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KURIER
RASZYŃSKI
WIELKANOC TO CZAS ZWYCIĘSTWA ŻYCIA NAD ŚMIERCIĄ
I RADOŚCI NAD SMUTKIEM.
NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS
OBUDZI W NAS TO, CO JESZCZE UŚPIONE
I OŻYWI TO, CO MARTWE.
ŻYCZYMY PAŃSTWU,
ABY ŚWIĄTECZNY OPTYMIZM
TOWARZYSZYŁ WAM ZAWSZE I WSZĘDZIE.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba,
zastępca wójta Michał Kucharski i pracownicy Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski,
Radni Rady Gminy Raszyn, Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli,
Dyrektor CKR Mariusz Smolicha, Dyrektor CSR Katarzyna Klimaszewska,
kierownik Świetlicy Środowiskowej Małgorzata Kaiper,
redaktor Kuriera Raszyńskiego Jacek Kaiper.

PYTANIA DO WÓJTA
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••

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem?
Chcesz się nim podzielić?
Denerwuje Cię coś?
Chcesz wyrazić swoją opinię?
Nie wahaj się!

PYTANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.

Panie Wójcie, co jakiś czas docierają do mnie i innych mieszkańców
wiadomości o wielkim zadłużeniu budżetu gminnego. W czasie wyborów
przy ulicy Wspólnej wisiał plakat z napisem: Długi Zaręby 100 Milionów.
Opozycja pisze, że gmina zbankrutuje. Czy my, mieszkańcy gminy,
mamy się bać?

pracowaliśmy przez ostatnie lata. Przez gminy okoliczne traktowani
jesteśmy jako gmina naznaczona sukcesem ponieważ w krótkim czasie nadrobiliśmy wieloletnie opóźnienia. Przez Rząd RP jako przykład
dobrej roboty. Wszystko to jednak jest deprecjonowane przez gminną
totalną opozycję.

(imię i nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Szanowna Pani; myślę, że właśnie teraz jest najlepszy
moment na rozmowę o finansach gminy. W dniu 29 marca otrzymałem od Pani skarbnik sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2018.
Jest to bardzo obszerny i precyzyjny dokument weryfikowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Potwierdza on, że finanse naszej gminy
mają się dobrze i są bardzo stabilne. Wszystkie obiektywne wskaźniki
nie tylko nie wykazują zagrożenia, ale wskazują na sporą rezerwę i możliwości kredytowe. Skumulowany deficyt budżetowy Gminy Raszyn
na koniec 2018 roku wyniósł 44,78 mln złotych co stanowiło wskaźnik
procentowy 44,58 % przy granicznym zgodnym z ustawą 60 %. Analizując zapisy należy wziąć pod uwagę choćby fakt, że na dzień 31.
12. 2018 roku na rachunku gminy znajdowały się wolne środki na kwotę
ponad 10 mln złotych, które można wykorzystać w bieżącym roku.
Mówiąc obrazowo nie można biadolić, że nie ma pieniędzy w jednaj
kieszeni, gdy jednocześnie druga wypchana jest pękiem banknotów .
Czytając bieżący budżet gminy na 2019 rok należy pamiętać o jednym,
że jest to podobnie jak w przypadku budżetu państwa tylko prognoza.
Zarządzanie finansami polega na umiejętnym założeniu większego deficytu, dając możliwość realizacji większej ilości zadań inwestycyjnych,
aby ostatecznie go zmniejszyć lub wygenerować wolne środki. Gdy
obejmowałem stanowisko wójta zadłużenie wynosiło 27 mln faktem
jest, że wzrosło, ale przez ostatnie osiem lat wykonałem inwestycje
łącznie na ponad 250 mln złotych. Umożliwiły to rosnące dochody
oraz ponad 100 milionów dofinansowania zewnętrznego. Rekordowym pod tym względem był rok 2018 w którym wykonaliśmy inwestycji za kwotę 57,5 mln złotych. Plakat, na który Pani natrafiła, ulotki
i artykuły w prasie opozycyjnej to nic innego jak czarna propaganda
wobec Gminy Raszyn mnie osobiście i moich współpracowników.
Nie ma ona nic wspólnego z prawdą. Powiem więcej jest obrzydliwym kłamstwem. Kłamstwem powtarzanym stokrotnie, z gebelsowską
uporczywością, aby wśród mieszkańców gminy zaczęło funkcjonować,
jak prawda. Dotyczy ono nie tylko budżetu, ale i instytucji gminnych.
Dotyczy naszych inwestycji: hali widowiskowo-sportowej, czy przedszkola przy szkole w Ładach. Pseudo znawcy, a tak naprawdę manipulanci twierdzą, że te obiekty nie spełniają warunków i źle służą celom,
do których zostały wybudowane. Dzieje się to z wielką szkodą dla
Gminy Raszyn, ponieważ psuje jej wizerunek, na który ciężko wszyscy
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Panie Wójcie czy potrafi pan konkretnie określić od kiedy Aleja
Krakowska zacznie wyglądać po ludzku i służyć mieszkańcom, którzy
mają tu swoje domy?
(imię i nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, niestety nie potrafię podać tej daty
nawet w przybliżeniu. Aleja Krakowska dopiero od niedawna jest zarządzana przez powiat pruszkowski, przedtem była w dyspozycji Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, potem w gestii Sejmiku Mazowieckiego,
a następnie przeszła pod zarząd powiatu pruszkowskiego. Nikt Alei
nie chciał ze względu na bardzo wysokie koszty bieżącego utrzymania
i ewentualnych inwestycji. Oczywiście finanse Gminy Raszyn też nie
sprostałyby tym kosztom. Ale my musimy z tym żyć. Dlatego trzy lata
temu kosztem prawie 100 tys. złotych stworzyliśmy plan rewitalizacji
Gminy Raszyn obejmujący również rejon Alei Krakowskiej. Działamy
powoli ze względu na możliwości budżetu gminy jednak punkt po punkcie rewitalizujemy tę ulicę. Odbudowujemy Austerię a w perspektywie mamy odbudowę kramów przy starym rynku Raszyna, dla których
wykonywany jest projekt, rewitalizujemy Redutę Raszyńską, odnowiliśmy kapliczkę Godebskiego i figurę Matki Boskiej przy Alei. Wcześniej
odbudowaliśmy Dom Kultury w którym mieści się prężnie działający
CKR. Teraz kończymy budowę ścieżek rowerowych. Wszystkie te inwestycje powstały w oparciu o dofinansowanie. Łącznie obiekty wzdłuż
Alei pochłonęły dwadzieścia parę mln zł kosztów ogólnych, w tym
ok 17 mln dofinansowań. Staramy się, jak Pan widzi, aby wciąż powstawało tu coś nowego. Zabiegamy o środki zewnętrzne na ten cel.
Druga część pytania dotyczy jak się domyślam słupków odgradzających jezdnie i rowów przydrożnych ograniczających możliwość parkowania oraz organizacji miejsc parkingowych dla klientów firm zlokalizowanych przy tej ulicy. Wszystkie te sprawy leżą w gestii powiatu,
który jak wcześniej mówiłem dopiero niedawno objął tę ulicę w swoje
posiadanie. Przykrycie rowów i założenie w Alei kanalizacji deszczowej
to wielka inwestycja, którą powinien wykonać powiat. Ale jak znam
życie nie odbędzie się to bez naszego udziału. Podejmiemy współpracę
z powiatem i po wykonaniu koncepcji będziemy dążyć do porozumienia, w ramach którego wspólnie zmienimy oblicze Alei Krakowskiej
na odcinku raszyńskim.

PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W ŚWIETLIKU

Program „500+” to inwestycja w przyszłość Polski
19 marca 2019 roku w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu, Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z rodzicami, dziećmi i samorządowcami z Gminy
Raszyn zainaugurował program 500+ dla każdego pierwszego dziecka. To już druga
wizyta Pana Premiera w ostatnim czasie. Do pierwszej doszło w dniu 18 lutego.
W spotkaniu uczestniczyli również: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska, rzecznik rządu Joanna Kopcińska i Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Premier Mateusz Morawiecki, obok Minister Elżbieta
Rafalska i Minister Joanna Kopcińska

Podczas spotkania Premier i towarzyszące mu osoby prowadziły rozmowy
z rodzicami dzieci z naszej gminy, dyrektorami gminnych placówek oświatowych,
przedstawicielami raszyńskiego samorządu. I oczywiście z dziećmi, które bez
najmniejszej tremy, bawiły się, przybijały

Premierowi „piątki”, zadawały pytania
i prosiły o czytanie książeczek. Pełni dumy
patrzyliśmy, jak wspaniale się prezentują:
grzecznie, ale śmiało.
Na placu zabaw przy Świetlicy
odbyła się konferencja prasowa, podczas której Premier Mateusz Morawiecki
i Minister Elżbieta Rafalska przedstawili
szczegóły wprowadzania nowej inicjatywy prorodzinnej. To jest projekt 500+
na pierwsze dziecko, które nie były wcześniej uwzględnione w związku z kryterium
dochodowym – powiedział szef rządu –
Dzięki zmianom świadczenie to będzie
przysługiwać każdemu dziecku, do czasu
uzyskania pełnoletności. Program Rodzina
500+ to wsparcie dla polskich rodzin. Premier zaznaczył, że jest to inwestycja

Czytać można wszędzie

Konferencja prasowa
W trakcie spotkania

Uczestnicy spotkania

Rozmowa o dzieciach

Przedstawiciele rządu i samorządu.

