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KURIER
RASZYŃSKI

Ranking

Pierwsze miejsce w powiecie pruszkowskim
a piąte w kraju dla Gminy Raszyn
w rankingu FORBES – Gmina Przyjazna dla Biznesu.
Jednym z przykładów dobrej współpracy jest przekazanie
przez Grupę Dekarską Hanbud okien o wartości 18 tys. zł,
które zamontowane zostaną w gminnym przedszkolu.

WYKONANIE BUDŻETU W 2017 ROKU

BUDŻET 2017 na plusie
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, 29 marca 2018r Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba przekazał Radzie Gminy
Raszyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2017r., informację o stanie mienia gminy, sprawozdanie z wykonania planów
finansowych gminnych instytucji kultury. Dokumenty zaopiniowane zostały pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową
oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raszyn. Poniżej prezentuję Państwu podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu są wyższe niż planowano. Wykonanie w kwocie 120 718 637 zł.
Wobec 118 570 989 zł planu, oznacza, że zrealizowano je w 101,81%.
DOCHODY BIEŻĄCE, przy planie w wysokości 110 027 138 zł, zrealizowano w 102,53%, uzyskując 112 815 410 zł. Składały się na nie:
subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zleconych i własnych w kwocie 39 534 471 zł (99,56% planu)
Dochody własne wysokości 73 280 340 zł (104,21% planu), z czego:
– 	z tytułu wpływu podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych – 67 871 933 zł (104,6% planu).
– nieopodatkowane dochody własne gminy – 5 408 996 zł (99,61%)
– 	odsetki – 312 450 (131,09% planu)
INWESTYCYJNE planowane na 8 543 851 zł, wykonano w kwocie 7 903 227 zł. Znaczącą pozycję w dochodach majątkowych stanowiły dotacje zewnętrzne które wyniosły 7 295 994 zł.
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WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu, planowane na kwotę 149 199 440 zł zrealizowano w 87,11% (129 960 691 zł). Na uwagę zasługują wydatki majątkowe, czyli prościej mówiąc inwestycje, za które zapłacono aż 36 582 390 zł. Przeznaczono na następujące zadania:
Kultura fizyczna 8 644 785 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 382 437 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 316 868 zł

Rolnictwo i łowiectwo 987 470 zł
Transport i łączność 4 301 969 zł
Gospodarka mieszkaniowa 214 981 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza 5 107 zł
Administracja publiczna 143 672 zł
Oświata i wychowanie 18 491 581 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 93 500 zł

Wydatki bieżące, służące utrzymaniu instytucji zarządzanych
i dofinansowywanych przez gminę, osiągnęły wysokość 93 378 301 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2017 ROKU
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia wyniosło 42 380 000 zł, przy czym wskaźnik zadłużenia wynoszący 35,11% jest niższy od planowanego (35,41%). Warto pamiętać, że stosunku do zadłużenia jakie Wójt Andrzej Zaręba odziedziczył w 2010 roku po swoim
poprzedniku, wzrosło ono o około 12 mln zł. W tym czasie wykonane zostały inwestycje w wysokości prawie 250 mln złotych, a w tej
kwocie pozyskane fundusze zewnętrzne – prawie 100 mln złotych.
Gmina Raszyn konsekwentnie realizuje zadania i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wszystkie wskaźniki, wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, są bezpieczne. 						
Małgorzata Kaiper
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA ANDRZEJA ZARĘBY

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM dla Wójta Andrzeja Zaręby
gminy. „Bez tych środków nie powstały by
takie inwestycje jak np.: Szkoła w Ładach,
Hala Widowiskowo Sportowa, ścieżki rowerowe, czy odbudowa Austerii – mówili
radni – Dzięki nim, w znacznie większym
zakresie niż, gdyby finanse pochodziły z tylko
z naszego budżetu, budowana jest kanalizacja i ulice w naszej gminie”. Na zakończenie
tej części obrad Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
w podziękowaniu za pracę, wręczył Wójtowi bukiet kwiatów. Wójt przekazał ten
bukiet współtwórczyni sukcesu – Skarbnikowi Gminy pani Lilianie Kłos.

Polityka finansowa
Gminy Raszyn

Wójt A. Zaręba i współtwórczyni sukcesu Skarbnik p. L. Kłos, fot. J. Kaiper

Absolutorium – jest to określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez
uprawniony organ na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego.
Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym.
28 czerwca br. odbyła się LIV Sesja Rady
Gminy Raszyn, której najważniejszym
tematem była opinia oraz decyzja radnych na temat wykonania przez organ
wykonawczy gminy – Wójta Andrzeja
Zarębę, budżetu w 2017 roku. Uchwała
Rady Gminy w tym zakresie, nosi nazwę
absolutorium.

Radni jednomyślnie udzielili
absolutorium Wójtowi
Andrzejowi Zarębie
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym z wykonania budżetu za rok
2017, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie
mienia Gminy Raszyn oraz stanowiskiem

Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Raszyn
jednomyślnie udzieliła absolutorium
Wójtowi Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
Decyzja Rady Gminy o udzieleniu
ABSOLUTORIUM wójtowi Andrzejowi
Zarębie oznacza, że wydał on gminne
pieniądze zgodnie z prawem i zrealizował
cele założone przez radę gminy. Jest to
najważniejsze głosowanie dla wójta,
ponieważ świadczy o poziomie akceptacji
jego działań przez przedstawicieli mieszkańców – radnych.
Po uchwaleniu absolutorium radni
pogratulowali Wójtowi sukcesów
w zarządzaniu Gminą Raszyn i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym możliwy jest znacznie szybszy rozwój

Udzielenie wójtowi gminy absolutorium to czas podsumowań i analiz: czy
udało się zrobić wszystko, co wcześniej
zaplanowano, czy pieniądze podatników
wydawane były z rozwagą i oszczędnie,
czy to na co je wydano służy wielu mieszkańcom i rozwiązuje ich największe problemy. Na wszystkie te pytania Radni
Gminy Raszyn odpowiedzieli twierdząco.
Trudno inaczej ocenić sprawne zarządzanie istniejącym już majątkiem gminy,
jak też realizowanie kolejnych inwestycji
na rzecz mieszkańców.
W 2017 roku Gmina Raszyn wykonała inwestycje za około 36 mln złotych.
Część z nich, jak Przedszkole przy Poniatowskiego, czy ul. Szkolna w Raszynie już
działają, zakończenia innych możemy
oczekiwać w roku bieżącym. Jeszcze inne
będą nam służyć dopiero w kolejnym.
We wrześniu 2018 roku dzieci naukę,
a nauczyciele pracę rozpoczną w nowym
Kompleksie Szkolno-Przedszkolnym
w Ładach. Chwilę później otworzy swe
podwoje Hala Sportowa Raszyn, w międzyczasie zostaną oddane do użytku
mieszkańców nowe drogi, chodniki,
oświetlenie, place zabaw i kolejne odcinki
kanalizacji. Austeria będzie w trakcie
renowacji, a na ścieżki rowerowe wjadą
gminni rowerzyści. To tylko niektóre, największe zmiany, zapoczątkowane w 2017
roku, jakie zajdą w życiu gminy. Jeśli sięgniemy pamięcią wstecz, to musimy
stwierdzić, że tak szybko jak teraz, Gmina
Raszyn nigdy wcześniej się nie zmieniała
na lepsze, a o wielu bolączkach po prostu
nie pamiętamy. I oby tak dalej.
Jacek Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

LIV Sesja Rady Gminy Raszyn
które padły przed chwilą w ocenie działalności Wójta Andrzeja Zaręby, a ustawowym obniżeniem pensji, które ma uchwalić Rada. W odpowiedzi Wójt poprosił,
aby Rada, wbrew tej opinii, podporządkowała się rozporządzeniu Rady Ministrów i dokonała przewidzianej prawem
obniżki.
Prezydium A. Matracka, D. Marcinkowski,
S. Ostrzyżek, fot. J. Kaiper

Po stwierdzeniu kworum radni przyjęli protokoły z LII i LIII Sesji, a następnie uchwałę o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania,
zbywania i wykupu. Kolejno przegłosowano uchwały zmieniające budżet na rok
2018” oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2018-2030.
Kolejny czas obrad poświęcono absolutorium dla Wójta Andrzeja Zaręby, które
opisane jest na poprzedniej stronie.

Obniżka pensji Wójta

Następnie radni podjęli uchwałę
o obniżce wynagrodzeniem wójta, wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, a szczególnie włodarzy
miast, powiatów i gmin i ich zastępców.
Zgodnie z komunikatem Centrum Informacyjnego Rządu – „Przyjęte rozwiązanie nawiązuje do uchwalonej przez Sejm
10 maja 2018 r. nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przewidującej obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystów. Ustawa ta była odpowiedzią
na powszechne oczekiwania społeczne związane z pełnieniem funkcji publicznych”
Na początku dyskusji zastrzeżenia
wobec uchwały wniósł wiceprzewodniczący Rady Sławomir Ostrzyżek, stwierdzając dysonans pomiędzy pochwałami,

Inne uchwały

W dalszej części obrad uchwalono przystąpienie Gminy Raszyn do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich, ustalono obowiązkowy tygodniowy wymiar
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych przez
Gminę Raszyn. Rada podjęła uchwałę
o nieodpłatnym przejęciu działki drogowej w Dawidach Bankowych o pow. 3116
m2, nadano nazwę Rumiankowa ulicy
w Dawidach Bankowych oraz wyrażono
zgodę na przedłużenie umowy z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym
EKO – Raszyn Spółka z o.o. na dzierżawę
urządzeń i obiektów wodno-kanalizacyjnych. Na koniec uchwalono zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Raszyn na rok 2018.

