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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!

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

Panie Wójcie, dlaczego w naszej gminie nie ma kolonii
letnich?

Mieszkanka, matka uczniów w wieku szkolnym

Andrzej Zaręba: Szanowna Pani, nasza gmina zrezygnowała
z prowadzenia kolonii letnich dla dzieci kilka lat temu. Okazało
się bowiem, że nie byliśmy w stanie sprostać oczekiwaniom
rodziców co do bazy materialnej. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przeprowadzaliśmy przetargi, szczegółowo
określając wymagania, ale zważywszy na posiadane fundusze, nie mogły to być miejsca luksusowe. Po różnych interwencjach ze strony rodziców podjąłem decyzję, że gmina
będzie organizować niemal bezpłatne (100 zł od osoby) kolonie dla dzieci z rodzin najuboższych, a ponadto proponować
bardzo szeroką Akcję Letnią na terenie naszych placówek.
Organizują je wszystkie nasze szkoły, Świetlica Środowiskowa w Rybiu, Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, Centrum Kultury Raszyn i Centrum Sportu Raszyn. Dofinansowujemy obozy i wycieczki organizowane przez Kluby Sportowe
i parafie. Akcja trwa przez całe wakacje, w związku z czym
wielu rodziców jest w stanie znaleźć coś ciekawego dla swoich dzieci, szczególnie, że programy są bardzo bogate.
Panie Wójcie, dlaczego ścieżka rowerowa pomiędzy
Jaworową a Dawidami to taki bubel? Chodzi mi o to, że jest
tylko w jedną stronę, a jeszcze na środku pozostawiono słup
oświetleniowy, o który potykają się rowerzyści?

Stanisława Kozłowska

Andrzej Zaręba: Szanowna Pani, słup na tej ścieżce rowerowej – to nieprawda – nie ma go w żadnym miejscu ścieżki.
Autor zdjęcia zainscenizował sytuację kładąc na trasie
swój rower przed cieniem słupa, chodziło mu o przekonanie czytelnika, że wybudowaliśmy kompletny bubel. Proszę Pani; to zdjęcie w takim samym stopniu mówi prawdę
o tej ścieżce, jak gazeta, która je zamieściła o gminie. Zdjęcie, które miało nas ośmieszyć, powoduje, moim zdaniem,
że mieszkaniec posiadający rower nie znający gminy nie zdecyduje się pojechać tą „niebezpieczną” ścieżką i będzie miał
złe zdanie o naszych działaniach. Jest to tym bardziej przykre, że ścieżka pomiędzy Jaworową a Dawidami bardzo podniosła bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Nie sądzę,
żeby komuś przeszkadzała, a pomaga – wielu. W przyszłości
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powinno być możliwe wybudowanie ścieżki po drugiej stronie drogi.
Ścieżka pomiędzy Jaworową a Dawidami położona jest
przy drodze powiatowej. Od dawna przymierzaliśmy się do
budowania na tym odcinku chodnika albo trasy rowerowej,
ponieważ jest on niezwykle niebezpieczny. Jest też jedyną
drogą pomiędzy tymi miejscowościami. Niestety, już w 2011
roku okazało się, że wybudowanie chodnika wymaga przebudowy całej drogi. Sprawa została odłożona, bo powiat
w tamtym czasie nie chciał współfinansować inwestycji.
Wróciliśmy do niej przy tworzeniu koncepcji ścieżek rowerowych budowanych z dużym dofinansowaniem w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Po analizie pasa
drogowego należącego do powiatu okazało się, że po przesunięciu pasa jezdni można wybudować ścieżkę o szerokości
1,5 mb, czyli jednokierunkową. Dwukierunkowa – wymagałaby dokupienia ziemi. Problem nie jest nawet cena, ale fakt,
że leży ona na ponad 60 działkach. Zakup gruntu trwałby
bardzo długo, a udział w programie budowy ścieżek w województwie mazowieckim, każe trzymać się terminów. Podjęliśmy decyzję, moim zdaniem, najlepszą z możliwych.
Uważam, że lepsza jest ścieżka w jedną stronę niż żadna.
Powiatowi jesteśmy bardzo wdzięczni za przebudowę drogi.
Jak długo będzie trwała budowa nowego komisariatu?
I co się stanie ze starym budynkiem?