Rozmowy o dzieciach i z dziećmi

długoterminowa, która już za kilka lat
będzie przynosić ogromny zwrot w lepszym wykształceniu, zdrowiu i przygotowaniu do życia zawodowego naszych
dzieci.
Wnioski o świadczenie na pierwsze
dziecko będzie można składać od 1 lipca
za pośrednictwem Internetu, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Samorząd
w ciągu trzech miesięcy wyda decyzję,
a wypłata nastąpi z wyrównaniem świadczenia od 1 lipca. Z programu „500+” skorzysta łącznie 6,8 mln dzieci, a jego koszt
w 2019 r. wyniesie ponad 31 mld zł.
Tego dnia w serwisach informacyjnych
wielu stacji telewizyjnych i radiowych
w całym kraju, pojawiła się informacja
o spotkaniu w naszej Świetlicy.

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy
Środowiskowej Świetlik w Rybiu
Zdjęcia: Izabela Makarska,
Anna Pluta, Jacek Kaiper
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RADA GMINY RASZYN

VII sesja w dwóch odsłonach
Dnia 25 lutego 2018 roku rozpoczęła się VII Sesja Rady Gminy Raszyn, która wobec
przeciągających się obrad, dokończona została tydzień później.

Podczas obrad VII SRGR

25 LUTEGO PIERWSZA CZĘŚĆ OBRAD
Po ogłoszeniu kworum przez Przewodniczącego Rady pana Dariusza Marcinkowskiego odbyła się godzinna dyskusja nad
porządkiem obrad i kolejna nad protokołami z drugiej i trzeciej sesji. Następnie
wysłuchano sprawozdania Wójta, który
przedstawił realizowane o planowane
inwestycje oraz wydarzenia w gminnych
instytucjach.
•• Austeria – Wójt poinformował o wizytacji z Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oceniającej postęp i jakość
prac. Wszystko wskazuje na to, że ocena
wypadła pozytywnie.
•• Lada moment kontynuowana będzie
budowa ścieżek rowerowych poprzez
wylanie ostatniej warstwy asfaltu. Czwarty
odcinek, wzdłuż Warszawskiej i Raszyńskiej, jest projektowany.
•• 18 lutego 2019 roku Raszyn odwiedził
Premier Morawiecki, aby ogłosić rozpoczęcie programu budowy dróg samorządowych. W ramach programu Rząd RP
przeznaczy do roku 2023 kwotę 6 mld złotych na budowę dróg w gminach i powiatach. Mam nadzieję, stwierdził Wójt,
że Gmina Raszyn, też z tych pieniędzy
skorzysta. Zostaliśmy uhonorowani tym
wydarzeniem dlatego, że w latach 2017 –
2018 w oparciu o te fundusze wybudowaliśmy trzy ulice.
•• Potwierdzeniem sprawności gminy
Raszyn w pozyskiwaniu funduszy unijnych
(72 836 tys. złotych) jest pierwsze miejsce
w powiecie pruszkowskim według rankingu EuroPAP News
•• Na ogłoszony po raz kolejny przetarg na dokończenie budowy kanalizacji
w ul. Godebskiego i Poniatowskiego w Jankach zgłosiła się firma, z którą najprawdopodobniej zostanie podpisana umowa.
Przetarg na odtworzenie nawierzchni
będzie powtórzony.
•• Został wyłoniony wykonawca budowy
kanalizacji w Alei Krakowskiej od Sękocina do Janek. Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia w ulicach
4

Szafirowej, Bursztynowej i Pana Michała
w Podolszynie i Falentach Nowych oraz
przetarg na bieżące utrzymanie dróg
gminnych bitumicznych i betonowych.
•• W szkole podstawowej odbył się Noworoczny Bal zorganizowany przez Społeczność Wietnamską dla dzieci i mieszkańców gminy Raszyn.
POZOSTAŁE UCHWAŁY
Podjęto uchwałę o przeniesieniu Bajkowego Przedszkola w Dawidach do nowoczesnego kompleksu oświatowego
w Ładach. Uchwałą wyrażono zgodę
na zawarcie przez Gminę Raszyn porozumienia z Warszawą w sprawie opieki
Schroniska na Paluchu nad bezdomnymi
psami. Udzielono bonifikaty 98% od wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa wieczystej dzierżawy we własność gruntów należących do Gminy
Raszyn. Podjęto trzy uchwały planistyczne
dotyczące: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w Jankach, w rejonie po zachodniej stronie ul.
Mszczonowskiej, w Podolszynie Nowym
w rejonie ul. Figowej oraz dla części terenów położonych w rejonie ul. Modrzewiowej w Falentach Nowych.
SPRAWA PRZERWANYCH PRAC
W ULICACH GODEBSKIEGO
I PONIATOWSKIEGO W JANKACH
Po czterech godzinach obrad, do sali weszli
mieszkańcy Janek zdenerwowani przedłużającą się budową kanalizacji i stanem
ulic Godebskiego i Poniatowskiego. Prawie rok temu przerwane prace nie doczekały się kontynuacji, a stan dróg jest nie do
przyjęcia. Na pytania i apele mieszkańców
odpowiadał Wójt, wyjaśniając, że bankructwo wykonawcy spowodowało przerwę w pracach. Gmina musiała poczekać
na wyrok sądowy, żeby ogłosić kolejne
przetargi. Jesienią nie znalazła wykonawców. Obecnie wyłoniono firmę, która
na początku kwietnia powinna rozpocząć
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budowę kanalizacji. Przetarg na odtworzenie nawierzchni trzeba będzie powtórzyć.
Wójt obiecał mieszkańcom, że do 15 marca
ulica zostanie prowizorycznie naprawiona.
SKARGI NA RADNYCH
W następnej części ”wolnych wniosków”
zabrała głos pani Małgorzata Kaiper kierownik Świetlicy Środowiskowej, która
przedstawiła sytuację w jakiej znalazła
się w rezultacie prześladowania ze strony
radnego Andrzeja Zawistowskiego. Pani
Kaiper odczytała wpisy internetowe jego
autorstwa, opowiedziała o nasyłanych
na nią zawodowych hejterach i umieszczaniu przez radnego na administrowanej
przez niego stronie ich kłamliwych, zmanipulowanych filmów. W sprawie wpisów
na facebooku radnej Beaty Sulimy Markowskiej interweniowała pani Ewa Tryfon.
Mieszkanka odczytała wpisy Beaty Sulimy
Markowskiej wskazujące na lekceważenie
rodowitych mieszkańców oraz działanie
na ich niekorzyść. Obie skargi skomentował Przewodniczący Rady Dariusz Marcinkowski. W swoim emocjonalnym, bardzo dobrym przemówieniu, przypomniał
radnym, że reprezentują Gminę nie tylko
na zebraniach w gminie, ale i w życiu
codziennym.
VII SESJA RADY GMINY RASZYN –
ODSŁONA DRUGA
Obrady II części VII Sesji Rady Gminy
Raszyn rozpoczęto od oddania hołdu Żołnierzom Niezłomnym, ponieważ zebranie przypadło akurat w ich święto. Krótkie
wprowadzenie w ten temat odczytał radny
Krzysztof Będkowski, który następnie
wezwał zebranych do powstania i uczczenia Bohaterów minutą ciszy.
Pierwsza procedowana tego dnia
uchwała dotyczyła upoważnienia dla
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do złożenia wniosku
o dofinansowanie pt. „Opracowanie strategii rozwoju elektro mobilności dla Gminy
Raszyn”, następnie przyjęto uchwałą plan
pracy komisji rewizyjnej przedstawiony
przez radnego Ryszarda Kowalczyka.
W trakcie dyskusji nad uchwałą Rada
podjęła decyzję o włączeniu CKR w listę
jednostek kontrolowanych w 2019 roku,
a wyłączeniu z niej GOPS. Rada rozpatrzyła
skargę na dyrektora CKR, ale wobec braku
rozstrzygnięcia, przekazała ja do Komisji
Rewizyjnej. 		
Jacek Kaiper

RADA GMINY RASZYN

VIII Sesja Rady Gminy Raszyn
21 marca 2029 roku odbyła się ósma Sesja Rady Gminy Raszyn. Prawdopodobnie
pierwszy dzień wiosny sprawił, że była ona niezwykła, choć dla porządku dodam,
że są inne zdania na ten temat, w każdym razie jako taka zapisze się w annałach
Gminy Raszyn. Ale po kolei.

