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KURIER
RASZYŃSKI

UROCZYŚCIE UCZCILIŚMY 99 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
WÓJT I SAMORZĄD GMINY RASZYN

11 LISTOPADA

99 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska wróciła
na mapy Europy. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Piłsudskiemu, czyniąc go Naczelnym
Dowódcą. „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki
ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony.
Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!
Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy
wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy
sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało(…)” mówił w tych dniach premier Rzeczypospolitej Jędrzej Moraczewski
Przez kolejne lata Polacy czcili to wydarzenie. Początkowo
nieoficjalnie czyniły to osoby skupione wokół Marszałka Józefa
Piłsudskiego organizując spotkania, parady wojskowe, czy wybijając okolicznościowe monety. Pierwsze oficjalne obchody,
na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. odbyły się dopiero w tymże
roku. Krótko cieszono się ze Święta Niepodległości, ponieważ
przez wiele kolejnych lat, zarówno podczas okupacji niemieckiej
jak i rządów komunistycznych, było ono zabronione. Odrodzenie
święta i jego obchodów nastąpiło dopiero po 1989 r.
Polacy przykładają wielką wagę do wolności i niezależności. 11 listopada w całej Polsce – w każdym przedszkolu, szkole,
gminie, powiecie, województwie, w instytucjach kultury, stowarzyszeniach, organizacjach obchodzimy Święto Niepodległości.
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Nie jest przesadą stwierdzenie, że z roku na rok obchody są coraz
bardziej uroczyste, a do tradycyjnych dochodzą kolejne formy
prezentowania umiłowania ojczyzny i wolnego w niej życia.

Raszyńskie obchody Święta Niepodległości
W czasie dni poprzedzających Święto Niepodległości w raszyńskich szkołach i przedszkolach odbyły się uroczyste akademie,
podczas których dzieci pokazywały, że wiedzą, co ten dzień oznacza, że bliska jest im flaga biało czerwona, że wiedzą co znaczy
orzeł biały, że znają słowa i potrafią śpiewać Hymn Narodowy,
ale też nieobca jest im pieśń wojskowa, ulubiony utwór Marszałka Józefa Piłsudskiego „My pierwsza brygada”.
11-go listopada, władze samorządu raszyńskiego, na czele
z Wójtem Andrzejem Zarębą oraz Przewodniczącym Rady
Gminy Dariuszem Marcinkowskim, oddały hołd patriotom
walczącym w obronie ojczyzny, składając wiązanki i znicze
na Raszyńskim Cmentarzu.
Następnie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny i rocznicy odzyskania wolności, celebrowana w Kościele

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W RASZYNIE

pod wezwaniem. Św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie. Mszy
przewodniczył ks. Proboszcz Zdzisław Karaś, a wspaniałą homilię o 265 latach tracenia niepodległości i niegasnącej mocy Polaków walczących o jej odzyskanie, o siłach, które do niewoli prowadzą i przeciwnych, które o niepodległość zabiegają, wygłosił
ks. Michał Jarmuszewski. Mszę Św. uświetniły poczty sztandarowe kombatantów, strażaków oraz uczniów ze wszystkich szkół
raszyńskich.

Do niewątpliwego sukcesu widowiska przyczyniło się bardzo
wiele osób, z których każda dołożyła swoją cegiełkę, tworząc
w efekcie niezwykłe przedstawienie. Owacjami na stojąco mieszkańcy gminy Raszyn wyrazili uznanie wszystkim wykonawcom.
Jak powiedział Dyrektor CKR Pan Mariusz Smolicha „Centrum
Kultury Raszyn” przywiązuje ogromną wagę do kultywowania tradycji historycznych w naszej małej Ojczyźnie, jaką dla nas wszystkich
tu obecnych, jest nasza gmina. A Narodowe Święto Niepodległości jest
wyjątkową ku temu okazją.” I było, dla wszystkich, którzy 11 listopada wspólnie celebrowali w raszyńskiej świątyni Święto NieMałgorzata Kaiper
podległości. 				

Po mszy odbyło się w Kościele wspaniałe widowisko „Droga
do niepodległości”, zorganizowane przez Centrum Kultury
Raszyn, według scenariusza i w reżyserii Krystyny Smolichy.
Najważniejsze karty historii Polski, począwszy od pierwszego
hymnu „Bogurodzicy”, utraty niepodległości w kolejnych rozbiorach, poprzez powstania narodowe, zwycięski 1918 rok, kolejne
zmagania z niemieckim i radzieckim najeźdźcą i w końcu upadek komunizmu w 1989 roku, zaprezentowały zespoły seniorów: Barwy Jesieni, Seniorki i Rybianie, soliści – Asia Grygo,
Franciszek Jędrzejczyk i Darek Rostalski oraz około 100 uczniów
z klasy 7e i klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Raszynie.
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RADA GMINY RASZYN

XLIV Sesja Rady Gminy Raszyn

XLIV Sesja RGR Ⓒ J. Kaiper

26 października br. odbyła się XLIV Sesja
Rady Gminy Raszyn. Przewodniczący
Rady, pan Dariusz Marcinkowski, po
stwierdzeniu kworum otworzył obrady
i uzgodnił ich porządek. Po przyjęciu
protokołów z poprzednich sesji, radni
zajęli się kilkoma uchwałami oświatowymi. Pierwszą przyjęli, na mocy Ustawy
Prawo Oświatowe, przekształcenie sześcioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn w ośmioletnie szkoły podstawowe. Jako kolejną,
radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany
siedziby przedszkola nr 1 Pod Topolą
w Raszynie, pozostawiając jedynie adres
ul. Pruszkowskiej 21C. Od września br.,
dzieci uczęszczające do dwóch oddziałów
placówki położonej się przy ul. Godebskiego 1, zostały przeniesione do nowo
otwartego przedszkola nr 3.
Kolejną uchwałą radni nadali nazwę
Cyraneczki nowej ulicy położonej
w Falentach Nowych oraz wyrazili zgodę
na zbycie nieruchomości położonej przy
Alei Krakowskiej 38.
Następne cztery uchwały dotyczyły
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: we wsi Łady i Podolszyn
Nowy obszar III, we wsi Dawidy w rejonie ulicy Warszawskiej, we wsi Dawidy
Bankowe w rejonie projektowanej drogi
ekspresowej S7 oraz w rejonie ulicy Miklaszewskiego i ulicy Starzyńskiego. Uchwałą
powołano zespół radnych opiniujący kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016
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– 2019 w składzie: pani Barbara Hejczyk
– Przewodnicząca oraz członkowie: panie
Izabela Makarska i Agnieszka Boczkowska oraz pan Sławomir Ostrzyżek.
Kolejno uchwalono zmiany w budżecie
Gminy Raszyn na rok 2017 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn
na lata 2017-2030.
W dalszej części sesji Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn pan Dariusz Marcinkowski, a następnie Wójt Gminy Raszyn
pan Andrzej Zaręba, złożyli sprawozdania
z analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy, Wójta oraz pracowników Gminy Raszyn zobowiązanych do ich
składania.
Sesję zakończyło sprawozdanie Wójta,
który poinformował zebranych o realizacji najważniejszych inwestycji i wydarzeniach ostatniego miesiąca. Wójt podkreślił, że koniec roku to czas niezwykle
pracowity, szczególnie dla referatu budżetowo finansowego, ponieważ wymaga
dokonania rozliczeń zwłaszcza tam, gdzie
otrzymaliśmy dotacje.
•• Budowa nowego posterunku policji
realizowana przez Komendę Stołeczną
nie znalazła wykonawcy, ponieważ ceny
oferowane były wyższe niż przeznaczone
środki. Półtora miliona złotych, przekazane na ten cel przez Gminę Raszyn, wróci
na jej konto. Budowa prawdopodobnie
ruszy w przyszłym roku. Gmina zobowiązała się do przekazania tych środków
ponownie.
•• W hali sportowo widowiskowej, montowane są okna, tak aby prace trwały
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nieprzerwanie w czasie zimy. Wójt niezależnie od inspekcji budowlanej często
wizytuje obiekt.
•• W Szkole Podstawowej w Ładach
z oddziałami przedszkolnymi budowanej wraz z halą sportową i salą widowiskową, budowa czyni widoczne postępy.
Najbardziej zaawansowane jest przedszkole, gdzie kładzione są tynki, a w sanitariatach glazury.
•• Trwają prace nad przygotowaniem
ostatecznego kształtu ścieżek rowerowych. Koncepcja ich przebiegu złożona
jest w Starostwie Powiatowym, a w przetargach zostali wyłonieni wykonawcy.
•• Odbudowa Austerii nabiera kształtu.
Gotowe są ekspertyzy i projekt. Przewiduje on wizualizację wjazdu przez budynek, zgodnie z projektem Bogumiła
Zuga sprzed dwustu lat. Faktyczny wjazd
będzie się odbywał obecną drogą. Z tyłu,
zgodnie z opinią konserwatora, zostanie odtworzone piętro ryzalitu, również
zgodnie z pierwotnym projektem.
•• W Sękocinie Starym Gmina Raszyn
kończy budowę kanalizacji. Teraz następuje odtwarzanie dróg do poprzedniego
stanu. Wiadomo też, że nawierzchnia na
Sękocińskiej zgodnie z podziałem zadań,
budowana przez powiat, zostanie odtworzona w dwóch etapach: w tym roku jezdnia, a w przyszłym, wiosną chodniki.
•• Kanalizacja dotarła do Janek. Ekipa
budowlana rozpoczęła prace od ul. Poniatowskiego, gdzie układa kanał główny
i przykanaliki. Kolejne prace prowadzone
będą w Godebskiego.
•• Kanalizacja wkracza do tych części
Laszczek i Podolszyna Nowego, który,
z uwagi na zbyt małe zaludnienie, nie
były kanalizowane wcześniej. Dzięki staraniom podjętym przez gminę udało się
włączyć te inwestycje do V fazy unijnego
projektu.
•• Wybrano wykonawcę budowy oświetlenia w ulicy bocznej od Złotej w Podolszynie Nowym, Szybowcowej i Owocowej
w Laszczkach oraz w ulicy Widok w Dawidach Bankowych.
•• Październik był miesiącem obchodów
Święta Seniorów. Odbyło się wiele różnorodnych imprez organizowanych przez
wszystkie Kluby Seniora, a także instytucje gminne.
Sesję zakończyły interpelacje radnych
i sołtysów.
Jacek Kaiper