Antoni Woźniakowski

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, zgodnie z umową z wykonawcą budowa nowego komisariatu powinna zakończyć
się z końcem sierpnia tego roku. Budowę kończyć będzie
wyburzenie starego budynku i zrobienie w jego miejsce
obszernego parkingu. Oznacza to, że policjanci i pozostali
pracownicy powinni przeprowadzić się wcześniej do nowego
obiektu. Prace szybko posuwają się do przodu i jest duża
szansa, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Równie
niecierpliwie jak wszyscy mieszkańcy oczekuję zakończenia
tej inwestycji. Wykonuje ją Komenda Stołeczna Policji, ale
my – Gmina Raszyn – dokładamy do budowy 1,5 mln złotych. Liczymy na to, że w nowym budynku nie tylko będą
lepsze warunki dla pracowników i interesantów, ale że również znajdzie się możliwość obsługi monitoringu w wybranych miejscach gminy.

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Uroczyste obchody 75 rocznicy
Powstania Warszawskiego w Raszynie

Zgodnie z tradycją tuż przed godziną
„W” – 17.00 niemal dwustu mieszkańców gminy Raszyn zgromadziło się na
Placu Powstańców Warszawy 1944 r.
Wójt Andrzej Zaręba w krótkim wystąpieniu powiedział, że Powstańcy swoim

bezprzykładnym poświęceniem dla
Ojczyzny pozostawili nam i naszym
następcom legat, który zobowiązani
jesteśmy wypełnić. Gdy o godzinie „W”
zawyły syreny, wszyscy obecni znieruchomieli, oddając hołd żywym i poległym

uczestnikom tamtych wydarzeń. Następnie dyrektor CKR pan Mariusz Smolicha
organizujący obchody zaprosił wszystkich obecnych na uroczystą Mszę Świętą
do kościoła świętego Szczepana w Raszynie dedykowaną Powstańcom oraz na
koncert – ”Raszyniacy śpiewają pieśni
powstańcze”.
W międzyczasie delegacja Gminy złożyła kwiaty i znicze na grobach uczestników Powstania: Węgrów poległych za
pomoc powstańcom, żołnierzy Powstania: Jerzego Łaniewskiego, Władysława
Giblewskiego, Jana Walczuka, Stanisławy Żakowej, braci Kąckich – Antoniego
i Mariana, Stanisława Witmana oraz
Heleny Wolskiej Jarzyna – wieloletniej
nauczycielki w szkole w Raszynie, która
najpierw walczyła w Powstaniu, a później
była represjonowana przez komunistów.
Parafia pod wezwaniem św. Szczepana
uczciła Powstanie Warszawskie uroczystą
Mszą Świętą, a proboszcz ks. Prałat Zdzisław Karaś pięknym kazaniem nawiązującym do wydarzeń sprzed 75 lat.
O godzinie 20.00 na centralnym placu
Raszyna – Placu Powstańców Warszawy
1944 r. zgromadziło się około trzystu pięćdziesięciu mieszkańców gminy, aby wziąć
udział w koncercie pieśni powstańczych
w reżyserii Krystyny Smolichy. Koncert
ułożono z 17. pieśni, przeplatanych recytacją i relacjami Powstańców scalonymi
w spójną narrację przez prowadzącego
wydarzenie Dyrektora CKR Mariusza
Smolichę. Należy stwierdzić, że z roku
na rok Raszyniakom coraz lepiej wychodzi wspólny śpiew. Nic dziwnego skoro
za aranżację muzyczną koncertu odpowiadali Katarzyna Magdziak i Piotr
Piskorz, a śpiewy odbywały się z towarzyszeniem renomowanych zespołów
z Raszyna takich jak: Barwy Jesieni, Rybianie i Seniorki. Czołową jednak rolę w odegrali soliści: Edyta Cichomska, Tomasz
Michalski, ks. Dominik Koperski i Milena
Pengryn, którym pomagały Aleksandra
Miszułowicz i Bogumiła Kędziora. We
wspólnym śpiewaniu pomogły śpiewniki
rozdane przybyłym mieszkańcom gminy
na początku koncertu i ekran, na którym
wyświetlano słowa pieśni. Rozdano też
kilkadziesiąt flag, a o zmroku w dłoniach
uczestników koncertu zapłonęły znicze.
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WYBORY SOŁECKIE

