.
Powiatowa Rada Rozwoju, która ma
być organem wspierającym Radę Powiatu
Pruszkowskiego w realizacji założeń
„Strategii Powiatu Pruszkowskiego
na lata 2015-2025”, wpisuje się doskonale w założenia Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętego przez
Radę Ministrów.
Gościem honorowym inauguracyjnego posiedzenia Rady Rozwoju był
Jarosław Orliński, Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych
w Ministerstwie Rozwoju. Jarosław
Orliński podkreślił w swoim wystąpieniu
innowacyjny charakter podjętej inicjatywy i wskazał nowo powstałą Radę Rozwoju jako wzór dla pracy i działań innych
powiatów w Polsce. Rada Rozwoju ma
stanowić forum konsultacyjne dla formułowania celów strategicznych oraz
metod ich osiągania dla Powiatu Pruszkowskiego. W swoim założeniu ma stanowić miejsce wymiany pomysłów i koncepcji, doświadczeń i wiedzy pomiędzy
przedstawicielami powiatu, gmin, stowarzyszeń, samorządowców, urzędników

Prezydium Powiatowej Rady Rozwoju Ⓒ arch. pow. pruszkowskiego

oraz specjalistów z różnych dziedzin życia
społecznego.
Wskazano 5 kluczowych obszarów
działania Rady Rozwoju, jako pięć najistotniejszych sfer naszego życia, tj.
1)	wysoki kapitał ludzi i społeczny jako
podstawa rozwoju gospodarczego
2)	przyjazne mieszkańcom rozwiązania
komunikacyjne
3) bezpieczeństwo i różność szans
mieszkańców
4)	w ysoki standard zamieszkania
i wypoczynku
5)	sprawna i otwarta na mieszkańców
komunikacja
W Radzie Rozwoju zasiadają osoby,
które czują się odpowiedzialne za rozwój
powiatu pruszkowskiego i gmin wchodzących w skład powiatu. Skład Powiatowej Rady Rozwoju to Starosta Pruszkowski oraz 4 Radnych Powiatowych,
Zastępca Prezydenta Pruszkowa, Burmistrzowie oraz Wójtowie Gmin z powiatu
pruszkowskiego, czyli Raszyna, Brwinowa,
Piastowa i Michałowic, Prezesi i Przedstawiciele strategicznych w powiecie Stowarzyszeń i Organizacji NGO, Dyrektor
Szpitala Powiatowego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Komendant Powiatowej Policji w Pruszkowie,
Komendant Powiatowej Państwowej

Obrady Powiatowej Rady Rozwoju Ⓒ arch. pow. pruszkowskiego

Straży Pożarnej w Pruszkowie, Naczelnicy
strategicznych w powiecie Wydziałów.
Członkowie Rady Rozwoju będą pracować nad wskazanymi obszarami w grupach, do których przypisano poszczególne osoby.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia ukonstytuował się Zarząd, w skład
którego zostali powołani:
– Przewodniczący – Starosta Pruszkowski – Maksym Gołoś
– Pierwsza Vice Przewodnicząca – Katarzyna Klimaszewska (Radna Powiatu
i Przewodnicząca Komisji Budżetu
i Finansów w Powiecie)
– Druga Vice Przewodnicząca – Małgorzata Pachecka (Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”).
W podsumowaniu pierwszego posiedzenia wybrany Zarząd podkreślił,
że praca do wykonania jest ogromna
i ma służyć rozwojowi uchwalonej przez
Radę Powiatu Strategii na lata 2015-2025,
z naciskiem na wskazane pięć obszarów
działań.
Cieszymy się, że w Powiatowej Radzie
Rozwoju mamy swoich przedstawicieli z Raszyna – Wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zarębę oraz Radną Powiatu
Pruszkowskiego Katarzynę Klimaszewską. Tym bardziej, że jest to pierwsza taka
inicjatywa w Polsce.
Po powołaniu na stanowisko Vice Przewodniczącej Rady Rozwoju Katarzyna
Klimaszewska podsumowała: „To dla
mnie wielki zaszczyt i kolejne wyzwanie
aktywnej, samorządowej pracy w Powiecie Pruszkowskim na rzecz naszych Mieszkańców i Raszyna”.
Jacek Kaiper, Redaktor Kuriera Raszyńskiego

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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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NAJWIĘKSZY FRONT INWESTYCYJNY w DZIEJACH GMINY.
Nowe rondo w Falentach
W miejscu bardzo niebezpiecznego skrzyżowania Falenckiej,
Wygody i Olszynowej powstał nowy, bezpieczny wjazd na teren
gminy Raszyn. 11 maja dokonany został odbiór techniczny.
Obecny na rondzie Wójt Andrzej Zaręba pogratulował wykonawcom i podkreślił zasługi naszych radnych powiatowych Katarzyny Klimaszewskiej, Mirosława Chmielewskiego i Magdaleny
Karpiniak, dzięki którym inwestycja powiatowa o wartości miliona
siedmiuset tysięcy złotych już służy mieszkańcom. O randze tej
inwestycji dla bezpieczeństwa ruchu świadczy obecność w trakcie
odbioru technicznego starosty pruszkowskiego Maksyma Gołosia.

Codziennie tysiące samochodów © J. Kaiper

Iwestycja ważna dla powiatu i gminy
© J. Kaiper

Testowanie „zebry” © J. Kaiper

Rondo w całej okazałości © J. Kaiper

Ścieżki rowerowe
Złote Łany wjazd na ścieżkę © J. Kaiper

Dnia 11.05.2017 r. Urząd Gminy Raszyn rozpisał przetarg nieograniczony na wykonanie ścieżek rowerowych w ramach czterech zadań. Rozpatrzenie ofert nastąpi 26 maja.
Już w przyszłym roku mieszkańcy Gminy Raszyn skorzystają z 7,125 km ścieżek rowerowych. Zostaną one
wybudowane w oparciu, o hojne dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 5,3 mln złotych, w ramach
programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Mobilność miejska w ramach ZIT” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Koszt całej inwestycji szacowany jest
na 6,7 mln Czyli Gmina dołoży do wielkiej inwestycji zaledwie 1,4 mln.
O ścieżki rowerowe wzbogacą się ulice:
ZADANIE 1 – Aleja Krakowska od Południowej Obwodnicy Warszawy
do ulicy Nadrzecznej 2244 mb,
ZADANIE 2 – ulica Pruszkowska 807,5 mb,
ZADANIE 3 – ulice: Stadionowa, Raszyńska i Warszawska 2108,5 mb,
ZADANIE 4 – ulice: Warszawska (cd), Górna i Złotych Łanów 1963,5 mb.

