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Przed nami wakacje. Życzę Państwu dobrej pogody i wspaniałego wypoczynku.

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

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!

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

Panie Wójcie, czy w nowym Przedszkolu w Ładach będzie
kuchnia? Wielu rodziców o to wnioskowało, bo jedzenie
przywożone zewnątrz nie zawsze jest odpowiednie
dla małych dzieci?
Rodzice Przedszkolaka

Andrzej Zaręba: Tak, w czasie wakacje zostaną przygotowane
pomieszczenia, w których znajdzie się kuchnia dla przedszkolaków. Nie było takiego zapotrzebowania w koncepcji funkcjonalno-użytkowej przygotowanej przez zespół szkolny, ale
wobec wyraźnych starań rodziców i po sprawdzeniu możliwości technicznych, podjęliśmy decyzję o stworzeniu takich
pomieszczeń. W ostatnich dniach wyłoniliśmy, w drodze
przetargu, wykonawcę, który ma dostosować pomieszczenia
w Szkole Podstawowej w Ładach na potrzeby kuchni przygotowującej pełne wyżywienie. Kwota oferenta była znacznie
wyższa od przewidywanej, ale Rada Gminy podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu na ten cel. W chwili rozpoczęcia
pracy placówki, we wrześniu 2019 roku – kuchnia powinna
być gotowa.
Coraz więcej słyszę w telewizji i w prasie o drastycznej
podwyżce cen za wywóz śmieci. Czy naszą gminę też
to czeka?

Przemysław Różański

Andrzej Zaręba: Obecna umowa, zgodnie z którą mieszkańcy
płacą 9 zł za odpady segregowane i 13 zł nie segregowane,
wygasa w grudniu tego roku. Już teraz wiemy, na przykładzie
innych gmin, że nikomu nie udało się utrzymać starych cen,
choć były wyższe od naszych. Niestety podwyżki, na które
musimy się przygotować mogą być duże. Jakie – okaże się
po przetargu. Szczególnie zwiększy się różnica pomiędzy
cenami za odbiory odpadów segregowanych i niesegregowanych. W naszej gminie jest bardzo niski poziom segregowania odpadów. W 2018 roku stosowało go ok. 30%
gospodarstw domowych. Pod tym względem Gmina Raszyn
znajduje się na tzw. szarym końcu. Z tego względu osoby,
które chcą uniknąć drakońskich podwyżek muszą zacząć
segregować śmieci. Warto się już teraz do tego przygotowywać, pamiętając, że w przyszłym roku będzie podział nie
na trzy, ale pięć frakcji: szkło, papier, plastiki i metal, BIO
i odpady zmieszane.
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Panie Wójcie, radna Henryka Koper krzyczy, że pan kłamie.
A sprawa dotyczyła Pana stwierdzenia, że wybory sołeckie
odbędą się przed wakacjami. O co chodzi?
Oburzony Mieszkaniec

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, Pani Henryka Koper była już
radną i sołtysem, stąd powinna znać przynajmniej podstawy
formalne i prawne przeprowadzania wyborów sołeckich. Pani
radna wie doskonale, że wybory sołeckie można organizować
po upływie pełnej dotychczas czteroletniej kadencji. Stąd,
jeśli na przykład w sołectwie Słomin poprzednie wybory
odbyły się 29 czerwca 2015 roku, to następne zgodnie z prawem mogą się odbyć po 29 czerwca 2019 roku. Czyli zadając pytanie czy terminy przeprowadzenia wyborów sołeckich
będą przed wakacjami wiedziała doskonale, że będą się one
odbywać na przestrzeni czerwca i w pierwszym tygodniu
lipca. Zważywszy na fakt, że mamy 22 sołectwa, uwzględniając jednocześnie wnioski mieszkańców między innymi
o wyłączeniu sobót i niedziel, to łączny czas przeprowadzenia
wyborów wynosi ponad miesiąc. Również nie wiem dlaczego
Pani radna przyjmuje z uporem, że wakacje rozpoczynają się
z dniem zakończenia roku szkolnego. Zgodnie z zapisem Wielkiego Słownika Języka Polskiego zredagowanego przez Polską
Akademię Nauk, wakacje to cyt.” czas wolny od nauki i pracy
podczas którego można wyjechać i odpocząć.” Definicja ta
jednoznacznie zakłada różnice w określaniu tego czasu przez
uczniów, studentów i osoby pracujące. Osobiście dla mnie
jak i dla większości dorosłych ludzi okres wakacyjny przypada
głównie na miesiąc lipiec i sierpień stąd upatrywanie przez
Panią radną Koper kłamstwa z mojej strony w stwierdzeniu,
że wybory cyt. „będą przed wakacjami” uważam za chęć
wywołania za wszelką cenę konfliktu i powodu do awantury.
Zakładam, że pani radna chciała dokonać ”sprytnej” prowokacji, a wiedzę potrzebną do pełnienia swojego mandatu ma
i język polski zna. Jeśli jednak jest inaczej niech nie marnuje
naszego czasu na sesji i zapamięta, wybory na urząd sołtysa
nie są i nie były zależne od opinii wójta, tylko odbywają się,
co cztery lata (obecnie pięć lat przyp. red.) od daty odbycia
poprzednich wyborów, bo tak jest zapisane w prawie. Natomiast okrzyki pani radnej są wskaźnikiem jej kultury osobistej. Pani Radna ma zwyczaj podczas sesji szczególnie głośno i niezwykle często krzyczeć „Panie wójcie, pan kłamie”.
Nie chcę obrażać Pani Radnej Henryki Koper stąd nie będę
komentował takiego zachowania, ale pozostawiam ten fakt
do oceny Pana i Naszych Mieszkańców.

ABSOLUTORIUM

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA ANDRZEJA ZARĘBY

Sala obrad

O godzinie 14:00 trzynastego czerwca
2019 r. rozpoczęła się wyjątkowo długa
Sesja Rady Gminy Raszyn, której obrady,
z dwunastogodzinną przerwą przeciągnęły się do godziny 23:00 dnia następnego. Istotą tej sesji była debata nad
”Raportem o stanie gminy” i w rezultacie udzielenie Wójtowi Gminy Raszyn
wotum zaufania, a po zapoznaniu się
radnych ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu w roku 2018, sprawozdaniem
finansowym tegoż roku, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją
o stanie mienia Gminy Raszyn i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej UCHWALENIE
ABSOLUTORIUM.
Przebieg dwudniowej Sesji Rady Gminy
W tym roku, po raz pierwszy, władze
gmin podczas sesji absolutoryjnej zaprezentowały „Raport o stanie gminy” za
miniony rok. Taki właśnie raport o stanie
Gminy Raszyn obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku 2018
został w dniu 13.06.2019 roku przedstawiony naszej Radzie Gminy. Przeprowadzono nad nim długą debatę, w której
wzięli udział radni i mieszkańcy Gminy
Raszyn. Uczestnicy absolutoryjnej Sesji
Rady mieli okazję wyrazić swoje opinie
o raporcie i w ramach jego tematyki zadać
pytania Wójtowi Gminy panu Andrzejowi Zarębie. Na postawione pytania
i zarzuty przedstawione przez radnych
Wójt odpowiadał obszernie, przedstawiając przesłanki swoich decyzji i zarysowując ogólne tło wydarzeń, a przy
opisie źródeł decyzji inwestycyjnych sięgając do swego programu wyborczego.
Taki sposób prowadzenia debaty satysfakcjonował jednych, a niecierpliwił
przedstawicieli opozycji, którzy wzywali
do ograniczenia czasu wypowiedzi Wójta.