WYBORY SOŁECKIE 2019
W czerwcu i lipcu 2019 r. we wszystkich sołectwach odbyły się wybory – Sołtysów,
Przewodniczących Zarządów Osiedli i wspomagających ich rad na kolejną, tym razem
5. letnią kadencję. Zgodnie ze statutami sołectw i osiedli nowe władze wybierane
były w wyborach tajnych i bezpośrednich. Poniżej prezentuję Państwu osoby, które
mieszkańcy wybrali na swoich przedstawicieli:
PODOLSZYN NOWY

Podczas zebrania, które odbyło się
7.06.2019 r. Sołtysem wybrano pana
Andrzeja STOJAKA 501 339 784. Do Rady
Sołeckiej weszli: Agnieszka Frączyk,
Agnieszka Piotrowska i Jerzy Lilia.

JAWOROWA I

RASZYN I

Zebranie odbyło się dnia 3.06.2019 r.
w Domu Rolnika w Jaworowej. Po raz
kolejny funkcję Sołtysa będzie pełnił pan
Kazimierz OSTROWSKI 667 996 128,
do Rady Sołeckiej wybrano: Waltera Niedbalskiego i Andrzeja Paśniewskiego.

Podczas wyborów sołeckich, które
odbyły się 10.06.2019 r., mieszkańcy
powierzyli funkcję Przewodniczącej
Zarządu Osiedla pani Monice KOPER
667 214 951. Do Zarządu Osiedla weszli:
Oliwia Zdziech, Anna Leonkiewicz, Barbara Hejczyk i Dominik Chmielewski.

Dnia 4.06.2019 r. mieszkańcy Ład ustalili,
że funkcję Sołtysa ponownie będzie pełnić
pani Beata BOROS-BIEŃKO 694 449 697,
a do Rady Sołeckiej powołano: Monikę
Kabala, Pawła Lao, Michała Zientałę
i Marcina Łachniaka.
LASZCZKI

NOWE GROCHOLICE

JAWOROWA II

Wybory odbyły się dnia 3.06.2019 r.
w Szkole Podstawowej w Ładach. Sołtysem wybrano panią Marię BRZEZIŃSKĄ
(tel. 507 071 956), a do Rady Sołeckiej:
Beatę Szmajdę i Mariusza Jezierskiego.

ŁADY

zaś do Rady Sołeckiej powołali Henryka Winterota, Tytusa Gałązkę i Leszka
Zientarę.

Na zebraniu 14.06.2019 r. wybrano
na funkcję Przewodniczącego Zarządu
Osiedla – pana Andrzeja SZELĄGA
(726 526 341). Do Zarządu Osiedla weszli:
Irmina Morawska, Joanna Białowąs i Jan
Małek.
SĘKOCIN STARY

Podczas zebrania, w dniu 17.06.2019 r. Sołtysem wybrano panią Halinę FLORIAŃCZYK (tel. 505 709 715), a w Radzie Sołeckiej zasiądą: Alicja Barakowska, Joanna
Kobryń i Krzysztof Dziekański.
FALENTY NOWE

RASZYN II

Podczas zebrania, które odbyło się
11.06.2019 r. funkcję Przewodniczącej Zarządu Osiedla powierzono pani
Marii Izabeli MAKARSKIEJ 501 935 212,
a w skład Zarządu Osiedla weszli: Alina
Wolska-Gryba, Urszula Stepień, Grażyna
Dąbek i Grażyna Tomczak.