14:00 POCZĄTEK
VIII SESJI RADY GMINY RASZYN
Po stwierdzeniu kworum i przyjęciu,
po poprawkach, porządku obrad Rada
Gminy Raszyn przyjęła protokół z IV Sesji.
Zaraz potem przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Raszyn oraz określenia
granic obwodów i przyjęto statut Gminnej Biblioteki Publicznej. W głosowaniu
przyjęto uchwałę w sprawie przekazania
środków finansowych dla Komendanta
Stołecznego Policji., a następnie dwie
uchwały budżetowe oraz program „Ograniczania niskiej emisji dla Gminy Raszyn”.
Dwie ulice w Podolszynie Nowym otrzymały nazwy: Imbirowa i Cynamonowa,
podjęto dwie uchwały w sprawie służebności przesyłu. Na terenach w Dawidach
i Dawidach Bankowych zmieniono miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą zaakceptowano
program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Raszyn oraz
przejęto od gminy Michałowice zadania w sprawie organizacji transportu
zbiorowego.

W tym momencie grupa opozycyjnych radnych opuściła salę tworząc
przejściowo sytuację grożącą zerwaniem
obrad z powodu braku kworum, jednakże
niebawem do sali weszli radni rządzącej
większości i prace na rzecz Gminy Raszyn
ruszyły z martwego punktu.
Sprawnie przyjęto kolejno: regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków oraz przyjęto rezygnację radnego
Marka Bańburskiego z funkcji członka

Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia
Komunalnego. Część projektów uchwał,
z uwagi na konieczność dopracowania,
została cofnięta do prac komisji.
SPRAWOZDANIE WÓJTA
W ciągu trzech tygodni od poprzedniej
sesji prace Urzędu skupiały się, powiedział Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba, na postępach odbudowy Aysterii,
budowie ścieżek rowerowych i wyłonieniu
wykonawcy na dokończenie po zbankrutowanej firmie budowy kanaizacji sanitarnej w Jankach w ulicach Godebskiego
i Poniatowskiego. Podpisano również
umowę za 8,8 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przydomowymi
przepompowniami wzdłuż Alei Krakowskiej od ulicy 6 sierpnia do ulicy Falenckiej w ramach zadania Uporządkowanie
Gospodarki Wodno Ściekowej faza V. Podpisano również umowy dotyczące remontów dróg z nawierzchniami bitumicznymi
i betonowymi oraz umowy związane
z oświetleniem dwóch ulic w Podolszynie i Falentach Nowych.
Wójt wspomniał o wydarzeniach kulturalnych, do których zaliczył obchody
Dnia Kobiet w CKR i Świetlicy, wspaniały
turniej piłkarski „Pomocna dłoń”, który
odbył się w CSR oraz niespodziewaną
wizytę w Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu Premiera RP pana Mateusza
Morawieckiego w towarzystwie Ministrów swojego gabinetu pań Elżbiety
Rafalskiej i Joanny Kopcińskiej, inaugurującego w ten sposób program 500+
na każde dziecko. Obrady zakończyły się
o godz. 22:30. 		
Jacek Kaiper
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AZBEST NAS TRUJE

DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Do dnia 31 grudnia 2032 roku, zgodnie
z długofalowym programem wycofywania azbestu i obowiązującym stanem
prawnym, azbest musi zostać całkowicie zutylizowany w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również
budynki) lub urządzeniach. Proces trwa
od 1998 roku.
W związku z powyższym gmina
co roku realizuje zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest pochodzących
z terenu Gminy Raszyn”, w ramach którego mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie unieszkodliwienia odpadów
azbestowych (Uchwała nr XXX/571/09
Rady Gminy Raszyn z dnia 5 marca 2009r.)
Aby skorzystać z dofinansowania
należy złożyć pobrane w kancelarii
Urzędu Gminy (pok. nr 15) lub na stronie
internetowej www.raszyn.pl w zakładce
informator – jak załatwić sprawę –
ochrona środowiska i gospodarka komunalna – ochrona środowiska, następujące dokumenty:
•• Wniosek o dofinansowanie usunięcia
wyrobów zawierających azbest,
•• Oświadczenie o posiadaniu tytułu
prawnego do obiektu budowlanego oraz
zgodności prac budowlanych z przepisami prawa,
a) W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny posiada
kilka osób należy dołączyć zgodę
współwładających
b) W przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu
działkowego, że wnioskodawca jest

użytkownikiem działki i położonej na niej
altany
•• Informację o wyrobach zawierających
azbest, których wykorzystanie zostało
zakończone
PROSIMY O OKAZANIE
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
W roku 2019 odbiór i utylizację wyrobów zawierający azbest z terenu gminy
Raszyn będzie wykonywać Hubert Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HUBERT WIECZOREK
„HUBERT” z siedzibą w Górze Puławskiej
przy ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy, która
została wyłoniona w drodze zapytania
ofertowego.
Więcej informacji w sprawie dofinansowania unieszkodliwiania odpadów
azbestowych w gminie Raszyn można
uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty Banasiak pod nr tel.
22 701-79-12 w godzinach pracy urzędu.
Monika Marszałek Kierownik OŚGK/ZO
Urząd Gminy Raszyn
tel. 22 701-79-10
mmarszalek@raszyn.pl

INFORMUJEMY CZYTELNIKÓW KURIERA RASZYŃSKIEGO, ŻE WSZYSTKIE FIRMY ZLOKALIZOWANE
W PAWILONACH PRZY ULICY STARZYŃSKIEGO 4 DZIAŁAJĄ BEZ PRZERW
MIMO UTRUDNIONEGO DOJAZDU SPOWODOWANEGO REMONTEM ULICY.

Drodzy Klienci, Informujemy,
że pomimo remontu
na ul. Starzyńskiego,
Przychodnia weterynaryjna
„Zwierzaki” działa
i serdecznie zaprasza
wszystkich psich i kocich pacjentów.
Aktualnie dojazd od ul. Warszawskiej.
Przypominamy nasze dane kontaktowe:
ul. Starzyńskiego 4, Dawidy. Tel. 22 24 34 228
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GABINET STOMATOLOGICZNY LORDENT zaprasza do specjalistów ortodoncji, protetyki,
chirurgii, implantologii, leczenia zachowawczego i leczenia dzieci. Gabinet czynny
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00. Zapisy telefoniczne 604 277 880.

ŻŁOBEK KRAINA MALUCHÓW w Dawidach zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku lat 3.
W ramach czesnego – rytmika, plastyka, angielski, gimnastyka, sensoryka. Przyjazna kadra,
pyszne jedzenie.
Zapraszamy do nas, Dawidy ulica Starzyńskiego 4 lokal 9
Tel. 698-653-378 | www.kraina-maluchow.pl
M. P. Krawczyk S.C.
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„POSPRZĄTAJ SAM PO SWOIM CZWORONOGU”
NIESPRZĄTANIE PO SWOIM
PSIE JEST WYKROCZENIEM!
Zbliża się wiosna, z którą to chętniej przebywamy na świeżym powietrzu i podziwiamy przyrodę. Niestety, urok spacerów
pryska, gdy natrafiamy na wszechobecne
psie odchody. Jak co roku apelujemy
do naszych mieszkańców o zachowanie
czystości i sprzątanie po swoich psach.
Psie nieczystości pozostawione na skwerach, zieleńcach, chodnikach i w piaskownicach stanowią nie tylko zagrożenie sanitarne, ale także negatywnie wpływają
na estetykę gminy. W psich odchodach
mogą występować różnego rodzaju szkodliwe dla ludzi i zwierząt drobnoustroje
wywołujące choroby. Pamiętajmy, aby
wychodząc ze swoim czworonogiem

na spacer zabrać ze sobą rzeczy umożliwiające sprzątnięcie jego odchodów.
Nie wstydźmy się sprzątać po swoich
pupilach.
Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy
Raszyn, uchwałą nr X/95/15 z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Raszyn, na właścicieli
zwierząt nałożono obowiązek usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta (Rozdział 6 §24 pkt. 2), tj. „Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta
domowe jest usuwanie zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych
do użytku publicznego a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach”.

Każdy, kto nie wykonuje obowiązków
określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze grzywny,
przewidzianą przepisami prawa. Za niewypełnienie obowiązku, jakim jest usunięcie odchodów pupila np. z chodnika
Policja może ukarać właściciela mandatem karnym w wysokości do 500,00 zł
zgodnie z art. 145 kodeksu wykroczeń.

WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW
W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy oraz o środowisko rolnicze przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym, dzierżawcom oraz
posiadaczom gruntów na terenie Gminy Raszyn o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych
zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty wpływają negatywnie
na estetyczny wygląd terenu naszej
gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla powstawania dzikich wysypisk oraz bytowania i intensywnego
rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia
w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich,

zagospodarowanych działek. Dodatkowo
w okresach suchych, zarośnięte nieruchomości zwiększają zagrożenie związane
z pożarem. Likwidacja chwastów powinna
być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.
Obowiązek zwalczania chwastów oraz
jego egzekwowanie wynika z ustawy
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1161 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2041 z późn.
zm.). Zaniechanie zwalczania chwastów
postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo
ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny
koszt zobowiązany jest każdy właściciel
gruntów stanowiących użytki rolne oraz
każdy kto ten stan spowodował.