Nad przebiegiem debaty czuwał przewodniczący Rady Gminy pan Dariusz
Marcinkowski, który interweniował, gdy
dyskusja wykraczała po za dopuszczone
ustawą ramy, jak i wtedy gdy przybierała
zbyt emocjonalną formę. Ostatecznie,
późnym wieczorem drugiego dnia obrad,
gdy już wszyscy zainteresowani zabrali
głos, zamknięto dyskusję nad raportem,
po czym w głosowaniu udzielono wotum
zaufania wójtowi Gminy Raszyn panu
Andrzejowi Zarębie. Następnie, po zapoznaniu się z właściwymi sprawozdaniami,
opiniami, informacjami oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, radni uchwalili absolutorium Wójta Gminy Raszyn,
11 głosami za, 7 przeciw, przy 3 osobach
nieobecnych podczas głosowania.
Podsumowanie Sesji Absolutoryjnej
Podsumowując dwa dni obrad nad
raportem o stanie gminy i udzielone mu

absolutorium, Wójt stwierdził, że w 2018
roku Gmina Raszyn wykonała rekordowo wysoki budżet i zamknęła największe w swojej historii inwestycje, w tym
budowę zespołu edukacyjnego w Ładach
i Hali Sportowo Widowiskowej w Raszynie, rozpoczęła odbudowę kompleksu
Austerii i budowę systemu ścieżek rowerowych. Oprócz tego wybudowała kilka
ulic, w wielu innych założyła oświetlenie,
a do wielkiej liczby domów doprowadziła
kanalizację. Gmina zrealizowała te inwestycje w oparciu o wysokie dofinansowania zewnętrzne. Wykonanie budżetu tej
wysokości wymagało od pracowników
Urzędu Gminy pracy doskonale zorganizowanej, pełnej poświęcenia, wykraczającej poza ustawowe godziny pracy, często
w soboty i niedziele.
Osobą szczególnie zasłużoną w pracy
nad niewątpliwym sukcesem przy realizacji rekordowego budżetu inwestycyjnego,
była pani Lilianna Kłos Skarbnik Gminy
Raszyn. Absolutorium, jak stwierdził
Wójt stanowi wyraz uznania dla niego,
ale przede wszystkim dla pracowników
Urzędu Gminy, którzy z pełnym poświęceniem wykonali ponadstandardową pracę.
Dlatego z wielką przykrością odebrał stanowisko klubów opozycyjnych, których
radni głosowali przeciw absolutorium,
krzywdząc w ten sposób ludzi, którzy
na to nie zasłużyli, a wykonali dla gminy
Raszyn i jej mieszkańców ogromną pracę.
Jacek Kaiper

Podziękowania dla pani L. Kłos od Wójta A. Zaręby i Przewodniczącego Rady Gminy D. Marcinkowskiego
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY RASZYN W 2018 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU W 2018 ROKU
Budżet, który w 2018 roku zrealizowali Wójt Andrzej Zaręba wraz z duża grupą
współpracowników i Gminy Raszyn to największy budżet w historii naszej gminy.
Najwyższe były dochody, wśród których ważną pozycję stanowiły dochody majątkowe. Największe były inwestycje. Podsumowując pracę wykonaną w minionym
roku wójt powiedział: „Żeby wykonać ten budżet trzeba było tysiące godzin spędzić nad dokumentacjami, umowami, porozumieniami, po to, żeby spełnić obietnice dane mieszkańcom.”
DOCHODY BUDŻETU
W 2018 roku dochody budżetu zostały
wykonane w kwocie 135 039 385,58 zł,
co stanowiło 98,2% planu rocznego.
W tej kwocie przychody bieżące zrealizowano w kwocie 119 151 329 zł, co stanowiło 99,63% planu. Dochody majątkowe w wysokości 17 828 005 zł zostały
wykonane w 89,12%. Warto wiedzieć,
że zasadnicze pozycje w tych ostatnich to:
•• 8 971 786 zł w 2018 roku wyniosły
wpływy z dotacji rozwojowej UE ze środków Funduszu Spójności, przeznaczone
na zwrot części nakładów poniesionych
przez gminę na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
•• 3 489 267 zł w 2018 roku to wpływy
dotacji państwowych przeznaczone
na dofinansowanie kosztów budowy
hali sportowej w Raszynie, hali sportowej
i auli widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Ładach
•• 2 580 388 zł w 2018 roku wyniosły dotacje z budżetu państwa i Województwa
Mazowieckiego na budowę dróg: ulicy
Wspólnej w Jankach, Spacerowej w Rybiu
i Ukośnej w Jaworowej
W dotacjach bieżących w wysokości
119 151 330 zł, stanowiących wykonanie
99,63% planu:
•• 20 207 334 zł w 2018 roku wyniosły
subwencje
•• 22 102 665 zł w 2018 roku dotacje
Dochody własne zostały zrealizowane
w kwocie 76 841 331 zł, co stanowi 99,36%
założonego planu. Zaległości z tytułu

nie płacenia podatków i innych opłat
wyniosły 3 051 911 zł, przy czym największe
z nich zostały wpisane do hipotek nieruchomości dłużników. W 2018 roku gmina
wystawiła 63 tytuły wykonawcze, wysłano
208 upomnień oraz złożono kolejne
wnioski do naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników uporczywie nie płacących podatków.
WYDATKI BUDŻETU
W 2018 roku gmina zrealizowała wydatki
w kwocie 158 828 767 zł, co stanowiło
92,75% planu, w tym na wydatki bieżące
przeznaczono 101 322 856 zł (94,41%
planu), a na majątkowe 57 505 911 zł
(89,97% planu). Z tej kwoty największą część wydatkowano na następujące
inwestycje:
•• 14 888 089 zł – na rozbudowę Szkoły
w Ładach
•• 3 647 887 zł – na budowę hali sportowej przy szkole w Ładach
•• 500 000 zł – na budowę sali widowiskowej przy Szkole w Ładach
•• 12 203 223 zł – na budowę, przebudowę
oraz wykonanie dróg, chodników i ścieżek
rowerowych
Gmina

Dochody w PLN

•• 11 779 526 zł – budowa kanalizacji
i wodociągów – Faza V
•• 11 326 312 zł – budowa hali sportowej
w Raszynie
•• 3 160 893 zł – pozostałe zadania
inwestycyjne.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia
2018 roku wyniosło 54 810 000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 6,37%, przy
dopuszczalnym – 15,24%.
GMINA RASZYN
NA TLE SĄSIEDNICH GMIN
Jak widać z poniższej tabeli Gmina Raszyn
daleko wyprzedza swoich sąsiadów.
Zwłaszcza tych, którzy są często dawani
nam za przykład. Inwestycje w gminie to
jednoznaczny wyraz podnoszenia standardu życia mieszkańców. Dane zawarte
w powyższej tabeli jednoznacznie wskazują na ogromny wysiłek inwestycyjny
podjęty przez Andrzeja Zarębę, Wójta
Gminy Raszyn i jego współpracowników. Jest to również wielki sukces radnych poprzedniej kadencji, którzy, jak
zauważył wójt podczas Sesji Absolutoryjnej, nie tylko potrafili skutecznie ze sobą
i władzą wykonawczą współpracować, ale
też zrezygnować z mniejszych inwestycji
w swoich miejscowościach na rzecz tych,
które obecnie służą wszystkim albo bardzo dużej ilości mieszkańców z terenu
całej gminy. Wszystkim wykonawcom
budżetu: mieszkańcom Gminy Raszyn,
radnym i pracownikom Urzędu Gminy
należą się gromkie brawa. Małgorzata Kaiper

Wydatki majątkowe w PLN

Udział wydatków majątkowych w dochodach

Raszyn

135 039 386

57 505 911

42,58%

Michałowice

131 202 784

37 456 098

28,55%

Nadarzyn

121 303 818

32 615 049

26,89%

Lesznowola

208 816 606

20 641 546

9,89%

XII Sesja Rady Gminy Raszyn

Dzięki tym radnym będzie kuchnia w Przedszkolu
w Ładach
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19 czerwca 2019 roku odbyła się XII Sesja Rady Raszyn zwołana przez Wójta Gminy
Raszyn. Podczas obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
publicznych ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach, przyjęli zmiany w budżecie,
dzięki którym dodatkowe dochody w wysokości 610 813 zł przeznaczono na: 100 000 zł
na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Raszyn, a 510 813 zł na przebudowę
kuchni dla przedszkola w SP w Ładach. W obradach uczestniczyło tylko 11 radnych.
Obecni byli: Dariusz Marcinkowski, Sławomir Ostrzyżek, Jarosław Aranowski, Tadeusz
Pawlikowski, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Ryszard Kowalczyk, Janusz Hoffman,
Krzysztof Będkowski, Ewa Surmacz i Marek Bańburski.
Jacek Kaiper
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EKOLOGIA

Dofinansowanie do kastracji/sterylizacji psów i kotów w 2019 r.
Właściciele kotów i psów, zamieszkujący w Gminie Raszyn i rozliczający podatek
dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie mogą ubiegać się o 50% dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kotów i psów (w ilości 25 szt. psów, 25 szt. suk,
35 szt. kotek i 15 szt. kocurów). To decyzja Rady Gminy Raszyn zawarta w Programie
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Raszyn w 2019 r.