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Pani Dyrektor HANNA PASTERSKA nagrodzona
przez Minister Edukacji Narodowej panią ANNĘ ZALEWSKĄ

Hanna Pasterska i jej goście – Wójt Andrzej Zaręba
i Wice Wójt Michał Kucharski Ⓒ J. Kaiper

17 października, w UKSW w Warszawie,
odbyła się uroczystość wręczenia najlepszym nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej. Jako jedyna, nie tylko
z naszej gminy, ale też z całego powiatu
pruszkowskiego, nagrodą za „Wybitne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej
i wychowawczej” została uhonorowana
Pani Hanna Pasterska, dyrektor Przedszkola nr 1 z oddziałami integracyjnymi
„Pod Topolą” w Raszynie.
„Ta nagroda to spełnienie marzeń
zawodowych każdego nauczyciela. Dla
mnie to uhonorowanie mojej wieloletniej

pracy, która jest moją pasją. Lubię tą
pasją obdarzać i zarażać innych. Lubię
mieć cel i wspólnie z innymi, zmierzać ku
jego realizacji. Jestem fanką planowania
przyszłości. Tak widziałam „Topolę” 20
lat temu.(…) Nagrodę dedykuję wszystkim nauczycielkom wychowania przedszkolnego, których praca nie zawsze jest
doceniana. Chcę im powiedzieć, że warto
pracować z pasją, angażować się, a przede
wszystkim rozmawiać. Współpraca,
wspieranie się, otwartość na zmiany, partycypacja, to wartości, które są mi bliskie
i dzięki którym wchodzi się na szczyty.
Oczywiście szczyty marzeń” – powiedziała
Hanna Pasterska, komentując otrzymane
wyróżnienie.
Dnia 23 listopada 2017 roku, Wójt
Andrzej Zaręba wraz ze swoim zastępcą
Michałem Kucharskim odwiedzili Przedszkole „Pod Topolą”, aby osobiście złożyć
gratulacje pani dyrektor. Podczas miłego
spotkania pani dyrektor Hanna Pasterska opowiedziała historię swojej pracy
w przedszkolach i przedstawiła plany
na przyszłość. Wójt pan Andrzej Zaręba

pogratulował jej wysokiego wyróżnienia,
które, jak stwierdził, świadczy o doskonałej pracy przedszkola i powodzeniu
w pracy z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, a „Osobisty sukces Pani
Dyrektor jest również sukcesem naszej
gminy; z całą pewnością wiemy, że Przedszkole „Pod Topolą” należy do najlepszych
na Mazowszu”. 		
Jacek Kaiper

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Koncert Ⓒ K. Klimaszewska Dyrektorzy placówek oświatowych dziękują przedstawicielom gminy Ⓒ K. Klimaszewska

14 października, jak co roku obchodziliśmy w gminnych placówkach oświatowych Dzień Edukacji Narodowej, polskie
święto państwowe ustanowione na mocy
Karty praw i obowiązków nauczyciela.
Od 1982 roku data obchodów to dzień
powołania w 1773 r. Komisji Edukacji
Narodowej, pierwszego ministerstwa
oświaty w Polsce.
Tego dnia, który jest dla pracowników oświaty ustawowo wolny od pracy,
wszystkim im, za trud włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia,

dziękują uczniowie i rodzice, władze
samorządowe oraz państwowe.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbyły się w gminnych szkołach i przedszkolach uroczyste akademie, podczas
których uczniowie prezentowali programy artystyczne dla swoich „pań”
i „panów”, a dyrektorzy placówek nagradzali najlepszych pracowników.
Wieczorem, wszyscy pracownicy
gminnych placówek oświatowych spotkali się na uroczystej kolacji. Najlepsi
z nich odebrali nagrody, które wręczyli:

Wójt Andrzej Zaręba i Pani Jolanta
Osowiecka, sekretarz gminy i Kierownik Referatu Oświaty. Wyrazy wdzięczności za dbałość o wszystkie „szkolne
sprawy”, często wykraczające poza obowiązki organu prowadzącego, czyli
gminy, złożyli na ręce Wójta, Pani Sekretarz i Wice Wójta Michała Kucharskiego,
dyrektorzy naszych szkół i przedszkoli.
Spotkanie zakończył koncert piosenek
operetkowych.
Małgorzata Kaiper
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EKOLOGIA

SZANUJĘ SĄSIADÓW – NIE SPALAM ODPADÓW
SMOG, to zanieczyszczenie powietrza powstałe na skutek współwystępowania substancji pochodzących ze spalania szkodliwych
produktów oraz mgły i bezwietrznej pogody.
Zawarte w smogu cząsteczki PM2,5 i PM10 są na tyle małe, że bezpośrednio przenikają do krwi. 70% zanieczyszczenia zewnętrznego
przenika do domów. Szczególnie szkodzi dzieciom, osobom starszym i osobom z chorobami układu oddechowego, przyczyniając się
do astmy, alergii, POHP oraz obniżenia odporności.
Wg danych z Ministerstwa Środowiska indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych, odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 i 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzoapirenu. Wynika to
z powszechnego użytkowania niewłaściwych kotłów oraz spalania szkodliwych substancji.

Jak co roku, jesienią intensyfikujemy
naszą gminną kampanię edukacyjną:
„Szanuję sąsiadów – nie spalam odpadów”, mającą na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w domowych
paleniskach.
W okresie grzewczym w powietrzu
atmosferycznym rejestrowany jest
wyraźny wzrost poziomów stężeń związków takich jak dwutlenek siarki, tlenek węgla, tlenek azotu, benzo-α-piren
i zanieczyszczenia pyłowe (tzw. PM10
i PM2,5). Powodem takiego stanu jest
zazwyczaj spalanie niewłaściwych odpadów w przydomowych kotłowniach, bezpośrednio w paleniskach pieców.
Edukacja ekologiczna, alerty smogowe, obawa o własne zdrowie, powodują, że mieszkańcy naszej gminy coraz
częściej zwracają uwagę na to, czym palą
oni i ich sąsiedzi. Obawy zgłaszają do nas,
wiedząc, że gmina może przeprowadzać
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wyrywkowe kontrole wskazanych palenisk domowych. Pozwala na to ustawa
o odpadach, a umożliwia Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania
odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy
o odpadach, podlega karze aresztu albo
grzywny. Za spalanie niedozwolonych
śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy
sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5
do 30 dni.
Spalanie w nieprzystosowanych
do tego celu paleniskach domowych
odpadów, których listę podajemy niżej,
powoduje uwalnianie się do powietrza
szkodliwych związków, m.in. okrytych
zasłużoną złą sławą dioksan i furanów,
które już w minimalnych stężeniach mają
bardzo negatywny wpływ na zdrowie
ludzi, przede wszystkim na wzrost liczby
chorób nowotworowych.
Należy wiedzieć, że również tzw.
„legalne paliwo”, jakim jest węgiel, gdy
jest niskiej jakości, a w dodatku spalany
w kotle starej konstrukcji, również bardzo szkodzi otoczeniu. W związku z tym
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego opracował projekt tzw.
„uchwały antysmogowej”. Na podstawie
art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.
poz. 519, z późn. zm.) sejmik może uchwalić uchwałę wprowadzającą na obszarze
województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy dotyczących eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie
paliw.
Zanieczyszczenia emitowane ze stosunkowo niskich kominów naszych
domów niewyposażonych w filtry, gromadzą się w bezpośrednim sąsiedztwie źródła zanieczyszczeń, opadając
na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki
wodne, a przede wszystkim osadzają się
w naszych drogach oddechowych, powodując rozmaite schorzenia.
Dotychczasowe doświadczenia oraz
głęboka wiara w Państwa dobrą wolę
sprawiają, że uważamy, iż od kar oraz
kontroli znacznie ważniejsze jest zrozumienie przez każdego z nas – mieszkańców gminy Raszyn prostej prawdy.
Powstrzymanie się od spalania odpadów
w domach i na podwórkach jest przejawem wzajemnego szacunku i dbałości
o zdrowie. Spalając odpady ryzykujemy
życiem i zdrowiem, nie tylko sąsiadów,
ale też własnym i najbliższych.

Monika Marszałek

Kierownik OŚGK/ZO Urząd Gminy Raszyn

Tel. 22 701 79 10

WOLNO SPALAĆ

NIE WOLNO SPALAĆ

Gruby węgiel kamienny, drewno kominkowe, brykiety z wiórów

Opakowań z tworzyw sztucznych

Trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem pochodzących z obróbki płyt wiórowych

Folii i laminatów

Drewno, opakowania z drewna niezanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,
odpady z kory

Odpadów z płyt wiórowych i sklejek.

Opakowania z papieru i tektury, wyłącznie własnych odpadów, wykorzystanych
wcześniej przez tę osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą
do przeprowadzek

Opon i innych odpadów z gumy
i tkanin.

Odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień

Zużytych olejów, starych farb

Odpady ulegające biodegradacji, z zastrzeżeniem, że można je wykorzystać jako paliwo,
wyłącznie z własnych odpadów

Miału węglowego (do 3 mm)
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EKOLOGIA

KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI
Od 2015 roku Urząd Gminy Raszyn prowadzi kampanię edukacyjną związaną z zanieczyszczeniem powietrza. Hasło „Szanuję sąsiadów, nie spalam odpadów” rozpowszechniane jest w wieloraki sposób, a na celu ma wprowadzenie do świadomości
mieszkańców wiedzy na temat tworzenia zanieczyszczeń, ale też możliwości włączania się każdego z nas do ochrony środowiska.

Kampania informacyjna
dotycząca szkodliwości pyłów
Kampania zaczęła się od rozwieszania
w newralgicznych punktach gminy banerów uświadamiających szkodliwość spalania odpadów. W ramach tej kampanii,
regularnie, zamieszczamy artykuły w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Raszyn. Informujemy
o rodzajach paliwa, które zgodnie z prawem można spalać, o szkodliwości palenia odpadów i wpływie zanieczyszczenia
środowiska na zdrowie każdego z nas.
Ponadto, w ramach wspomnianej kampanii edukacyjnej, publikujemy informacje przedstawiające aktualny stan
prawny dotyczący dopuszczalności spalania w domowych kotłowniach poszczególnych rodzajów odpadów. Planujemy
kontynuować kampanię „Szanuję sąsiadów, nie spalam odpadów” poszerzając ją
stale o nowe elementy.

Badania próbek pobranych
z pieców trucicieli
Od samego początku Urząd Gminy
Raszyn stał na stanowisku, że ponad
przekaz negatywny informujący o zakazach oraz karach za spalanie odpadów
niezgodnie z przepisami, należy przedkładać przekaz pozytywny, informujący
mieszkańców o korzyściach wynikających z czystszego powietrza, nawołujący

do używania we własnych kotłowniach
stosownych paliw. Oczywiście, niezależnie od działań edukacyjnych kontynuowane są działania związane z kontrolą podejrzanych nieruchomości.
Gmina Raszyn zdecydowanie popiera
kontrolę próbek popiołu z pieców w miejscach podejrzewanych o spalanie niedozwolonego paliwa. Takie działanie
pozwala w sposób niewzbudzający wątpliwości potwierdzić fakt spalania odpadów. Kontrole te wprowadzamy już w tym
sezonie grzewczym.

Kontrola stanu zanieczyszczeń
powietrza w gminie
Innym działaniem w kierunku ograniczenia szkodliwych pyłów jest montaż
pyłomierzy połączonych przez Internet
ze stacją meteorologiczną mierzącą podstawowe parametry pogodowe. Urządzenia te pozwolą mieszkańcom bezpośrednio stwierdzić, jak znaczące jest zapylenie
w ich okolicy, któremu zwykle towarzyszą
inne szkodliwe związki chemiczne będące
produktem spalania i stosownie do tych
danych dostosować swoją aktywność
na wolnym powietrzu. Gmina Raszyn
nie prowadziła dotychczas własnych
pomiarów jakości powietrza. Wszelkie
działania odbywały się w oparciu o dane
udostępniane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Problem zanieczyszczenia powietrza
w ogóle, a w szczególności na terenie
Warszawy i powiatów sąsiadujących
jest zagadnieniem kompleksowym, którego rozwiązanie zależy od wspólnych
wysiłków na całym tym obszarze, gdyż
zanieczyszczenia łatwo przemieszczają
się wraz z ruchami powietrza. Połączenie wcześniej wymienionych działań
Urzędu Gminy Raszyn oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej pozwoli na
widoczną poprawę stanu powietrza ze
względu na znaczną redukcję emisji.

Uchwała antysmogowa
źródło / FundacjaArka.pl

Widoczne efekty działań gminy będą
zależały również od efektów nowo

uchwalonej tzw. uchwały antysmogowej, zgodnie z którą od dnia wejścia
w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać
wymagania ekoprojektu. Zgodnie z zapisami uchwały:
Od 1 lipca 2018 r. nie będzie wolno spalać:
•• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem,
•• węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z ich wykorzystaniem,
•• węgla kamiennego w postaci sypkiej
o uziarnieniu 3 mm
•• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc.
(np. mokrego drewna).
Użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno, które nie spełniają wymogów
ekoprojektu będą musieli je wymienić do
końca 2022 r. lub 2027 roku, w zależności
od rodzaju posiadanego kotła. Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 2012
będą mogli z nich korzystać do końca ich
żywotności. Posiadacze kominków będą
musieli wymienić je do końca 2022 r. na
spełniające wymogi ekoprojektu lub
wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.

Prelekcja w Parafii w Rybiu
Bardzo ważnym głosem w sprawie walki
ze smogiem jest wypowiedź księdza proboszcza z Rybia Dominika Koperskiego,
który w czasie Mszy niedzielnej, przed
Błogosławieństwem, uprzedzał wiernych
o moralnej odpowiedzialności za zatruwanie powietrza przez spalanie w piecach niewłaściwego paliwa i zaprosił ich
na prelekcję zorganizowaną przez ruch
społeczny Polski Alarm Smogowy. Burzliwa dyskusja, która odbyła się w dolnym
kościele w obecności wielu parafian, na
pewno odciśnie się na życiu Rybia przez
ograniczenie złej praktyki spalania odpadów. Księża i prelegenci zaangażowani
w tę sprawę uświadomili mieszkańcom,
że łamanie przepisów dotyczących zatruwania powietrza jest nie tylko wykroczeniem wobec prawa, ale też złem, które
wyrządza się sobie, swoim najbliższym
i sąsiadom.

Zastępca Wójta Gminy Raszyn
Michał Kucharski

KURIER RASZYŃSKI NR 80 2017 | WWW.RASZYN.PL

7

POWIAT PRUSZKOWSKI

„…BO GMINA RASZYN JEST NAJWAŻNIEJSZA…”

Rozmowa z Katarzyną Klimaszewską radną Powiatu Pruszkowskiego
Natomiast my, radni powiatowi, mamy
utrzymać to co jest i tworzyć więcej, zgodnie z postulatami i potrzebami mieszkańców. Każdy z radnych działa na rzecz całej
powiatowej wspólnoty samorządowej,
ale też szczególnie stara się o uwzględnianie spraw rodzimej gminy, w moim
przypadku – Raszyna.

Jacek Kaiper: Dokładnie 3 lata temu,
w grudniu 2014 roku, złożyła Pani, pierwsze jak dotąd ślubowanie Radnej Powiatu
Pruszkowskiego….
K.K.: To był dla mnie wyjątkowy dzień.
Rota ślubowania, którą zobowiązywałam się do pracy dla dobra i pomyślności
gminy i powiatu, była zgodna z moimi
chęciami, ambicją i wizją działań. I tak
pozostało. Nie zwalniam tempa, nie czekam na jutro, nie szczędzę sił. Mandat
w Radzie Powiatu uzyskałam od mieszkańców gminy Raszyn, dlatego jestem
specjalnie upoważniona do reprezentowania społeczności raszyńskiej w samorządzie powiatowym.
J.K.: Jak Pani definiuje rolę samorządu

powiatowego?

K.K.: Najistotniejsza dla powiatu jest

zrównoważona współpraca z gminami
wchodzącymi w jego skład, spajanie ich,
realizowanie wspólnej polityki regionalnej i strategii rozwoju. Powiat pruszkowski to atrakcyjne miejsce dla istniejących
i projektowanych inwestycji i przyjazne
do zakładania tu domu. Sprzyja temu
bliskość Warszawy, dwóch lotnisk (Okęcie, Modlin), wysoki poziom planowania
przestrzennego, łatwy i szybki dostęp
do miejscowych planów zagospodarowania, doskonała infrastruktura społeczna:
sport, kultura, oświata, opieka społeczna i przyjazny samorząd powiatowy.

J.K.: Jaka, Pani zadaniem, powinna być formuła współpracy powiatu z samorządem
Raszyna?
K.K.: Przede wszystkim oparta na szybkim przepływie informacji, zrozumieniu
potrzeb i stałej współpracy, przy zachowaniu prawa do autonomii. Ze swojej
strony realizuję to poprzez stały kontakt
z Wójtem i lokalnym samorządem, wspieranie ich w realizacji wizji rozwoju gminy,
wyrażaniu na forum powiatu jej potrzeb
krótko i długoterminowych. Tylko taką
formułę uważam za stosowną.
J.K.: Które obszary prac powiatowych są
najważniejsze dla Raszyna?
K.K.: Przede wszystkim infrastruktura
drogowa i inwestycje w drogi powiatowe. W gminie Raszyn jest wiele dróg
powiatowych, o które należy dbać
na bieżąco. W powiecie właśnie pracujemy nad aktualizacją planu sieci dróg
powiatowych na lata 2017-2030, ale też,
na bieżąco poprawiamy stan komunikacji, bezpieczeństwa, opieki społecznej,
służby zdrowia i oświaty. W pełni popieram programy realizowane na zasadzie
partnerstwa, takie jak budowa ścieżek
pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych i poprawianie bezpieczeństwa
drogowego.
W tej kadencji zrealizowaliśmy więcej
niż kiedykolwiek inwestycji dla Raszyna:
m.in. rondo w Podolszynie Nowym
u zbiegu ulic Olszynowej i Falenckiej,
kolejny ciąg barierek zabezpieczających
przy szkole w Ładach, utwardziliśmy
ul. Willową, częściowo odwodniliśmy
ul. Warszawską w Dawidach i wyremontowaliśmy jej jezdnię na fragmiencie w Jaworowej, zmodernizowaliśmy
ul. Falencką. Wybudowaliśmy światła