Jednocześnie informuje się, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić
z roszczeniami o charakterze cywilno –
prawnym w stosunku do właściciela lub
posiadacza gruntu, na którym wstępuje
zachwaszczenie.
Ponadto informujemy, o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW.
Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620,
z późn.zm.) oraz ustawą o ochronie przyrody na właścicielach gruntów rolnych
i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz obowiązuje bezwzględny
zakaz wypalania wszelkich pozostałości
roślinnych pod groźbą kary aresztu lub
grzywny.
Zamiast wypalać skoszoną trawę,
suchą roślinność z ogrodów można
pożytecznie ją zagospodarować poprzez
kompostowanie i pozyskanie w ten sposób nawozu organicznego, służącego
do użyźniania pól, łąk i ogrodów.
Monika Marszałek Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
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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Czarna propaganda w naszej gminie
Propaganda jest świadomym oddziaływaniem na odbiorcę za pomocą środków
perswazji: intelektualnej i emocjonalnej, na przykład symboli, słów, skojarzeń oraz
poprzez systematyczne rozpowszechnianie określonych treści i haseł w celu pozyskania zwolenników i nakłonienia ich do pożądanych zachowań.

Zastępca wójta Gminy Raszyn Michał Kucharski

Propaganda nie musi być zła. Może
zachęcać do pozytywnych zachowań –
na przykład do utrzymywania czystości,
pomocy sąsiedzkiej, czy udziału w wyborach. To tzw. biała propaganda. Może też
oddziaływać negatywnie poprzez oczernianie przeciwników politycznych, poniżanie, czy umniejszanie ich dokonań.
To, z kolei, cechy czarnej propagandy.
Takie nacisk na odbiorców propagandysta osiąga za pomocą manipulacji.
Sztuka manipulacji polega na umiejętnym wprowadzeniu odbiorców w taki
stan emocjonalny, by działali bez głębszego zastanawiania w pożądanym
przez manipulatora kierunku.
KURIER RASZYŃSKI
A GMINNA POLITYKA
Kurier Raszyński posiada bogatą historię i na stałe wpisał się w naszą lokalną
społeczność. Jest wydawaną przez urząd
gazetą gminną, podstawowym źródłem
informacji, której celem jest relacjonowanie gminnych wydarzeń, przedstawianie
sprawozdań z wykonanych zadań oraz
promocja gminy wobec jej mieszkańców, przejezdnych i osób, które rozważają
osiedlenie się lub przeniesienie biznesu
do naszej gminy.
Proszę Państwa, jesteśmy sąsiadami.
Tak jak Wy mieszkam w Gminie Raszyn.
Tak jak Wy dokonuję zakupów w naszych
sklepach, czy w naszej aptece. Zależy mi,
tak jak Wam, żeby nasza gmina się rozwijała, stając się jeszcze bardziej przyjazna
dla nas wszystkich. Tak samo jak Wam
zależy mi na rzetelnej informacji.
8

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED ZŁOŚLIWĄ
DYSKREDYTACJĄ
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego,
że zarówno manipulacja, jak i jej praktyczne odmiany takie jak złośliwa krytyka,
dyskredytacja, zniewagi i zniesławienia
czają się wszędzie. Żyjemy w czasach
w których wszystko dzieje się szybko,
w których naruszono ramy i bariery społeczne. Dużo łatwiej jest iść na skróty
niż w pracę samorządową. Po co rozmawiać, jeżeli zamiast żmudnych uzgodnień
można wszystko zmanipulować i uzyskać
to co się chce? Dopuszczamy do sytuacji,
w której nasi mieszkańcy boją się wyjść
z inicjatywą w obawie przed mową nienawiści. Dyskredytacja nie dotyczy bowiem
tylko samej władzy, ale też i osób z nią
związanych.
Jak pisze profesor Jerzy Olędzki
w swoim referacie; aby obronić się przed
taką ewentualnością „jedyna rada – piętnować” ponieważ „czarny PR”/czarna
propaganda będzie się rozwijała dopóty,
dopóki nie spotka się z publicznym potępieniem i pogardą. Aby ją ograniczyć
należy przede wszystkim mówić o niej
głośno i pokazywać, na czym polega.
Dziennikarze wraz z naukowcami
powinni, zdaniem profesora, wychwytywać i ukazywać wszystkie próby manipulacji i oszukiwania ludzi.
Wspólnie z redakcją Kuriera Raszyńskiego, tak długo jak będzie to potrzebne,
będziemy wskazywać wszystkie nieprawdziwe informacje i manipulacje, uderzające w dobre imię Gminy Raszyn i jej
mieszkańców.
MANIPULACJA 1
„Trasy są, rowerów brak”
Artykuł porusza ważny i w związku
z nadejściem wiosny coraz bardziej
aktualny temat. Dzięki zewnętrznemu
dofinansowaniu budujemy sieć gminnych ścieżek rowerowych. Ich celem
jest zapewnienie bezpiecznych ciągów rowerowych oraz promocja aktywności fizycznej. Tytuł artykułu sugeruje jednak, że trasy rowerowe świecić
będą pustkami, bo mieszkańcy Raszyna
nie mają rowerów… i jedynym remedium
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na ten problem jest wybudowanie ulicznej wypożyczalni. Zapomina się jednak, że tego typu decyzja niesie ze sobą
konkretne koszty. Podobna do otwartej
w sąsiednich Michałowicach wypożyczalnia dla 60 rowerów kosztowała by gminę
około 450 tys. zł. rocznie. Jeżeli Rada
Gminy chciałaby podjąć tego typu decyzję, to spokojnie, bez medialnych nacisków, powinna uznać na co takie pieniądze najlepiej wydać. Tymczasem z tytułu
wynika, że Urząd Gminy coś zaniedbał.
MANIPULACJA 2
„Dzieci niechciane”
Nie jest prawdą, że jakiekolwiek dzieci,
tym bardziej te niepełnosprawne, potrzebujące naszego wsparcia i szczególnej
uwagi są w naszej gminie niechciane czy
pominiane. Sam jestem ojcem i sprawy
te są mi szczególnie bliskie. Tymczasem
autorka, jak wynika z tekstu, przekazała odczucia matki niepełnosprawnego
dziecka dojeżdżającego do warszawskiej
szkoły integracyjnej i uogólniła je tytułem
„Dysfunkcja gminy: dzieci niechciane
w Raszynie”. Z przedstawionej sytuacji
wynika, że mama niepełnosprawnego
dziecka dokonała wyboru szkoły najlepiej
dostosowanej do niepełnosprawności jej
dziecka, do której gmina je dowozi. Niestety transport trwa zbyt długo i problem
ten należy wspólnie rozwiązać. Natomiast tytuł”... Dzieci Niechciane w Raszynie” tworzy fałszywy obraz gminy, która
dyskryminuje niektóre swoje dzieci.
W szkołach raszyńskich na pewno są
sprawy, które mogłyby wyglądać lepiej.
Jest też wielu rodziców, którzy mogliby
wnieść cenne uwagi. Ale na pewno
w naszej gminie WSZYSTKIE DZIECI SĄ
CHCIANE bez względu na stan ich zdrowia. Świadczą o tym choćby inwestycje
oraz bardzo wysokie dotacje dokładane
do subwencji państwowej.
Jeśli jakakolwiek rodzina czuje się
zagubiona i nie wie w jaki sposób rozwiązać codzienne problemy zapraszam
do rozmowy. Mój gabinet jest zawsze
dla Państwa otwarty. Wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
Michał Kucharski
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

MISTRZYNI POLSKI Z SĘKOCINA

ALEKSANDRA KAZUBSKA – MISTRZYNI POLSKI
z rocznika 2008 w dwuboju nowoczesnym

Bieg 600 m WOM AWF 09.06.2018 r.