Dofinansowanie będzie udzielone
w kolejności składania wniosków,
a warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:
•• Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota,
•• Potwierdzenie aktualnego szczepienia
psa przeciw wściekliźnie,

•• Kopie potwierdzenia rozliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn, jako
miejsca zamieszkania, za ubiegły rok.
Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien
zgłosić się do gabinetu weterynaryjnego
wskazanego niżej celem umówienia się
na przeprowadzenie zabiegu w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty
sterylizacji/kastracji zwierząt, bez badań
i zabiegów dodatkowych czy potrzebnych
leków. Po faktycznym wykonaniu zabiegu
właściciel zwierzęcia składa oświadczenie
wg. załącznika nr 2. Druki są do pobrania
stronie www.raszyn.pl.
Zabiegi będzie wykonywać Przychodnia weterynaryjna „ZWIERZAKI” ul. Starzyńskiego 4, 05-090 Dawidy, tel.

Dzień Dawcy Szpiku
W czerwcu br. w wielu miejscach Gminy
Raszyn zorganizowana została akcja
Dzień Dawcy Szpiku, której celem było
rozszerzenie o kolejne osoby bazy dawców szpiku. Fundacja DKMS, działająca
pod hasłem I TY MOŻESZ URATOWAĆ
KOMUŚ ŻYCIE, od lat prowadzi bazę osób,
które chcą pomóc swoim genetycznym
bliźniakom oddając im szpik lub komórki
macierzyste. W Polsce, co godzinę, ktoś
dowiaduje się, że w walce z jego chorobą
konieczny jest przeszczep szpiku. Im więcej jest potencjalnych dawców, tym większa szansa na znalezienie osoby, która
może pomóc.
7 czerwca odbyła się akcja w Przedszkolu pod Topolą, podczas której zarejestrowało się 36 osób. 9, 15 i 16 czerwca
wolontariusze rejestrowali potencjalnych
dawców podczas Pikniku w Rybiu, Pikniku

Colorfrest w Centrum Kultury Raszyn
i Ogólnopolskim Biegu małych Bohaterów – Fundacja „Kochaj Życie” w Centrum Sportu Raszyn. Dzięki akcjom baza
dawców szpiku powiększyła się o kolejne
65 osób. W sumie 101 mieszkańców naszej
gminy zdecydowało się w ciągu tych kilku
dni na pomoc w ratowaniu życia innych
ludzi.
Małgorzata Kaiper

Gratulacje i podziękowania. Fot. J. Kaiper

22 24 34 228, tel. kom. 666 981 846,
poniedziałek – piątek, 9:15 – 20:00,
sobota 10:00 – 15:00.
Osoba korzystająca z dofinansowania,
bezpośrednio po wykonanym zabiegu
sterylizacji lub kastracji zwierzęcia uiszcza lekarzowi weterynarii, opłatę w wysokości 50% kosztów tj. odpowiednio:
– kastracja psa – 160 zł
– sterylizacja suki – 215 zł
– sterylizacja kotki – 120 zł
– kastracja kota – 60 zł
Kwoty przedstawione powyżej zostały
ustalone w wyniku przeprowadzonej
procedury zapytania ofertowego i obowiązują w 2019 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości
1 szt. w ciągu roku z danego gatunku.
Ilość zabiegów sterylizacji/kastracji
z dofinansowaniem jest ograniczona
wielkością środków zabezpieczonych na
ten cel w budżecie gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Raszyn. Na podstawie informacji Jolanty
Banasiak (tel. 22 701 79 12) na stronie
www.raszyn.pl

SPROSTOWANIE
Nieprawdziwa jest informacja w artykule pt.
“VII Sesja w dwóch odsłonach” opublikowana w nr
97/2019 dotycząca moich wpisów na facebooku,
sugerująca rzekome lekceważenie rodowitych mieszkańców oraz działanie na ich niekorzyść. W artykule
pominięto, iż po przerwie w obradach, odniosłam
się do wystąpienia Pani Ewy Tryfon wskazując,
że jej ocena wpisów internetowych ma charakter
subiektywny, nie uwzględnia okoliczności i kontekstu ich zamieszczenia a w szczególności faktu,
że nie były one adresowane do ogółu rodowitych
mieszkańców gminy a stanowiły jedynie odpowiedź
na obraźliwy, w stosunku do mojej osoby, wpis jednej z internautek. Wszystkich mieszkańców, którzy
mimo tych okoliczności mogli poczuć się dotknięci
moim wpisem przeprosiłam na sesji. Jednocześnie na
sesji publicznie wybaczyłam Pani Ewie Tryfon bezzasadne wystąpienie przeciwko mnie.
Beata Sulima-Markowska

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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INWESTYCJE

INWESTYCJE, KTÓRE ODMIENIŁY GMINĘ RASZYN
Rok 2018 zaznaczył się w Gminie Raszyn na trwałe kilkoma ważnymi inwestycjami: Halą Sportowo Widowiskową, przebudowaną Szkołą Podstawową a wraz z nią Halą Sportową i Salą Widowiskową, odbudową
Austerii, budową Komisariatu Policji, budową ponad 7 km ścieżek rowerowych wzdłuż najważniejszych tras
w gminie. Nie bez znaczenia dla wyglądu gminy jest pięć przebudowanych ulic i kilkanaście, wzdłuż których
zainstalowano oświetlenie.

ZESPÓŁ EDUKACYJNY W ŁADACH
Na początku roku szkolnego 2018/2019 we wrześniu otwarto świeżo wybudowane skrzydło Szkoły Podstawowej w Ładach im Księcia Józefa Poniatowskiego, a wraz z nim sporą halę sportową mającą stanowić zaplecze dla
lokalnych klubów sportowych oraz aulę widowiskową dla użytku szkolnego i okolicznych mieszkańców. Znaczną
część oddanego obiektu stanowi czterooddziałowe przedszkole, którego udostępnienie dla dzieci ma nastąpić
we wrześniu 2019 roku. Wybudowanie Zespołu Edukacyjnego w Ładach pociągnęło za sobą największe wydatki
inwestycyjne w historii gminy, dlatego z pewnym napięciem oczekiwano, jakie sukcesy w wynikach nauczania
osiągnie rozbudowana szkoła. Wyniki nikogo nie zawiodły. We wszystkich przedmiotach, z których egzaminowano uczniów średnia osiągniętych wyników nie tylko przewyższała odpowiednie wyniki szkół wiejskich, ale też
zostawiała daleko w tyle średnie wyniki osiągnięte w szkołach wielkich miast. W rezultacie Szkoła Podstawowa
imienia Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach po względem poziomu nauczania zasłużyła na miano czołowej
szkoły podstawowej na Mazowszu z Warszawą włącznie.

6
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HALA
SPORTOWO-WIDOWISKOWA
CENTRUM SPORTU RASZYN
Boisko sportowe

Siłownia

Nowoczesną halę sportową w Raszynie budowano dwa lata,
ale tutejsze środowiska sportowe oczekiwały jej od dziesięcioleci. Nareszcie 27 września 2018 roku nastąpiło bardzo
uroczyste otwarcie. Zastanawialiśmy się wtedy, czy zamierzenia sprostają rzeczywistości i czy wielką halę uda się wypełnić
treścią. Dzisiaj już możemy sobie na te wątpliwości odpowiedzieć pozytywnie. Hala żyje. Co dzień jest to pełno ludzi;
sportowców ćwiczących w 26 grupach i sekcjach, mieszkańców korzystających z siłowni i sali baletowej. Przynajmniej
raz w miesiącu odbywają się tu wielkie wydarzenia sportowe rangi mistrzostw Polski, mistrzostw Mazowsza, czy też
zjazdy organizowane przez wielkie stowarzyszenia. Zapracowuje na ten sukces frekwencyjny Dyrektor Centrum Sportu
Raszyn pani Katarzyna Klimaszewska, która nie tylko zna się
na sporcie, ale jak się okazało zna również działaczy wielu
dyscyplin, co jest bardzo przydatne przy organizacji imprez
sportowych. Dzięki temu Centrum Sportu Raszyn oficjalnie
współpracuje z Ministerstwem Sporu i Turystyki oraz dziesięcioma ogólnopolskimi związkami i federacjami sportowymi.
Raszyńska Hala Sportowa nie tylko zmieniła panoramę
ulic Stadionowej i Raszyńskiej, ale zmieniła przede wszystkim możliwości spędzania czasu wolnego przez naszą młodzież. Czyli – spełnia swoje zadanie.