dyscyplinujące w ul. Raszyńskiej przy
ul. Przesmyk w Rybiu, przebudowaliśmy całkowicie ul. Źródlaną, poprawiliśmy nawierzchnię oraz oznakowanie
poziome w ul. Sportowej od Al. Krakowskiej. Wkrótce zaczynamy 1 etap modernizacji ul. Sękocińskiej. Kolejne inwestycje drogowe są już przygotowane. Poza
tym wykonujemy prace bieżące w drogach powiatowych: kładziemy nakładki,
naprawiamy nawierzchnie ulic, poboczy,
wycinamy drzewa i krzewy, poprawiamy
oznakowania pionowe i poziome, konserwujemy i czyścimy kanalizację deszczową
i sprzątamy drogi. Katalog prac jest bardzo szeroki.
J.K.: Jest to Pani pierwsza kadencja
w Radzie Powiatu Pruszkowskiego. Jak się
Pani odnajduje w tej roli?
K.K.: Traktuję ją jako wyzwanie i pewnego rodzaju misję społeczną. Ambitnie
podchodzę do każdej sprawy i każdego
zadania. Analizuję wszystko przed podjęciem decyzji, przed każdym głosowaniem wiedząc, że odpowiedzialność to
podstawowa wartość którą powinien kierować się radny. Mam taką wewnętrzną
zasadę, że przy opiniowaniu i głosowaniu nie stosuję przycisku „wstrzymuję się”,
ponieważ jest to dla mnie jednoznaczne
ze stwierdzeniem „nie wiem”. Radny ma
być decyzyjny, dlatego zawsze głosuję
„tak” lub „nie”. Nie zawsze jest łatwo, ale
nikt nie powiedział, że będzie. Były głosowania bardzo znaczące np. dotyczące
wycinki kilku tysięcy drzew wzdłuż linii
WKD, gdzie głosowałam przeciw. Głosowanie „za” to 150 tysięcy dla poszkodowanych w gminach Wapno, Niechanowo
i Dominowo z województwa wielkopolskiego, które najwięcej ucierpiały wskutek nawałnic. Jestem bardzo dumna
z takiej decyzji. Inną strategiczną decyzją
było przekazanie 28 mln zł na modernizację i rozbudowę Liceum ogólnokształcącego im. Zana, do którego uczęszcza
spora część młodzieży z terenu naszego
powiatu.
Biorę w pełni odpowiedzialność
za swoją postawę oraz podejmowane
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SPÓŁKA WODNA RASZYN

Zebranie delegatów Spółki Wodnej Raszyn

Zarząd Spółki Wodnej Raszyn Ⓒ J. Aranowski

We wrześniu i październiku br. poszczególne wsie wybierały delegatów do Spółki
Wodnej Raszyn, a 20 października, w siedzibie Spółki – Domu Rolnika w Jaworowej (Warszawska 95) odbyło się Walne
Zebranie Delegatów. Podczas zebrania odwołano dotychczasowy i powołano nowy Zarząd w składzie: Przewodniczący – Leszek Maor, zastępca
Grzegorz Bąk, a sekretarz Zbigniew
Tokarz. W nowo powołanej komisji rewizyjnej zasiedli: przewodnicząca – Anna
Suwiak z Ład, członkowie: Aneta Więch
z Sękocina Starego i Witold Kopania
z Dawid.
decyzje. Pomoc potrzebującym, budująca współpraca, pozytywne rozwiązanie trudnej sprawy przynoszą mi wielką
satysfakcję motywującą do kolejnych
działań. Jestem członkiem trzech ważnych komisji: finansów i budżetu, inwestycji oraz edukacji i sportu. W zespole
komisji budżetu i finansów, decyzją radnych, zostałam powołana na stanowisko
Przewodniczącej. W tym roku powstała
Powiatowa Rada Rozwoju, pierwsza taka
inicjatywa w Polsce, w której powierzono
mi funkcję Vice Przewodniczącej. Składam wiele interpelacji i zapytań, które
w efekcie rozwiązują potrzeby mieszkańców i naszej Gminy. Ostatni kwartał
każdego roku to praca nad budżetem
na kolejny rok, który wpływa na wieloletnią prognozę finansową. Opiniujemy wielomilionowy budżet, decydujemy o finansach mieszkańców, podatników, dlatego
tak ważne jest ich odpowiednie i mądre
wydatkowanie.
J.K.: Pomimo wielu zajęć w powiecie, czy

udało się Pani zachować kontakt z mieszkańcami gminy?
K.K.: Oczywiście, jesteśmy w stałym
kontakcie. Mieszkańcy piszą, dzwonią,
zgłaszają swoje potrzeby i sugestie,

Podczas zebrania Delegaci wyrazili
zgodę na podpisanie przez nowy Zarząd
ugody ze Związkiem Spółek Wodnych,
której zapisy zostaną zatwierdzone
wcześniej, podczas kolejnego walnego,
w listopadzie.
W trakcie zebrania podsumowano
aktualną sytuację Spółki Wodnej Raszyn.
Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami
Spółka ma sporo długów: wobec Związku
Spółek Wodnych w Piasecznie, adwokata,
który reprezentował ją podczas rozpraw
sądowych, za usługi telekomunikacyjne
sprzed 2014 roku, a także wobec pracownicy, która była na urlopie wychowawczym. Problemem jest nie przekazanie majątku Spółki przez poprzedniego
Przewodniczącego. Delegaci zobowiązali nowy Zarząd do odzyskania majątku
do 20 listopada br.
Mimo braku dokumentacji Spółka
działa. Dzięki aktywności zarządu i członków udało się zebrać składki pokrywające wkład własny do tegorocznej dotacji (70 tys. zł) z budżetu Gminy Raszyn.
Wyznaczono najpilniejsze zadania

do wykonania jeszcze w tym roku. Spółka
zajmie się rowem Opaczewskim, którego konserwację, w ramach pozwolenia wodno-prawnego, współfinansuje
gmina Raszyn, razem z GDDKiA konserwacj��������������������������������
ę�������������������������������
rowu R-46 w Dawidach i Jaworowej, a przy współpracy z CH Janki, rowu
R-30 w Jankach. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie swraszyn.pl.
Tam, osoby, które jeszcze nie wpłaciły
w tym roku składek, znajdą numer konta,
a Ci, którzy chcieliby się zapisać do Spółki
Wodnej Raszyn – deklaracje.

a ja staram się nie pozostawiać żadnej
sprawy bez odpowiedzi. Wszystko staram się załatwić, czy jest to poprawę
chodnika przy posesji mieszkańca,
światła przy szkole, zalane pole, brak
odwodnienia w drodze powiatowej,
rozbite lustro drogowe, czy pomoc przy
załatwianiu sprawy w administracji
powiatu. Mam także stały kontakt z radnymi gminy Raszyn oraz sołtysami, których opinia, jako najbliższych mieszkańcom, jest dla mnie bardzo ważna. Jest
też dobra współpraca z naczelnikami
najważniejszych wydziałów w Starostwie i w Urzędzie Gminy Raszyn. Wiele
spraw powiatowych konsultuję z Wójtem Gminy Raszyn Panem Andrzejem
Zarębą oraz jego zastępcą Panem Michałem Kucharskim. Zawsze mogę liczyć
na ich wsparcie. Nasz samorząd tworzy
wyjątkowa drużyna. Radni, sołtysi, pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek samorządowych, lokalni liderzy,
przedsiębiorcy i kreatywni mieszkańcy –
wspólnie wszyscy tworzą lepszą jakość
życia i markę naszej Gminy Raszyn.

J.K.: Teraz serio. Czym jest dla Pani bycie
radnym?
K.K.: Bycie radnym oznacza wykonywanie swoich obowiązków należycie, mając
na uwadze przede wszystkim dobro
mieszkańców. Pamiętając przy tym o roli
służebnej, z którą wiąże się mandat radnego. To utrzymywanie stałego kontaktu
z lokalną społecznością, przyjmowanie
postulatów i przedstawianie ich organom
samorządowym do rozpatrzenia i realizacji. Funkcja radnego to ogromne poczucie odpowiedzialności za Raszyn i Powiat
Pruszkowski. To pozwala mi dostrzec kierunek rozwoju, i naszej gminy, i naszego
powiatu. Z całych sił dążę do tego,
by założone cele były realizowane. Mam
wsparcie najbliższych, rodziny, sąsiadów,
mieszkańców powiatu, ale także Starosty
Pruszkowskiego i Zarządu, a to motywuje.

J.K.: Powiedziała Pani „tworzą”, oni tworzą. Bez Pani udziału?
K.K.: Ze mną. To przez skromność.