Aleksandra Kazubska jest uczennicą klasy
piątej Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie. 1 grudnia
2018 roku w Spale, podczas finału zawodów w Dwuboju Nowoczesnym z cyklu
PENTA DAY zajęła I miejsce i została
MISTRZYNIĄ POLSKI w roczniku 2008.
Brawo!
Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego organizuje na terenie całego kraju
zawody z cyklu PENTA DAY. To rywalizacja w dwóch konkurencjach: biegu i pływaniu dla najmłodszych – dzieci do lat 12.
Są to zawody indywidualne: pływanie
– 50 m stylem dowolnym (pływalnia 25
lub 50 m) oraz bieg – 600 m (nawierzchnia trawiasta, żwirowa, asfaltowa lub stadion tartanowy). Punktacja: 3 x czas pływania + czas biegu.
1 grudnia 2018 roku w Spale rywalizowało ze sobą 400 zawodników z różnych roczników. Ola zaczęła od pływania
uzyskując czas 35,25 sekundy – 2. czas
w roczniku 2008. Przyszedł czas na bieganie. Z każdą minutą była coraz bardziej skupiona. Wystartowała. Dystans
600 metrów pokonała w 2 minuty 2,45
sekundy. Jury podsumowało oba wyniki
i Ola została Mistrzynią Polski.
PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ OLI
W 2018 ROKU
•• 8 IV 2018 – Pruszkowska Liga Pływacka
III runda – I miejsce
•• 22 IV 2018 – Bielańskie Zawody Pływackie – II miejsce – styl dowolny, III miejsce – styl grzbietowy, III miejsce – styl
zmienny
•• 28 IV 2018 – IV Edycja Pucharu Polski
w 3-boju i 2-boju – II miejsce
•• 19 V 2018 – Zawody PENTA DAY Częstochowa – V miejsce
•• 27 V 2018 – Pruszkowska Liga Pływacka
runda IV – I miejsce
•• Cały sezon Pruszkowskiej Ligi Pływackiej
– I miejsce

•• 9 VI 2018 – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – II miejsce
•• 9 VI 2018 – Warszawska Olimpiada Młodzieży – II miejsce
•• 29 VI 2018 – Zawody PENTA DAY Radomsko – I miejsce
•• 6 X 2018 – Zawody PENTA DAY Pasym –
II miejsce
•• 14 X 2018 – Pruszkowska Liga Pływacka
I runda – I miejsce
•• 1 XII 2018 – Finał zawodów PENTA DAY
Spała – I miejsce
•• 9 XII 2018 – Pruszkowska Liga Pływacka
I runda 2018/2019 – I miejsce
Ola jest pogodną, kulturalną i niezwykle skromną dziewczyną. Liczne sukcesy
w sporcie nie przeszkadzają jej w osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce.
To pracowita i ambitna uczennica. Jest
zdyscyplinowana i wytrwale dąży do założonych celów. Pływa od szóstego roku
życia. Już w przedszkolu uczęszczała
na zajęcia baletu, Capoeira (taneczna
sztuka walki) i tenisa ziemnego. Potem
ćwiczyła karate i pływała. Ola bardzo

Ogólnopolskie Zawody Dzieci w Dwuboju
Nowoczesnym PENTA DAY I miejsce 29.09.2018

udział w różnych konkursach, imprezach.
Lubi rysować, interesuje się grą na pianinie (ale na razie nie ma czasu na ćwiczenia), próbuje grać na gitarze. Lekcje odrabia, gdy tylko ma czas. Nigdy nie zostawia
obowiązków na ostatnią chwilę. W piątki
wieczorem Ola ćwiczy pływanie indywidualnie. Cały czas pod okiem tego
samego trenera. W sobotę o godzinie
8:00 Ola trenuje bieganie. Później odrabia lekcje, czyta lektury. A wieczorem
znowu trening indywidualny trwający
półtorej godziny. Niedziela, 8:00 znowu
trening. Dopiero potem spędza czas
z rodziną.
Bez pracy nie ma kołaczy – to przysłowie najtrafniej określa postępowanie tej
wspaniałej dziewczyny. Olu, jesteśmy
z ciebie bardzo dumni. Życzymy ci wielu
sukcesów i spełnienia marzeń!
Opracowała Regina Suwała, na podstawie
informacji od rodziców i wywiadu z Olą

MISTRZYNI POLSKI w Dwuboju Nowoczesnym
1.XII.2018 r. SPAŁA

polubiła pływanie. Od września 2017
roku trenuje ze Stowarzyszeniem Pięcioboju Nowoczesnego „Legia”. Ola funkcjonuje według harmonogramu. Rodzice
czuwają nad jej prawidłowym rozkładem
zajęć, wożą na treningi, dopingują. Ola
zasypia o godzinie 20:45, bo wstaje o 4:45
(zawsze śpi 8 godzin). Od poniedziałku do
piątku już o 6:00 ma treningi pływania.
Woda w basenie jest o tej porze lodowata.
Potem jedzie do szkoły na lekcje. Bierze

Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Nowoczesnym
Dzieci PENTA DAY I miejsce 1-2 XII 2018
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INWESTYCJE

Ścieżki rowerowe
Trwa budowa 7,1 km ścieżek rowerowych, powiązanych ze Zintegrowanym Systemem Ścieżek Rowerowych na Mazowszu. Intencją samorządu gminy jest utworzenie ciągłego rowerowego szlaku komunikacyjnego łączącego odległe od siebie wsie, leżące po przeciwnych
stronach gminy. Obecnie wykańczane są odcinki wzdłuż Al. Krakowskiej i na Warszawskiej pomiędzy Jaworową a Dawidami. Odcinek od
Al. Krakowskiej, poprzez ulicę Nadrzeczną, został połączony ze ścieżką
w parku i ulicą Stadionową. Niestety na nowej ścieżce na ulicy Nadrzecznej parkują samochody uniemożliwiając jazdę. Do wybudowania
pozostają odcinki na ulicy Raszyńskiej,Warszawskiej, Górnej i Złotych
Łanów. Można przypuszczać, że w kolejnych latach powstaną następne
trakty tworząc sieć bezpiecznych ścieżek rowerowych w całej gminie.
Koszt inwestycji: 6 362 246 zł dofinansowanie: 5 300 000 zł.

Warszawska ścieżka przed
pomalowaniem

Al Krakowska
poręcze

Budowa kanalizacji
w Al. Krakowskiej

Nadrzeczna – naściezce parkują
samochody.

Ścieżka
na Pruszkowskiej

Właściciele nieruchomości przy Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie
Nowym w tym roku uzyskają możliwość podłączenia do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej. W ramach V Fazy Projektu „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn, z dofinansowaniem
z funduszy UE, do 30.10.2019r. powinna zakończyć się budowa sieci
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniami w tych miejscowościach. Przetarg wygrała firma „BKW”
Bogdan Tarnowski, która zaoferowała cenę 8 825 132 zł.

Komisariat nowy i stary

Komisariat w nowiutkiej elewacji

Komisariat w Raszynie

Terakota na schodach

Komisariat w Raszynie na ukończeniu. Ekipy tynkarzy są na finiszu. Na podwórzu budowany jest wykop
pod fundamenty ogrodzenia. Tylko patrzeć, gdy znikną oplatające budynek rusztowania. Wewnątrz,
układane są glazury w łazienkach, a terakota na podłogach i na stopniach w klatkach schodowych. Korytarze dzielone są przeszklonymi drzwiami. Podobno pod koniec sierpnia bieżącego roku nasi policjanci
będą pracować już w nowym komisariacie, a po starym nie zostanie nawet ślad. Zobaczymy.

Kaloryfery tam gdzie trzeba
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Wentylacja i glazury

Glazury i terakoty

INWESTYCJE

Elewacja ogrodowa

Dopracowuje się każdy detal

Austeria – przestrzeń dla wyobraźni
Prace przy odbudowie Austerii przekroczyły półmetek. Dach pokrywa czerwona dachówka,
do wykończenia pozostały elementy krawędzi dachu, obróbki przy mansardach i dachowych
oknach. Wewnątrz najwyższej kondygnacji, na strychu, ocieplone są wszystkie połacie dachowe
Ocieplone połacie
i przygotowywana jest konstrukcja pod wykończenie. Na strychu konserwator pozwolił na odejście od tradycyjnych technologii, ponieważ przestrzeń ta jest wygospodarowana „dodatkowo”
w stosunku do planów Szymona Bogumiła Zuga. Elewacje zewnętrzne już są, chociaż mało widoczne pod rusztowaniami. Jedyny
problem stanowi przyległy do południowej ściany Austerii kram, który uniemożliwia z tej strony prace elewacyjne. Ciekawe
jak go rozwiąże konserwator. Wewnątrz, zarówno na parterze jaki i piętrze, instalacje już są. Na ściany i sufity kładzione są
tynki wapienno cementowe, takie
jak robiono w osiemnastym wieku.
Odsłonięto obszerne, wysokie, sklepione kolebkowo, piwnice, a na podłogi wylano cementowe posadzki.
W ich części, pośrodku budynku,
przewidziano miejsce na kotłownię.
Zdjęcia, które Państwu przedstawiam, tylko w niewielkim stopniu
oddają piękno i tajemniczość odzyskiwanych przestrzeni.
Widok z Alei Krakowskiej

Instalacje CO

Nowy wykonawca kanalizacji na Godebskiego i Poniatowskiego
w Jankach
28 lutego wyłoniony został wykonawca, który zakończy budowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Godebskiego i Poniatowskiego w Jankach. Poprzedni, po ogłoszeniu bankructwa, zszedł z placu budowy rok temu. Pół roku gmina musiała
czekać, żeby syndyk masy upadłościowej ocenił stan wykonanych prac. Potem, mimo kilu przetargów nie pojawił się
wykonawca. Po kolejnym, tegorocznym przetargu, wyłoniono firmę „BKW” Bogdan Tarnowski, która wykona sieć
kanalizacyjna za kwotę 2 036 080 zł do końca października 2019 roku. Po tym terminie kolejna firma ma wykonać
odtworzenie nawierzchni.