Gratulacje dla klubu piłkarskiego
za powrót do IV ligi
i zakończenie obrad

Na sesję Rady Gminy przybyli przedstawiciele sekcji piłki nożnej K.S. Raszyn,
aby przedstawić władzom gminy swój
ogromny sukces. Oto po roku nieobecności, piłkarze K.S. Raszyn wracają na boiska
IV ligi! Sukces tym większy, że ze względu
na budowę hali sportowej klub był pozbawiony własnego boiska. Wójt i radni
serdecznie pogratulowali sportowcom
i działaczom.

Pilkarze, działacze i radni, fot. J. Kaiper
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Radni R. Kowalczyk, A. Górecki, M. Bańburski,
fot. J. Kaiper

Radni T. Pawlikowski, T. Nowak i I. Koper, J. Hoffman,
fot. J. Kaiper

Radne B. Turek, I. Makarska, K. Górska, fot. J. Kaiper

Na zakończenie krótkie sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił zastępca wójta Michał Kucharski,
mówiąc o trwających remontach Spacerowej i Wspólnej, budowanej kanalizacji w Laszczkach i Falentach Nowych
oraz o kończonych wielkich inwestycjach
gminnych, czyli Zespole Edukacyjnym
w Ładach i Centrum Sportu w Raszynie.
Jacek Kaiper

Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli i goście, fot. J. Kaiper

STRAŻACY I PRZEDSIĘBIORCY

Zawody pożarnicze
W dniu 23.06.2018r. na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie rozegrane zostały Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Organi z ato re m zawod ów była
Komenda Powiatowa PSP w Pruszkowie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. W zawodach
wzięło udział 11 drużyn męskich (grupa
A), 4 drużyny kobiece ( grupa C) oraz
MDP z Nowej Wsi. Gminę Raszyn w grupie A reprezentowały drużyny z OSP
Falenty, OSP Raszyn, OSP Dawidy oraz
w grupie C drużyna żeńska OSP Raszyn.
Zawody polegały na dwóch konkurencjach pożarniczych: sztafeta pożarnicza
7x50m oraz ćwiczenie bojowe. Po raz
czwarty z rzędu drużyna męska z OSP
Falenty zajęła pierwsze miejsce w grupie
A. Tuż za drużyną z Falent uplasowała się
drużyna z OSP Dawidy. Kolejne miejsce

należało do drużyny z OSP Raszyn. W grupie C pierwsze miejsce zajęła drużyna
żeńska z OSP Raszyn. Nasza Gmina
po raz kolejny zajęła czołowe miejsca
w zawodach na szczeblu powiatowym,
co pokazuje, że nasi druhowie z Gminy
są dobrze wyszkoleni i posiadają nienaganną sprawność fizyczną. Wszystkim
uczestnikom zawodów gratulujemy oraz
życzymy powodzenia w kolejnych zawodach sportowo-pożarniczych.
Nagrody dla zwycięskich drużyn
ufundowali:

– 	Starosta Pruszkowski – za pierwsze
miejsca w grupie A i C
– 	Wójt Gminy Raszyn – za drugie miejsca
w grupie A i C
– 	Komendant Powiatowy PSP w Pruszkowie – za trzecie miejsca w grupie A i C
– 	Kosmepol Sp z o.o. – Fabryka L'Oreal
Polska w Kaniach – za I i II miejsce
w grupie C
– 	Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP – dla MDP z OSP
Nowa Wieś.
Materiał OSP Falenty. Mirosław Uszyński

OKNA DACHOWE DLA GMINY RASZYN

Ranking

Firma Rodzinna Hanbud dla Gminy Raszyn

Wójt A. Zaręba, K. Olszewski Handbud,
Dyr. Reg. B. Czajka, K. Adamkiewicz

Dnia 6 maja w siedzibie Grupy Dekarskiej
Hanbud przy ulicy Sportowej 12 odbyła się
bardzo miła uroczystość. W ręce Wójta
Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby
właściciele firmy, państwo Hanna i Michał
Olszewscy przekazali dar w postaci okien
dachowych marki Velux o ogólnej wartości 18 tysięcy złotych. Wójt podziękował
państwu Olszewskim i przedstawicielom
firmy Velux, a okna postanowił przekazać
na rzecz jednej z raszyńskich inwestycji.
Nie jest to pierwszy dar dla mieszkańców Gminy Raszyn, wcześniej już grupa

Dekarska Hanbud, w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dekarzy, nie biorąc
za swoją pracę wynagrodzenia, pokryła
dachem kościół i plebanię w Dawidach
Bankowych.
Grupa Dekarska Hanbud istnieje
od 1988 roku. Zarejestrowana jest
w Raszynie i tu odprowadza podatki.
Od trzydziestu lat zajmuje się kompleksową sprzedażą pokryć dachowych wraz
z wykonawstwem. W swojej historii
wykonała już cztery i pół tysiąca dachów
płaskich i skośnych pokrytych różnego
rodzaju materiałami, w tym dachówką
betonową i ceramiczną, papą termozgrzewalną, blachą miedzianą blachą
tytanowo cynkową i blacho dachówką.
Zajmuje się także montażem okien
dachowych, komunikacji dachowej
oraz remontem już istniejących pokryć
dachowych.
„Najwyższy poziom świadczonych usług
pozwala nam na udzielenie pięcioletniej gwarancji na wykonawstwo. Firma jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, organizacji zrzeszającej rzemieślników wykonujących
prace dekarskie i producentów pokryć dachowych. Od wielu lat posiadamy Certyfikat PSD

przyznawany firmom, które posiadają udokumentowany wysoki poziom świadczonych
usług i jednocześnie gwarantują długoterminowe utrzymanie opisywanego poziomu.”
Powiedział współwłaściciel firmy pan
Michał Olszewski.
W spotkaniu uczestniczył pan Błażej
Czajka, regionalny dyr. handlowy Grupy
Velux, z której pochodziły podarowane
okna. Przedstawił on swoją firmę jako
społecznie odpowiedzialną, zgodnie
z koncepcją Przedsiębiorstwa Modelowego. Powiedział między innymi: nasze
podejście do kwestii odpowiedzialności korporacyjnej jest bardzo głęboko zakorzenione
we wszystkich naszych działaniach, ale także
w umysłach pracowników. Cenimy i kultywujemy również nasze wartości: zaangażowanie, wzajemny szacunek, sumienność i ciągłe
doskonalenie.
Przedstawiona powyżej działalność
Grupy Dekarskiej Hanbud stanowi doskonały przykład łączenia przez rodzinną
firmę funkcji komercyjnej z działalnością non profit na rzecz lokalnej społeczności. Jest jednocześnie dobrą ilustracją
uzasadniającą wysoką pozycję Gminy
Raszyn w klasyfikacji FORBESA. Redakcja
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RADNI GMINY RASZYN

Elżbieta Szeląg MARZEC
na fatalnie działającą służbę zdrowia, na złą
komunikację autobusową, na brak miejsca w przedszkolach. Wiedziałam, że mają
rację. Dlatego postanowiłam uczestniczyć
w ekipie dokonującej zmian, budującej
Gminę i wystartowałam w wyborach.