Małgorzata Kaiper,
na podstawie tekstu Jarosława Aranowskiego
umieszczonego na stronie SWR

Walne Zebranie Delegatów Spółki Wodnej Raszyn
Ⓒ J. Aranowski

J.K.: Pani plany na kolejny rok?
K.K.: Jeszcze bardziej uszczelniać współ-

pracę samorządu powiatowego i samorządu raszyńskiego. Jeszcze więcej
empatii, jeszcze więcej pracy, zaangażowania i czasu, by móc wszystko zrealizować i pomagać każdemu, bez względu
na skalę potrzeb czy poglądy.
J.K.: Dziękuję za rozmowę.
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INWESTYCJE

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ładach
Dwa miesiące temu pisałem, że nad przedszkolem jest już dach, teraz przyszedł czas na szkołę.
Budowane w ubiegłym miesiącu ostatnie piętro szkoły zostało przykryte i oczekuje na wstawienie okien. Prace postępują bardzo szybko.
Przedszkole jest docieplane styropianem i pokrywane warstwą kleju. Wkrótce przyjdzie kolej
na tynki. Na dziedzińcu od strony ulicy Miklaszewskiego układane są przyłącza kanalizacyjne
i budowany parkan. Koparka przesuwa sterty ziemi w różne strony i tylko patrzeć jak rozpocznie
wyrównywanie. Wewnątrz, po zamontowaniu okien, rozpoczęto układanie glazury i terakoty.
Szkoła Podstawowa, dwupiętrowa, w całości przykryta jest dachem. Na parterze montowane
są instalacje elektryczne i wodnokanalizacyjne. W niektórych salach układany jest styropian
pod ogrzewanie podłogowe. Sukcesywnie – w miarę przywożenia, montowane są okna.
Hala sportowa rośnie do góry. Po ułożeniu dachu nad budynkiem szkolnym z terenu hali
sportowej usunięto dźwig, który teraz obsługuje budowę z zewnątrz. Murarze wznoszą ściany
i mocują szalunki do betonowych wieńców.
Podobnie przedstawia się budowa auli, czyli szkolnej sali widowiskowej. Usunięto z wnętrza dźwig, ale nadal z jej terenu zaopatruje się budowę szkoły.
Boisko szkolne zostało skutecznie osuszone. Na jego tafli pracuje spychacz rozkładający zwały piasku. Jeszcze trudno sobie
wyobrazić na powierzchni zieloną murawę, ale podobno nowoczesna technologia czyni cuda.

Korytarz przedszkolny © J. Kaiper

Hala i Szkoła © J. Kaiper

Przyłącza od Miklaszewskiego © J. Kaiper

Zbliża się tynkowanie przedszkola © J. Kaiper
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Dźwig pracuje na zewnątrz © J. Kaiper

W łazienkach glazura © J. Kaiper

SP ostatnie piętro instalacje © J. Kaiper

Budowa boiska © J. Kaiper

INWESTYCJE

Hala Sportowo Widowiskowa

Elektromontaż © J. Kaiper

Postępuje budowa hali. Ekipy pracują niezależnie od siebie. Wewnątrz kończone są
instalacje: elektryczne, hydrauliczne i grzewcze. W wielu miejscach ściany już pokrywa
gipsowy tynk. Gdzie indziej jest dopiero nanoszony. W głównej sali, w której będą się
odbywały zawody, na boisku wylana jest betonowa podwylewka. Dopiero teraz można
właściwie ocenić jej rozmiary; boisko jest ogromne. W otwory wprawiane są okna. Niebawem cały obiekt zostanie zamknięty. Jest to konieczne by prace mogły być wykonywane zimą. Spiętrzenie zamówień wynikające z bumu inwestycyjnego w budownictwie
powoduje, że na dostawy okien trzeba czekać. Inżynier, z którym rozmawiam, tłumaczy,
że nie opóźni to przewidzianego terminu zakończenia budowy. Rzeczywiście wiele okien
jest już wprawionych, a wokół korpusu hali ustawiane są rusztowania konieczne przy
montażu elewacji i ocieplenia. W otoczeniu hali pod ziemią znikają kolejne instalacje
i przyłącza. Przy parkingach przed i za halą stoją już słupy oświetleniowe. Każdy dzień
przynosi zmiany, jednak do zakończenia pozostał prawie rok. Poczekamy.

Gdzieniegdzie tynki © J. Kaiper

Hala w oplocie rusztowań © J. Kaiper

Klimatyzacja trafi pod sufit © J. Kaiper

Okna już są © J. Kaiper

Parking za halą © J. Kaiper
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INWESTYCJE

Kanalizowanie Janek c.d.

Południowa część Poniatowskiego © J. Kaiper

Ulica Poniatowskiego w Jankach niedługo
zostanie skanalizowana w całości. Front robót
przesunął się w pobliże ulicy Leszczynowej.
Poniatowskiego, podobnie jak Godebskiego,
która będzie kanalizowana w drugiej kolejności, jest bardzo wąska co wykonawcę firmę
ELTAR zmusza do bieżącego porządkowania
ulicy, tak aby umożliwić mieszkańcom dojazd
do posesji.
Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
Tymczasowa nawierzchnia © J. Kaiper
w miejscowości Janki ul. Poniatowskiego
i Godebskiego” w ramach projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” współfinansowaną przez Unię Europejską przeznaczono 3 003 208 zł brutto.
Wykonawca podjął się ją wykonać do końca sierpnia 2018 roku.

Kanalizowanie Sękocina
Pod wszystkimi ulicami Sękocina Starego
są już zamontowane rurociągi kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Nakładki asfaltowe
odtwarzające stan dróg sprzed inwestycji
błyszczą nowością na ulicach Starowiejskiej,
Rolnej i Olchowej. Ulice gruntowe utwardzone są tłuczniem. Na Sękocińskiej, która
Nakadka na Starowiejskiej © J. Kaiper
sprawiła powiatowi sporo organizacyjnego
kłopotu, problem rozwiązano w następujący sposób: w pierwszym
etapie, jesienią tego roku, na jezdnię położona zostanie nakładka
asfaltowa. W drugim zaś etapie, który nastąpi wiosną przyszłego
roku, odtworzone zostaną chodniki. W ten sposób projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pod nazwą Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn faza V na obszarze
Sękocina Starego, dobiegnie końca.

Ulica Rolna © J. Kaiper

Przebudowa ulicy Piaskowej
Przebudowa Piaskowej objęła ulicę na całej długości. Od ul. 19 Kwietnia budowane są chodniki, niebawem ułożona zostanie jezdnia. Prace przy układaniu rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej przeniosły się w głąb
ulicy, ale nie dotarły jeszcze do ul. Wesołej. Firma Gór-Bud z Korytnicy, która podjęła się przebudowy, pracuje
w również w soboty. Termin oddania gotowej ulicy wyznaczony na 15 grudnia 2017 roku nie pozwala na przestoje.

ulica Piaskowa © J. Kaiper
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ulica Piaskowa © J. Kaiper

strony inwestycje
redaguje Jacek Kaiper

OBCHODY DNIA SENIORA W GMINIE

OBCHODY DNIA SENIORA w 2017 r.
Tradycyjnie obchody Dnia Seniora rozpoczęto w dniu 2 października happeningiem na Rynku Raszyńskim. Delegacje Klubów
Seniora z Falent, Jaworowej, Raszyna i Rybia przywitał Wójt
Gminy Pan Andrzej Zaręba oraz dyrektor CKR Pan Mariusz Smolicha. Były życzenia i kwiaty złożone na ręce przewodniczących
Klubów. Na mini scenie odbył się koncert przepięknych melodii
operetkowych i operowych, w wykonaniu wspaniałej Pani Edyty
Ciechomskiej. Następnie rozdano teksty popularnych piosenek
oraz hymnu seniorów, które odśpiewaliśmy wspólnie.
7 października, podczas mszy św. w Kościele św. Szczepana
w Raszynie, nastąpiło zawierzenie Matce Boskiej Różańcowej wszystkich Klubów Seniora, z racji tego, że październik to
miesiąc poświęcony seniorom i Pani Różańcowej. Z tej okazji
po mszy odbył się religijny spektakl słowno-muzyczny z udziałem zespołów: „Seniorki” i „Barwy Jesieni” oraz „Grupy Słowa
i Muzyki”. Wystąpili również soliści: Edyta Ciechomska, Swietłana Żarczyńska i Franciszek Jędrzejczyk. Wśród licznie zgromadzonych seniorów, w tej uroczystej mszy, udział wzięły władze naszej Gminy, dyrektor CKR, księża i siostry zakonne.
Uroczystości senioralne odbyły się w CKR i w poszczególnych
Klubach, gdzie wyróżniano najbardziej aktywną brać dyplomami „Senior Roku” i „Jubilat Roku”. I tak:
•• 10 października w sali widowiskowej CKR odbył się koncert, przygotowany przez Panią Edytę Ciechomską i jej
„podopiecznych”.
•• 17.10., również w CKR w Raszynie, wieczór „W jesiennym
nastroju” uświetnił występem tercet „Seniorek” – Izy Makarskiej, Ali Siewiery i Grażynki Troniarz, którym akompaniował
Piotr Piskorz.