Reduta Raszyńska
Ukończono projekt pod nazwą Prace Remontowo Konserwatorskie Reduty Raszyńskiej. Koszt
wszystkich prac wyniósł 189.000 złotych, w tym
dofinansowanie 100.359 złotych z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach
tych prac w zeszłym roku wykonano konserwację figury Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, kapliczki Cypriana Godebskiego i mogiły.
Ustawiono ławki
Ostatnio zagospodarowano teren, oczyszczając trawniki sadząc żywopłoty, ustawiając tablice
informacyjne, ławki i kosze na śmieci. Ukończony zespół obiektów stanowi element
szerszego planu rewitalizacji Alei Krakowskiej.
Odnowiono figurę i mogiłę
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FALENTYNKI
Sparafrazowana nazwa święta zakochanych, połączona z radosną zabawą i pieśnią – jest to falenckie święto. Odbyło się
23 lutego w sali widowiskowej Filii CKR.

z j, francuskiego i niemieckiego. Wspólnie
z mężem Janem są tłumaczami na wielu
konferencjach międzynarodowych, organizowanych w Polsce. Tłumaczą również m.in.
foldery i przewodniki turystyczne różnych
miast polskich i zagranicznych
Od kilku lat hobby P. Korduli jest malarstwo. Uczestniczy w wyjazdach plenerowych w Polsce i w Niemczech Powstają liczne
obrazy olejne na płótnie. Początkowo są to
kwiaty, nieco później pejzaże, potem portrety.
Zafascynowana stylem impresjonistów i kubistów maluje scenki rodzajowe. A obecnie Jej
pasją są abstrakcje.
Zyta Stąpel, Przewodnicząca Koła Seniora
„Brzoza” w Falentach

Michała Śniadowskiego grupa wokalna
okazała się również grupą teatralną.
Wykonane przez nich utwory z bardzo
ciekawą aranżacją, podkreślone strojami
i dekoracją, wywoływały oklaski i śmiech
publiczności. Swoją swobodą, swadą,
i niewątpliwymi talentami aktorskimi
zachwycili publiczność.
Po występie Wójt Andrzej Zaręba,
Dyrektor CKR Mariusz Smolicha oraz
Przewodniczący Koła Seniora w Ładach
Stanisław Kłos, złożyli Paniom życzenia,
wspominając, że bez nich życie byłoby
bardzo trudne. Na zakończenie uczestnicy zostali poproszeni do sali wystawowej na poczęstunek.
Małgorzata Kaiper

Podziękowania i gratulacje dla p. K. Gryglak.
Fot. P. Czaplicki

Dzień Kobiet w Klubie
Niezwykły
Seniora w Raszynie
jubileusz w Domu
12 marca w Sali widowiskowej CKR
odbyło się spotkanie członków Klubu Pomocy Społecznej
Seniora Raszyn z okazji obchodów Dnia
Kobiet. Wchodzące Panie witał Dyrektor
Mariusz Smolicha obdarowując każdą
z nich pięknym goździkiem. Zebranych,
na wypełnionej po brzegi sali widowiskowej, klubowiczów przywitała Przewodnicząca Klubu Seniora pani Barbara
Turek zapowiadając występ zespołu Fal
Canto z Falent. Pracująca pod kierunkiem

W dniu 20 marca br. w Domu Pomocy
Społecznej Dla Kombatantów w Warszawie przy ul. Dickensa 25 odbyła się
uroczystość z okazji Jubileuszu 100-lecia
urodzin mieszkanki tego domu – pani
Teresy Keltau. Na uroczystość licznie

Wystep FalCanto. Fot. P. Czaplicki

W tym roku usłyszeliśmy koncert nastrojowych piosenek w wykonaniu Zespołu
„Fal Canto” przygotowany przez p. Michała
Śniadowskiego. Na zakończenie wieczoru
panie z Klubu „Brzoza”, częstowały własnoręcznie przygotowanymi smakowitymi przekąskami.
Najważniejszą częścią spotkania był
wernisaż malarski naszej koleżanki Korduli Gryglak, zatytułowany „Moc Tworzenia”. Była to jej druga tak wielka wystawa
w Falentach. Pani Kordula wcześniej
wystawiała swoje prace na kilku wernisażach z cyklu „Kobieta” w Raszynie,
a w Centrum Kultury miała też wystawę
indywidualną. Obecnie prezentowane
obrazy obejmują kilka cykli: alchemia
duszy – malarstwo intuicyjne, inspiracje
falenckie, pejzaże, skrzydlaci przyjaciele,
portrety.
Pani Kordula Gryglak mieszka w Polsce od 1968 roku. Z zawodu jest filologiem
romańskim, dziennikarzem i tłumaczem
12
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Seniorki i Edyta Ciechomska. Fot. J. Kaiper

Fal Canto ze swoim najlepszym numerem

Na ręce p. B. Turek panowie złożyli życzenia.
Fot. M. Kaiper

przybyli przedstawiciele ważnych urzędów i instytucji oraz rodzina Jubilatki.
Jubilatka otrzymała wiele serdecznych
życzeń i gratulacji, a także piękne bukiety
kwiatów i upominki. Na zaproszenie
Dyrekcji DPS z koncertem specjalnie
przygotowanym na tę okoliczność wystąpił zespół wokalny „Seniorki” z Centrum
Kultury w Raszynie wraz z solistką Izabelą
Makarską oraz instruktorami Edytą Ciechomską i Piotrem Piskorzem. Bardziej
obszerna relacja z tej uroczystości zostanie zamieszczona w następnym numerze
Kuriera Raszyńskiego.
Izabela Makarska
solistka zespołu „Seniorki”

CENTRUM KULTURY RASZYN

11 lutego – 1 marca – wystawa 16 marca - Spektakl teatralny

Wystawa edukacyjna Instytutu Pamięci Narodowej „Od wojny do zwycięstwa
1939–1989” opowiadająca o tragicznym półwieczu w naszej historii.

23 lutego - Falentynki

Wernisaż wystawy malarstwa pt. „Moc tworzenia” autorstwa Korduli
Gryglak oraz koncert w wykonaniu Fal-Canto.

Spektakl teatralny „Romans z pajacem” w wykonaniu artystów Teatru
Na Pustej Podłodze pamięci Tadeusza Łomnickiego w ramach objazdu
teatralnego „Wehikuł Teatralny Powiatu Pruszkowskiego”.

20 marca - Warszawska Syrenka

Przesłuchania 42. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

7 marca - wernisaż

Wernisaż wystawy konkursowej „Kobieta – wolna i niepodległa”

27 lutego - Wieczór z historią

„Narodziny PRL-u” - spotkanie z prof. Jerzym Eislerem, wybitnym
historykiem dyr. warszawskiego oddziału IPN.

23 marca - KAWAŁyk KULTURY

Występ zespołu We’re Hiding In Your Garden oraz Gabriela Fleszara.

3 marca - Teatrzyk dla dzieci

Teatr Blaszany Bębenek przedstawia bajkę pt. „Piraci i wyspa skarbów”.

5 marca - Spektakl teatralny

Spektakl teatralny Teatru Capitol „Wykrywacz kłamstw”, przewrotna,
pełna zwrotów akcji, rosyjska komedia małżeńska. Rozśmiesza do łez,
ale też skłania do refleksji.

24 marca- Wyprawa do ZOO

Poranek młodego melomana: „Wyprawa do ZOO”.
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PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

w Bajkowym Przedszkolu w Dawidach

O Światowym Dniu Kota nie zapomniały
dzieci z „Bajkowego Przedszkola w Dawidach”. W poniedziałek 18 lutego już od
samego rana dzieci przygotowywały się
do tego wyjątkowego dnia. Na twarzach
przedszkolaków namalowane zostały
kocie wąsy i noski, a na głowach prezentowały się opaski z kocimi uszami. Rodzice
zostali poproszeni, aby w tym dniu dzieci
zostały ubrane w „kocie kolory” tj.: czarny,
biały, szary, pomarańczowy, brązowy.
Główna uroczystość odbywała się na sali
gimnastycznej, gdzie wszystkich uczestników przywitała pani przebrana za kota.
Po krótkim przedstawieniu celu spotkania przyszedł czas na kocie zabawy. Dzieci
oglądały prezentację multimedialną,
przez którą przeprowadził ich kotek,

któremu wspólnie nadaliśmy imię Pusia.
Kotek zapraszał wszystkich do udziału
w różnorodnych „kocich zabawach”, wśród
których nie mogło zabraknąć: zwijania
kłębka wełny, polowania na myszy, rozwiązywania zagadek o kotach, naśladowania kociej mowy, kociej gimnastyki
oraz śpiewania kocich piosenek.
Przedszkolaki w tym dniu dowiedziały
się wielu ciekawostek na temat kotów
domowych: jak należy się nimi opiekować? po co, kotu wąsy?, do czego służą im
pazury?, jak są zbudowane?, co jedzą?, jak
wysoko skaczą? i jak długo potrafią spać?
Wielką radość sprawił przedszkolakom
konkurs, w którym dzieci miały za zadanie odgadywać z jakiej bajki pochodzi
pokazany na ilustracji kot.