W Gminie Raszyn mieszka od lat dwudziestu, jest mamą trojga dorosłych
dzieci i babcią sześciorga wnuków. Przeszła na emeryturę po trzydziestu latach
pracy w szkole i dalej odczuwa potrzebę
działania na rzecz najbliższej społeczności. Cztery lata temu w wyborach zamieniła funkcję sołtysa Słomina na radną
z tego okręgu. Zrobiła wszystko, co obiecała wyborcom. Jest bardzo skuteczna.
Jacek Kaiper: Co Panią skłoniło do tego aby
zostać Radną Gminy Raszyn?
Elżbieta Szeląg-Marzec: Mieszkam w okolicy, o której się łatwo zapomina. Widziałam
jak wiele wokół mnie jest do zrobienia. Brakowało wodociągów i kanalizacji, a oświetlenie ulic, drogi i chodniki były w opłakanym stanie. Słyszałam narzekania sąsiadów

J.K.: Czego pani dokonała będąc Radną GR?
E.S.M.: Wybory samorządowe wygrałam
i wzięłam się do pracy. Wiedziałam, że to
będzie trudna i odpowiedzialna kadencja. Radnych w gminie jest dwudziestu jeden i każdy walczy o inwestycje
w swoim okręgu. Mimo to udało się przekonać większość do inwestowania u mnie,
dzięki czemu wykonaliśmy kanalizację
w Słominie i w znacznej części Sękocina
Nowego. Skanalizowany został Sękocin
Stary wraz odbudową nawierzchni ulic
i nowymi chodnikami. Zbudowaliśmy
parking przy ul Starowiejskiej w Sękocinie Starym przy kościele. Odwodniliśmy
Słomin. Niezależnie od starań na rzecz
swojego okręgu uczestniczyłam w pracach rady rozwiązujących problemy ogólnoraszyńskie. Za wielki sukces uważam
udaną zmianę operatora Ośrodka Zdrowia. W moim przekonaniu spełnił pokładane w nim oczekiwania z nadwyżką.
Nareszcie w Raszynie jest przychodnia
z prawdziwego zdarzenia. Budowa przedszkoli złagodziła niedostatek miejsc dla
dzieci. Hala Widowiskowo Sportowa stanowi już teraz ozdobę Raszyna, a jesienią

otworzy się dla Raszynian i sportowców.
Szkoła Podstawowa w Ładach zabezpiecza miejsca w szkolne dla szybko zabudowującej się części gminy. Jest to inwestycja w przyszłość.
J.K.: Co Pani zdaniem zostało do zrobienia?
E.S.M.: Konieczne jest dokończenie kanalizacji Sękocina Nowego. Wiem, że jest
to zdecydowane i projekty są w przygotowaniu. Jeśli pan pyta, co w naszej gminie pozostało do zrobienia, odpowiem –
dużo. Potrzebne są nowe przedszkola
w Falentach i Sękocinie. Chciałabym, żeby
kiedyś powstały. Konieczna jest budowa
ulic o nawierzchni bitumicznej, ścieżek
rowerowych prowadzących do Sękocina.
Musimy w końcu uporządkować Aleję
Krakowską. Wiem, że między powiatem
i województwem jeszcze nie określono
do kogo ta Aleja należy, ale trzeba coś
z tym zrobić. Aby przyspieszyć rozwój
gminy trzeba wspierać budowę mieszkań dla młodych małżeństw, włączając się
w program mieszkanie+. Dobrym pomysłem jest stworzenie domu dziennego
pobytu dla osób wiekowych. Na zakończenie powiem, że konieczne są rozmowy i uważne słuchanie wyborców, oni
mają wiele do powiedzenia w sprawach
dotyczących naszych okolic, od nich się
dowiemy jak dużo mamy do zrobienia.
J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Anna Monika MATRACKA
Szkole Menadżerskiej w Warszawie.
Od ośmiu lat pełni trudną i zaszczytną
funkcję radnej Gminy Raszyn, w ostatniej kadencji jest wice Przewodniczącą
Rady. Zaangażowana w organizację ruchu
pielgrzymkowego i w pomoc ludziom,
zwłaszcza tym, którym jest trudniej.
Hasło, które wybrała: dokładność i odpowiedzialność znajduje wyraz we wszystkich jej działaniach.

Radna Anna Matracka to Raszynianka
od urodzenia. Jest licencjonowaną księgową po ukończonym wydziale Prawa
i Administracji Publicznej w Wyższej
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Jacek Kaiper: Pani Radna, co Panią przed
ośmiu laty skłoniło do tego aby zostać radną?
Anna Matracka: To pytanie łatwe i trudne
zarazem. Łatwe, bo wystarczy wymienić
braki: osiem lat temu gmina Raszyn nie
miała ośrodka zdrowia z prawdziwego
zdarzenia, brakowało na przeważającym terenie gminy kanalizacji sanitarnej
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i deszczowej, w wielu miejscach wodociągów, a drogi, na które dzisiaj czasami
narzekamy, stanowiły obraz nędzy i rozpaczy. Można się dalej rozwodzić: dzisiejszy CKR był ruiną, w przedszkolu
truł dzieci azbest użyty jako izolacja termiczna, w szkołach z braku miejsca wprowadzano trzecią zmianę, jeśli do tego
dodać rozpadającą się Austerię – zabytek bardzo wysokiej klasy, który powinien stanowić naszą chlubę, obraz będzie
pełny. Jednocześnie trudna odpowiedź
jest na pańskie pytanie ponieważ dzisiaj mało kto pamięta tamte czasy. Stoją
przed nami zupełnie nowe wyzwania.
J.K.: Zanim jednak przejdziemy do wyzwań
nowych proszę powiedzieć, czego dokonała
Pani dotąd będąc członkiem Rady Gminy?

RADNI GMINY RASZYN

A.M.: Panie redaktorze lista dokonań
Rady Gminy Raszyn w dwu poprzednich
kadencjach jest długa. Skupię się tylko
na tych działaniach, które zasadniczy
sposób wpłynęły na jakość życia w gminie. Najpierw tych, dla mnie najbliższych: odwodnienie i modernizacja ulicy
Grocholickiej, modernizacja ulic Zielonej i Reymonta, budowa ulic Jesiennej
i Wolskiej. Wraz z pozostałymi radnymi
brałam udział w inwestycjach, że tak je
nazwę ogólnoraszyńskich jak: budowa
Centrum Kultury Raszyn, budowa Centrum Medycznego, budowa dwóch nowoczesnych przedszkoli, rozbudowa szkoły
w Sękocinie, budowa zespołu edukacyjnego w Ładach, budowa hali widowiskowo sportowej dla Centrum Sportu
Raszyn, a ostatnio budowa nowego
komisariatu policji. Jednak, za nasz największy sukces, uważam wybór dobrego
operatora dla Centrum Medycznego
oraz uzyskanie dofinansowania dla

rewitalizacji Austerii i rozpoczęcie prac
restaurujących obiekt. Panie redaktorze,
dokonań w okresie dwóch kadencji jest
znacznie więcej, nie sposób je wszystkie
wymienić, powołam się na przedostatni
numer Kuriera, który publikuje inwestycje w naszej gminie o wartości ćwierć
miliarda(!) złotych. To ogromna kwota
i niewyobrażalny wysiłek Rady Gminy,
Wójta Andrzeja Zaręby i Urzędu.
J.K.: Przejdźmy do pytania o nowe wyzwania stojące przed gminą. Co Pani zdaniem
w Gminie Raszyn pozostało do zrobienia?
A.M.: Proszę zrozumieć. W takiej gminie
jak nasza nie da się zrobić wszystkiego,
ponieważ jak się zrobi jedno, to w międzyczasie powstane jakiś inny problem,
który trzeba będzie rozwiązać. Na przykład kanalizacja, praktycznie już zrobiona
w całej gminie, ale ciągle budowane są
nowe domy i powstają nowe ulice, więc
kanalizować trzeba dalej. Z tego punktu

widzenia pytanie: co pozostało do zrobienia, zawsze będzie aktualne. Podobnie jest z remontami ulic. Dzisiaj mam
już gotowy spis ulic do remontu i tak:
Dolna, Wąska, Łąkowa na pierwszy ogień;
do budowy:Dworkowa, Opaczewska,
Prosta. Niezbędna jest moim zdaniem
modernizacja chodnika w całej ulicy
Godebskiego. Niezależnie o tego trzeba
zbudować nowe oświetlenie w wielu ulicach, a w innych uzupełnić istniejące. Ale
oprócz potrzeb lokalnych są potrzeby
ogólne, jak zwiększenie budżetu na bezpieczeństwo w Raszynie, czy na ochronę
środowiska przed trującymi spalinami
z pieców. Do ogólnych celów dopisała
bym koniecznie dokończenie rewitalizacji
Austerii i wraz z nią całej Alei Krakowskiej,
a także wykorzystanie budynku dawnego
przedszkola na dom dziennego pobytu
dla starszych ludzi wymagających opieki.
I to tylko część zadań dla samorządu.
J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę

Sławomir OSTRZYŻEK

Sławomir Ostrzyżek, radny Gminy
Raszyn od 2006 roku, mieszkaniec Falent
od lat 41, wieloletni pracownik ITP, wiceprzewodniczący Rady. To urodzony społecznik, bardzo dobrze oceniany przez
wyborców i współpracowników. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Raszyn.
O minionych latach pracy w samorządzie,
a szczególnie podsumowaniu mijającej
kadencji rozmawia z redaktorem Kuriera
Raszyńskiego.
Jacek Kaiper: Co Pana skłoniło do zajęcia się pracą na rzecz swojej okolicy?
Sławomir Ostrzyżek: Odkąd zamieszkałem w Falentach, zawsze aktywnie
uczestniczyłem w życiu społecznym