Podczas zebrania, w dniu 18.06.2019 r.
mieszkańcy ponownie wybrali na swojego przedstawiciela Sławomira GAJEWSKIEGO (tel. 602 635 698), a do Rady
Sołeckiej powołali: Joannę Wąsik, Beatę
Petryka, Wiktora Gacparskiego i Wojciecha Kamińskiego.
WYPĘDY

SĘKOCIN NOWY
Dnia 5.06.2019 r. we wsi Laszczki, funkcję
Sołtysa powierzono, jak w poprzednich
32 latach, pani Mariannie BĄKIEWICZ
511 639 596. Do Rady Sołeckiej wybrano:
Monikę Skalską, Angelikę Kosycarz, Artura
Mochockiego i Andrzeja Bembenistę.

4

W dniu 12 czerwca, podczas wyborów
sołeckich w Sękocinie Nowym, mieszkańcy wybrali nowego sołtysa – pana
Dariusza BONDERA (tel. 504 125 619),
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Dnia 19.06.2019 r. odbyły się wybory
w Wypędach. W rezultacie wyborów Sołtysem została ponownie pani
Grażyna ROW I Ń S K A (tel. Biuro
Rady 22 701 78 80), a w Radzie Sołeckiej
zasiedli: Tomasz Bulik i Jacek Kryński.

WYBORY SOŁECKIE

DAWIDY BANKOWE

PUCHAŁY

FALENTY OSIEDLE

Podczas zebrania, 21.06.2019 r. mieszkańcy wybrali Grzegorza BĄKA (tel.
604 168 903) na funkcję Sołtysa, a do Rady
Sołeckiej: Ewę Tryfon, Grażynę Roguską,
Annę Krajowską i Monikę Chociaj.

Dnia 26.06.2019 r. odbyło się zebranie
wiejskie w Puchałach, podczas którego
na funkcję Sołtysa mieszkańcy ponownie
wybrali panią Gabrielę KACZOROWSKĄ
(tel. 508 250 751), a do Rady Sołeckiej:
wybrano Małgorzatę Leonkiewicz, Annę
Olczak, Marka Dziekańskiego i Zbigniewa
Lipca.

Podczas wyborów, które odbyły się
4.07.2019 r. mieszkańcy wybrali na funkcję
Przewodniczącej Zarządu Osiedla panią
Iwonę KOWALSKĄ (tel. 668 458 755),
a do Zarządu Osiedla weszli: Jadwiga
Antos, Artur Celejewski, Grzegorz Glinka
i Artur Piwowarczyk.

DAWIDY

JANKI
Wybory sołeckie odbyły się w dniu
24.06.2019 r. Funkcję Sołtysa powierzono pani Brygidzie KOZERSKIEJ (tel.
664 282 777), a w skład Rady Sołeckiej
weszli: Anna Laskowska, Agnieszka Rozwora i Robert Kwiatkowski.
FALENTY DUŻE

W dniu 27.06.2019 r. odbyły się wybory
sołeckie w Jankach, podczas których stanowisko Sołtysa objął pan Jerzy RZEPKA
(tel. 783 298 111), a w Radzie Sołeckiej
zasiedli: Dorota Schweizer, Barbara
Paczuska, Lucyna Zawadzka i Mirosław
Gajewski.
RYBIE I

W dniu 25.06.2019 r. odbyły się wybory
sołeckie w Falentach Dużych, podczas
których Sołtysem ponownie wybrano
panią Bożenę KĄCKĄ (tel. 692 209 772).
Do Rady Sołeckiej uczestnicy zebrania
powołali: Magdalenę Leszczyńską, Aldonę
Jędrych i Dorotę Gregorczyk.
RYBIE III