Na zakończenie uroczystości każda
grupa otrzymała pamiątkowy upominek w postaci kolorowanek przedstawiających różne koty, które dzieci z ochotą
kolorowały po obiedzie.
Przedszkolakom bardzo podobało się to spotkanie. Wychowawcy mają
nadzieję, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci dzieci i nie tylko rozbudzi w nich zamiłowanie do kotów, ale
przede wszystkim uczuli ich na los bezdomnych zwierząt i zachęci do niesienia
im pomocy. Obchody Światowego Dnia
Kota rozpoczęły w naszym przedszkolu
zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla psów i kotów, które znajdują się
pod opieką Fundacji Zwierzochron.
Agnieszka Nowatkiewicz

Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach
po raz kolejny „zaświeci się na niebiesko” dla autyzmu!

W bieżący roku szkolnym kontynuujemy
działania w ramach akcji „Nie krzywdzę-rozumiem-pomagam”. Poniżej zamieszczamy harmonogram obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”.
2 kwietnia 2019 r. w auli szkolnej odbędzie się uroczystość dla całej społeczności
szkolnej, rodziców i zaproszonych gości
pod hasłem „Miej uszy, serce i duszę sze14

roko otwarte, a przez to bądź tolerancyjny
i wyrozumiały by nie krzywdzić innych.
Mój kolega ma autyzm/zespół Aspergera.
Nie krzywdzę-rozumiem-pomagam”.
Przez cały kwiecień elewacja naszej
szkoły na znak solidarności z rodzinami osób dotkniętych autyzmem/
zespołem Aspergera podświetlona
zostanie na niebiesko. Wnętrze szkoły
zarówno starej jak i nowej części, zostanie udekorowane w kolorze niebieskim. Na tablicach ściennych wykonane zostaną gazetki tematyczne nt.
zaburzenia neurologicznego jakim jest
autyzm/zespół Aspergera. Dla uczniów
klas I-III zostanie ogłoszony konkurs plastyczny, a dla uczniów kl. IV‑VIII konkurs
literacki pt. „Mój kolega ma autyzm.
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Nie krzywdzę-rozumiem-pomagam”.
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi
pod koniec kwietnia, a laureaci zostaną
nagrodzeni.
We wszystkich klasach nauczyciele
specjaliści przeprowadzą zajęcia edukacyjne pt. „Nie zarażę Cię autyzmem, tylko
optymizmem”, na których przypomną
czym jest autyzm/zespół Aspergera.
26 kwietnia 2019 r. odbędzie się podsumowanie akcji. W tym dniu uczniowie
naszej szkoły będą degustować niebieskie
ciasta przygotowane przez rodziców.
Relację z działań podjętych w naszej
placówce, zamieścimy dla Państwa
w najbliższym numerze „Kuriera Raszyńskiego”.
Zespół pedagogów specjalnych

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

„Czym skorupka za młodu nasiąknie...”

– wychowanie do wartości na „Wyspie Skarbów”
Współczesne przedszkole pełni nie tylko
funkcje opiekuńcze i dydaktyczne, ale
nade wszystko jest dla dziecka terenem
zdobywania nowych doświadczeń, kompetencji i postaw społeczno-moralnych.
Stwarza warunki dla przezwyciężenia
charakterystycznego dla tego wieku egocentryzmu, gdyż małe dzieci nie zawsze
chętnie podporządkowują się normom
grupy, a wartości takie jak: dobroć, przyjaźń, radość z bycia razem, szacunek
do innych kształtują się powoli.
W kontaktach z rówieśnikami
maluch uczy się poznawać samego siebie, dostrzegać swoje możliwości, ale
i potrzeby. Obraz, który dziecko tworzy
o sobie samym w relacji z innymi, staje się
znaczącym regulatorem jego zachowania i wpływa na jego stosunek do rzeczy
i osób oraz stanowi dominującą cechę
jego społeczno-moralnego rozwoju.
W przedszkolu każda sytuacja może
posłużyć do kształtowania postaw,
zarówno w obszarze edukacji umysłowej,
estetycznej jak też zdrowotnej. Ogromną
rolę odgrywa tu osoba wychowawcy, który
powinien stwarzać sytuacje wychowawcze pomagając dziecku rozwijać wrażliwość na potrzeby drugiej osoby. Dobrą
okazją do wywołania takiego właśnie
nastawienia u najmłodszych i budowania systemu wartości jest kontakt dziecka
ze sztuką i literaturą, które oddziałują
emocjonalnie na dziecko, torując drogę
przeżyciom moralnym i pogłębiając jego
wrażliwość.
CZYTANIE NA DYWANIE
Nasze przedszkole współpracuje
z uczniami z Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Raszynie w ramach projektu

„Czytanie na dywanie”. Uczniowie klas
ósmych odwiedzają dzieci, czytają baśnie
i opowiadania, zapoznają je z problemem
dobra i zła. Dobroć, pracowitość, odwaga,
a obok tego chciwość, skąpstwo, tchórzostwo i lenistwo przedstawione w literaturze dziecięcej wzruszają dziecko do głębi
i każą mu stanąć po stronie pozytywnych
wartości moralnych.
PROJEKT
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym
„Piękna Nasza Polska Cała”, nad którym
honorowy patronat objął Wójt Gminy
Raszyn – Pan Andrzej Zaręba. Organizowane zajęcia pozwoliły dzieciom poznać
historię naszego kraju, przybliżyły takie
wartości jak: patriotyzm, szacunek,
miłość do Ojczyzny, piękno, godność, wolność i odpowiedzialność. Zwieńczeniem
tych działań był „Apel z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę”, podczas którego dzieci śpiewały pieśni patriotyczne.
UROCZYSTOŚCI I OBCHODY
W naszym przedszkolu stymulu jemy zachowania prospołeczne dzieci
poprzez spontaniczny i niewymuszony
udział w uroczystości takich jak: Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty,
Dzień Kobiet czy niedawne „Walentynki”. Z miłości do własnego zdrowia,
postanowiliśmy przeżyć je na sportowo –
organizując różne gry i zabawy ruchowe.
Zwieńczeniem sportowych zmagań był
bieg walentynkowy z udziałem dzieci,
pań nauczycielek i Dyrektor przedszkola.
W trakcie biegu uczestnicy przekazywali

sobie z rąk do rąk wielkie serce – symbol dobroci, miłości, przyjaźni i radości
z bycia razem.
ZAJĘCIA SPORTOWO REKREACYJNE
Nasi wychowankowie uczestniczą systematycznie w ćwiczeniach porannych,
zabawach ruchowych, ćwiczeniach
gimnastycznych, korekcyjnych, tanecznych, baletowych i judo. Wychowawcy
pracują z nimi w oparciu o Ruch Rozwijający W. Sherborne, metodę C. Orfa
i R. Labana oraz pedagogikę zabawy
Klanza. Do aktywności ruchowej zachęca
dzieci „Mini siłownia” z rowerkiem stacjonarnym, stepperem, orbitrekiem, twisterem i wiosłami. Zakupiliśmy też kijki
do nauki Nordic Walking, dzięki czemu
zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
oraz na świeżym powietrzu są jeszcze
bardziej atrakcyjne i lubiane.
Agnieszka Gańska, Aneta Małecka,
Anna Lutkiewicz, nauczycielki z Przedszkola Nr 3
„Wyspa Skarbów”
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu w pracowni prof. Stanisława
Borysowskiego. Jej prace były prezentowane na wystawach indywidualnych
i zbiorowych m.in. w Bazylei, Londynie,
Laag Keppel. Oprócz malarstwa para się
także fotografią, projektowaniem strojów i biżuterii. Podczas wernisażu, który
odbędzie się 10 maja o 18:00 w siedzibie biblioteki głównej (ul. Poniatowskiego 20), obrazy przemówią – poezjami
Bogumiły Kędziory i Dagny Mach. Będzie
też można obejrzeć animację autorstwa
Łukasza Góreckiego, inspirowaną obrazami Artystki. Wstęp wolny! Wystawa
będzie prezentowana w holu biblioteki
do końca maja br.

NA KSIĘŻYC
I Z POWROTEM
W tym roku mija 50 lat, odkąd Człowiek
postawił nogę na srebrnym globie! Dlatego też w marcu i kwietniu wszystkie
klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Raszynie mają okazję uczestniczyć
w bibliotecznych warsztatach „Na Księżyc i z powrotem”, podczas których czytamy fragmenty książki „Apollo 11” Ewy
Nowak, oglądamy zdjęcia z misji Apollo,
odsłuchujemy oryginalne nagrania
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astronautów z lat 60. XX w., wykonujemy
własne rakiety oraz szukamy pojazdów
NASA do eksploracji kosmosu... w naszej
bibliotece. Nauka i zabawa – tak właśnie
wygląda edukacja w Raszynotece.