Złote Łany zjazd ze ściezki © J. Kaiper

Austeria
Wszystko wskazuje na to, że wraz z uzyskaniem dotacji w wysokości 3 148 849zł od
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach regionalnego
Inżynier Kontraktu ustalony © M. Kucharski
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, sprawa
remontu i adaptacji Austerii ruszyła z miejsca. Kolejno załatwiane są sprawy, których efekt poznamy w przyszłym roku.
Tym razem podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania budowlanego w ramach projektu
pod nazwą: Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej” z konsorcjum firm: Hanisan Janina
Nowakowska z Warszawy i Powiernictwo Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek w Rumi. Kwota kontraktu
wynosi 113 116 zł brutto. Dalszym etapem będzie przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji przestrzennej całego kompleksu. Kolejnym, realizacja odbudowy głównego budynku Austerii.
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NAJWIĘKSZE DOFINANSOWANIE ze ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH. Na REALIZOWANE INWESTYCJE
JUŻ UZYSKANO DOFINANSOWANIE 38 mln zł.
Rozbudowa szkoły podstawowej w Ładach
Od grudnia zeszłego roku trwa rozbudowa szkoły podstawowej w Ładach rozłożona na kilka
etapów wykonawczych. Jest to największa i najkosztowniejsza inwestycja w historii gminy
Raszyn. Celem, który przyświecał Wójtowi i Radzie Gminy
przy podejmowaniu decyzji było stworzenie placówki
oświatowo-wychowawczej dla dzieci, pełniącej dodatkowo
funkcję społeczne i kulturalne dla okolicznych mieszkańców. „Decyzja o rozbudowie, tym bardziej wydaje się uzasadniona, że w Dawidach, Dawidach Bankowych i Ładach
najszybciej w Gminie przybywa domów jednorodzinnych
a co za tym idzie, mieszkańców dużych i małych. Zaniechanie w tej sprawie doprowadziłoby do podobnych kłopotów,
Tuż przed rozbiórką © J. Kaiper
z którymi od lat borykają się rodzice i dzieci w sąsiednich
gminach” – twierdzi Wójt pan Andrzej Zaręba.
– Rozbudowana szkoła będzie miała wystarczająco dużo
miejsca, aby lekcje odbywały się na jedną zmianę.
– Wielka sala gimnastyczna służyć będzie zarówno ćwiczeniom uczniów, jak i zawodom sportowym pod patronatem UKS Łady.
– Aula przystosowana do potrzeb szkolnych wykorzystywana będzie przez mieszkańców do spotkań sąsiedzkich,
Przedszkole w częściach © J. Kaiper
występów artystycznych, nad czym pieczę deklaruje CKR.
– Od strony ulicy Miklaszewskiego w kompleksie szkolnym powstaje czterooddziałowe nowoczesne przedszkole, które ostatecznie rozwiąże problem braku miejsc
przedszkolnych w tej części gminy. Przedszkole w Ładach
powstaje w cieniu przedszkola w Raszynie, mniej się o nim
pisze i mówi. Nawet ja pisząc tu o rozbudowie szkoły
umieszczam je na końcu. Może dlatego, że jest o połowę
mniejsze, a może dlatego, że powstaje wraz ze szkołą.

Przedszkolny korytarz © J. Kaiper

Podniebny korytarz © J. Kaiper

Sklepienia, zbrojenia © J. Kaiper

Solidny fundament pod salą © J. Kaiper

Ulica Szkolna w przebudowie
Przebudowę ulicy Szkolnej w Raszynie na własnej skórze zdążyli odczuć nie tylko
interesanci Urzędu Gminy, ale i rodzice podwożący uczniów do szkoły. Prace
potrwają do września. Wykonawca daje jednak nadzieję, że przy sprzyjających
warunkach zakończy budowę przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Kiedyś jednak te prace trzeba zrobić, a widząc ich zaawansowanie można
Tu zdejmują asfalt © J. Kaiper
sądzić, że największy bałagan przypadnie w wakacje. Tak to jest, gdy trwa inwestycja są kłopoty, gorzej jednak gdy jej nie ma.
Potem będzie jak w bajce: siedmiometrowa jezdnia z kostki aż do Alei Krakowskiej, chodniki po obu jej stronach wraz ze ścieżką rowerową długości 338 metrów,
a pod spodem odwodnienie, sieć wodociągowa, sanitarna oraz teletechniczna.
Z góry oświetli ulicę osiem latarni podłączonych do zasilania kablem podziemnym.
Przypominam, przebudowę wykonuje firma FAL-BRUK z Warszawy, która
wygrała przetarg oferując cenę 1 757 825.37zł netto. Należy dodać, że na tę inwestycję Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 936 272 zł przy założonym koszcie przebudowy 2 213 091 zł ramach programu: Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 od Ministerstwa Infrastruktury
A tu podkład gotowy © J. Kaiper
i Budownictwa z rąk Wojewody Mazowieckiego.
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GMINA RASZYN ZMIENIA SWOJE OBLICZE.
BĘDZIEMY ŻYLI NOWOCZEŚNIE I WYGODNIE.
Budowa Hali Sportowej
Hala sportowa w Raszynie widniała w wielu programach wyborczych poprzednich samorządów. Zawsze brakowało pieniędzy. Tym razem, dzięki programowi funkcjonalno-użytkowemu fachowo sporządzonemu przez panią dyrektor GOS Katarzynę Klimaszewską, Gmina
Raszyn otrzymała wielomilionowe dofinansowanie (7 mln zł) z Ministerstwa Sportu pokrywające znaczną część wydatków związanych z budową. Decyzja stojąca przed samorządem nie
była łatwa, ponieważ gminny budżet był już mocno
napięty wielkimi inwestycjami w oświatę. Jednocześnie wiadome było, że teraz albo nigdy, albo w dalekiej
przyszłości. Po wielu naradach i wyliczeniach zdecydowano podjąć wysiłek. Przeważyła opinia, że wraz
Jakie to wielkie © J. Kaiper
z nową halą gmina uzyska nową moc konieczną do
rozwoju sportu, stworzy miejsce przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
którzy często korzystali z oferty gmin ościennych albo wcale. Wójt i Rada Gminy
wygospodarowali środki w budżecie i w grudniu ubiegłego roku budowa ruszyła.
Boisko w hali pod niebem © J. Kaiper
Dlaczego hala jest tak ważna? Bo:
– Hala sportowa zapewni miejsce dla uprawiania przynajmniej ośmiu dyscyplin
sportowych.
– Wzmocni lokalne środowisko sportowe.
– Stworzy w Raszynie miejsce, w którym
będą mogły odbywać się zawody sportowe na poziomie lokalnym, krajowym
i międzynarodowym.
– Umożliwi występy znanych muzycznych
zespołów młodzieżowych i popularnych
Ciągle budują © J. Kaiper
artystów sceny polskiej, dla których sala
Parking nabiera kształtu © J. Kaiper
widowiskowa CKR jest zbyt mała.
– Hala, dzięki wynajmom do zawodów
sportowych, imprezom komercyjnym,
wystawom i targom pokryje w znacznej
części swoje koszty utrzymania, a być może
przyniesie dochód.
– Pomoże w podniesieniu Gminy Raszyn
do rangi najlepszego samorządu
na Mazowszu.
Po przekątnej boiska © J. Kaiper