W dniu 28.06.2019 r. mieszkańcy Osiedla
Rybie I powierzyli funkcję Przewodniczącej Zarządu Osiedla pani Jadwidze SENATOR (tel. 609 051 724). W skład Zarządu
Osiedla weszli: Renata Dziedzic, Barbara
Mętrycka, Witold Prasek.
SŁOMIN

Zebranie mieszkańców Osiedla Rybie III
odbyło się 25.06.2019 r. Uczestnicy zebrania po raz piaty powierzyli funkcję Przewodniczącej Zarządu Osiedla pani Elżbiecie SZELĄG (tel. 509 261 610). Skład
Zarządu Osiedla stanowią: Lidia Zakrzewska, Danuta Woźniak i Jan Rdzanek.

1.07.2019 r. mieszkańcy Słomina ponownie wybrali na funkcje sołtysa panią
Joannę ADAMCZYK (tel.502 122 600).
Do Rady Sołeckiej weszli: Krzysztof
Błasiak, Damian Cudzik, Michał Stós
i Andrzej Osiński.

RYBIE II

5.07.2019 r mieszkańcy Rybia II ponownie wybrali na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla pana Mariana SIERADZKIEGO (tel. 601 622 519). Członkami
Zarządu Osiedla zostali: Bożena Woźniak,
Aneta Kozłowska, Teresa Rudecka, Krystyna Strzeżek i Marek Zieliński.
Wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów osiedli i zarządów trwały przez cały czerwiec i pierwsze dni lipca. Od strony technicznej ich
obsługę prowadzili pracownicy Urzędu
Gminy Raszyn. W spotkaniach uczestniczyli też: Wójt Andrzej Zaręba, wice
wójt Michał Kucharski i wielu radnych,
spośród których szczególnie aktywny był
Jarosław Aranowski, uczestniczący w prawie wszystkich zebraniach i relacjonujący
ich przebieg na facebooku. W ten sposób
zebrania były nie tylko czasem wyborów, ale też miejscem bezpośredniego
kontaktu władz gminy z mieszkańcami.
A na koniec – były też okazją do podziękowania tym Sołtysom i Przewodniczącym
Rad Osiedli, którzy nie będą pełnić funkcji
w kolejnej kadencji. Wszystkim, zarówno
tym, którzy dalej będą reprezentować
swoje wsie i osiedla, jak też tym, którzy
zakończyli kadencję, należą się serdeczne
gratulacje i podziękowania. Za tę wspaniałą pracę, której inaczej, jak społeczną
nazwać nie można. Jacek Kaiper

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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500+

Zmiany w programie 500+

Od 1 lipca 2019 roku w programie 500+
zaszły bardzo ważne zmiany. Poinformował o nich wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, który przyjechał z prezentacją w dniu 19 lipca 2019 roku do Centrum
Sportu Raszyn. Pana wojewodę powitał
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba,
jego zastępca pan Michał Kucharski oraz
gospodyni C.S. Raszyn pani Katarzyna
Klimaszewska, nie zabrakło też mam
wraz z dziećmi.
Zmiany obowiązujące od 1.07 2019
roku to: 500+ bez kryterium dochodowego,

uproszczona procedura przyznawania 500+,
dłuższy czas wypłaty – od 1.07.2019 roku
do 31.05.2021 roku, dłuższy czas na złożenie wniosku – 3 miesiące od dnia urodzenia
po dniu 30.06.2018, świadczenie dla drugiego rodzica w przypadku śmierci pierwszego, dodatkowe wsparcie dla dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
W prowadzony przed czterema laty
program Rodzina 500+ obejmował
opieką drugie i następne dzieci w rodzinach oraz pierwsze dzieci jeśli dochód
w rodzinie był niski. Został bardzo wysoko