•• 22.10. w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, uroczystość
uświetnili Rybianie oraz występujący w programie „Gościńce,
ścieżki, drogi” poetka Pani Barbara Białowąs z zespołem
„A My Tacy”.
•• 22.10. w Jaworowej mieliśmy okazję bawić się wspólnie
z kabaretem „Pół-Serio” z Ursynowa.
•• 24.10. w Falentach przeżyliśmy niezapomniany wieczór poezji
i piosenek Boba Dylana oraz Leonarda Cohena (i nie tylko),
w wykonaniu duetu gitarowego „Lets Play” (muzyka i śpiew:
Piotr Czaplicki i Tomasz Winiarski).
Muzyczny przekrój repertuaru był nie tylko barwny, ale i bardzo ciekawy. Każdemu występowi towarzyszyły życzenia i kwiaty
od Władz Gminy i sąsiednich Klubów. Poszczególne Kluby
dla swoich członków i gości przygotowały poczęstunki.
Było jak w bajce. I ja tam byłam, miodu i wina nie piłam, ale
ciasto jadłam, bardzo mi smakowało.
Zyta Stąpel, Przewodnicząca Koła Seniorów „Brzoza” w Falenatch

ŚPIEWAM BO LUBIĘ‚ 2017
Po raz czwarty zespoły śpiewacze seniorów spotkały się
na dorocznym przeglądzie, w którym jedyną nagrodą była,
wyłoniona w głosowaniu tajnym, nagroda publiczności. Zgłoszonych do przeglądu było 16 zespołów, w tym 3 zespoły miejscowe, na które nie można było głosować.
Nad całością czuwała Pani Edyta Ciechomska, która z wielkim wdziękiem prowadziła koncert, wplatając powiedzenia
o muzyce i jej walorach-wartościach, wypowiadanych przez wielkich myślicieli i znamienitych muzyków. Wykonawcami pieśni
i piosenek byli: TĘCZA, MROKOWIACY, OKTAWA – Gm. Lesznowola, MŁODZI DUCHEM – Gm. Nadarzyn, MELODIA – z Magnuszewa, RELAKS z Kozienic, CZERWONE KORALE – z Opaczy
Wielkiej,
KŁOSOWIANKI – ze Złotokłosu, MISIAKI – z Ursusa, WRZOS –
z Pruszkowa i MAJTKI PANA KAPITANA – z Konstancina

Jeziornej. Z Gminy Raszyn wystąpiły: BARWY JESIENI, SENIORKI
i RYBIANIE
Każdy zespół miał 15 minut na wykonanie swojego repertuaru, ale nie każdy zespół z tym się uporał. Miały być śpiewane
trzy piosenki – tego też nie respektowano. Poziom zespołów
był różny, trudny do porównania. Były zespoły profesjonalne,
z długoletnią tradycją i takie, które lubią sobie pośpiewać nie
przywiązując zbyt dużej wagi do tekstu i harmonii. Dwa zespoły
śpiewające a›cappella zrobiły na mnie duże wrażenie, choć ich
repertuar zasadniczo się różnił, to jednak wykonanie było wspaniałe. Z kilkoma zespołami spotykałam się wcześniej ale z pozostałych chórów przynajmniej dwa chciałabym przynajmniej
jeszcze raz usłyszeć. Ulubieńcem publiczności został Zespół
„Czerwone Korale” z Opaczy Wielkiej.
Zyta Stąpel, Przewodnicząca Koła Seniorów „Brzoza” w Falenatch
KURIER RASZYŃSKI NR 80 2017 | WWW.RASZYN.PL
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DZIEŃ SENIORA W ŚWIETLIKU

Koncert dla Koła Seniora Rybie
Seniorzy to od lat najaktywniejsi mieszkańcy naszej gminy.
W czasie, gdy nie było jeszcze w gminie miejsca, które sprzyjałoby integracji mieszkańców, tworzenia przez nich grup formalnych i nieformalnych – SENIORZY – już się jednoczyli. Od ponad
20 lat powstawały kolejne Kluby Seniora – w Raszynie, Rybiu,
Falentach i Jaworowej, a ich członkowie podejmowali i podejmują działalność tak różnorodną jak niejeden dom kultury.
Działają nie tylko tu, na miejscu, ale rozsławiają Gminę Raszyn
w całej Polsce: podczas konkursów, przeglądów, występów
i wyjazdów krajoznawczych.
W niedzielę 22 października Klub Seniora Rybie i Świetlica
Środowiskowa „Świetlik” świętowały Międzynarodowy Dzień
Seniora. Podczas uroczystości gościliśmy znamienite osoby:
Wójta Andrzeja Zarębę, Wice Wójta Michała Kucharskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Dariusza Marcinkowskiego, Proboszcza parafii w Rybiu ks. dr Dominika Koperskiego, Dyrektor GOS
Katarzynę Klimaszewską, Dyrektora CKR Mariusza Smolichę
i Krystynę Smolichę, kierownika Filii CKR w Rybiu Annę Obara,
radnych z Rybia: Krystynę Górską, Janusza Hoffmana, Ryszarda
Kowalczyka, Andrzeja Góreckiego i Marka Bańburskiego, radną
Barbarę Turek, przewodniczącą Koła Seniora Raszyn, Przewodniczących Zarządów Osiedli: Elżbietę Szeląg, Zygmunta Nagrodzkiego i Mariana Sieradzkiego.
Po przywitaniu zebranych (sala była pełna) V-ce Przewodnicząca Koła Seniora Rybie Jadwiga Senator, Wójt Andrzej Zaręba
oraz Dyrektor CKR Mariusz Smolicha złożyli życzenia Pani Kazimierze Piotrkiewicz, która niedawno ukończyła 90 lat oraz
Paniom: Halinie Sobczyk i Jadwidze Kornet, które obchodziły
80-te urodziny. W koncercie, który rozpoczął część artystyczną
jako pierwsi wystąpili w nowych, niezwykłej urody strojach, nasi
wspaniali Rybianie, pracujący pod opieką Edyty Ciechomskiej
i Piotra Piskorza. Piękny koncert zakończył oberek, który Pani
Janina Soboń odtańczyła wraz z Wójtem Andrzejem Zarębą.
Rzęsiste brawa, bisy i wspólne śpiewanie najlepiej świadczyły
o tym, że „Rybianie” mają specjalne miejsce w sercach Rybian.
Kolejnym punktem programu był koncert Barbary Białowąs
i zespołu „A My Tacy”, prezent od Świetlicy i Rybia dla Seniorów.
I ta część spotkania była ze wszech miar udana. Mądre wiersze
p. Barbary, wspaniały śpiew Alicji Będkowskiej i Krzysztofa Podstawki, którym akompaniował Włodzimierz Tyl, sądząc z reakcji publiczności, bardzo się podobały. A taniec naszych Seniorek wzbudził prawdziwy aplauz. A potem były kwiaty, życzenia
i pyszny tort. To był naprawdę udany wieczór.
Małgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Październik – miesiąc Międzynarodowego Święta Seniorów
– Świętowanie rozpoczęło się dn. 2.10.2017 r. od Marszu Gwiaździstego Seniorów. Uczestnicy z Klubów Seniora naszej Gminy,
w kolorowych kapeluszach, z balonikami i banerami klubowymi, przemaszerowali z ul. Klonowej (Rondo przy Parku)
na Plac Powstańców Warszawy 1944 r. Na miejscu spotkania
zostali powitani przez Wójta Gminy Raszyn i dyrektora CKR.
W Rynku na przygotowanej scenie wystąpiła Pani Edyta Ciechomska z repertuarem najpiękniejszych piosenek, a na zakończenie imprezy organizatorzy poczęstowali uczestników pyszną
grochówką.
Kolejnym wydarzeniem był wodewil pt „Sen o Warszawie”
w wykonaniu Studia Piosenki z z Domu Kultury Włochy na Okęciu z udziałem zespołu Rybianie. Repertuar wodewilu przygotowała p. Edyta Ciechomska. Wykonawców i Panią Edytę widownia
nagrodziła gromkimi brawami.

– Dnia 17.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie Klubu
Seniora – Raszyn, które przygotował Zarząd Klubu. Główną
autorką programu była przewodnicząca Barbara Turek ze swoją
zastępcą Panią Barbarą Wiśnik oraz wyróżnieni Seniorzy i Państwo Irena i Jan Górniak (członkowie naszego klubu) świętujący Jubileusz 50-lecia małżeństwa. Seniorzy i zaproszeni
Goście – władze Gminy. Samorząd, dyrektor CKR, Zarządy
i Przewodniczący zaprzyjaźnionych Klubów – wypełnili widownię. Zebranych powitali, przewodnicząca pani Barbara Turek

z dyrektorem CKR panem Mariuszem Smolichą. Zebranie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu „Emerytura, najlepsza pora
życia”. Piosenka rozbawiła publiczność, wiele osób włączyło się
do wspólnego śpiewu. Następnie wystąpiły trzy solistki zespołu
„Seniorki”: Iza Makarska, Ala Siewiera, Grażyna Troniarz, przy
akompaniamencie pana Piotra Piskorza. Po koncercie, przewodnicząca Pani Barbara Turek zaprosiła na scenę Parę Jubilatów
wyróżnioną grupę Seniorów za społeczną pracę na rzecz Klubu.
W tej grupie znalazły się m. in. osoby, które otrzymały zaszczytny
tytuł „Senior Roku”, członkowie zespołów artystycznych „Barwy
Jesieni” i „Seniorki” oraz doskonała gawędziarka Pani Alina Wolska-Gryba. Wymienione zespoły i Pani Ala Wolska-Gryba mają
zasługi też dla naszej Gminy, bowiem biorą udział w różnych
muzycznych konkursach w wielu miastach i gminach gdzie często zajmują czołowe miejsca.
Wyróżnionym Seniorom wójt Pan Andrzej Zaręba w towarzystwie przewodniczącej Pani Barbary Turek i dyrektora CKR Pana
Mariusza Smolichy składali życzenia i wręczali kwiaty i dyplomy.
Na zakończenie, wójt Pan Andrzej Zaręba wszystkim Seniorom złożył tradycyjne życzenia oraz powiedział dużo ciepłych
słów, m.in. – „cieszę się, że jesteście wśród nas”. Po czym Pan
Andrzej Zaręba w towarzystwie Pana Mariusza Smolichy złożył dla Seniorów na ręce przewodniczącej Pani Barbary Turek
piękny kosz kwiatów. Pani Barbarze Turek wręczyły także kwiaty
z serdecznymi życzeniami przewodniczące Klubów z Falent,
Jaworowej i Rybia. Wystąpienie wójta Pana Andrzeja Zaręby
sprawiło Seniorom dużą przyjemność i satysfakcję, iż są ważną
w raszyńskiej społeczności grupą obywateli. Nie są to słowa
Pana Andrzeja Zaręby mówione „na wiatr”, bowiem na co dzień
Zarząd współpracuje z władzami Gminy i doświadcza, jeśli
potrzeba, pomocy.
Po zakończeniu uroczystości w Sali widowiskowej, wszyscy
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek do sali „Galeria”.
Teresa Szostak, Barbara Turek 24.10.2017 r.
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SENIORZY U SĄSIADÓW

Jubileusz 10-lecia Zespołu Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY
23 września 2017 roku, dwa zespoły
naszych seniorów: Seniorki i Rybianie
uczestniczyły w niezwykle uroczystych
obchodach 10-lecia Zespołu Mrokowiacy.
W świętowaniu tego wyjątkowego dnia
jubilatom towarzyszyły władze samorządowe gminy i GOK-u w Lesznowoli,
przedstawiciele OSP Mroków, dyrektorzy
szkół publicznych oraz proboszcz parafii
w Mrokowie. Podczas uroczystości członkowie zespołu zostali obdarowani przez
Panią Wójt, Dyrektor GOK-u i zaprzyjaźnione zespoły seniorów, pamiątkowymi
dyplomami i statuetkami oraz licznymi
kwiatami i prezentami.
Zespół Piosenki Biesiadnej MROKOWIACY powstał w 2007 roku i przez
minione 10 lat wypracował, swoim wysiłkiem i determinacją, znaczące miejsce
w gminie Lesznowola i w województwie.