Murowanie od środka © J. Kaiper

Ulica Źródlana
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ulica Źródlana od 19.05 2017r stała się placem budowy.
Frezarki zdejmują stary asfalt, a pracownicy za pomocą młotów pneumatycznych odsłaniają
pokrywy studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodnych. Jak twierdzi przedstawiciel firmy Falbruk nowa nawierzchnia będzie gotowa już w połowie czerwca. Mieszkańców czekają wprawdzie duże niewygody za to krótko.
To kolejna inwestycja powiatu pruszkowskiego w gminie Raszyn. Tak wielu inwestycji powiatowych i to jedna za drugą, jeszcze u nas nie było. Widać, że nasi Radni powiatowi są bardzo skuteczni.

Inspekcja z gminy i powiatu
© M. Kucharski

Falenty Duże, ul. Źródlana © J. Kaiper
10
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PONAD 65 mln zł na INWESTYCJE
REALIZOWANE TYLKO w 2017 r.

Kanalizacja
w Sękocinie Starym
Zgodnie z wyborczymi obietnicami, gdy tylko ukończono budowę
Kanalizacja ulica Starowiejska © J. Kaiper
Tu już jest © J. Kaiper
Obwodnicy Raszyna, kanalizacja
dotarła do Sękocina Starego. Do 30 kwietnia 2018 roku, w ramach V fazy projektu realizowanego z udziałem
UE, w Sękocinie Starym wybudowane zostanie, 4162 mb kanalizacji sanitarnej i 1419 mb kanalizacji deszczowej.
Za 5 141 890 zł brutto podjęła się tego zadania firma KANWOD Wiesław Tarczyński z Węglewa, oferując dodatkowo 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane usługi i materiały. Ulica Lee Marvina już skanalizowana. Odcinkowe
roboty trwają przy ulicy Starowiejskiej i Wiklinowej. Za tydzień w ulicy Podleśnej. Niestety prace pod kościołem
zbiegły się w czasie z terminem pierwszej Komunii Świętej.
Jednak prawdziwe kłopoty komunikacyjne dla mieszkańców rozpoczną się, gdy prace przy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej przesuną się na główne trakty. Wykonawcy
proszą o wyrozumiałość.
Wszędzie tak było. W przyszłym roku finał prac. Warto
pocierpieć.

Kanalizacja pod kościołem © J. Kaiper

Kanalizowanie Wiklinowej

Łazienki w glazurze © J. Kaiper

Ośmiooddziałowe przedszkole w Raszynie
Budowa ośmooddziałowego przedszkola w Raszynie dobiega końca. Już pod koniec czerwca
2017 budowlańcy rozpoczną odbiory techniczne, tak aby z początkiem września przedszkolaki
mogły własnymi nogami testować ich solidność. Nowoczesny obiekt zaprojektowano dla dwustu dzieci na miarę dwudziestego pierwszego wieku. Do nowego przedszkola przejdą wszystkie Południowa elewacja przez okno © J. Kaiper
dzieci z „blaszaka” obok szkoły podstawowej w Raszynie, a w przyszłości z przedszkola przy
ulicy Godebskiego. Pozostałe 150 miejsc zarezerwowane jest dla dzieci, które w pierwszym terminie nie dostały się
do gminnego przedszkola. Nowy obiekt wraz z czterooddziałowym przedszkolem w Ładach rozwiąże problem z brakiem miejsc przedszkolnych dla najmłodszych Raszynian, na najbliższe dziesięciolecie.

Hol głowny © J. Kaiper

Hol główny prawie otynkowany © J. Kaiper

Osłony grzejników już są © J. Kaiper

strony „INWESTYCJE” redaguje Jacek Kaiper
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Wieczór z historią: „Wołyń i Małopolska
Wschodnia w latach 1938-1943 –
przyczyny tragedii”

II Edycja Konkursu Historycznego pt.
„Wokół Bitwy pod Raszynem”
W ramach Dni Raszyna odbył się 20 kwietnia po raz kolejny
w CKR konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum z naszej gminy. Poza zagadnieniami związanymi
z bitwą pod Raszynem, konkurs obejmował również czasy
Insurekcji Kościuszkowskiej, a w szczególności postać Tadeusz
Kościuszki. W cztero-etapowym konkursie do finału zakwalifikowały się drużyny Szkoły Podstawowej w Raszynie (obrońca
pucharu) i Gimnazjum nr 1 w Raszynie. Po zaciętej i emocjonującej rywalizacji tym razem zwyciężyła drużyna gimnazjum.
Dodajmy jeszcze, że w jury, podobnie jak w roku ubiegłym,
zasiadał przedstawiciel Muzeum Historii Polski, który wręczył
wszystkim uczniom upominki przygotowane przez muzeum.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni książką pt. „Konstytucja 3-go maja”, zawierającą m.in.
oryginalny tekst konstytucji, a finaliści dodatkowo pamiątkowymi medalami.

W tym stałym historycznym cyklu prowadzonym w Centrum
Kultury Raszyn, zaproponowaliśmy tym razem temat dotyczący
relacji polsko-ukraińskich w okresie bezpośrednio poprzedzającym Rzeź Wołyńską, jak i czasu samej rzezi. Prelekcję wygłosił historyk i reżyser filmowy p. Dariusz Srzednicki. Poruszana
problematyka jest bardzo złożona i budzi ogromne emocje
zarówno po polskiej jak i ukraińskiej stronie. Próbą odtworzenia tamtych wydarzeń jest znakomity film pt. „Wołyń”w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, który został zaprezentowany
następnego dnia w CKR.