oceniony przez wszystkich, do których był
skierowany, natomiast niektórzy rodzice
jedynaków argumentowali, że pominięcie
w wypłatach ich dzieci to forma dyskryminacji. Politycy odpowiadali na to, że celem
programu jest premiowanie wielodzietności w takim stopniu na jaki pozwala
stan gospodarki, lecz jeśli nastąpi odpowiedni wzrost, to program zostanie rozszerzony również na pierwsze dziecko.
W wyniku szybkiego rozwoju gospodarki
już od 1 lipca 2019 roku rodziny z jednym
dzieckiem otrzymały prawo do pobierania podobnej wypłaty, bez względu na
poziom zamożności. Rozszerzona formuła programu „Rodzina 500+” obejmuje
wsparciem łącznie 6,8 mln dzieci.
W zeszłym roku, w naszej gminie wypłaty 500+ pobierało 1534
rodziny na 2096 dzieci do 18 roku życia
a w czerwcu bieżącego roku, tuż przed
wprowadzeniem rozszerzonego programu , na podstawie „starych” wniosków
wypłacono pieniądze 1606 rodzinom dla
2181 dzieci. Wpływ zmian w programie na
przyrost ilości wniosków można będzie
ocenić za kilka miesięcy, gdy zostanie
zakończony nabór wniosków w „nowej”
formule, informuje Kierownik GOPS
w Raszynie pani Elwira Rogowska.
Jacek Kaiper
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XX LECIE BARW JESIENI

Jubileusz 20-lecia zespołu „Barwy Jesieni”

Podziękowania dla p. K. Strzeżek. Fot. M. Wieteska

27 czerwca br. w Centrum Kultury
w Raszynie odbył się uroczysty koncert
z okazji 20-lecia działalności zespołu
folklorystycznego „Barwy Jesieni”. Na uroczystość przybyli: wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba, v-ce wójt pan Michał
Kucharski, pani Katarzyna Dombska
z Urzędu Gminy, radni i sołtysi Gminy
Raszyn, Zarządy i członkowie gminnych Klubów Seniora, członkowie Klubu
Literackiego „Kaliope” oraz mieszkańcy
Gminy Raszyn.
Jubilatów oraz przybyłych gości przywitał Dyrektor CKR pan Mariusz Smolicha
zapowiadając przygotowany specjalnie
na tę uroczystość koncert pt. „Młodość
przychodzi z wiekem” w reżyserii Krystyny Smolicha, inspirowany piosenką
literacką zawsze aktualną, mówiącą
o życiu, jego sensie, o przemijaniu, o tym
co jest najważniejsze w życiu, czyli o młodości, która przychodzi z wiekiem. Dyrektor stwierdził, że właśnie tę młodość
widzimy patrząc na naszych Jubilatów
ubranych w piękne stroje ludowe.
W koncercie wystąpili wokaliści: Edyta
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Ciechomska, Piotr Czaplicki, Mariola
Orłowska, Krystyna Smolicha, Grażyna
Troniarz oraz zespół wokalny „Seniorki”,
a także dyrektor Mariusz Smolicha.
W dalszej części uroczystości pan Wójt
Andrzej Zaręba złożył gratulacje zespołowi za 20 lat wspaniałej pracy i życzył
wielu dalszych sukcesów oraz podarował
kosz pięknych, czerwonych róż. Następnie pan Wójt i pan Dyrektor wręczali
członkom zespołu pamiątkowe życzenia
i statuetki, a pani Barbara Turek w imieniu Klubu Seniora w Raszynie kwiaty.
Na scenę poproszono byłych członków
zespołu: Barbarę Wiśnik, Mariannę Klocek, Helenę Kazubek, Zofię Bańburską,
Alinę Wolską-Gryba, Stanisława Marszał,
Mariana Gut i Włodzimierza Powarycz,
którym podziękowano za pracę w zespole.
Teresie Hermanowicz, Stanisławie Karaś
i Henrykowi Pyć przekazano podziękowania w ich domach. Podziękowano również
poprzedniemu instruktorowi panu Fryderykowi Babińskiemu. Następnie wystąpiły
zespoły: „Fal-Canto” oraz Rybianie.
Przed koncertem jubilatów serdeczne
podziękowania składali przedstawiciele wielu grup związanych z zespołem,
a następnie pani Krystyna Strzeżek opowiedziała o pracy zespołu, jego osiągniętych sukcesach oraz o swojej działalności
dla niego.
Nadszedł wreszcie czas na występ
„Barw Jesieni”, które zaśpiewały wiele
wspaniałych i różnorodnych piosenek.
Po koncercie na scenę weszli byli członkowie zespołu, pan Andrzej Zaręba, pan