Falent i Instytutu. Zawsze obchodziły
mnie sprawy ludzi i wszelkie inicjatywy
na ich rzecz. Byłem członkiem Rady Osiedla, inicjatorem akcji społecznych w tym:
telefonizacji Falent, wykupu mieszkań,
prowadziłem Wspólnotę Mieszkaniową
i zarządzałem Ogrodem Działkowym.
Obserwowałem pracę Urzędu i Rady
Gminy. Nie podobało mi się wiele rzeczy,
w tym sposób pracy, a właściwie jej brak.
Radni kadencji bezpośrednio poprzedzającej mój start, zamiast pracować dla
dobra Gminy, zajmowali się zwalczaniem
siebie nawzajem i wójta, a w ostatnim
roku nic nie robili, bo nie mogli skutecznie
zwołać sesji. Ostatecznie do kandydowania przekonali mnie znajomi twierdząc,
że posiadam niezbędne cechy radnego.
J.K.: To była dobra decyzja?
S.O.: Najlepiej i obiektywnie oceniają to
mieszkańcy w trakcie wyborów. Dotychczas oceniali dobrze, bo w 2006r. otrzymałem 35% głosów, w 2010 – 60%
a w 2014 – 85% co było najlepszym wynikiem w gminie. Takie wyniki potwerdzają, że robi się coś dobrego i mobilizują
do dalszej pracy. Nie ograniczam się do
udziału w sesji i w 3 komisjach, których
jestem członkiem. Wiele czasu poświęcam na pracę „w terenie”. Można mnie
spotkać we wszystkich rejonach Gminy,

w Rybiu, Raszynie, Grocholicach, ale najczęściej na polach Falent, Dawid, Sękocina, Wypęd czy Laszczek. Nie bez kozery
mówię o polach, ponieważ jako meliorant wiem, że tu często kryje się niebezpieczeństwo. Niewidoczne z drogi, niesprawne urządzenia, przynoszą tragiczne
skutki w postaci podtopień naszych posesji i domów. Aby móc reagować i działać
trzeba wiedzieć, aby wiedzieć trzeba
zobaczyć i sprawdzić, aby zobaczyć trzeba
być, dlatego bywam. Ten problem częściowo udało się rozwiązać, choć sporo
jest jeszcze do zrobienia.
J.K.: Co Pan dotąd dokonał?
S.O.: Praca samorządowa to praca zespołowa, niewiele da się zrobić w pojedynkę.
Konieczna jest współpraca radnych i całej
Rady z Wójtem. Ja miałem to szczęście,
że pracowałem w zgranym zespole i dlatego zrobiliśmy, bardzo dużo. Gołym
okiem widać jak zmieniła się nasza
gmina, jak zmieniły się moje Falenty.
Przez Falenty przebiegają drogi 5 różnych zarządców: GDDKiA, powiatu,
gminy, Instytutu i prywatnych właścicieli w dodatku rezerwat przyrody ograniczający możliwości inwestycyjne i brak
terenów gminnych, sprawia, że każda
inwestycja wymaga bardzo wielu uzgodnień. Mimo tego w Falentach wykonana
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została: sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z Al. Hrabską
oraz Opackiego i Falenckiej, chodniki
przy Opackiego, Falenckiej, Al. Krakowskiej i ścieżka przy Al. Hrabskiej, nowa
nawierzchnia na ul. Magnolii, a ostatnio
oświetlenie i nawierzchnia w Al. Hrabskiej. Wykonał ją powiat, ale jako radny
poświęciłem tej inwestycji wiele czasu.
Po latach starań powstała nowa kanalizacja sanitarna w blokach i projekt nowego
gminnego wodociągu dla całego osiedla.
W Falentach zainstalowaliśmy filię CKR,
miejsce imprez dla dzieci i dorosłych.
Obok jest plac zabaw dla dzieci i siłownia plenerowa. Zajmowałem się też wieloma pozornie drobnymi sprawami, jednak bardzo ważnymi dla mieszkańców.
J.K.: Czego nie udało się wykonać?
S.O.: Przed nami zakończenie budowy
małego boiska do piłki nożnej. Mamy
teren, gotowy projekt, środki w budżecie,
wkrótce będzie przetarg. Nie udało się,
z powodu braku własności gruntu, wyremontować trzech malutkich uliczek. Bardzo żałuję, bo to potrzebna mieszkańcom
inwestycja.
J.K.: A co Pan sądzi o wykonanych inwestycjach ogólnogminnych?
S.O.: Są to inwestycje związane ze
zdrowiem, oświatą, sportem i kulturą
potrzebne wszystkim mieszkańcom
gminy, dlatego Radni głosując za nimi,
odkładali na później mniejsze inwestycje
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we własnych okręgach. Szczególnie
ważne są dla nas warunki nauki uczniów
i pracy nauczycieli. Wydatki bieżące
na nasze placówki oświatowe, na poziomie 41,5 mln zł, stawiają nas na czele
polskich samorządów. Równie ważne są
inwestycje oświatowe. Decyzje o budowie
przedszkoli i rozbudowie szkół szczęśliwie
podejmowaliśmy w czasie, gdy przetargi
rozstrzygano na poziomie 60-70% kosztorysu inwestorskiego. Dlatego zrobiliśmy aż tyle: dwa przedszkola, dwie szkoły.
Dziś, koszty budowy są prawie dwa razy
droższe. My zaczęliśmy w dobrym czasie,
choć musieliśmy wspierać się kredytem.
Ale dzięki temu budowaliśmy znacznie
taniej i otrzymaliśmy wielomilionowe
dotacje, a nowe szkoły i przedszkola służą
mieszkańcom teraz, a nie za 5 czy 10 lat.
A co do zadłużenia, to warto wiedzieć,
że przy rocznym budżecie na poziomie
150 mln. można je spłacić w 2-3 lata. Tylko
czy warto przestać inwestować i nie aplikować o środki zewnętrzne, gdy roczny
koszt kredytu to 4%. Liczby mówią za siebie: przy inwestycjach za kwotę 250 mln
zł, dług gminy wzrósł o ok. 15 mln. Czas
pokazuje, że nasze decyzje sprzed kilku
lat były zdecydowanie słuszne.
J.K.: Co, Pańskim zdaniem, pozostało
do zrobienia?
S.O.: Najbardziej kosztowne inwestycje wykonaliśmy. To otwiera drogę do
podejmowania kolejnych: rewitalizacji Al. Krakowskiej, Falent i Nowych
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Grocholic na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego w tej kadencji, sieci ścieżek rowerowych obejmujących całą gminę, a szczególnie trasę
Dawidy-Łady-Falenty (zespół pałacowo-parkowy, rezerwat) – Laszczki (źródliska) – Janki (CH) – Sękocin (las). Nowa
ustawa podzieliła gminę na 3 okręgi
wyborcze. Wszystkie miejscowości poza
Raszynem, Rybiem i Grocholicami znalazły się w okręgu południowym, zajmującym 4/5 powierzchni Gminy. To tu
będą najbardziej potrzebne inwestycje.
7 radnych z tego okręgu, będzie miało
ręce pełne pracy. Przed nami kolejna rozbudowa szkoły w Sękocinie, modernizacja przedszkoli w Sękocinie i Falentach.
Myślę, że w Jankach warto pokusić się
o budowę zespołu świetlicowo-przedszkolnego, w rozwiązaniu podobnym jak
w Rybiu. Potrzebne też będą inwestycje
drogowe, kanalizacyjno-wodociągowe
jako, że są to tereny rozwojowe, nowo
zasiedlane przez mieszkańców. Należy
też doprowadzić do poprawy funkcjonowania komunikacji publicznej. Już w tej
kadencji podjęliśmy uchwały zmierzającego do zrównania cen biletów dla
naszych mieszkańców z cenami I strefy.
Być może już jesienią ceny biletów miesięcznych i innych długoterminowych
będą takie jak w Warszawie. To tylko niektóre pomysły. Kolejne przynosi życie.
J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

INWESTYCJE

Kanalizacja w Olszynowej,
Wygody i Źródlanej
Kolejny fragment gminy został skanalizowany.
Z końcem czerwca nową nawierzchnię po pracach
budowlanych zyskały ulice: Olszynowa w Podolszynie Nowym oraz skrzyżowanie ulic Wygody
i Źródlanej w Laszczkach. Obydwa zadania realiul. Olszynowa w Podolszynie Nowym jest skanalizowana
zowane były w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Raszyn – faza V. W Laszczkach wykonano, za kwotę 1 536 270 zł kanalizację sanitarną o długości 1920 mb,
a w Podolszynie Nowym – 6243,5 mb za 5 300 508 zł. Dziś drogi są przejezdne, a o wykonanych pracach
budowalnych świadczą jedynie studzienki kanalizacyjne.