Sala fitness
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INWESTYCJE

AUSTERIA – WIZYTÓWKA RASZYNA
Gdy wiosną 2018 roku na teren Austerii weszły ekipy budowlane i pod
kierunkiem konserwatora zabytków rozpoczęły prace renowacyjne,
nareszcie zakończył się pięćdziesięcioletni okres dyskusji na temat
odbudowy Austerii. Rozpoczęta w roku 2018 rewitalizacja Austerii
przywraca budynkowi historyczny kształt, który doskonale współgra
z zespołem budowli kościoła świętego Szczepana. Dzięki temu, zachowana część Starego Rynku wraz z odnowioną Austerią stanowi piękną
wizytówkę naszej gminy dla osób podróżujących Aleją Krakowską.
Należy dodać, że dzięki Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
Gmina Raszyn posiada projekt rewitalizacji kramów i zagospodarowania przestrzeni wokół Austerii.

Poddasze

Ścieżki w budowie

8
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Stacja dla dyliżansów

Wybrukowany przejazd

INWESTYCJE

KOMISARIAT W RASZYNIE
Starania o wybudowanie nowego komisariatu
policji trwały w Raszynie niewiele krócej niż
o odbudowę Austerii. Przynajmniej od dziesięciu lat samorząd Gminy Raszyn pozostawiał
co rok w budżecie rezerwę na dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 1,5 do 2 mln zł
i co roku dowiadywał się, że komisariat
powstanie kiedy indziej. W roku 2018 prace
ruszyły i teraz są na finiszu. Gotowy komisariat ozdobi tę część Raszyna.
Stary komisariat na tle nowego
Nowy komisariat

KANALIZACJA W ULICACH GODEBSKIEGO
I PONIATOWSKIEGO W JANKACH
Ulice Godebskiego i Poniatowskiego w Jankach
nareszcie doczekały się ekip kończących rozpoczętą dwa lata temu kanalizację i odbudowujących nawierzchnie. Na części Godebskiego
nawierzchnia jest już poprawiona. W ulicy Poniatowskiego dopiero będzie kończona kanalizacja.
Jeszcze trochę a przedłużająca się z powodu upadłości wykonawcy inwestycja zostanie ukończona.

Część ul Godebskiego ułożona na nowo

Ulica Godebskiego

ULICE NA NOWO
W 2018 roku wybudowano pięć ulic. Są to
Wspólna w Jankach, Ukośna
w Jaworowej i Piaskowa, Spacerowa
oraz Kolibra w Rybiu. W nasze gminie nowo budowane ulice zawierają
w sobie wszystkie instalacje, to jest;
wodnokanalizacyjną, gazową oraz
kanalizację deszczową. W kilkunastu ulicach wykonano oświetleUlica Kolibra w Rybiu. Fot. J. Kaiper
nie, przy Opackiego w Falentach
i w Jankach po zachodniej stronie Mszczonowskiej chodnik.

Ulica Piaskowa w Rybiu. Fot J. Kaiper

ŚCIEŻKI ROWEROWE
W 2018 roku rozpoczęła się budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wybudowane trakty rowerowe w końcowym efekcie stanowić będą ciąg
komunikacyjny prowadzący od jednego do drugiego krańca gminy. Do dziś wybudowano ścieżki
po obydwu stronach Alei Krakowskiej, na Pruszkowskiej, Nadrzecznej, Stadionowej, Raszyńskiej,
Warszawskiej.
Ścieżka zmienia ulicę Warszawską
Aleja Krakowska ze ścieżką rowerową
KURIER RASZYŃSKI NR 100/2019 | WWW.RASZYN.PL
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SZKOŁA W ŁADACH

Działo się, oj, działo i to przez rok cały...

W kalejdoskopowym skrócie o wydarzeniach w Szkole Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach
i piękne sale, ale również współpraca,
dzielenie się talentami, wzajemny szacunek. To dlatego, w naszej pięknej, nowej
Szkole – wybudowanej przez samorząd
Gminy Raszyn powołaliśmy do działania „SALON EDUKACYJNY SPLADY.PL”
w ramach którego odbyły się spotkania:
•• „Jak żyć z nastolatkiem pod jednym
dachem”, prelegent dr A. Piotrowska,
•• „Rodzic w Internecie” , wykład prawnika Michała Marciniaka,
•• „ Neurodydaktyka- nauczanie przyjazne mózgowi” – wykład prof.
M. Jędrzejko,
•• „Wstęp do autoprezentacji dla uczniów”,
wykład prawnika Michała Marciniaka,

Hala sportowa, dalej szkoła

4/ Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w ramach którego zorganizowano przedstawienie uczniów,
konkursy plastyczne i literackie, zajęcia

Kończący się właśnie rok szkolny był dla
naszej Szkoły pod wieloma względami
wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że rozpoczęliśmy go w nowoczesnej placówce.
Po drugie dlatego, że otwarcie nowego
budynku zbiegło się z 50. leciem istnienia naszej Szkoły. Mamy świadomość,
że Szkoła na terenie środowiska lokalnego
pełni rolę nie tylko edukacyjną, ale także
jest ośrodkiem kultury, sportu i rekreacji. Świadczą o tym różnorodne inicjatywy, których mnóstwo podejmowaliśmy

w tym roku szkolnym. Oto krótki przegląd
tych najważniejszych:
1/ III Memoriał Szachowy im. Andrzeja
Radziewicza,

Inauguracja 2018. Fot. arch. szkoły

Święto Szkoły. Fot. arch. szkoły

STOP PRZEMOCY. Fot. arch. szkoły

Poczet sztandarowy. Fot. arch. szkoły

Inauguracja Salonu Edukacyjnego. Fot. arch. szkoły

STOP PRZEMOCY. Fot. arch. szkoły
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2/ Maraton Matematyczny i Festiwal
Humanistyczny,
3/ Otwarcie z inicjatywy pani wicedyrektor, Zofii Kowalskiej, „Salonu Edukacyjnego splady.pl”. Szkoła na miarę XXI
wieku to nie tylko nowoczesny sprzęt
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Akcja SZKOŁA BEZ PRZEMOCY. Fot. arch. szkoły

STOP PRZEMOCY. Fot. arch. szkoły

edukacyjne nt. „Nie zarażę Cię autyzmem
tylko optymizmem”. Gościem wyjątkowym był aktor Bartłomiej Topa, uczestnik kampanii „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”,
5/ Dzień Szkoły bez Przemocy pod hasłem
”Każdego dnia i każdej nocy Szkoła
w Ładach BEZ PRZEMOCY”, połączony
z przemarszem wzdłuż trasy po okolicy z przygotowanymi transparentami
i hasłami,

Światowy Dzień Autyzmu. Fot. arch. szkoły

6/ XVII Festyn „Święto Rodziny” z konkurencjami sportowymi, warsztatami plastycznymi, popisami wokalno – tanecznymi „Mam talent”, akcją wymiany baterii
na sadzonki krzewów, akcją charytatywną
„Gra o kwiatek”, akcją rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego dla
fundacji DKMS, loterią prowadzoną przez
Koło Gospodyń wiejskich z Ład.
Szkoła posiada aulę widowiskową,
w której organizujemy różnorodne
przedsięwzięcia integrujące społeczność lokalną m.in. wyprzedaż garażową
zorganizowaną przez Radę Rodziców
połączoną z akcją charytatywną „Żelazny Adaś”, warsztaty „DIY- Zrób to sam”
organizowane przez Klub Seniora, piękne
spektakle muzyczne. Jesteśmy lokalnym
centrum edukacyjnym i kulturalnym,
nasza Szkoła jest otwarta i codziennie tętni życiem do późnych godzin
wieczornych.
Pragniemy, aby wszyscy jego członkowie środowiska lokalnego - od uczniów
i pracowników Szkoły począwszy, ale
również rodzice, rodziny, lokalne władze, instytucje, przyjaciele szkoły oraz
wszyscy zainteresowani poszerzaniem
swojego osobistego potencjału, nabywaniem nowej wiedzy, kształtowaniem
dobrych nawyków i obyczajów, uczestniczyli w życiu naszej placówki.
Mamy potencjał: mądrych uczniów,
doświadczonych, otwartych na współpracę pedagogów, sprzyjające naszym
działaniom władze gminne oraz lokalne
instytucje, wspaniałe warunki lokalowe,
dużą grupę zaangażowanych rodziców,
przyjaciół Szkoły a przede wszystkim
mamy chęci, motywację oraz pomysły, jak również doświadczenie w inicjowaniu i prowadzeniu tego typu

Zajęcia kulinarne. Fot. arch. szkoły

Dzień Mody. Fot. arch. szkoły

JESTEM ELEKTRYCZNY. Fot. arch. szkoły

przedsięwzięć. Klucz do sukcesu, to szerokie horyzonty myślowe.