Mariusz Smolicha, pani Krystyna Smolicha, pani Barbara Turek oraz zespoły
„Fal-Canto”, „Rybianie” i „Seniorki”, którzy
wspólnie, pod dyrekcją Edyty Ciechomskiej i z akompaniamentem Piotra Piskorza zaśpiewali piosenkę „Ale to już było”.
Kolejnym punktem programu był
słodki poczęstunek przygotowany przez
członków zespołu oraz Zarząd Klubu
Seniora z Raszyna. Wspaniałe torty były
prezentami od Wójta Gminy Raszyn
i Dyrektora Centrum Kultury. W Galerii wystawione były puchary i statuetki
zdobyte przez zespół na konkursach
i festiwalach. Reszta wieczoru upłynęła
na delektowaniu się słodkościami i owocami, na miłych pogawędkach i na robieniu pamiątkowych zdjęć przez członków
zespołu i ich gości.
Zespół „Barwy Jesieni” wraz z instruktorami składa serdeczne podziękowania
za gratulacje i miłe życzenia, otrzymane
upominki i piękne kwiaty, a także za
wspaniałą atmosferę uroczystości jubileuszowych: panu wójtowi Andrzejowi
Zarębie, Dyrekcji i pracownikom CKR,
Zarządowi Klubu Seniora z Raszyna,
zespołom:
„Fal-Canto”, „Rybianie” i „Seniorki”,
panu Michałowi Śniadowskiemu, a także
wszystkim przybyłym gościom. Szczególne podziękowania kierowane są
do pani Krystyny Smolicha, reżysera koncertu-niespodzianki oraz do artystów biorących udział w tym spektaklu.
Izabela Makarska członek zespołu „Seniorki”

Barwy Jesieni AD 2019. Fot. M. Wieteska

Program artystyczny przygotowany przez CKR. Fot. M. Wieteska

Zespół Barwy Jesieni i przyjaciele. For. M. Wieteska

Występ Zespołu Barwy Jesieni. Fot. M. Wieteska
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DOFINANSOWANIA

PLAC ZABAW NA NOWO

*****

24 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Wójt Gminy pan
Andrzej Zaręba i Skarbnik pani Lilianna
Kłos podpisali umowę o dofinansowanie
projektu pn. „Zagospodarowanie terenu
części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn”.
Złożenie wniosku o dofinansowanie
było możliwe dzięki współpracy naszej
gminy w ramach Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.
Dofinansowanie wynosi 656.249 zł.
czyli 63,63% kosztu całego projektu,
pochodzi ze środków unijnych w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW
na lata 2014-2020.
W ramach projektu zostanie wykonane
zagospodarowanie terenu i powstanie