Jubilaci na scenie

Nic więc dziwnego, że w tak uroczystych
obchodach brały udział zaprzyjaźnione
zespoły z całego Mazowsza. Mrokowiacy usłyszeli tego dnia wiele ciepłych
słów, przypomniano historię i sukcesy
zespołu. Wspominano też o ich udziale

w raszyńskich wydarzeniach. Biesiada
i wspólna zabawa, które zakończyły
obchody, na długo pozostaną w pamięci
uczestników.

Małgorzata Kaiper, na podstawie tekstu
p. Barbary Rosik z zespołu „Mrokowiacy”

„SENIORKI” DLA SENIORÓW
Na zaproszenie kierownictwa Ośrodka
Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Leczniczego
„Konstancja” w Bielawie zespół wokalny
„Seniorki” wystąpił w dniu 3 października 2017 r. z koncertem piosenek dla
pensjonariuszy tego ośrodka z okazji
Dnia Seniora. Zespół oraz jego solistki:
Alicja Siewiera i Izabela Makarska,
pod kierownictwem Edyty Ciechomskiej
i Piotra Piskorza, przygotowali koncert

znanych i lubianych piosenek polskich
i zagranicznych. Publiczność włączała
się do wspólnego śpiewania i nagradzała
zespół gromkimi oklaskami po każdym
utworze. Koncert prowadziła i poszczególne piosenki zapowiadała Edyta Ciechomska. Po koncercie nie było końca
uściskom, uśmiechom i miłym słowom
pod adresem naszych artystów, a jedna
z pensjonariuszek recytowała wiersz

specjalnie napisany przez siebie na tę
okazję. Pani Marietta Kurczała w imieniu kierownictwa Ośrodka Opiekuńczego
gorąco podziękowała za koncert i obdarowała wszystkich wykonawców kwiatuszkami własnoręcznie wykonanymi przez
pensjonariuszy.
Izabela Makarska
Radna Gminy Raszyn, solistka zespołu „Seniorki

XII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej „Kozienice 2017”

Zespół Barwy Jesieni

W dniu 28 września 2017 r. w Kozienickim
Domu Kultury odbył się Przegląd Piosenki
Biesiadnej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej i Sekcję Artystyczną Klubu Seniora „RELAKS”.
W przeglądzie wzięły udział 32 zespoły
i chóry, łącznie 521 wykonawców z trzech
województw: lubelskiego, łódzkiego
i mazowieckiego. Centrum Kultury
Raszyn i Kluby Seniora reprezentowali:
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Zespół Rybianie

zespół folklorystyczny „Rybianie”, zespół
wokalny „Seniorki”, oba pod kierownictwem Edyty Ciechomskiej i Piotra Piskorza oraz zespół folklorystyczny „Barwy
Jesieni” pod kierownictwem Fryderyka
Babińskiego.
Jak co roku kozienicki przegląd charakteryzował się wysokim poziomem artystycznym, ciekawym doborem repertuaru i wspaniałymi strojami zespołów.
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Zespół Seniorki

Nowoczesna sala widowiskowa szczelnie wypełniona publicznością, rozbrzmiewała piękną muzyką i śpiewem
oraz gromkimi oklaskami. Organizatorzy w podziękowaniu za występy wręczyli
zespołom dyplomy, puchary i upominki.
Na zakończenie przeglądu wspólnie
odśpiewano „Hymn Seniorów”.
Izabela Makarska
Radna Gminy Raszyn solistka zespołu „Seniorki”

ARKA

33. ROCZNCA POWSTANIA ARKI
W sobotę 14 października br. Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich Klub ARKA oraz Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Pani Beata Adamiak już po raz dziewiętnasty zorganizowali
w naszej gminie Forum Abstynenckie połączone z XXXIII rocznicą powstania Stowarzyszenia. Uroczystość, zwyczajowo już,
dzięki przychylności dyrekcji mogła odbyć się w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.
Przybyli licznie zaproszeni goście – władze samorządowe
z Wójtem Andrzejem Zarębą i przewodniczącym Rady Gminy
Dariuszem Marcinkowskim, obecni byli radni, pracownicy
urzędu i gminnych placówek współpracujących na co dzień
z Arką. Obecny był również ksiądz prałat Zdzisław Karaś, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Szczepana w Raszynie.
Bardzo licznie przybyła reprezentacja środowiska abstynenckiego, delegaci ponad dwudziestu stowarzyszeń z Mazowsza
i Pomorza.
W części artystycznej nie zabrakło wspaniałego monologu
raszyńskiej „Hanki Bielickiej”, pani Alicji Wolskiej-Gryby. Forum
Abstynenckie tradycyjnie już uświetniły występy młodzieży
z naszej Gminy. Na XXXIII urodzinach Arki wystąpiły zespoły
„2314”, „Cichociemni” oraz „Bored with life”. Wszystkie zespoły
ćwiczą pod opieką Pana Roberta Grzeszczaka w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” na Rybiu. Była trema, była zabawa i były
utwory zagrane na bis! Występy młodych zespołów mogły się
odbyć dzięki pomocy kilkunastu wolontariuszy, którzy ciężko

pracowali przy transporcie i rozstawianiu instrumentów muzycznych oraz nagłośnienia. Dziękujemy
Część oficjalna wypełniona została podziękowaniami, wyrazami uznania za działalność Arki i za wsparcie samorządu lokalnego dla tej działalności.
Przedstawione zostały również na Forum zasady i ogólne
ramy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2017, którego to Stowarzyszenie Arka jest jednym
z realizatorów na terenie Gminy Raszyn.
Dobrze i smacznie zaopatrzony bufet, doskonale bawiący
gości zespół „Szansa” z Płocka sprawiły, że zabawa trwała długo
w noc.
Składamy podziękowania wszystkim sponsorom, a w szczególności panu Arkadiuszowi Świątkowi właścicielowi firmy
„Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe” ul. Niska 17 w Raszynie. Dziękujemy serdecznie wszystkim gościom za przybycie,
za dowody uznania, prezenty i …zapraszamy za rok.
Zarząd RSRA ARKA
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

VIII Ogólnopolski Kongres Bibliotek –
Biblioteka Twórców
W dniach 23-24 listopada w łódzkiej Fabryce Sztuki odbędzie się VIII
Ogólnopolski Kongres Bibliotek, bardzo
ważne dla bibliotekarzy wydarzenie branżowe. Tym razem hasło przewodnie to
biblioteka jako miejsce tworzenia,
w któr ym spotykają się i działają
ludzie twórczy. Bo biblioteka jest
przyjazna twórcom wszelakim. Są to i sami bibliotekarze (w końcu to oni tworzą ofertę biblioteki!), i osoby,
które dzielą się tu swoimi pasjami i talentami, jak autorzy, podróżniczki, fotografowie czy mistrzynie rękodzieła.
Jak również ci, którzy potrafią stworzyć coś z niczego,
przetwarzać stare na nowe albo twórczo rozwijać coraz
to nowsze pomysły. Ci, którzy tworzą (lokalną) historię oraz ci, którzy tworzą linijki kodu html, programują
roboty i drukują w 3D. W tym twórczym fermencie nie
może zabraknąć naszego przedstawiciela. Reprezentantka
naszej biblioteki, Dagna Mach, została wybrana w trybie konkursowym przez Organizatorów (Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego) jako prelegentka w sesji dobrych praktyk. Będzie
mówić o twórczym i nieoczywistym wykorzystaniu tabletów podczas zajęć w bibliotece. Podczas Kongresu odbędą się także
warsztaty, prelekcje, grywalizacja i sesje nie-konferencji, więc jesteśmy pewni, że przywiezie nam także mnóstwo inspiracji na kolejne działania.

Tydzień Zakazanych Książek
24-30 września obchodziliśmy Tydzień Zakazanych Książek
(Banned Books Week). Jest to akcja, która ma na celu zwrócenie publicznej uwagi na kwestie wolności słowa, cenzurę
i wycofywanie publikacji. Organizowana jest rokrocznie
(od 1982 r.) przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy (ALA), w tym roku patronowało jej hasło „Nasze prawo do
czytania” (Our right to read). Na tegorocznej amerykańskiej
liście 10 najczęściej wskazywanych do wycofywania z obiegu
publicznego książek znalazły się m.in. powieści dla młodzieży: „Szukając Alaski” Johna Greena (zarzut: erotyka) oraz
„Eleanor&Park” Rainbow Rowell (zarzut: obraźliwy język).
Nasza biblioteka aktywnie włączyła się w tę inicjatywę. Przygotowaliśmy w holu instalację, która przypomniała niektóre
klasyczne już pozycje literatury pięknej w różnych okresach
piętnowane jako „niewłaściwe”.
Na stronie www.bibliotekaraszyn.pl dostępne są materiały
zawierające zestawienie książek
uznawanych dawniej za kontrowersyjne, niepoprawne politycznie, religijnie, obyczajowo
etc. Znajdziecie tam np. „Buszującego w zbożu” J. Salingera,
„Cierpienia młodego Wertera”
J.W. Goethego, „Folwark zwierzęcy” G. Orwella, czy „Przygody
Instalacja okolicznościowa
wyk. i fot. D. Mach
Tomka Sawyera” M. Twaina.