PŁATKI WSPOMNIEŃ:
WYSTAWA
W maju zapraszamy do oglądania „Płatków wspomnień” – wystawy malarstwa
Joanny Czosneckiej-Kobryń. Artystka
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WARSZTATY OZDÓB
WIELKANOCNYCH
Dzieci w wieku 6-10 lat zapraszamy
na wielkanocne warsztaty rękodzieła,
które odbędą się 12 kwietnia (piątek) o 17:00 w czytelni biblioteki głównej (ul. Poniatowskiego 20). Wspólnie wykonamy ozdoby inspirowane
wielkanocnymi symbolami. Wszystkie
potrzebne materiały będą dostępne
na miejscu. Przewidywany czas trwania
zajęć – 90 min.
Zapisy na warsztaty prowadzimy
e-mailowo (info@bibliotekaraszyn.pl),
telefonicznie (22 720 03 81) i na miejscu
w bibliotece.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

KONCERT DLA PAŃ
W sobotę, 9 marca odbył się w Świetliku
koncert z okazji Dnia Kobiet. Imprezę
organizowała Świetlica wraz Kołem
Seniora Rybie. Na scenie wystąpił kilkunastoosobowy zespół wokalny NotaBene
śpiewający a capella. Kierownikiem artystycznym zespołu jest chórmistrz i aran-

NotaBene. Fot. M. Kaiper

Niedbalska, Przewodnicząca Koła Seniora
Jawor w Jaworowej obdarowała panów
koszem czekoladek. Bo wszak 10 marca
jest ich święto.

KAWAŁYK Kultury. To nowa formuła
sobotnich spotkań w CKR. Zespół pokazał
kawałek świetnej muzyki gorąco oklaskiwanej przez fanów. Gratulacje. Autorem
zdjęcia jest Rafał Król.

WE’RE HIDING
IN YOUR GARDEN
WYCHODZI
NA SZERSZE WODY
W sobotę, 23 marca, zespół We’re Hiding
in Your Garden, pracujący w Świetliku
pod kierunkiem instruktora Roberta
Grzeszczaka, wystąpił w Centrum Kultury
Raszyn na pierwszym spotkaniu z cyklu

żer Andrzej Bożym. Zespół ma na swoim
koncie ponad 100 koncertów w Polsce
i poza jej granicami. Wszędzie, gdzie
się pojawia budzi sympatię. Tak było
i u nas. Gorące brawa po każdej piosence były najlepszym świadectwem
ciepłego przyjęcia przez publiczność.
Po koncercie Wójt Andrzej Zaręba złożył
życzenia paniom, a pani Ela Ostrowska
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CENTRUM SPORTU RASZYN

Turniej Charytatywny w Halowej Piłce Nożnej „Przyjazna Dłoń”
Graliśmy dla Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa

Ceremonia otwarcia

Halowa odmiana piłki nożnej cieszy się
w Polsce niesłabnącą popularnością.
Raszyński obiekt świetnie nadaje się
do uprawiania tej dyscypliny sportu. Treningi oraz mecze w hali CSR chwalą sobie
profesjonaliści i amatorzy.
Pomysłodawcą organizacji turnieju,
który oprócz walorów sportowych spełniałby także funkcję integracji lokalnej społeczności oraz wsparcia akcji lub
organizacji charytatywnej był radny
Krzysztof Będkowski – prywatnie wielki
miłośnik piłki nożnej. Jego zdaniem,
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turniej stanowiłby także świetną okazję, aby uczcić pamięć dwóch zmarłych
przedwcześnie piłkarzy KS Raszyn –
Leszka Ciarki i Andrzeja Nockiewicza.
Jako, że obydwaj zmagali się z chorobą
nowotworową naturalną konsekwencją
było nawiązanie współpracy z Fundacją
Hospicjum Onkologicznym Św. Krzysztofa, opiekującą się osobami cierpiącymi
na wszelkie odmiany nowotworów.
Obsada Turnieju Charytatywnego
w Halowej Piłce Nożnej „Przyjazna Dłoń”
przebiegła szybko i sprawnie. Do udziału

Honorowi goście

zaproszono kluby gminne – UKS Łady,
GKS Podolszyn oraz oldbojów KS Raszyn.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Raszyn Jarosław Aranowski w imieniu
Centrum Sportu Raszyn zaprosił do gry
drużyny kancelarii Sejmu RP oraz kancelarii Senatu RP. Wsparcia sponsoringowego udzieliło Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie, które również wystawiło
drużynę złożoną z pruszkowskich samorządowców. Środki finansowe od Starosty Powiatu Pruszkowskiego zapewniły zakup 3 kompletów strojów. Skład

Dyrektor CSR z drużyną powiatu

Kancelaria Senatu

Oldboje KS Raszyn

Samorząd Raszyna
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CENTRUM SPORTU RASZYN

turnieju uzupełniły zespoły raszyńskich
samorządowców oraz mieszkańców
Gminy Raszyn.
10 marca, kilka minut po godzinie
10:00 rozpoczęła się uroczysta ceremonia
otwarcia, którą zaszczycili swoją obecnością wojewoda mazowiecki Pan Zdzisław
Sipiera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pan Adam Lipiński, starosta pruszkowski Pan Krzysztof
Rymuza, wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej
Zaręba. Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
Pani Katarzyna Klimaszewska otworzyła
turniej, witając gości wraz z redaktorem
TVP 3 Warszawa Panem Bogdanem Saternusem. Najważniejszymi gośćmi były
rodziny zmarłych piłkarzy Leszka Ciarki
oraz Adama Nockiewicza, którzy ze wzruszeniem wysłuchali wspomnienia wygłoszonego przez Krzysztofa Będkowskiego.
Kwadrans przed 11:00 gwizdek
sędziego zasygnalizował początek pierwszego meczu, w którym Samorząd Gminy
Raszyn pokonał Reprezentację Senatu 3:1.
Pierwszą, historyczną bramkę turnieju
zdobył pięknym strzałem z dystansu
Adam Paliwoda – nauczyciel WFu Szkoły
Podstawowej w Raszynie.
Spotkania trwały po 15 minut. 8 drużyn zostało podzielonych na 2 grupy

po 4 zespoły. W grupie każda drużyna
rozegrała 3 mecze. Do fazy pucharowej awansowały po 2 najlepsze ekipy
z grupy. W półfinałach samorządowcy
gminy Raszyn ulegli GKS Podolszyn 0:4,
zaś Kancelaria Sejmu RP przegrała z UKS
Łady 0:2. O zwycięstwie w całym turnieju
zadecydował konkurs rzutów karnych,
które lepiej wykonywali piłkarze UKS
Łady, zwyciężając z GKS Podolszyn 4:2.
Samorządowcy z Raszyna, jak na gospodarzy przystało, wykazali się gościnnością
i w meczu o 3 miejsce ulegli Kancelarii
Sejmu RP 1:2.
Turniej miał szczytny cel, a wpisowe
drużyn oraz darowizny przybyłych gości
zasiliły konto Fundacji Hospicjum Onkologicznego Świętego Krzysztofa. Profesjonalną oprawę komentatorską zapewnił
redaktor Bogdan Saternus, a relację z turnieju można było zobaczyć w wieczornym
serwisie sportowym TVP 3 Warszawa.
Zespół samorządowców z Pruszkowa, w którym wystąpili m.in. prezydent Pruszkowa Paweł Makuch, jego
zastępca Konrad Sipiera, starosta Krzysztof Rymuza, radna powiatu Magdalena
Beyer, mimo braku awansu do półfinału,
swoją świetną zabawą, radością i entuzjazmem zaraził wszystkich obecnych

na turnieju. Na uwagę zasługuje także
imponujący, ręcznie grawerowany,
szklany puchar, który dla zwycięzców
przygotowała pracownia z Piaseczna.
Będzie on przechodni, a po każdej edycji
turnieju na łatce szklanej piłki będzie grawerowana nazwa zwycięskiej drużyny.
Po rozegranym pierwszym Turnieju
w tym roku ten przepiękny puchar znalazł swoje miejsce u tegorocznych zwycięzców – UKS Łady. Kto w 2020 roku
przejmie ten puchar… okaże się za rok.
Już dziś otrzymaliśmy od grających drużyn zapewnienie, że zaszczycą nas swoją
obecnością w przyszłym roku.
Centrum Sportu Raszyn z wielką satysfakcją będzie organizatorem II edycji
tego turnieju, pod Patronatem Wójta
Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipery
oraz Starosty Powiatu Pruszkowskiego
Krzysztofa Rymuzy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałe sportowe
widowisko, znamienitym gościom i kibicom za doping, a ludziom dobrej woli
za zakup cegiełek na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.
Rafał Ulewicz

Radość zwycięskiej drużyny UKS Łady

Samorząd powiatu pruszkowskiego

Samorząd Raszyna

VIP-y oraz rodziny zmarłych
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Galeria młodego artysty
NASZE
WSPANIAŁE
DZIECIAKI!

Miłe, mądre, dobre, grzeczne, śmiałe i śliczne – takie są dzieci z naszej gminy Raszyn.
Możemy być wszyscy z nich dumni. Wiedzą jak się zachować w każdej sytuacji.
Przynoszą nam chlubę. Takie były w Świetliku podczas spotkania z Premierem
Mateuszem Morawieckim, Minister Elżbietą Rafalską, Minister Joanną Kopcińską
i Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą. Zobaczcie Państwo sami.
Przedszkolaczek