Wernisaż wystawy fotograficznej II edycji /2017/ Konkursu
pt. „Ziemia Raszyńska w obiektywie”
23 kwietnia, w ramach obchodów Dni Raszyna 2017 r. w Galerii Q
Centrum Kultury Raszyn odbył się wernisaż wystawy fotografii
zgłoszonych do drugiej edycji Konkursu Fotograficznego pt.
„Ziemia Raszyńska w obiektywie” oraz oficjalne ogłoszenie
nazwisk laureatów. Uroczystego otwarcia dokonał Pan Mariusz
Smolicha, dyrektor Centrum Kultury Raszyn a honorowym
gościem był wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba.
Do Konkursu przystąpiło 13 autorów i 40 prac fotograficznych.
Wszystkie zostały wykonane w technice cyfrowej. Każdy
uczestnik mógł złożyć maksymalnie 4 prace. Jury CKR przyznało
3 pierwsze miejsca i 2 wyróżnienia.
Galeria Q Centrum Kultury Raszyn serdecznie zaprasza
na aktualną wystawę malarstwa młodej artystki, absolwentki
ASP w Warszawie, Justyny Więsek pt. „Zmierzch”. Prezentowane
prace składają się z trzech cykli, „Kosmos”, „Nokturny”, „Twarze”,
zostały wykonane w różnych technikach malarskich: farby olejne
na płótnie, batik, gobelin. Wystawę można oglądać do 6 czerwca.
12
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Laureaci konkursu:
I MIEJSCE – ARTUR WÓJCIK
za pracę pt. „Zimowa impresja” /2009/ fot. cyfrowa
II MIEJSCE – MICHAŁ MISZUŁOWICZ
za pracę pt. „Droga” /2017/ fot. cyfrowa
III MIEJSCE – WOJCIECH DOMAGAŁA
za pracę pt. „Raszyn. Austeria” /2017/ fot. cyfrowa
Wyróżnienia:
– TOMASZ WYSZOMIERSKI
za pracę pt. „Nie tak dawno temu” /2014/ fot. cyfrowa
– KUBA BARAN
za pracę pt. „Serce Raszyna” /2017/ fot. cyfrowa

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
I TURNIEJ PIŁKARZYKÓW
W sobotę do Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Raszyn i Turnieju

Piłkarzyków stanęło 44 zawodników.
Część z nich uczestniczyła w obydwu.

Turniej Tenisa Ⓒ arch. świetlika

Turniej Piłkarzyków Ⓒ arch. świetlika

Dekoracja najlepszych Ⓒ arch. świetlika

Walka była zacięta, bo też było o co
walczyć. 5 pucharów trafiło do zdobywców I miejsc, 15 medali i atrakcyjne
nagrody rzeczowe do zdobywców I, II
i III miejsca, a wszyscy uczestnicy dostali
dyplomy i drobne upominki. Nagrody
wręczał Wójt Andrzej Zaręba oraz
p. Darek Murawski - instruktor, pomysłodawca i główny organizator imprezy.
Wspaniałą robotę zrobiło też Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich ARKA
z Raszyna, którego członkowie, ubrani
czerwono żółte koszulki, zdominowali
Świetlicę, widoczni wszędzie. Byli też
sponsorami wspaniałych nagród rzeczowych i poczęstunku, który podtrzymywał siły walczących zawodników,
a p. Artur Kozieł poprowadził Turniej Piłkarzyków. Bardzo dziękuję im za pomoc,
szczególnie, że sami wyszli z inicjatywą.
Z wynikami turniejów i zdjęciami można
zapoznać się na www.facebook.com/
swietlicarybie/. Gratulujemy!!!

Wernisaż wystawy Eweliny Straszewicz
„Na jawie i we śnie”
W niedzielę p. Ewelina Straszewicz
zaprosiła nas do Świetlika na wystawę
„Na jawie i we śnie”, którą pokazała świat
swoich pasji. Wysokie autorytety orzekły,
że amatorskie prace p. Eweliny wcale nie
są amatorskie, że ma prawdziwy talent,
a inspiracje wielkich mistrzów wykorzystuje do pokazania własnej, oryginalnej miłości do sztuki i wizji świata.
W Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”
w Rybiu był to pierwszy prawdziwy wernisaż ze wszystkimi atrybutami imprezy
tego typu: prace p. Eweliny – bogate
tematycznie i tworzone w różnorodnych
technikach, folder, kwiaty, poczęstunek

i oczywiście goście – głównie przyjaciele
od wspólnej pasji. Była p. Saida Siczek,
malarka i instruktorem zajęć malarstwa
i rysunku w Świetlicy, był p. Włodzimierz
Kowalski, absolwent Wydziału Malarstwa
warszawskiej ASP, który prowadzi zajęcia w CKR, była też wspomniana wcześniej Aleksandra Miszułowicz, historyk
sztuki i grafik, która przygotowała folder
z wystawy i fachowo oceniła prace. Panią
Ewelinę wspierali: mąż i syn Emil, również utalentowany plastycznie, którego
kilka prac mogliśmy obejrzeć na wystawie. I byli jej przyjaciele, których pasją
jest również twórcze przeżywanie życia.

Była to bardzo udana impreza, szkoda
tylko, że z uwagi na brak stałego miejsca,
z większością obiektów musieliśmy się
pożegnać już wczoraj.
Na stronie facebook.com/swietlicarybie
można obejrzeć zdjęcia z wystawy.

Autorka i nauczyciel Ⓒ M. Kaiper
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ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

Kwiecień. Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu w Gminie Raszyn
2. kwietnia na całym świecie obchodzony
jest Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu,
którego celem jest zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat
autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się dotknięci
schorzeniem i ich najbliżsi. W akcję
pod hasłem ŚWIEĆ, EDUKUJ, WSPIERAJ, jak co roku włączyły się placówki
edukacyjne z naszej gminy, ponieważ
wielu naszych małych mieszkańców ma
zdiagnozowany autyzm.

Przedszkole pod Topolą z wizytą u ks. Z. Karasia
Ⓒ arch. przedszkola

Na czym polega
specyfika autyzmu?
Autyzm jest całościowym zaburzeniem
rozwojowym o podłożu neurologicznym, które powoduje zaburzenia relacji
społecznych i kontaktu oraz trudności
w podporządkowaniu się regułom społecznym z powodu braku ich zrozumienia.
Nierzadko towarzyszy mu niski poziom
koncentracji uwagi na osobach i czynnościach, stereotypowe zachowania, podwyższony próg wrażliwości sensorycz
nej, pobudzenie ruchowe czy labilność
emocjonalna. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się często już u niemowląt,
ale zawsze są widoczne przed ukończeniem 3 roku życia. Można go zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, ale często
rozpoznaje się go dopiero u nastolatków,
a nawet osób dorosłych. Nie leczony może
prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń
funkcjonowania, dlatego im więcej o zjawisku wie społeczeństwo, tym większa
szansa wczesnej diagnozy i skutecznej
terapii.