ul. Wygody z kanalizacją

Żródlana ma kanalizację na całej długości

Zespół urbanistyczny Austeria
Dopiero co Wójt Andrzej Zaręba wprowadził na plac budowy ekipę restaurującą budynek główny XVII wiecznej Austerii, czyli tzw. zajazd, a już podejmuje kolejne działania. W połowie czerwca rozpisany został przetarg
na opracowanie projektu renowacji budynków (stajni, wozowni, kramów i poczty) położonych przy Austerii,
należących do zespołu urbanistycznego historycznego centrum Raszyna z przełomu XVIII/XIX w. Poza projektem architektonicznym i wykonawczym, uzgodnionym z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków, wykonawca
uzyska zezwolenie na budowę oraz będzie prowadzić nadzór autorski nad inwestycją. Wykonany zostanie również projekt zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 6000 m2. obejmujący utwardzenie, alejki, parkingi,
drogi wewnętrzne, chodniki, małą architekturę, oświetlenie terenu i budynków oraz nasadzenia. Budynki mają
powierzchnię: stajnia 278 m2, kram – 100 m2, wozownia – 276 m2, a poczta 289 m2. Do wykonania projektu wykonawca wykorzysta inwentaryzację i ekspertyzę wykonaną w 2011 roku na zlecenie urzędu Gminy Raszyn.
Najlepszą ofertę złożyła firma atelier7architektura gnich Sp. z o.o. z Warszawy, która zobowiązała się wykonać zlecenie do 10 listopada 2018 r. za kwotę 321 750 zł brutto, 150 000 zł z tej kwoty stanowi dofinansowanie
od Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.
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Dotacje dla Świetlika, palcu zabaw, ul. Ukośnej i OSP Raszyn
ʆʆ 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego Wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba w towarzystwie swojego zastępcy pana Michała Kucharskiego i Skarbnika Gminy pani Liliany Kłos podpisał umowę na dotację w wysokości 115 tysięcy złotych do kosztów przebudowy ulicy Ukośnej we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn.
ʆʆ Gmina Raszyn otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” dwie dotacje celowe w wysokości 10 tys. zł każda. Oznacza to, że drugie tyle muszą
dopłacić wskazane sołectwa. Dnia 25.06.2018 roku Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba wraz z panią Lilianą Kłos –
Skarbnikiem Gminy w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisali
dwie umowy dotacji dla remontu boiska przy Świetlicy Środowiskowej
Świetlik w Rybiu i wyposażenia placu zabaw zlokalizowanego w Dawidach Bankowych w Gminie Raszyn.
ʆʆ 29 czerwca 2018 roku także w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
województwa Mazowieckiego Wójt Zaręba podpisał kolejną umowę
z Urzędem Wojewódzkim reprezentowanym przez Marszałka Struzika
na remont dachu Strażnicy w Raszynie wysokości 23 742 złotych.
Poproszony o komentarz w sprawie dofinansowań, Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba powiedział: Nasza gmina przez ostatnie
osiem lat uzyskała wielkie środki finansowe od różnych sponsorów. Bez nich
nie odbyła by się przynajmniej połowa inwestycji. Trzeba pamiętać, że zdobycie tych środków wiąże się z zakwalifikowaniem do jakiegoś konkursu, czyli
przedstawieniem inwestycji i zagwarantowaniem dopłaty ze środków własnych reszty jej kosztów wykonania. Obecnie Urząd Gminy występuje o dofinansowanie w 34 konkursach. Łącznie ich wartość to 87 562 994,53 zł, a planowane i wnioskowane przez nas dofinansowanie ma wynosić 42 069 988,38 zł.
Chciałbym tu podkreślić, że wnioskujemy do nawet najmniejszych programów
Wice Marszałek W. Rabuszok i Wójt A. Zaręba,
gdyż każda złotówka jest dla nas bardzo cenna.
Umowa z 25.06. 2018

Nowa Szkoła

Biblioteka

Zarówno szkoła jak i przedszkole są już gotowe.
Przyszedł czas na wyposażanie klas w krzesła,
biurka, tablice i inne pomoce naukowe. Pani
dyrektor, Irena Uszyńska, ma ręce pełne roboty.
Jak mówi, wychodzi z pracy o północy, ale zaraz
dodaje, że jest bardzo dumna z nowej szkoły. Mały
fotoreportaż powie więcej o nowej szkole niż ja.

Lśniący sanitariat

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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Wyposażona klasa

Mointorowanie szkoły

Pracownia komputerowa

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁADACH

Hala sportowa przy szkole w Ładach
W Hali Sportowej zespołu edukacyjnego w Ładach trwają ostatnie prace.
Wyspecjalizowana firma montuje wykładzinę sportową na podłodze.
Jeszcze trochę cierpliwości, a hala będzie oddana do użytku.

Układanie posadzki sportowej

Aula przy szkole w Ładach
W auli – sali widowiskowej, w której również będzie filia
CKR, założono sufit i klimatyzacje, a na przeciwko wejścia
z dziedzińca szkolnego zbudowano wielką estradę. Brakuje
podłogi i wyposażenia. Ale wszystko w swoim czasie.
Aula widok z estrady

Boisko szkolne
Boisko szkolne przykryła sztuczna trawa, wokół bieżnia na razie czarna. Gdy uzyska nawierzchnię sportową,
będzie czerwona.

Boisko pokryła sztuczna trawa

Elewacja
Trwają ostatnie prace przy zakładaniu elewacji. Zachodnią ścianę pokrywają rusztowania tynkarskie, a aula
i stołówka szkolna już świecą nowym tynkiem.
Nowe elewacje

Stara Szkoła
Do starej szkoły podstawowej w Ładach
wkroczył remont generalny. Wszystkie
sale, korytarze i klatki schodowe poddane są kuracji odmładzającej. Zbijane są tynki, wybijane nowe przejścia
a stare zamurowywane, wymieniane
okna. Teraz wygląda to nieciekawie,
szczególnie w zestawieniu z wybudowanym już nowym skrzydłem szkoły.
Ale już niedługo…
Remont generalny

Sala gimnastyczna w przebudowie
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ULICE I CHODNIKI

Modernizacja Alei Hrabskiej
Bardzo się cieszę, że modernizacja Al. Hrabskiej została sfinalizowana. Mam tu na
myśli zarówno wykonanie oświetlenia jak i położenie nakładki oraz wprowadzenie
ograniczenia prędkości. Wszystkie te elementy przyczynią się przede wszystkim
do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zarówno pieszych i rowerzystów jak i pojazdów samochodowych. Ponadto ograniczenie prędkości i równa
(gładka) nawierzchnia jezdni również korzystnie
wpłynie na porastający pobocza starodrzew, poprzez
zmniejszenie drgań wywoływanych przez pojazdy
Na finiszu
i przenoszonych na podłoże i korzenie drzew.
W imieniu własnym i naszych mieszkańców, chciałbym bardzo podziękować władzom
powiatu pruszkowskiego, a szczególnie Panu Mirosławowi Chmielewskiemu, Członkowi Zarządu powiatu pruszkowskiego i jednocześnie radnemu powiatu z terenu
naszej gminy, za wykonanie nakładki oraz Panu Andrzejowi Zarębie, wójtowi naszej
Gminy oraz jego zastępcy Panu Michałowi Kucharskiemu za wykonanie oświetlenia.
W toku inwestycji
Chciałbym jeszcze, aby w celu skuteczniejszej ochrony tej pięknej alei udało się ograniczyć tonaż wjeżdżających tu pojazdów, a dla wygody i bezpieczeństwa mieszkańców zmodernizować już istniejącą
ścieżkę dla pieszych poprzez wykonanie nowej nawierzchni.
Sławomir Ostrzyżek, Radny Gminy Raszyn

Chodnik w Opackiego w Falentach
Zakończyła się budowa ostatniego fragmentu chodnika wzdłuż ulicy
Opackiego. To ważny fragment, ponieważ prowadzi do przystanku autobusowego. Dziś, mieszkańcy Falent mogą bezpiecznie przejść od Drogi
Hrabskiej do Falenckiej.
Kolejny chodnik w Opackiego

Ulica Spacerowa w Rybiu

Układanie wodociągu

Na ulicy Spacerowej prace przy porządkowaniu przebiegu sieci
wodnej i kanalizacji deszczowej dotarły od ulicy 19 kwietnia
do ulicy Wesołej. Oznacza to bliski koniec głębokich wykopów
i układania rur. Z drugiej strony od ul. 19 Kwietnia, układane
są krawężniki obramowujące przyszłą jezdnię i wyznaczające
chodniki. Warto pamiętać, że koszt przebudowy ulicy Spacerowej wyniesie 2 598 125 zł, a dofinansowanie do tej inwestycji
od Wojewody Mazowieckiego wyniesie 1 432 804 zł. Jeszcze
trochę kłopotów i Spacerowa dołączy do towarzystwa pięknych
ulic, których w Gminie Raszyn jest coraz więcej.

Krawężniki po obu stronach

Ulica Wspólna w Jankach
Bardzo trudno jest przejechać ulicą Wspólną w Jankach. Generalny remont ulicy, rozpoczął
się pod koniec kwietnia, dziś wymieniona jest większość starych instalacji i wykonawca
rozpoczął układanie krawężników. Przebudowę prowadzi firma FAL-BRUK, jej koszt to
3 557 160 zł, z czego 1 924 420 zł stanowi dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego
Zdzisława Sipiery w ramach programu: Rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016 – 2019. Odnowioną ulicę podziwiać będzie można już 1 października 2018 roku.