Iwona Pastuszka

WYNIKI EGZAMINU 8. KLASISTY

W Szkole Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach
Średnia wyników w Polsce w %
Wieś

Miasto pow.
100 tys.

Wyniki SP w Ładach

Średnia standingowa

Język polski

62

67

78

8

Matematyka

42

52

63

8

Język angielski

52

69

74

8

Przedmiot

Aktor Bartłomiej Topa – uczestniczył w Światowym
Dniu Autyzmu. Fot. arch. szkoły

Mimo trudnych warunków w trakcie dwóch lat rozbudowy szkoły osiągnęła, ona wspaniałe wyniki. Warto też dodać, że aż 117 spośród 276 uczniów z klas IV-VIII, czyli 42,4%,
otrzymało świadectwa z czerwonym paskiem. 			
Jacek Kaiper
KURIER RASZYŃSKI NR 100/2019 | WWW.RASZYN.PL
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Górą nasi STRAŻACY!

Najlepsi z najlepszych

Drużyna żeńska OSP Raszyn

22 czerwca 2019 na stadionie sportowym Zespołu Szkół w Pruszkowie przy ulicy Gomulińskiego odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu pruszkowskiego. Przez cztery i pół godziny w palącym słońcu strażacy
współzawodniczyli w sztafecie i ćwiczebnych działaniach bojowych. Nie było łatwo, wszystkie konkurencje wykonywano w pełnym
rynsztunku. Ostatecznie OSP Raszyn tryumfował w zawodach zdobywając dwa pierwsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn,
a OSP Dawidy zajęło drugie miejsce przegrywając z tryumfatorem o 1 sekundę. Po dekoracji, zwycięzcom pogratulował wyników
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba. 									
Jacek Kaiper

Drużyna męska OSP Raszyn

Drużyna męska OSP Dawidy

Kolejne sukcesy naszych Seniorów
Od 14 do 17 maja br. trwał Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych w Wolskim Centrum Kultury. Jego uczestnicy
reprezentowali różne grupy wiekowe
i różne formy muzycznego, teatralnego
i tanecznego przekazu. Nie zabrakło
oczywiście naszych Seniorów, którzy przywieźli z Przeglądu wspaniałe nagrody.
W kategorii zespołów folklorystycznych
zespół „Rybianie” zajął I miejsce, zaś
w kategorii zespołów wokalnych i chórów - „Seniorki” z Raszyna wyśpiewały
II miejsce. W kategorii solistów wokalnych II miejsce zajęła Grażyna Troniarz,
a III – Barbara Ostrowska. To doskonałe
wyniki. Gratulujemy.
Małgorzata Kaiper
12
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Swój puchar Rybianie zademonstrowali podczas występów w Świetlicy w Rybiu.

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000 zł
na budowę placu zabaw, który powstanie przy ul. Falenckiej

Zadanie będzie realizowane jako projekt pn. Budowa nowej strefy wypoczynku
w Gminie Raszyn, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte
strefy aktywności (OSA) EDYCJA 2019.
Plac zostanie wyposażony w urządzenia
siłowni plenerowej: urządzenie fitness
rower + biegacz, urządzenie fitness rider
+ wioślarz, urządzenie fitness wyciąg
górny + prasa nożna oraz urządzenie fitness twister + wahadło.
Na placu dzieci będą miały możliwość zabawy w domku ze sklepikiem,
w zestawie zabawowym wyposażonym
w moduły do zabaw edukacyjnych m.in.
kółko i krzyżyk. Starsi będą mogli pograć

w szachy czy warcaby na specjalnie przystosowanym stole. Teren zostanie zagospodarowany, pojawi się zieleń (18 krzewów) oraz ławki parkowe z oparciem. Plac
zostanie ogrodzony.
Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa. Wyłonienie
wykonawcy przewidywane jest w lipcu.
Termin wykonania zadania ustalono
do 01.10.2019 roku.
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PRZEDSZKOLAKI

„Piękna nasza Polska cała” na Pikniku Rodzinnym w Przedszkolu Nr 2
„W Stumilowym Lesie”

31 maja w Przedszkolu nr 2 „W Stumilowym Lesie”, podczas Pikniku Rodzinnego,
wspólnie bawiły się całe rodziny naszych
przedszkolaków. Z wielką przyjemnością
powitaliśmy też pana Andrzeja Zarębę,
Wójta Gminy Raszyn.
W ramach drugiej edycji projektu
„Piękna nasza Polska cała” dzieci w pięknych, kolorowych regionalnych strojach ludowych, prezentowały regiony
kraju. Od jesieni przedszkolaki „podróżowały” po Polsce poznając jej kulturę,
tradycję, legendy, tańce, piosenki i regionalne potrawy. W ramach projektu „Już

przedszkolaczek zaczyna poznawać historię Raszyna” uczyły się historii lokalnej.
Na zakończenie tej części pikniku dzieci
zaśpiewały wzruszającą piosenkę „Jesteś
mamo, tato skarbem mym”. Ale największym zaskoczeniem byli rodzice, którzy
wystąpili w przebojowej i zaskakującej
interpretacji bajki pt. „Kopciuszek”, rozbawiając całą widownię.
W kolejnej części, na placu zabaw,
dzieci zabawiali animatorzy i pracownicy przedszkola. Na fantastycznie udekorowanych stoiskach grupy przedszkolne reprezentowały polskie regiony,

Podsumowanie akcji „Rowerowy maj”
ROWEROWY MAJ to największa w Polsce kampania promująca zdrowy tryb
życia i zrównoważoną mobilność wśród
dzieci i młodzieży, przeciwdziałająca
ucieczkom młodych w świat niebezpiecznych używek i wirtualnej rzeczywistości. Akcja popularyzuje rower jako
środek transportu do szkoły, uczy dobrych
i zdrowych nawyków utrzymujących
się również po zakończeniu kampanii.
W tym roku, wraz z 46 miastami z kraju,
wystartowali w niej uczniowie klas IV-VIII
SP w Raszynie i SP w Sękocinie. Podczas
uroczystych zakończeń kampanii 7.06
w Raszynie podczas Dnia Sportu oraz 8.06
w Sękocinie podczas Sękocinaliów, Wójt
Andrzej Zaręba, fundator nagród, podziękował szkołom wręczając Dyrektorom
dyplomy, a klasom nagrody. Szczególnie
podziękował koordynatorom szkolnym:
pani Beacie Wysockiej z SP Raszyn, pani
Marcie Szczepanowskiej z SP Sękocin oraz
koordynatorowi gminnemu pani Katarzynie Dombskiej z UG.
14