Z wizytą u Wójta A. Zaręby. Przedszkole pod Topolą.

Przedszkole pod Topola u Przewodniczącego RGR
D. Marcinkowskiego Ⓒ  arch. przedszkola
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Przedszkole pod Topolą w CKR Ⓒ arch. przedszkola

Obchody Dnia Wiedzy
na Temat Autyzmu
w placówkach edukacyjnych
Nasze Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”, które od lat promuje ideę integracji w środowisku lokalnym, raz kolejny, z inicjatywy dyrektor
pani Hanny Pasterskiej i grona pedagogicznego, zorganizowało obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu.
W naszą inicjatywę, też po raz kolejny,
włączyły się gminne placówki edukacyjne. Nikt „nie był zielony w sprawie
autyzmu”. Wszyscy byliśmy ubrani na niebiesko, a nasz budynek i pomieszczenia
tonęły w błękicie. Przedszkolaki poznały
„Historię Marii, dziewczynki, która lubi
mieć plan”, na podstawie której dowiedziały się, jak dziewczynka postrzega
świat, z czym ma problemy, w jaki sposób
może się komunikować z otoczeniem oraz
jak ważna jest dla niej przewidywalność
i powtarzalność sytuacji. Dzieci poprzez
doświadczenia sensoryczne mogły przenieść się do świata autyzmu i poczuć
jak poszczególne zmysły zniekształcają
odbiór rzeczywistości. Powstały także
wyjątkowe prace plastyczne. Z wiedzą
o autyzmie dzieci wyszły na zewnątrz:
odwiedziły m.in. Urząd Gminy Raszyn,
Centrum Medyczne Raszyn, Kościół Parafialny, Komisariat Policji, Straż Pożarną,
CKR, serwis Opla, GOS, Bibliotekę, Bank
i Urząd Pocztowy. Rozdawały ulotki,
balony, koszulki, przypinki. A wszystko
po to, by nauczyć, że dzieci z autyzmem
nie są niegrzeczne, rozkapryszone lecz
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inne i potrzebują więcej czasu na naukę
komunikacji społecznej.
W Przedszkolu nr 2 „W Stumilowym Lesie” , w Bajkowym Przedszkolu
w Dawidach, w Szkole Podstawowej
w Raszynie, w szkole Podstawowej
w Sękocinie, Gimnazjum, Centrum Kultury Raszyn, Świetlicy Środowiskowej
Świetlik w Rybiu i Gminnym Ośrodku
Sportu wiele dzieci, nauczycieli i pracowników ubrało się tego dnia na niebiesko
solidaryzując się z osobami z autyzmem.
Był to czas na pogłębienie i uporządkowanie wiedzy, zweryfikowanie własnej
postawy, refleksję nad naszą otwartością
na innych. Za pomocą różnorodnych środków: książek, zabaw, filmów, opowiadań,
prezentacji multimedialnych, prac plastycznych i dyskusji dzieci i dorośli zagłębiali się w tajniki autyzmu. W różnorodnych formach dzieci uczyły się, że każdy
człowiek jest inny i każdy zasługuje
na szacunek, więc wskazana jest chęć
zrozumienia i akceptacji czyjejś odmienności, a nie jej odrzucanie.

Przedszkole pod Topolą w Komisariacie Policji
Ⓒ arch. przedszkola

Przedszkole pod Topolą w Bibliotece
Ⓒ arch. przedszkola

Bardzo dziękujemy wszystkim za włączenie się w obchody Światowego Dnia
Wiedzy na Temat Autyzmu, a zarazem
okazanie solidarności dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Warto pamiętać,
że autyzm nie znika, ale dzięki akceptacji,
wiedzy, wsparciu można poprawić jakość
życia osób z takim zaburzeniem. Hasłem
ŚWIEĆ, EDUKUJ, WSPIERAJ zachęcamy
do włączenia się do akcji za rok!
Agnieszka Okła-Barwicka, logopeda

W PRZEDSZKOLU I SZKOLE

NIECH SIĘ PRZENIKA TEATR I PLASTYKA

Certyfikat Ambasadora Przedszkolnego ABC
Ⓒ arch. przedszkola

27 marca 2017 r., w Międzynarodowym
Dniu Teatru, w naszym przedszkolu odbył
się III Międzyprzedszkolny Przegląd Artystyczny „Niech się przenika teatr i plastyka”. Tym razem ze sceny można było
usłyszeć ze sceny wiersze Doroty Gellner,
sala natomiast udekorowana była plastycznymi wyobrażeniami jej twórczości.
Ta ulubiona dziecięca poetka uświetniła
imprezę swoją obecnością, czyniąc ją tym
samym jeszcze wspanialszą, jeszcze bardziej wyjątkową. Pani Dorota okazała się

nie tylko rewelacyjną pisarką, ale także
niezwykłą osobowością sceniczną. Piękne
powitanie wierszem, a także krótkie spotkanie autorskie, wieńczące imprezę na
długo pozostaną w sercach wszystkich
przedszkolaków, nauczycieli i wszystkich gości. Inscenizacje dziecięce były
zabawne i pełne uroku, prace plastyczne
wzruszały swoją pomysłowością.
Podczas Przeglądu Redaktor Naczelna
„Przedszkolnego ABC” Pani Małgorzata
Narożnik złożyła na ręce Pani Dyrektor
zaszczytny tytuł Ambasadora Przedszkolnego ABC, który nasza placówka otrzymała w styczniu b.r.
III Międzyprzedszkolny Przegląd Artystyczny został objęty Patronatem Honorowym przez Wójta Gminy Raszyn Pana
Andrzeja Zarębę, natomiast Patronami
Medialnymi były czasopisma „Kurier
Raszyński” i „Przedszkolne ABC”. Impreza
nie byłaby tak wspaniała bez naszych
sponsorów, dlatego w tym miejscu pragniemy podziękować Pełnomocnikowi
Wójta ds. profilaktyki i uzależnień Pani

Beacie Adamiak, Bankowi Spółdzielczemu w Raszynie, Wydawnictwu MAC
Edukacja, a także firmom Grafi, Agnes
Fotografia oraz PH Marpol.