Na Współnej rozpoczęto układania
krawężników

Remont ulicy Kolibra w Rybiu
Do 15 listopada 2018r. zostanie wyremontowana ulica Kolibra w Rybiu. Inwestycję, za kwotę 1 268 167 zł brutto
wykona firma GÓR-BUD Grzegorz Górski z Korytnicy. Ulica Kolibra ma ok 300 m, a w trakcie remontu zostanie
wykonana kanalizacja deszczowa, oświetlenie, a także wykonane brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na zakres prac mieszkańcy ulicy muszą się liczyć z utrudnieniami w trakcie remontu.
12

KURIER RASZYŃSKI NR 88/2018 | WWW.RASZYN.PL

CENTRUM SPORTU RASZYN

Centrum Sportu Raszyn

Centrum Sportu Raszyn

Budowa nowego obiektu sportowego
w Gminie Raszyn na finiszu. Gotowe są
ściany, posadzki, sufity, elewacja, parkingi
i chodniki wokół budynku. Trwają prace
porządkowe. Większość pomieszczeń jest
już sprzątnięta. W niedługim czasie rozpocznie się ich wyposażanie. Z zewnątrz
dopełnienie sportowe obiektu stanowi
robiona właśnie ścieżka rowerowa, wybudowana w ul. Stadionowej.

Hol wejściowy

Hala od strony parku

Boisko

Sala podnoszenia ciężarów

Sala ćwiczeń

Wybrano dostawców wyposażenia
do Hali Widowiskowo – Sportowej w Raszynie
25 czerwca wyłoniono dostawców wyposażenia Hali Sportowej w Raszynie z podziałem na zadania:
ʆʆ D
 ostawą i montażem sprzętu sportowego zajmie się firma INTERPLASTIC Roger Żółtowski z Chwaszczna za kwotę
857 257 zł.
ʆʆ Dostawą i montażem mebli oraz innych elementów wnętrz zajmie się firma Office Plus Warszawa Sp z o.o. za kwotę
347 446 zł. Do przetargu zgłosiło się pięciu wykonawców.
ʆʆ Dostawą i montażem sprzętu informatycznego zajmie się, za kwotę 160 473 zł firma NETSERWIS Michał Kur z Kobyłki.
Na wykonanie zleceń firmy mają 40 dni od dnia podpisania umowy, co wskazuje na to, że już wkrótce rozpoczną działania.

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
Sprostowanie: Autorem zdjęcia na okładce KR nr 87 jest pan Krzysztof Sitkowski
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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PIKNIK NA SPOKOJNEJ

PIKNIK NA SPOKOJNEJ

Rybianie, samorządowcy i sto lat

Mieszkańcy Rybia na Pikniku

Darek Marcinkowski prowadzi konkurs dla dzieciaków

Pani Clown maluje buźki

Królestwo najmłodszych

Wśród uczestników liczna reprezentacja samorządu

10 czerwca mieszkańcy Rybia spotkali się
na wystrzałowej imprezie. Piknik na Spokojnej został zaplanowany i zrealizowany
przez samorządowców z Rybia i Świetlicę Środowiskową. Inicjatorem była Ela
Szeląg – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rybie III, a w przygotowaniach i prowadzeniu pomagali jej: Darek Marcinkowski (Przewodniczący Rady Gminy),
radni: Marek Bańburski, Krystyna Górska, Janusz Hoffman, Ryszard Kowalczyk, Andrzej Górecki i Marian Sieradzki
(Przewodniczący Zarządu Osiedla Rybie
II), a także pracownicy „Świetlika”. Organizację sceny, konferansjerkę, stoiska z
mięsiwem, watą cukrową, popcornem
i lodami zapewniła firma prowadzona
przez p. Marka Bohunka. Strażacy z Dawid

14

chłodzili kurtyną wodną. Impreza rozpoczęła się „Witaminkowym Alfabetem”,
czyli koncertem dla dzieci, z których najodważniejsze królowały na scenie. Po nich
wystąpili Rybianie, w barwnych strojach,
z koncertem piosenek i przyśpiewek ludowych. Prezentację laureatów Przeglądu
Muzycznego „Świetlik 2018” poprzedził
disco-polowy hymn kibiców na Mistrzostwa Świata pt. „Ola la! Polska gra” przygotowany przez grupę Mundial Team
Raszyn. Kto nie oglądał może podziwiać
ich teledysk na YouTube. Kolejne zespoły
na scenie: Crucial Comma, Zespół z Pasją,
czy Fatum zgromadziły tłumy. Ale prawdziwa zabawa przed sceną zaczęła się,
kiedy zagrał Mirage&Yoko – gwiazda
wieczoru.

W przerwach między koncertami
Ela Szeląg, Darek Marcinkowski i Marek
Bańburski prowadzili konkursy, a pokaz
zręczności zaprezentowali Akrobaci
na kółkach. Maluchy szalały na dmuchańcach, a Pani Clown malowała ich
buźki. Na boisku odbywały się konkursy
sportowe. Raszyńska Biblioteka i ARKA
rozstawiły swoje stoiska. Pogoda była
aż za dobra, żar lał się z nieba. Na szczęście nie brakowało wody i dobrych humorów. Dla mnie Piknik na Spokojnej był
szczególnym wydarzeniem, z uwagi
na moc wspaniałych życzeń i kwiatów,
które otrzymałam z okazji swoich imienin. A Rybianie specjalnie dla mnie
zaśpiewali. Bardzo wszystkim dziękuję.
Małgorzata Kaiper, fot. J. Kaiper

Stoisko ARKI

Marek Bańburski prowadzi konkurs o piłce nożnej

Ola la. Polska gra

Crucial Comma

Tańce przed sceną

Gwiazda wieczoru MIRAGE&YOKO
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PARAFIA ŚW. MATEUSZA W DAWIDACH

Ksiądz kanonik Grzegorz Jaszczyk
objął parafię w Milanówku
W niedzielę 24 czerwca 2018 roku
w kościele pod wezwaniem Świętego
Mateusza w Dawidach Bankowych, ksiądz
kanonik Grzegorz Jaszczyk odprawił uroczysta mszę świętą, w czasie której pożegnał się z naszą parafią. W przemówieniu pożegnalnym stwierdził, że z Gminą
Raszyn jest związany już od osiemnastu
lat, ponieważ wcześniej przez lat dziewięć
posługiwał w parafii Świętego Szczepana

Delegacja zs SP w Ładach

w Raszynie, a następnie w parafii Świętego Mateusza w Dawidach również
przez dziewięć i że pozostawia parafię
bez długów mimo wielkich inwestycji,
które zostały wykonane w tym czasie.
Pozdrowił wszystkich parafian, a szczególnie tych z którymi pracował przez
długie lata. Podziękował za współpracę
władzom gminy – wójtowi i radnym,
pozdrowił strażaków z OSP Dawidy, na

Ksiądz Grzegorz w kasku strażackim

których mógł zawsze liczyć, stwierdził,
że jest dumny z utworzonego chóru.
Po zakończeniu mszy Ksiądz Grzegorz
przyjmował podziękowania od parafian,
władz gminy, strażaków, dyrekcji szkoły
podstawowej w Ładach i wielu innych
osób dla których był przewodnikiem
i przyjacielem, a kruchcie otwarto księgę
pamiątkową, do wpisów w której ustawiła się długa kolejka. Jacek Kaiper, fot. J. K.

Podziękowania od Wójta A. Zaręby

Przywitanie nowego Proboszcza
w Parafii w Dawidach Bankowych
W dniu 1 lipca wierni parafii pw. Św.
Mateusza w Dawidach powitali nowego
proboszcza – Ks. Jarosława Szulca,

dotychczasowego wikariusza parafii
Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ursynowskim. Podczas

uroczystej Mszy Św. ks. Dziekan Zdzisław
Karaś wprowadził nowego pasterza do
kościoła w Dawidach Bankowych. Przywitali go również przedstawiciele szkoły
Podstawowej w Ładach oraz raszyńskiego
samorządu. W imieniu pierwszych ciepłe słowa powitania przekazała dyrektor szkoły p. Irena Uszyńska, a drugich
– Katarzyna Klimaszewska, mieszkanka
parafii, radna powiatowa i zarazem
Dyrektor GOS. Z kolei ks. Jarosław przywitał wiernych dobrymi słowami, które
wielu osobom przypadły do serca. Choć
parafianom niełatwo jest się pogodzić
z odejściem ks. Grzegorza Jaszczyka, to po
tym pierwszym spotkaniu można sądzić,
że kolejny proboszcz godnie go zastąpi.
Małgorzata Kaiper
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PRZEDSZKOLNE WYDARZENIA

Przedszkolaki dla Niepodległej
To już tradycja, że późną wiosną
na terenie pięknego ogrodu Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą” spotykają się dzieci, dyrektorzy, nauczyciele z gminnych i sąsiednich przedszkoli oraz znamienici goście
na Międzyprzedszkolnym Festiwalu Piosenki
i Tańca „Muzyczna Wiosna Pod Topolą”. Tak
było również w tym roku. 13. czerwca
2018 r. odbyła się już XIII, bardzo wyjątkowa edycja festiwalu – „Przedszkolaki
dla Niepodległej”. Warto podkreślić,
że celem festiwalu jest integracja środowiska dzieci, nauczycieli i rodziców, oraz
jest wpisany w cykliczne działania edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczne
Przedszkola „Pod Topolą”.