Otwieramy Kącik Porad Językowych Grudniowy kiermasz
Let’s FIX IT!
książkowy
Nie ma kto Ci sprawdzić wypracowania z angielskiego? Nie rozumiesz czegoś z gramatyki? A może chciałbyś z kimś przeczytać swój
Personal Statement? Jeśli masz takie lub inne problemy, skorzystaj z bezpłatnego Kącika Porad Językowych FIX IT w naszej bibliotece (ul. Poniatowskiego 20). Na Twoje pytania postara się odpowiedzieć Dorota Szmajda-Kuberczyk, tłumaczka przysięgła języka
angielskiego z wieloletnim doświadczeniem, w przeszłości także
lektorka, laureatka olimpiady
języka angielskiego, aktualnie
autorka pytań do corocznego
konkursu idiomów angielskich
w XXXIII LO im. M. Kopernika
w Warszawie. A także – mieszkanka Rybia. Z porad możesz
skorzystać w każdy poniedziałek,
w godzinach od 17:00 do 18:30,
począwszy od 20 listopada. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biblioteki i wpisanie
na listę u dyżurnych bibliotekarzy.
Zapisać się na konsultacje można
także telefonicznie (22 720 03 81)
i e-mailowo (info@bibliotekaraszyn.pl). Zapraszamy!
18
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Jak co roku, przedświątecznie, urządzamy w bibliotecznym
holu wielki kiermasz książki używanej. Tym razem kiermasz potrwa dwa tygodnie, od 4 do 15 grudnia, ze względu
na wyjątkowo dużą ilość książek. Na oznaczonych stołach
pojawią się bardzo atrakcyjne tytuły literatury pięknej dla
dorosłych i dzieci, a także pozycje popularno-naukowe.
Dochód z akcji przeznaczamy na cele statutowe biblioteki,
m.in. na zakup książek z rynku wtórnego (niedostępnych
już w księgarniach).

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Zawody Ergowiosła 2017
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie, zachęcony sukcesem
ubiegłorocznych zawodów na ergometrach wioślarskich, zorganizował II edycję Ergowioseł 2017. Patronat nad imprezą
objął wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba. W hali sportowej budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Unii Europejskiej
w Raszynie, 24 października na sześciu urządzeniach rywalizowało 198 uczniów V, VI i VII klas szkół podstawowych z Raszyna,
Ład i Sękocina oraz II i III klas oddziałów gimnazjalnych. Każdy
wyścig trwał 2 minuty, a zwycięzcą był ten, kto pokonał najdłuższy dystans. Na dwóch ekranach wyświetlany był wirtualny
akwen, który obrazował położenie zawodników. Jak przekonywał
prowadzący zawody Filip Fulara z Warszawskiego Towarzystwa
Wioślarskiego najważniejsza jest technika i odpowiednia pozycja wioślarza, a nie szybkość pociągania drążkiem. Rywalizacja
na symulatorach jest preludium przed treningami na otwartych akwenach. Emocji i ducha sportowej walki nie brakowało, a młodzi wioślarze dali z siebie wszystko, aby uzyskać jak
najlepszy wynik.
Wśród najmłodszych uczniów w kategorii dziewcząt najszybszą trójką okazały się: Wioletta Wasilewska (416 m.), Wiktoria
Tatarska oraz siostra bliźniaczka zwyciężczyni Wiktoria Wasilewska, wszystkie z Raszyna. Wśród chłopców klas V Jakub Melon
zdobył złoty medal (443 m), a na podium stanęli jeszcze Karol
Dreliszek i Mateusz Król. W klasyfikacji klas VI dziewcząt zwyciężyła Michalina Ameda z Raszyna (466 m), srebrny medal
powędrował do Minh Kieu, a brąz do Iwony Pham. Wśród chłopców barierę pół kilometra przekroczył Michał Górka z Raszyna
(515 m), a kolejne miejsca zajęli Mikołaj Grodzicki i Michał

Mączka z Ład. W rywalizacji dziewcząt klas VII na podium stanęły: Hania Hulczyńska z Sękocina (472 m), za nią Liwia Jabłońska z Ład (469 m), a trzecia Zosia Nockiewicz z Sękocina (464 m).
Złoto w kategorii chłopców klas VII zdobył Tomasz Gernaszewski
z Raszyna (519 m), a za nim Janek Idzikowski z Ład (517 m). Skład
podium uzupełnił Jakub Imiołek z Raszyna.
W kategorii gimnazjalnych klas II dziewcząt złoto zawisło
na szyi Weroniki Szymczak (501 m), srebro zdobyła Karolina
Duban, zaś brąz Maria Targosz. W rywalizacji chłopców klas II
zwyciężył Dawid Krawczyk (528 m), a kolejne miejsca zajęli Filip
Bucholc oraz Damian Rojek. Spośród uczniów klas III oddziałów
gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Zosia Świergiel (503 m),
Maria Świergiel zdobyła srebrny medal, a brąz powędrował
do Julity Kucińskiej. W kategorii chłopców klas III został ustanowiony najlepszy rezultat całych zawodów, a jego autorem jest
Bartek Stawczyk, który pokonał dystans 581 metrów, zwyciężając
o – uwaga – 1 metr z Filipem Łachem. Skład podium zamknął
Kuba Charczuk.
Poza konkurencją rozegrano wyścig pomiędzy Agnieszką
Renc, która zdobyła tytuł mistrzyni świata w wioślarskiej
czwórce podwójnej wagi lekkiej podczas Mistrzostw Świata
w Płowdiw w 2012 roku, a Martyną Piątkowską uczennicą klasy
gimnazjalnej raszyńskiej szkoły podstawowej, która wprawdzie
nie wygrała z utytułowaną konkurentką, ale uzyskała najlepszy
wynik (516 m) spośród wszystkich uczestniczek zawodów. Warto
dodać, że Martyna jest multisportsmenką. Swoją przygodę
z aktywnością fizyczną rozpoczęła od treningów piłki nożnej
z sukcesami, obecnie trenuje podnoszenie ciężarów. Być może
po udanej próbie na ergometrze wioślarskim ta utalentowana
mieszkanka Raszyna spróbuje swoich sił właśnie w wioślarstwie?
Ceremonię wręczenia medali uświetnili swoją obecnością
w imieniu Wójta Gminy Raszyn, zastępca Pan Michał Kucharski,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszynie Pan Andrzej Niedbała
oraz inicjator i organizator zawodów dyrektor GOS w Raszynie
Pani Katarzyna Klimaszewska.
Zawody stanowiły doskonałą okazję do sprawdzenia sprawności fizycznej uczniów. Wioślarstwo także na ergometrze jest
dyscypliną sportu, która wymaga ogólnej sprawności i zaangażowania wszystkich mięśni organizmu człowieka. Dlatego
też zachęcamy młodych sportowców, aby rozważyli możliwość
rozpoczęcia treningów wioślarskich, które organizuje Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie z siedzibą przy ul. Zaruskiego 12
w Warszawie, a wkrótce w nowej siedzibie przy ul. Wioślarskiej 6. 						Rafał Ulewicz
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Dni otwarte młodego przedszkolaka
NASZE PRZEDSZKOLA
4 września ożyły budynki przedszkoli, puste przez wiele dni wakacji. Zapełniły
się gwarem dziecięcych głosów, tupotaniem butków, czasem niestety płaczem
maluchów najbardziej tęskniących do rodziców. Na szczęście te ostatnie
obrazki szybko zniknęły, bo dzieci polubiły swoje panie, swoich kolegów, swoje
sale wypełnione zabawkami i place zabaw, które nie dają się nudzić. Okazało się,
że w przedszkolu jest tak ciekawie, że nie ma czasu na popłakiwania z tęsknoty
za mama i tatą. Spójrzcie na rysunki dzieci. One najlepiej pokazują, co myślą i robią
przedszkolaki. Ciekawe, prawda? 			
Przedszkolaczek

SĘKOCIN, Plastelinowe cuda – 6-latki

Adaś Urbański 5 lat, Oddział Spokojna

Sławek Orlik 6 lat, Oddział Spokojna
SĘKOCIN, Kasztanki – gr. 6-latki

Le Tat Linchi 6 lat, Oddział Spokojna
SĘKOCIN, Lokomotywa – Maja Kopysiewicz 5 lat

SĘKOCIN, Kasztanki, gr. 6-latki

Basia Romańczuk 5 lat, Oddział Spokojna

SĘKOCIN, Jesienne skarby – gr. 4-5 latki

Nguyen Uyen Nhi 6 lat, Oddział Spokojna

Pola Piekut 6 lat, Oddział Spokojna

Liwia 5 lat, Przedszkole pod Topolą

Basia 6 lat, Przedszkole pod Topolą

Milena Grabińska 5 lat, Oddział Spokojna

Emilia 6 lat, Przedszkole pod Topolą Kamil Pylda 5 lat, Przedszkole pod Topolą

Maja Szczepaniak
5 lat