Poetka wita nas wierszem Ⓒ arch. przedszkola

Utalentowani twórcy ze Stumilowego Lasu
Ⓒ arch. przedszkola

Festiwalowa szkoła pod patronatem Wójta gminy Raszyn
Już po raz siódmy w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Ładach odbył się Festiwal Humanistyczny pod hasłem „Nie taki język polski
straszny”. Tym razem humaniści z gminy
Raszyn spotkali się 18 marca (sobota) 2017
roku. Przybyło w sumie 105 osób. Uczestnicy podzieleni byli na trzy kategorie:
g Klasa IV – 10 uczniów; g Klasa V – VI –
47 uczniów; g OPEN – 48 osoby.
Na początku wszyscy pisali test z zakresu
wiedzy o języku. Kolejnym etapem były
przystanki zadaniowe:
g „Ale masz pomysły” (twórcze planowanie); g „Pomylone tytuły” (układanie tytułów książek z rozsypani wyrazowej);
g „Czy wiesz, co jesz?” (rozwiązywanie krzyżówek tematycznie związanych z akcją
„Trzymaj formę”); g „Pokaż mi to” (zabawa
w kalambury); g „Quizzeria” (rozwiązywanie quizów on-line); g „Sałatka literowa”
(układanie nazw roślin z rozsypani literowej); g „Let’s talk in English” (krzyżówki
w języku angielskim); g „Rozmowy w toku
o księciu Józefie Poniatowskim” (poznawanie
biografii Patrona Szkoły); g „Zagraj, jak ci
zatańczą” (świetlicowy aerobik); g „Połam
sobie głowę” (twórcze zgadywanki).

Uczestnicy Festiwalu świetnie się
bawili, łącząc naukę z zabawą. Organizatorzy zagwarantowali każdemu bitwę
z własnymi myślami, uśmiech od ucha do
ucha oraz grę wartą świeczki. Głównym
koordynatorem imprezy była pani Iwona
Pastuszka.
Miłośnicy spod znaku cyrkla i linijki
także mieli swoje święto. W dniu 4 lutego
(sobota) 2017 roku w naszej szkole zorganizowano dla nich ósmy Maraton
Matematyczny. Jego celem było propagowanie zainteresowania matematyką
nie tylko wśród dzieci, ale także ich starszego rodzeństwa i rodziców. Uczestnicy
mieli do wyboru sześć kategorii: klasy
4,5,6, gimnazjum, matura podstawowa

i matura rozszerzona. W Maratonie wzięli
udział uczniowie ze szkół podstawowych
gminy Raszyn i Piastów. Każdy uczestnik
otrzymał dyplom, a zwycięzcy – nagrody
rzeczowe w postaci gier edukacyjnych
i łamigłówek przestrzennych. Głównym
koordynatorem imprezy był pan Piotr
Królak.

Iwona Pastuszka
Finaliści Konkursów Kuratoryjnych

Z dumą i prawdziwą radością informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach ma
w swoim gronie dwie wspaniałe uczennice, obie z klasy VI B, które uzyskały
tytuł finalistki w tegorocznych konkursach kuratoryjnych. Są to:
– Małgorzata Błasiak, finalistka Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego,
– Iga Puławska, finalistka Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego.
Uczennicom gratulujemy i życzymy
tytułu laureata w następnych latach.
Gratulujemy także nauczycielom przygotowującym dziewczęta do konkursów:
pani Iwonie Pastuszce i panu Piotrowi
Królakowi.
Iwona Pastuszka
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SUKCESY SENIORÓW

Spotkanie świąteczne w Klubie Seniora Raszyn
W Centrum Kultury Raszyn w dniu
20.04.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie Klubu Seniora Raszyn z okazji Świąt
Wielkanocnych. Na spotkanie licznie
przybyli członkowie i zarząd klubu oraz
zaproszeni goście: pan Andrzej Zaręba –
wójt Gminy Raszyn, Pan Michał Kucharski – wicewójt Gminy Raszyn, pan Dariusz
Marcinkowski – Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn, Radni Gminy Raszyn oraz
Pan Mariusz Smolicha – Dyrektor CKR.
Przybyli również przewodniczący
i członkowie zarządów Klubów Seniora
z Rybia, Falent i z Jaworowej. Zebranych
powitała Przewodnicząca Klubu Seniora
Raszyn i jednocześnie Radna Gminy
Raszyn, pani Barbara Turek.
Z koncertem pieśni religijnych, związanych z okresem Świąt Wielkanocnych
wystąpił zespół wokalny „Seniorki” pod
kierunkiem Edyty Ciechomskiej i z akompaniamentem Piotra Piskorza.

Pan Andrzej Zaręba i pan Dariusz Marcinkowski oraz pan Mariusz Smolicha
w swoich wystąpieniach podkreślili
prężne i bardzo wartościowe działanie
klubów seniora w naszej gminie i życzliwe wsparcie ze strony władz samorządowych, które doceniają wpływ klubów
na zaangażowanie seniorów w sprawy

lokalnej społeczności, integrację środowisk, pobudzanie działalności twórczej.
Zarząd Klubu Seniora Raszyn przygotował okolicznościowy poczęstunek a ciąg
dalszy spotkania przebiegał w luźnej
i pogodnej atmosferze.
Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn

Kolejny w tym roku sukces zespołów artystycznych i solistów
z Centrum Kultury Raszyn
W dniu 24 kwietnia br. w Ośrodku Kultury
„ARSUS” we współpracy z Domem Kultury „MIŚ” w dzielnicy Warszawa-Ursus
odbył się V Przegląd Piosenki Polskiej
„Kocham Cię Ojczyzno” krzewiący polską tradycję i historię w piosence i pieśni,
promujący osoby utalentowane muzycznie i umożliwiający publiczną prezentację
i promocję laureatów.
Naszą gminę reprezentowali następujący wykonawcy z Centrum Kultury
Raszyn: zespoły: „Rybianie” i „Seniorki”
oraz solistki Izabela Makarska, Alicja
Siewiera, Grażyna Troniarz, pracujący
pod kierunkiem Edyty Ciechomskiej
i z akompaniamentem Piotra Piskorza

oraz zespół „Barwy Jesieni” działający pod
kierunkiem i z akompaniamentem Fryderyka Babińskiego. Raszyńscy artyści zajęli
następujące miejsca:
1. W kategorii zespół wokalny:
– I miejsce zespół „Seniorki”.
2. W kategorii zespół folklorystyczny:
– I miejsce zespół „Barwy Jesieni”
– II miejsce zespół „Rybia nie”
3. W kategorii solista:
– I miejsce Grażyna Troniarz
– III miejsce Izabela Makarska
– wyróżnienie Alicja Siewiera
W dniu 28 kwietnia, podczas Koncertu
Galowego, artystów gorąco oklaskiwała
publiczność szczelnie wypełniająca