Festiwal „Muzyczna Wiosna Pod Topolą”
jest wydarzeniem rozpoznawalnym w środowisku lokalnym oraz poza gminą.
Dużym wyróżnieniem dla naszego przedszkola był udzielony honorowy patronat
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wójta
Gminy Raszyn oraz Polskiego Komitetu
Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
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Tegoroczna tematyka festiwalu była
również swoistym upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, dzięki czemu nasi najmłodsi mieli okazję utożsamić się ze
sobą jako obywatelem Polski, kształtując
tym samym pozytywną postawę wobec
patriotyzmu. W związku z tym repertuar
wykonawców był również patriotyczny.
Festiwal zainaugurował występ gospodarzy festiwalu. Był to układ choreograficzny z flagami zaprezentowany przez
nauczycieli, a następnie taniec „Jesteśmy
Polką i Polakiem” oraz piosenka „Flaga”
wykonana przez Grupę Żółtą Przedszkola
„Pod Topolą”. Następnie swoje umiejętności prezentowały przedszkolaki z Falent.
Grupa Starszaków zatańczyła „Polkę”
oraz zaśpiewała piosenkę „Długo i szczęśliwie”. Przedszkole z Sękocina zaprezentowało natomiast „Marsz I Brygady” oraz
utwór „Kocham Cię Polsko”. Po raz pierwszy w festiwalu wzięło udział Przedszkole
nr 3 w Raszynie. Dzieci z „Wyspy Skarbów”
pięknie zaśpiewały piosenkę „Przybyli
Ułani pod okienko” i zatańczyły „Mazura”.
Za sprawą dzieci z Bajkowego Przedszkola w Dawidach usłyszeliśmy utwór
„Jestem Polką i Polakiem”. Nie zabrakło
także występów reprezentacji Przedszkola „W Stumilowym Lesie”. Pszczółki
wykonały aranżacje do utworów „Lipka”,
„Szot”, natomiast Mądre Sowy zaprezentowały „Mazura”; „Wiązankę Śpiewów
Śląskich” oraz „Taniec Kwiatów”. Taka uroczystość nie mogła się odbyć bez wzruszającego „Poloneza”. Zajączki z Gminnego
Przedszkola w Michałowicach zachwyciły publiczność wykonaniem tego tańca.
Na zakończenie podziwialiśmy pokaz
umiejętności tanecznych formacji pana
Rafała Tarnowskiego
Wszystkie dzieci zaprezentowały się
rewelacyjnie! Po każdym występie artyści
otrzymywali huczne oklaski, wspaniałe
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prezenty niespodzianki oraz symboliczne dęby pamięci. Pogoda oraz humory
bardzo nam dopisywały, z zachwytem
i radością podziwialiśmy talenty naszych
przedszkolaków.
Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli wielu ważnych – dla nas, naszego
rozwoju oraz jakości edukacji naszych
najmłodszych – instytucji – Panią Annę
Molkę wizytatora Kuratorium Oświaty,
Pana Andrzeja Zarębę Wójta Gminy
Raszyn oraz dyrektorów zaprzyjaźnionych przedszkoli – Jolantę Nowak,
Jolantę Kosz, Ewę Gac, Zofię Witkowską,
Magdalenę Kołakowską, Renatę Bontron. Wszystkim dziękujemy za wspólną
zabawę, w szczególności osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji festiwalu. Serdecznie zapraszamy za rok na XIV „Muzyczną Wiosnę
Pod Topolą”.
Agnieszka Okła-Barwicka neurologopeda
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą”

SENIORZY

XXXVIII PRZEGLĄD AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH
W dniach od 21 do 25 maja 2018 r. w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie
odbywał się XXXVIII Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych. Przegląd
cieszy się wysoką renomą w amatorskim
ruchu artystycznym i gromadzi wielu znakomitych wykonawców. Centrum Kultury
w Raszynie oraz Kluby Seniora z Raszyna
i Rybia reprezentowali: zespoły Seniorki,
Rybianie i Barwy Jesieni oraz solistki: Izabela Makarska, Alicja Siewiera, Barbara
Ostrowska i Grażyna Troniarz. Ciekawy
dobór repertuaru, świetne wykonania,
piękne stroje i niepowtarzalny wyraz
artystyczny przyczyniły się do kolejnych
sukcesów raszyńskich artystów. W kategorii solistów wokalnych II miejsce zajęła
Barbara Ostrowska, a wyróżnienia otrzymały: Grażyna Troniarz i Izabela Makarska, Seniorki i Rybianie.
W dniu 10 czerwca 2018 r. w amfiteatrze
w parku im. Józefa Sowińskiego w Warszawie nastąpiło ogłoszenie wyników oraz
Koncert Laureatów. Nagrodzone zespoły
i soliści otrzymali pamiątkowe puchary,
statuetki i dyplomy, a licznie przybyła
publiczność wypełniła szczelnie wielki
amfiteatr gorąco oklaskując wykonawców.
Izabela Makarska i Barbara Ostrowska

Izabela Makarska Radna Gminy Raszyn
Solistka zespołu „Seniorki”

Zespół Rybianie

Grażyna Troniarz

Zespoł Seniorki
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Aplikujemy o środki zewnętrzne
Raszyńska biblioteka corocznie
stara się pozyskiwać dofinansowanie z zewnątrz na działalność
statutową. Miło nam poinformować, że nasz tegoroczny wniosek
w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, realizowanym przez Bibliotekę Narodową ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został oceniony pozytywnie. Instytucja zostanie wsparta kwotą 15.300 zł. Dzięki dotacji
księgozbiór biblioteki głównej i filii uatrakcyjnią liczne tytuły
literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz popularno-naukowej – także w formie audiobooków. Poza zakupem
zbiorów, mamy w planach nabycie kolejnych kilku sztuk robotów
OzoBot do nauki kodowania dla dzieci. Zakup zrealizujemy ze
środków pozostałych nam z nagrody Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w konkursie „Tablety w Twojej Bibliotece” z programu „Wsparcie Programu Rozwoju Bibliotek”. Pełne
informacje o grantach i realizowanych dzięki nim projektom
można uzyskać na www.bibliotekaraszyn.pl w zakładce „O nas”.
NARODOW Y
PROGRAM
ROZWOJU
CZ Y TELNIC T WA

JOLLY ENGLISH – nowy cykl zajęć
Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zajęciami z językiem angielskim dla dzieci, w październiku br. zaczynamy
w bibliotece kolejny cykl „Jolly English”! Podczas 45-minutowych zajęć prowadzonych w formie zabaw i gier, uczestnicy będą
doskonalić znajomość języka w przyjaznej i radosnej atmosferze. Do udziału zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat, które
miały już wcześniej styczność z językiem angielskim i nie brały
udziału w pierwszej edycji (kwiecień-czerwiec 2018 r.). Zapisy
na jesienną edycję „Jolly English” startują 24 września. Zgłaszać
się można e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl, telefonicznie: 22 720 03 81 oraz na miejscu w bibliotece. W zgłoszeniach
prosimy o podanie imienia, nazwiska i wieku uczestnika oraz
numeru telefonu rodzica. Pierwsze spotkanie 17 października
o godz. 17:00. „Jolly English” będzie się odbywał w każdą środę,
do połowy grudnia br.
Udział w zajęciach jest
bezpłatny. Uczestników
prosimy o punktualność
i zgłaszanie nieobecności prowadzącemu.
W przypadku dwóch
vol. 2
niezgłoszonych niezapraszamy dzieci
obecności zastrzegamy
w wieku 6-10 lat
sobie możliwość skrepierwsze spotkanie
ślenia z listy uczestników i zaproszenie
17.10.2018
kolejnej osoby z listy
rezerwowej. Bliższych
czytelnia biblioteki
informac j i ud z i el a
udzial w zajeciach jest bezplatny!
prowadząca, Karolina
Konofalska – pasjoZapisy od 24.09: 22 720 03 81,
info@bibliotekaraszyn.pl
natka języka angielskiego, absolwentka
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Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka
Angielskiego Uniwersytetu Warszawskiego, studentka filologii angielskiej w Społecznej Akademii Nauk i lektorka w szkole
językowej Perfect School w Mrokowie. Na co dzień bibliotekarz
w GBP w Raszynie.