AKCJA „ROWEROWY MAJ” W LICZBACH
•• W SP w Raszynie: brało udział 29 klas
i 389 uczniów, odnotowano 8090 przejazdów w ciągu 20 dni trwania akcji, wygrała
klasa VI b – 534 przejazdy przy frekwencji 75%
•• W SP w Sękocinie: brało udział
18 klas i 341 uczniów, odnotowano 9892
przejazdy w ciągu 20 dni trwania akcji,
wygrała klasa VII a – 908 przejazdów
przy frekwencji 91%
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Katarzyna Dombska

w tym przepyszne regionalne potrawy,
przyrządzone przez rodziców i dzieci.
Przeprowadziliśmy akcję wymiany zużytych urządzeń elektrycznych na sadzonki
roślin ufundowane przez Urząd Gminy,
za co serdecznie dziękujemy Wójtowi
Gminy Raszyn oraz Referatowi Ochrony
Środowiska. Dziękujemy sołectwom
Raszyn II, Rybie I, II, III za wsparcie zakupu
nowych strojów ludowych. Podziękowania składamy sponsorom: firmie „Everfresh Usługi Gastronomiczne Marcin
i Kamil Cwyl”, firmie „CUK Ubezpieczenia”
przy ul. Sportowej, „Kwiaciarni przy Tesco”
i p. Annie Oporskiej, firmie „Mar-media”,
firmie „Syrena Usługi Edukacyjne”, firmie „Starles”, firmie ”Piekarnia-Cukiernia s.c. Antoniak”, „Pracowni Cukierniczej
A. Kozłowska, M. Sielski”, firmie „Vegito”,
firmie „TR Rental” i p. Krzysztofowi Wroniewiczowi, firmie „Skrzynka z pola” oraz
„Piekarni Moni”. Po tegorocznym Pikniku
Rodzinnym pozostały nam piękne wspomnienia, utrwalone na zdjęciach i filmach. Częścią z nich dzielimy się z czytelnikami Kuriera Raszyńskiego.
Jolanta Adamska logopeda Przedszkole Nr 2
„W Stumilowym Lesie”

PRZEDSZKOLAKI

Piknik rodzinny w Przedszkolu w Falentach

„Mamo, tato, żyjmy zdrowo i kolorowo” –
pod takim tytułem 24 maja 2019 roku
odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia
Mamy, Taty i Dziecka w Przedszkolu
w Falentach. Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności artystyczne, śpiewając wzruszające piosenki o mamie
i tacie, recytując wiersze, wykonując
”Walc kwiatów” do muzyki Piotra Czajkowskiego, wręczając własnoręcznie

wykonane upominki – bzy malowane
techniką „całej dłoni”. Była inscenizacja wierszy J. Brzechwy „ Dzik jest dziki”
w wykonaniu „zerówki”, a także gra „Sto
lat” na „Kolor Piano”. Później zabawa
przeniosła się do ogrodu przedszkolnego,
który na potrzeby festynu zmienił się nie
do poznania – były kolorowe proporczyki,
balony, „dzieła sztuki” – obrazy na dużym
arkuszu, wykonane przez przedszkolaki
i na prośbę rodziców wywieszone w ogrodzie. Galerię obrazów pod tytułem „Bzy”
mógł podziwiać każdy.
Po występie artystycznym „zerówki”
do akcji wkroczyli animatorzy teatru
„Forma”, były zabawy z krzesełkami, przeciąganie i wchodzenie pod linę, nauka
puszczania gigantycznych baniek mydlanych, malowanie buzi, zabawy i sesja fotograficzna z pluszakami – Pszczółką Mają
i Świerszczem Filipem. Każde dziecko
zostało obdarowane zwierzątkiem
z modelowanych baloników. Pani dyrektor i wszyscy pracownicy zadbali też o coś
dla ciała – były pyszne kiełbaski z ogniska
i mnóstwo przekąsek warzywno-owocowych. Goście festynu przy pożegnaniu
wyrazili wdzięczność za udane popołudnie i miłe pozytywne emocje.
Program profilaktyczny „Żyjmy zdrowo
i kolorowo” zrealizowaliśmy przy wsparciu

finansowym Wójta Gminy Raszyn Pana
Andrzeja Zaręby, Rady Gminy i pełnomocnika ds. profilaktyki uzależnień Pani
Beaty Adamiak. Przedszkolaki, dyrektor
przedszkola, Rada pedagogiczna i Rada
rodziców serdecznie dziękują za wsparcie i sfinansowanie tego programu.
Ołeksandra Drobot
nauczycielka Przedszkola w Falentach

WYSPA SKARBÓW u STRAŻAKÓW w RASZYNIE
W dniu 29 maja 2019 roku, dzieci
z Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów”
wraz z wychowawczyniami wybrały

się na wycieczkę do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Raszynie. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły
wozy strażackie, nie tylko te, które służą
codziennie, ale także zabytkowe Styer
i Star oraz sikawka konna. W trakcie
spotkania strażacy zaznajomili dzieci
z wykorzystaniem sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się w samochodach pożarniczych. Dzieci dowiedziały się
w jakich okolicznościach można wzywać
straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą
pożary, ale również udzielają pomocy
przy różnych wypadkach, nie tylko komunikacyjnych. Następnie dzieci miały możliwość przymierzenia hełmów i umundurowania strażackiego, a także polewania
wodą z prądownicy strażackiej. Wysłuchały także wskazówek na temat niebezpieczeństw i zagrożeń pożarowych
oraz jak zachować się w czasie pożaru
i innych niebezpiecznych zdarzeń. W trakcie oprowadzania jednostka OSP Raszyn

dostała zgłoszenie do wypadku na trasie
S8, więc dzieci miały okazję zobaczyć na
żywo wyjazd straży do zdarzenia. Przy
okazji utrwaliły sobie numer telefonu do
Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy –
112. Za miłe spotkanie dzieci podziękowały strażakom wręczając własnoręcznie
wykonany rysunek. Podczas wizyty w OSP
Raszyn okazało się, że ten zawód, mimo
iż niebezpieczny podoba się zarówno
chłopcom jak i dziewczynkom. Ta wizyta
z pewnością na długo zostanie w pamięci
Monika Kruszewska
przedszkolaków.
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SENIORZY

INAUGURACJA OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA W GMINIE RASZYN

Dnia 12.06.2019 roku, w Centrum Kultury
Raszyn odbyła się uroczysta inauguracja
Programu Gmina Przyjazna Seniorom
i Ogólnopolskiej Karty Seniora. Na spotkaniu obecni byli seniorzy oraz m.in.:
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba,
zastępca Wójta pan Michał Kucharski,
radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego pani Bożena Żelazowska. Spotkanie
prowadziła pani Katarzyna Dombska kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych Społeczno-Oświatowych
Urzędu Gminy wraz z gościem honorowym panem Markiem Pilchem – ambasadorem zdrowego stylu życia z Głosu
Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Prowadzący podziękowali pani Barbarze Turek, pani Elżbiecie Ostrowskiej-Niedbalskiej i panu Stanisławowi Kłos za
rozpropagowanie wśród seniorów informacji o Karcie Seniora. Dr inż. Marek Pilch
przedstawił założenia i możliwości jakie
daje Karta Seniora oraz akcje promocyjne organizowane przez Głos Seniora.
Na ręce Wójta Andrzeja Zaręby wręczył

certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom”,
a kolejne certyfikaty partnerom Gminy,
którzy przystąpili do akcji:
1.	Centrum Kultury Raszyn – 50% zniżki
na wydarzenia płatne (koncerty)
2.	Centrum Sportu Raszyn – ulgowy bilet
na basen
3.	Centrum Medyczne Judyta – 10% na
płatne badania laboratoryjne oraz
10% na płatne badania RTG. Seniorzy pacjenci CM Judyta, teraz aż będą mieli
30% zniżki
4.	M uzeum Stacja (dawne Muzeum
Kolejnictwa) – wejściówki na wystawy
i wydarzenia Muzeum
5.	Kwiaciarnia Natalia, Al. Krakowska 89
w Raszynie – 10% zniżki na bukiety
i inne wyroby
6.	K ampinos TELCO Sp. z o.o. – 50%
rabatu na abonament za Internet
i telefon przez pierwsze 4 miesiące
przy podpisaniu nowej umowy. Firma
Kampinos TELCO działa na terenie
gminy Raszyn - Raszyn/Rybie.