okazałą Salę Widowiskową Ośrodka Kultury „ARSUS”. Uczestniczyli w nim również: z-ca Burmistrza Dzielnicy Ursus pan
Wiesław Krzemień, Kierownik Domu Kultury „MIŚ” pan Paweł Wyżykiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Obywatelskiego
w Ursusie pani Anna Lewandowska oraz
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
i Dyrektor Centrum Kultury Raszyn pan
Mariusz Smolicha z małżonką. Laureaci
otrzymali piękne, pamiątkowe puchary,
dyplomy i upominki.
Szczególne gratulacje naszym artystom złożyli Wójt Andrzej Zaręba i pan
Mariusz Smolicha, dziękując im za pracę
oraz rozsławianie osiągnięciami Gminy
Raszyn i Centrum Kultury Raszyn. Pan
Andrzej Zaręba podkreślił dbałość
władz samorządowych o rozwój kultury
w naszej gminie, zapewnienie zespołom
dobrych warunków do pracy w CKR oraz
opiekę wysoko kwalifikowanych instruktorów. Coraz wyższy poziom artystyczny
raszyńskich zespołów i solistów przekłada
się na zdobywane przez nich wysokie
lokaty w konkursach i przeglądach i jest
zauważany i podkreślany przez organizatorów tych imprez.
Izabela Makarska, Radna Gminy Raszyn,
Solistka zespołu „Seniorki”
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Niecodzienne smaki, kolorowe szlaki
Od połowy maja do końca czerwca podróżujemy po Ameryce Łacińskiej. Wszystko
to dzięki nowemu projektowi międzykulturowemu „Niecodzienne smaki, kolorowe
szlaki”, który prowadzimy wraz z Fundacją Edukacji Międzykulturowej. W ramach
niego dorosłych zapraszamy na spotkanie z Klubem Podróżnika. Krajem, który tym
razem zwiedzimy, jest Meksyk. Nasz gość, etnolog Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska, opowie o tym, co się kryje poza utartymi szlakami, jak wygląda codzienne życie
mieszkańców i czy kuchnia meksykańska jest rzeczywiście tak ostra jak papryczki chili.
O tym ostatnim zresztą będzie się można samemu przekonać, gdyż po spotkaniu zapraszamy na meksykańskie przekąski. Wstęp wolny. W ramach projektu odbędą się również warsztaty dla grup przedszkolnych z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2 i Pociechy.
Poprowadzą je Agnieszka Dziarmaga-Czajkowska oraz historyk sztuki Monika Bryzek
z Fundacji Edukacji Międzykulturowej. W trakcie zajęć dzieci poznają legendy o niezwykłych ptakach, czyli kondorze i kolibrze, dowiedzą się, jak wygląda życie Indian
w krajach od Meksyku po Boliwię oraz posmakują historii… czekolady.

Spotkanie autorskie
„Klątwa przeznaczenia”

Koci wernisaż Joanny Kobryń
Już od progu biblioteki ślady kocich łap prowadziły kilkadziesiąt osób, które zjawiły się
na otwarciu wystawy Joanny Kobryń pt. „Miau? Miau!”. Ten nieco intrygujący tytuł
doskonale oddaje klimat prac, na których w większości królują koty, uchwycone w swojej bezpruderyjnej mruczącej codzienności. Jak podkreśla artystka – podczas przygotowań do wystawy żaden kot nie ucierpiał. Jako pozytywnie zakręcona kociara niemal
stale otoczona jest swoimi ulubieńcami, wśród których zwłaszcza dwa domowe: Szafa
i Sewer zajmują szczególne miejsce w sercu swojej pani. Podczas wernisażu, przy chilloutowej muzyce i przekąskach, zrelaksowani goście chętnie dzielili się opowieściami
o tych namalowanych, ale także i swoich kotach, wypisywali również swoje wrażenia
w wyłożonej przez artystkę książce.
Jak podkreślił jeden z gości, wystawa
koresponduje z naszym myśleniem
o misji kotów. Ta misja to oczywiście
całkowita dominacja nad światem;)
Kocie obrazy można oglądać w galerii w holu biblioteki do 31.05.2017.
Istnieje możliwość kupna większości prac. Więcej informacji o artystce
znajdą Państwo na naszej stronie
www.bibliotekaraszyn.pl.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
z debiutującym warszawsko-raszyńskim duetem pisarskim: Moniką Magoską-Suchar i Sylwią Dubielecką. Panie są
autorkami „Klątwy przeznaczenia” (wyd.
2017 r., Novae Res), powieści fantasy, opisującej przygody czarodziejki Arienne
i Mistrza Severa orazi Bractwa z Czarnej
Twierdzy. Nasze pisarki opowiedzą o tym,
skąd czerpią inspiracje do pisania i jak
wyglądała ich praca nad pierwszą powieścią. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca
(środa) o godz. 18:00 w czytelni biblioteki
przy ul. Poniatowskiego 20. Wstęp wolny!
Będzie można także kupić egzemplarze
powieści wraz z autografami, a jeśli ktoś
chciałby przeczytać „Klątwę przeznaczenia” przed spotkaniem, może ją wypożyczyć w naszej bibliotece.
Więcej informacji o autorkach i książce
znajdą Państwo na www.bibliotekaraszyn.pl. Polecamy!
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RASZYN BIEGA!
W Niedzielę Palmową 9.04.2017 w Raszynie
VIII Ogólnopolski Bieg Raszyński na 10 km,
którego trasa wiodła uliczkami Raszyna
i Rybia. Z całej Polski przyjechała do nas
rekordowa ilość zawodników. Po raz pierwszy w historii naszego biegu przekroczyliśmy
liczbę 500 biegaczy. Najmłodsi uczestnicy
mieli 16 lat, a najstarsi ponad 75 lat. Przed
startem GRAVITAN poprowadził dla nich
profesjonalną rozgrzewkę. Bieg Raszyński
ma dużą renomę wśród biegów wybieranych
przez biegaczy, ponieważ przyjeżdżają oni
zdobywać w Raszynie atrakcyjne nagrody
pieniężne i rzeczowe. Piękna pogoda, super
atmosfera, doskonała organizacja, wyśmienite nagrody, to wszystko było wizytówką
naszej udanej imprezy biegowej.
W tym roku w kategorii open wśród
mężczyzn zwyciężył Maciej Badurek z czasem 31:01, a wśród kobiet niepokonana
była Anna Maliszewska zwyciężając czasem
39:37. Wśród mieszkańców Gminy Raszyn
najszybszy był Marcin Węgrzyn z czasem
38:01, a wśród mieszkanek Joanna Pałysa,
która ukończyła bieg z czasem 48:11.
Ceremonia wręczania nagród, którą
poprowadził Dyrektor Biegu Janusz Górka
wraz z Wójtem Gminy Raszyn Panem
Andrzejem Zarębą, odbyła się pod specjalnie ustawionym namiotem. Zwycięzcy
otrzymali vouchery od sponsorów oraz karty
podarunkowe. W losowaniu nagród rozlosowano Tablety, Garminy i Vouchery na zabiegi
kosmetyczne. Specjalne nagrody zostały
przyznane dwójce maluchów, które dzielnie
towarzyszyły w wózkach swoim biegnącym
rodzicom.
Przed Biegiem Raszyńskim wystartowała
również kategoria Nordic Walking, przeznaczona dla mieszkańców Gminy Raszyn,
wśród których cieszy się z roku na rok coraz
większym powodzeniem.
Dla kibiców przygotowany był konkurs
na najlepiej dopingującą drużynę. Wygrała
WESOŁA EKIPA, która zgarnęła 1000 zł, drugie miejsce zdobyła drużyna DZIEWCZYNY
Z KS RASZYN, zgarniając 500 zł, a trzecie
miejsce CHŁOPCY RADAROWCY otrzymując 200 zł nagrody.
Bieg Raszyński odbył się z ogromną
pomocą Gminy Raszyn i władz Gminy
Raszyn. Nieocenioną pomoc dostaliśmy
od naszych sponsorów, którzy wsparli finansowo i produktowo nasz bieg, uatrakcyjniając nasze wydarzenie. Już dzisiaj zapraszamy
na kolejny, IX Bieg Raszyński.
Marzena Zientara,
Koordynator ds. marketingu i zapisów
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Sekcja Podnoszenia Ciężarów w Raszynie