Kodowanie z robotami
Dwa OzoBoty, małe, ale bardzo inteligentne roboty do nauki programowania,
pojawiły się w naszej bibliotece. Misja?
Zachęcić dzieci do kodowania! Testowe
zajęcia z robotami przeprowadziłyśmy
w maju i czerwcu podczas lekcji bibliotecznych ze starszymi grupami przedszkolnymi, na warsztatach
tabletowych w Filii w Jaworowej oraz na stoisku biblioteki podczas Pikniku na Spokojnej. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani! Młodsze dzieci, za pomocą kolorowych kodów (na kartce
papieru lub tablecie) programują zadania, które wykonuje
robot. Dzieci w wieku od 8 lat bez problemu mogą zakodować
sposób poruszania się i efekty świetlne OzoBota za pomocą
tabletu lub ekranu monitora na platformie OzoBlocky.pl (bazującej na języku Scratch). Kolejne warsztaty z robotami będziemy
organizować jesienią. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszej strony www.bibliotekaraszyn.pl i Facebooka.

lekcje biblioteczne
56 spotkań
1098 uczestników
2 prowadzących

warsztaty
29 spotkań
371 uczestników
4 prowadzących

SPORT

Piłkarskie emocje „Pod Topolą”

Przedszkolne Mistrzostwa

Piłka nożna to sport kochany przez kibiców na całym świecie, niezależnie od ich
wieku. O tym, że grać w piłkę i świetnie się
przy tym bawić mogą nawet przedszkolaki przekonaliśmy się podczas Pierwszych Gminnych Mistrzostw Przedszkolaków w Piłce Nożnej. Mistrzostwa odbyły
się 30 maja na Orliku w przy ulicy Pruszkowskiej, sąsiadującym z Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
„Pod Topolą”, które to było inicjatorem
i organizatorem wydarzenia.
Rywalizację sportową poprzedziło
losowanie grup, które odbyło się 24
maja, w obecności gościa specjalnego
pani Katarzyny Klimaszewskiej – Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn piłkarskich z sześciu przedszkoli z Gminy
Raszyn, z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”, Przedszkola
nr 2 „W Stumilowym Lesie”, Przedszkole

nr 3 „Wyspa Skarbów”, „Bajkowego Przedszkola w Dawidach, Przedszkola z Falent
oraz Michałowic.
Nie jeden był cel rozgrywek. Wspólnie – niezależnie od drużyny – dzieci
kształtowały pozytywne postawy wobec
sportu i zdrowego trybu życia, uczyły się
zasad zdrowej rywalizacji oraz tego, jak
poradzić sobie z wygraną lub porażką. Był
to także doskonały sprawdzian umiejętności współpracy w drużynie, z czym
zespoły poradziły sobie znakomicie.
Rywalizacja była zacięta, jednak
nikt nie zapomniał o poszanowaniu
zasad fair play. Dzieci potraktowały te
rozgrywki naprawdę poważnie. Całą
imprezę prowadził pan Michał Worotnicki, pan Łukasz Gołda i pani Dyrektor
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”, którym towarzyszyła maskotka mistrzostw – Miś Ryś.
Gościem specjalnym była pani Katarzyna

Klimaszewska. Mistrzostwom towarzyszyły zabawy ruchowe, występy przedszkolaków,oraz radosna atmosfera.
Mimo ogromnej rywalizacji była to
naprawdę świetna zabawa. Turniej był
pełen emocji i pięknych bramek, a mecz
finałowy zakończył się serią rzutów karnych. Zdobyte medale i puchary napawały dzieci dumą. Zgodnie ze słowami
Kazimierza Górskiego – „Chodzi o to, żeby
strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika” zwycięzcą Gminnych Mistrzostw
Przedszkolaków została reprezentacja
Bajkowego Przedszkola z Dawid, drugie
miejsce na podium należało do drużyny
z Przedszkola „Pod Topolą”, natomiast
trzecie do drużyny z Przedszkola nr 2
„W Stumilowym Lesie”.
Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie
Katarzynie Klimaszewskiej za objęcie
patronatem naszych rozgrywek. Dziękujemy również firmom Decatlon Okęcie,
Gravitan Janki, Auchan Okęcie oraz Bracia Sośniccy – cukiernictwo artystyczne
za wsparcie przy organizacji i ufundowanie wspaniałych nagród. Gminne Piłkarskie Mistrzostwa Przedszkolaków
na pewno zostaną naszą tradycją, więc
na pełen emocji kolejny turniej zapraszamy już za rok.

Agnieszka Okła-Barwicka,
neurologopeda w Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

Kolejny sukces raszyńskich łuczników
Marek Szymański i jego młodszy brat
Jakub Szymański zdobyli brązowy medal
w halowych drużynowych Mistrzostwach
Polski w łucznictwie olimpijskim. To największy życiowy sukces braci Szymańskich. Zawody odbyły się w Wilkowicach
koło Bielska-Białej.
Do tej pory Marek i Jakub odnosili sukcesy w swoich kategoriach wiekowych.

Jakub Szymański, fot. Gaweł Kucowski

Kuba jest wicemistrzem Polski juniorów,
z kolei Marek jest aktualnym wicemistrzem Polski studentów. Jednak obecne
osiągniecie, brązowy medal w kategorii
seniorów, i wpisanie się w historię polskiego łucznictwa cenią najwyżej.
Marek i Jakub reprezentują klub Drukarz Warszawa. W rozgrywkach drużynowych (startuje po trzech zawodników)
wspomagał ich Maciej Huszcz. Dla klubu
Drukarz Warszawa tegoroczny medal
Mistrzostw Polski Seniorów jest pierwszym medalem w historii klubu w tej
konkurencji. Nasi łucznicy bardzo dobrze
spisywali się również w konkurencjach
indywidualnych. Po kwalifikacjach Jakub
zajmował 6. miejsce, a Marek 9. wśród
80 zawodników, którzy wystartowali

Marek Szymański, fot. Gaweł Kucowski

w mistrzostwach Polski. W strzelaniach
finałowych, do których awansowało najlepszych 32. łuczników, Kubie udało się
poprawić jeszcze swoją pozycję. Ostatecznie zajął 5. miejsce przegrywając pojedynek o medal dosłownie o 1mm. Marek
niestety spadł na 20. pozycję. Kolejne
zawody przed nimi.
Redakcja
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Przedszkolaki na sportowo
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY
TURNIEJ SPORTOWY
NA „WYSPIE SKARBÓW”

„Każde dziecko o tym wie: Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa. Są reguły, jest zabawa.(…)
Sport nauczyć może wiele. Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,
a z wszystkiego jedna racja: górą sport i rekreacja!”
E. Pawlak „Elementarz Sportowy”
Dyrektor Ewa Gac ogłasza rozpoczęcie rozgrywek, fot. J. Kaiper

Nagroda dla Bajkowego Przedszkola w Dawidach, fot. J. Kaiper

19 czerwca na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Raszynie odbył się
I Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy zorganizowany przez
Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów”, w którym uczestniczyły dzieci
z publicznych przedszkoli z gminy Raszyn. Turniej okazał się świetną
zabawą, w której dzieci wykazywały się sprawnością i refleksem,
wyobraźnią i orientacją w przestrzeni. Na „Wyspie Skarbów” nie było
drużyn przegranych. Wszyscy zawodnicy zajęli pierwsze miejsca,
gdyż zwycięzcami byli nie tylko ci, którzy dotarli do mety pierwsi,
ale również ci, którzy pokonywali własne słabości i uczciwie walczyli
do końca. Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy uświetnili swoją
obecnością goście specjalni: zastępca Wójta gminy Raszyn p. Michał
Kucharski, Dyrektor GOS w Raszynie – p. Katarzyna Klimaszewska oraz
Dyrektorzy przedszkoli biorących udział w zawodach. Po skończonych
konkurencjach p. Katarzyna Klimaszewska wręczyła małym
sportowcom puchary, pamiątkowe dyplomy oraz piłki. Natomiast
Dyrektor Przedszkola „Wyspa Skarbów” p. Ewa Gac przekazała
reprezentacjom poszczególnych przedszkoli nagrody – niespodzianki.
Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy wspomogli nasi wspaniali
sponsorzy. Bardzo dziękujemy: p. Katarzynie Klimaszewskiej,
dyrektorowi GOS w Raszynie, za ufundowanie pamiątkowych
pucharów, dyplomów i piłek, p. Andrzejowi Niedbale, dyrektorowi
SP w Raszynie za udostępnienie boiska szkolnego oraz nagłośnienia,
przedstawicielom Banku Spółdzielczego w Raszynie za wypożyczenie
pawilonu rekreacyjnego oraz Firmie Usługi Edukacyjne „Syrena”
S.C. Rafał Tarnowski. Wszystkim przedszkolakom dziękujemy
za wspaniałą zabawę. Mamy nadzieję, że Międzyprzedszkolny Turniej
Sportowy na „Wyspie Skarbów” na stałe zagości w kanonie wspólnych
imprez przedszkolnych gminy Raszyn. Agnieszka Gańska, nauczyciel
Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie.

Zastępca wójta M. Kucharski
i radna powiatowa K. Klimaszewska i wręczają nagrody

Agnieszka Gańska,
nauczyciel Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie

Wyspa Skarbów –
Fransciszek Kłos – 5 lat

Nagroda dla Stumilowego Lasu,
fot. J. Kaiper

Nagroda dla Przedszkola
pod Topolą, fot. J. Kaiper

Przed rozgrywkami, fot. J. Kaiper

Zawodnicy – na start, fot. J. Kaiper

Współny sport i wspólna zabawa, fot. J. Kaiper

Komisja konkursowa, fot. J. Kaiper

Drużyna z Sękocina, fot. J. Kaiper

Czas na nagrody, fot. J. Kaiper