Wydawanie kart Seniora

W krótkiej części artystycznej zebrani
wysłuchali wiązanki piosenek z repertuaru „Czerwonych gitar” w wykonaniu
zespołu „Fal-Canto”. Następnie rozdawane były indywidualne Karty Seniora.
Chętni mogli otrzymać najnowszy bezpłatny numer Głosu Seniora, w którym
na str. 58 znajduje się artykuł poświęcony
Gminie Raszyn i jej seniorom. Seniorów,
którzy nie odebrali kart, zapraszamy do
Urzędu Gminy Raszyn. Więcej informacji
o zniżkach w całej Polsce można znaleźć
na stronie internetowej Głosu Seniora
oraz pod linkiem: https://glosseniora.pl/
ogolnopolska-karta-seniora/
Katarzyna Dombska

Przedstawiciele firm Sponsorów

Koncert Seniorek w Domu Opieki Społecznej
17 maja nasze utalentowane „Seniorki”
z Centrum Kultury Raszyn, wzięły udział
w wyjątkowym wydarzeniu. Na zaproszenie Pani Dyrektor Domu Opieki
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Społecznej dla Kombatantów przy ulicy
Dickensa w Warszawie, zespół zaprezentował program poetycko- muzyczny dla
podopiecznych placówki oraz przybyłych

tego dnia dostojnych gości z metropolitą
warszawskim Księdzem Kardynałem
Kazimierzem Nyczem na czele. Na ten
przepiękny, wzniosły koncert złożyły się
pieśni sakralne, którym towarzyszyła
porywająca serca, pełna żaru poezja.
Niewątpliwie był to jeden z najlepszych występów w bogatej karierze artystycznej „Seniorek”. Podkreślić przy tym
należy fakt, iż zespoły działające w Centrum Kultury Raszyn z ogromnym zaangażowaniem włączają się w inicjatywy
kulturalne na terenie gminy i poza nią.
Z radością czekamy na kolejne koncerty
i barwne prezentacje naszych raszyńskich artystów. Bowiem... „Bóg szanuje
mnie, gdy pracuję, ale kocha mnie, gdy
śpiewam”. Śpiewajmy zatem!

Po uroczystym koncercie

Edyta Ciechomska.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA LAUREATKĄ
PRESTIŻOWEJ NAGRODY
IM. KIERBEDZIÓW

Nagrywamy słuchowisko. Fot. K. Konofalska

Magdalena Golec odbiera nagrodę. Fot. Archiwum
www.koszykowa.pl

21 maja, podczas uroczystości Dnia Kierbedziów: Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, organizowanego przez Bibliotekę
Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę
Główną Województwa Mazowieckiego
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie otrzymała Nagrodę im. Kierbedziów
za działalność wielokulturową. Nagrodę
odebrała Dyrektor Magdalena Golec,
która podziękowała za owocną współpracę w projektach wielokulturowych
wielu osobom, organizacjom i instytucjom, współdziałającym z biblioteką w
pokazywaniu, jak ciekawy i różnorodny
jest świat, jego mieszkańcy i kultury, edukacji i próbach przełamywania stereotypów, m.in. Fundacji Edukacji Międzykulturowej, Polskiemu Forum Migracyjnemu,
Ośrodkowi KARTA, Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Wietnamczyków w
Polsce, Towarzystwu Buddyjskiemu Wietnamczyków w Polsce i innych. W wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy i bibliotekarze z bibliotek Warszawy i Mazowsza
oraz przedstawiciele władz i urzędów.
Patronat honorowy objął Marszałek Woj.
Mazowieckiego Adam Struzik. Dzień Kierbedziów to doroczne wydarzenie kulturalne, którego celem jest uhonorowanie
inicjatyw podejmowanych przez biblioteki publiczne Warszawy i Mazowsza, a
także pracowników bibliotek oraz przyjaznych bibliotekom samorządów lokalnych. Istotny element stanowi przypomnienie działalności rodu Kierbedziów,
w szczególności Eugenii Kierbedziowej –
Honorowej Obywatelki m.st. Warszawy,
fundatorki obiektów, które służą warszawiakom do dziś.

ODJAZDOWE POCZĄTKI
MOTORYZACJI: RELACJA

W maju wszystkie sześć klas drugich z pobliskiej Szkoły Podstawowej

zaprosiliśmy na odjazdowe warsztaty
na podstawie książki Pawła Beręsewicza „Człowiek z czerwoną chorągiewką”.
Razem z uczestnikami prześledziliśmy
drogę pierwszych powozów bez koni
napędzanych parą, pojechaliśmy z Bertą
Benz automobilem na benzynę, dowiedzieliśmy się, kto wymyślił opony i obejrzeliśmy pierwszą fabrykę samochodów
Henry’ego Forda. Najważniejszym punktem naszych zajęć było jednak stworzenie własnego słuchowiska! Podzielone na
grupy dzieci pracowały nad fragmentami
scenariusza, doskonaląc samodzielne
głośne czytanie, a także wytwarzając rozmaite „motoryzacyjne” dźwięki. Uczniowie spisali się na medal, a powstałe słuchowiska odsłuchaliśmy wspólnie na
koniec zajęć. Nauka i zabawa – tak jest
u nas na warsztatach!

MAŁA KSIĄŻKA –
WIELKI CZŁOWIEK

Z przyjemnością informujemy, że biblioteka zakwalifikowała się do ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.
Co to oznacza dla małych czytelników?
To, że każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę, otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą,
a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna
przypomni o korzyściach wynikających
z częstego odwiedzania bibliotek i regularnego czytania dzieciom. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)

i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego. Przewidywany start
projektu: wrzesień 2019 r. O szczegółach
będziemy informować na naszej stronie
internetowej www.bibliotekaraszyn.pl.
Projekt „Mała książka – wielki człowiek”
jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i realizowany przez
Instytut Książki.

CYFROWE ARCHIWUM
PRZENIESIONE

Od 2013 r. prowadzimy w naszej bibliotece Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej - czyli zbieramy, skanujemy i udostępniamy na stronie www.raszyn.achiwa.
org dokumenty dotyczące historii Gminy
Raszyn. Do tej pory, dzięki pomocy Mieszkańców, zgromadziliśmy ponad 900
archiwaliów! Ten adres będzie jednak
funkcjonował jedynie do końca 2019. Dlatego w kwietniu br. nasze zbiory zostały
przeniesione do Otwartego Systemu
Archiwizacji, prowadzonego, podobnie
jak CATL, przez Ośrodek KARTA. Nowy
adres naszego archiwum to www.osa.
archiwa.org/archiwa/PL_2046 i najnowsze nabytki umieszczamy już tylko
pod nowym adresem. Przypominamy,
że wciąż można przynosić do nas dwoje
dokumenty i zdjęcia, związane z Gminą
Raszyn. Dla Darczyńców przygotowaliśmy karty pocztowe z fotografiami dawnego Raszyna. Serdecznie zapraszamy!
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SPORT

Mini Dzień Dziecka 2019

1 czerwca, z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka, Centrum Sportu Raszyn
przygotowało dla najmłodszych Mieszkańców naszej raszyńskiej społeczności
wiele atrakcji. Park Jordanowski położony tuż za pływalnią CSR był miejscem
sportowych rozrywek. Przygotowaliśmy
dwie, cieszące się dużą popularnością
instalacje dmuchane: zjeżdżalnię „Rybka”
oraz „Kuloskoczki”. Dla tych, którzy lubią
fikołki w powietrzu lub po prostu poskakać ustawiliśmy trampolinę. Największym zainteresowaniem cieszyły się gry
i zabawy sportowe. Każdy, kto chciał wziąć
udział w losowaniu jednej z kilkunastu
atrakcyjnych nagród musiał najpierw

zaliczyć udział w następujących konkurencjach: strzał piłką do małej bramki,
łowienie rybek, slalom z piłką, drabinka
koordynacyjna. Nad sprawnym przebiegiem czuwali animatorzy, którzy po
udanej próbie podpisywali zaliczenia
dzielnym uczestnikom. Po zgromadzeniu czterech podpisów dziecko udawało
się do namiotu z nagrodami, gdzie losowało nagrodę rzeczową.
Nie mogło także zabraknąć waty
cukrowej oraz pop-cornu, które towarzyszyły dzieciom w czasie przerwy między konkurencjami. Jako, że na terenie
Parku Jordanowskiego znajdują się plac
zabaw oraz siłownia zewnętrzna, każdy

z najmłodszych uczestników mógł znaleźć aktywność, która najbardziej mu
odpowiada. Tego dnia nasz park zamienił się w kolorowe, tętniące życiem i radością dzieci miejsce, w którym każdy czuł
się szczęśliwy. Nieletnim towarzyszyli
rodzice, dziadkowie, ciocie, wujkowie,
a więc panowała także rodzinna, piknikowa atmosfera. Wakacje tuż, tuż, zatem
życzymy Wam kochane dzieci słonecznych, bezpiecznych i beztroskich wakacji, abyście we wrześniu wrócili do szkoły
wypoczęci, zrelaksowani i pełni sił do zdobywania wiedzy oraz umiejętności.
Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor CKR