Zawodnicy Ⓒ arch. klubu

Sławomir Ruszczyk kieruje sekcją podnoszenia ciężarów w ramach Klubu Sportowego Raszyn od samego początku, czyli
od 2002 r. Obchodzimy zatem w tym roku
mały jubileusz, jakim jest 15-lecie obecności tej siłowej dyscypliny w raszyńskim sporcie. Przez ten czas sekcja doczekała się ciężarowców, którzy zajmowali
czołowe miejsca w Mistrzostwach Polski,
zaś drużynowo dzielnie rywalizował w II
oraz I Lidze.
Najmłodsi zawodnicy aktualnie trenujący pod okiem wspomnianego Sławomira Ruszczyka oraz Krzysztofa Suchockiego mają mniej lat niż sama sekcja.
Rośnie nam zatem kolejne pokolenie
ciężarowców, którzy będą reprezentować
Raszyn w zawodach ogólnopolskich, a być
może także międzynarodowych, za co
trzymamy kciuki.

Sukcesy dziewczyn Ⓒ arch. klubu

Trener z zawodnikami Ⓒ arch. klubu

Jakie są plany sekcji na najbliższy sezon
– spytałem kierownika sekcji Pana Ruszczyka. Na początku czerwca odbędą się
Mistrzostwa Polski do lat 23 w Zamościu, w których wezmą udział Weronika
Bober i Maciej Jarosz. Tydzień później
17 czerwca w eliminacjach do Olimpiady
Młodzieży wystartują Wiktoria Jakubczak, Kuba Dobrowolski i Szymon Wojtasik. Poza tym w marcu rozpoczęły się rozgrywki Drużynowych Mistrzostw Polski
II Ligi, w której bierze udział KS Raszyn.
Po I rundzie nasza drużyna nie traci dużo
punktów do czołówki i mamy nadzieję,
że ten dystans zmniejszy 20 maja w Siedlcach, gdzie odbędzie się kolejna
runda zmagań.
Ważne miejsce w kalendarzu tegorocznych startów zajmują także zaplanowane na 28 maja Mistrzostwa Mazowsza

Podczas zawodów Ⓒ arch. klubu

w kategorii wiekowej 14-17 lat, które
odbędą się w Otwocku. Sezon 2017 zainaugurowali zawodami w hali warszawskiej Legii: Wiktoria JAKUBCZAK, Łukasz
OPORSKI, Mariusz WIADERNY, Michał
BOGUCKI, Kuba DOBROWOLSKI oraz
Maciej PRZEPIÓRKIEWICZ. Poza wymienionymi powyżej zawodnikami i zawodniczkami w treningach sekcji biorą udział
Mikołaj Bogucki, Marcin Joński, Julita
Kucińska, Aleksandra Laskus, Natalia
Olszewska, Kamil Pilarski, Łukasz Wiaderny, Jakub Wichliński, Paulina Kaczanowska i Weronika Arciechowska.
Se kc j a Po d n o s ze n i a C i ę ż a rów
KS Raszyn zaprasza dziewczęta oraz
chłopców, którzy chcieliby uczestniczyć
w treningach do kontaktu telefonicznego
z trenerem sekcji Sławomirem Ruszczykiem pod nr tel. 504 279 080. Rafał Ulewicz

Kolejna zawodniczka Ⓒ arch. klubu
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Galeria Młodego Artysty
MŁODZI PATRIOCI
Przedszkolaki, od najmłodszych lat wychowywane są w duchu
miłości do ojczyzny. Uczą się nazwy Polska, godła, hymnu, historii.
Uczą się, co oznaczają różne święta państwowe i dlaczego są ważne.
Uczone są też miłości do małej Ojczyzny – swojej gminy Raszyn.
Z okazji obchodów rocznicy Bitwy pod Raszynem dzieci, z wszystkich
naszych przedszkoli, poznawały miejsca z nią związane, uczestnicząc
w grze terenowej, poznając herb gminy, historyczne miejsca
i bohaterów bitwy. Podziwiały też wspaniałą urodę Rezerwatu Stawy
Raszyńskie. I wszystko to oczywiście przenosiły na kartki. Spójrzcie,
jakie wspaniałe prace powstały.
Przedszkolaczek

Michał DĄBROWSKI
gr. Tygryski

Przedszkole w Stumilowym Lesie. Malujemy herb Raszyna
arch. przedszkola

Marcel MAKSYMIUK gr. Tygryski

Stawy Raszyńskie – gr. Tygryski

Przedszkole pod Topolą. MATYLDA, 5 lat

Przedszkole pod Topolą. WIKTORIA, 6 lat

Przedszkole pod Topolą. KRYSIA, 4 lata

Przedszkole pod Topolą. OLIWIER, 5 lat

Przedszkole pod Topolą. POLA, 4 lata

Gąski – ZUZIA D. i ZUZIA C. lat 6, arch. przedszkola

Przedszkole w Sękocinie. Nad stawem – praca gr. Kubusia Puchatka

Żabki – KUBA J. i MARYSIA S. lat 6, arch. przedszkola

Filia Spokojna. Tworzymy mapę Raszyna, arch. przedszkola

Przedszkole w Stumilowym Lesie – Z mapą Raszyna za pan brat