W Raszynie eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata
w Show Dance federacji IDO

To była ostatnia w tym sezonie odsłona
Krajowych Mistrzostw IDO. Tuż przed
wakacjami w dniach od 31 maja do
2 czerwca w Centrum Sportu Raszyn
odbyły się prestiżowe Mistrzostwa Polski
w Show Dance i jednocześnie Eliminacje
do Mistrzostw Europy i Świata federacji
International Dance Organizator (IDO).
Wyłoniona została także reprezentacja najlepszych tancerzy Polski federacji IDO na Mistrzostwa Europy i Świata!!!
18

O miano najlepszych tancerzy w kategoriach solo, duety, grupy i formacje walczyli
tancerze z kilkudziesięciu Klubów Sportowych. Były to najważniejsze Mistrzostwa
Polski w Show Dance. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewoda Mazowiecki Pan Zdzisław Sipiera oraz Wójt Gminy Raszyn Pan
Andrzej Zaręba. Patronat medialny: Eska
TV, Radio Eska.
Polska Federacja Tańca to stowarzyszenie złożone z trenerów, choreografów
i pedagogów tańca, skupiających w swych
klubach sportowych młodych, zdolnych
tancerzy, którzy taniec traktują jako swoją
drogę życia. Wielu z nich osiągnęło już
sukces, nie tylko zdobywając liczne tytuły
Mistrzów Polski, Europy czy Świata, ale
wkroczyli też na drogę tańca zawodowego, często są studentami międzynarodowych uczelni tanecznych, zakładają
swoje szkoły, są sędziami i działaczami,
trafili również do telewizji - większość
zwycięzców Telewizyjnego Show YOU
CAN DANCE to byli lub obecni tancerze
tej właśnie federacji tańca. Honorowym
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Prezesem federacji tańca PFT od roku
1996 jest Piotr Galiński, wybitny polski choreograf, juror programu Taniec
z Gwiazdami, sędzia klasy Międzynarodowej IDO.
Tancerze, którzy w Raszynie walczyli o tytuł najlepszych i uzyskali kwalifikacje na najbliższe Mistrzostwa
Europy i Świata, często brali już udział
w zawodach tanecznych na całym świecie, m.in. w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, Węgrzech, Czechach, na Słowacji,
we Francji, Włoszech, Niemczech, Austrii,
Danii, Norwegii, Finlandii, Estonii, Litwy,
Łotwy, Serbii, Chorwacji, na Gibraltarze,
w USA, Kanadzie, Japonii czy RPA.
Te Mistrzostwa Polski to jedna z pierwszych tak dużych imprez w nowej hali
Centrum Sportu Raszyn. Tancerze byli
niemal wszędzie, na parkiecie, w salach
treningowych, szatniach, korytarzach,
w ogrodzie. Na pewno dla zespołu pracowników CSR to było nie lada wyzwanie obsłużyć taką ilość uczestników. „Mam
nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni nasz
turniej w Raszynie. Baza sportowa w hali

SPORT

sportowej jest na bardzo wysokim poziomie,
wprost perfekcyjna do organizacji imprez na
poziomie krajowym i międzynarodowym.
Przez dwa dni Raszyn zgromadził miłośników tańca z całej Polski. Blisko 1300 zawodników zrzeszonych w światowej federacji
tańca wzięło udział w Mistrzostwach Polski w Show Dance w Raszynie. Dziękuję za
współpracę Wójtowi Gminy Raszyn, całemu
samorządowi w Raszynie oraz Dyrekcji
i zespołowi pracowników Centrum Sportu
Raszyn za pomoc w organizacji” – podsumował Mistrzostwa w Raszynie Piotr Patłaszyński Prezes PFT.
Podsumowując: Raszyn może być
dumny, że miał możliwość organizacji
tak dużej i prestiżowej imprezy tanecznej, jaką były Mistrzostwa Polski w Show
Dance oraz Eliminacje do Mistrzostw
Europy i Świata Federacji International

Dance Organizator. Przez dwa dni oglądaliśmy najlepsze choreografie taneczne
i najlepszych tancerzy Polski. Liczymy, że
w harmonogramie imprez na 2020 rok
także pozyskamy do współorganizacji imprezę taneczną takiego formatu.
Marzą nam się Mistrzostwa Polski Disco
Dance, które są wyjątkowo ważne wśród

imprez tanecznych i niezwykle widowiskowe. Już od stycznia przyszłego roku
będziemy negocjować warunki organizacji takiej imprezy.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Katarzyna Klimaszewska,
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

Sukces Weroniki Bober w Podnoszeniu Ciężarów
Kiedy 1 października 2018 r. została
oddana do użytkowania hala Centrum
Sportu Raszyn wszyscy życzyliśmy sobie,
aby wśród młodych sportowców z Gminy
Raszyn zostały odkryte talenty w przynajmniej kilku spośród wielu dyscyplin,

których treningi będą odbywać się
w nowym obiekcie.
Główną dyscypliną, dzięki której inwestycja pt. budowa wielofunkcyjnej hali
sportowej w Raszynie otrzymała dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu

i Turystyki RP jest podnoszenie ciężarów.
Kiedy 27 kwietnia podczas II rzutu Drużynowych Mistrzostw Polski został ustanowiony rekord Polski w jednej z kategorii,
traktowaliśmy to, jako dobry znak, zwiastujący kolejne sukcesy także raszyńskich
sportowców.
I nie musieliśmy długo czekać, gdyż
świetne wiadomości nadeszły spod mazowieckich Siedlec, a dokładnie ze Stoku
Lackiego, gdzie 24 maja Weronika Bober
zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski
U23 w kategorii do 76 kg. W rwaniu osiągnęła wynik 80 kg, natomiast w podrzucie 96 kg, co dało łącznie 176 kg w dwuboju. W klasyfikacji Sinclair’a, która
uwzględnia wagę zawodników, Weronika
Bober zajęła 5 miejsce spośród wszystkich startujących w Mistrzostwach Polski
kobiet. Serdecznie gratulujemy Weronice
odniesionego sukcesu i trzymamy kciuki
za kolejne, udane starty zawodniczki
Klubu Sportowego Raszyn. Brawa dla trenera sekcji Sławomira Ruszczyka, którego
podopieczną jest Weronika Bober.
Rafał Ulewicz
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RYBIE SIĘ BAWI
W niedzielę, 9 czerwca, Rybie bawiło się
podczas Rodzinnej Zabawy przy Muzyce.
Było mnóstwo atrakcji. Dla dzieci:
teatrzyk, koncert zespołu NotaBene, Piłkarski Turniej Drużyn Świetlika, Rodzinny
Turniej Tenisa Stołowego, malowanie
buziek, dmuchańce, darmowa wata

cukrowa i popcorn. Dla młodzieży dwa
koncerty, w tym rodzimych zespołów
z sali prób muzycznych Świetlika i Darka
Dynowskiego, dla dorosłych koncert
Rybian i Acoustic Warsaw Band. Ogromną
atrakcję stanowili harleyowcy ze swoimi imponującymi maszynami. Był kiermasz wspaniałych wyrobów naszych Pań
z Babskiego Klubu Międzypokoleniowego
i Latającego Klubu Gospodyń Wiejskich
i stoisko Raszyńskiej Arki. W konkursach

dzieci i rodzice wygrywali nagrody. Przez
cały czas trwała akcja Dzień Dawcy
Szpiku, dzięki której swój materiał genetyczny przekazało aż 26 osób, co oznacza,
że kolejni chorzy na świecie zyskali szansę
na życie. Zabawa trwała od 15 do 21:30.
Organizatorzy zakończyli dzień bardzo
zadowoleni, mając nadzieję, że uczestnicy również.
Małgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