Plac zabaw do przebudowy

nowoczesne miejsce wypoczynku dla
mieszkańców naszej gminy, zarówno
dla dzieci i młodzieży, jak również całych
rodzin i osób dorosłych. Ogródek Jordanowski jest usytuowany przy Centrum
Sportu w Raszynie, na tyłach basenu,
w niedalekiej odległości od terenów sportowych. Alejki Ogródka w sposób naturalny łączą się z Parkiem Raszyńskim.
Na placu wydzielone zostaną strefy
o odmiennym charakterze:
– strefa zabawowa morska wyposażona
m.in. w statek z wieżą, skałki wspinaczkowe, zostanie tam także zaadaptowana
istniejąca plaża i oddzielona drewnianym
podestem,
– strefa zabawowa archeologiczna wyposażona m.in. w urządzenia zabawowe
o formie dinozaurów,
– strefa ogólna ruchowa dla dzieci

starszych z urządzeniami typu huśtawki,
karuzele, balansady,
– strefa dla dzieci najmłodszych z domkami zabawowymi, bujakami,
– strefa dla młodzieży i dorosłych m.in.
z STREET WORKOUT z zestawem fitness
składającym się z pionowych i poziomych poprzeczek na różnych wysokościach, przejść oraz drabinek i poręczy
do ćwiczeń.
Na placu zabaw zaprojektowana jest
kolorowa nawierzchnia poliuretanowa
oraz przy siłowni nawierzchnia żwirowa
wodoprzepuszczalna. Teren zostanie
wyposażony w siedziska plenerowe krajobrazowe w kształcie kamienia/lawy, ławki
z oparciem i bez. Wykonane zostaną
nasadzenia traw ozdobnych, drzew oraz
odtworzenie i renowacja trawników.

Nowy plac będzie otwarty

Plac przy basenie

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE
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INWESTYCJE

DODATKOWE POŁĄCZENIE GROCHOLIC
Z RASZYNEM
Jesienią tego roku mieszkańcy Grocholic uzyskają
bardzo wygodne połączenie z Raszynem poprzez
wykonywane właśnie przedłużenie ulicy Zacisze
i połączenie jej z ulicą Waryńskiego.
KTO, CO I ZA ILE
Wybranie wykonawcy połączenia ulic Waryńskiego i Zacisze nie było łatwe ze względu
na rosnące ceny i brak firm na rynku budowlanym.
Po kilku przetargach, dopiero wiosną 2019 roku,
wybrano konsorcjum – Planeta Sp. z o.o. z WarRadna Ewa Surmacz oprowadza po budowie
szawy, które za 3 121 769,63 zł podjęło się wykonania prac do 30.11.2019 roku. Uzyskana cena jest prawie dwukrotnie wyższa od kosztorysowej.
Dla nowo powstałego fragmentu ulicy o dł. 355 m zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m
wraz z odwodnieniem, chodniki z kostki betonowej, zjazdy do posesji, parkingi, oświetlenie
i ścieżkę rowerową. W poprzek ulicy, pod spodem, nowo wybudowanym przepustem przepływać będą wody Kanału Opaczewskiego.
Jest to pierwszy etap przebudowy tych ulic. W przygotowaniu są: przebudowa ulicy Waryńskiego od ulicy Zacisze do Traktu Grocholickiego oraz ulicy Zacisze do ulicy Godebskiego.

Zbrojenie dna przepustu

TROCHĘ HISTORII – mówi radna Ewa Surmacz
Głównym mankamentem mieszkania na Grocholicach jest złe skomunikowanie tej części gminy z
Raszynem po zachodniej stronie Alei Krakowskiej. Szkodzi to zarówno mieszkańcom jak i firmom.
Oczywiście można tam się dostać siecią wąskich uliczek, jest to jednak uciążliwe zarówno dla właścicieli domów jak i kierowców zmierzających do Grocholic. My samorządowcy od dawna staraliśmy
się zmienić tę sytuację. Dobijałam się o to ja, Basia Hejczyk, Basia Turek oraz sołtysi Andrzej Szeląg
i Basia Rusnak, jednak z różnych przyczyn było to dotąd niemożliwe. Na początku ostatniej kadencji
Zachować tę zieleń
musieliśmy ustąpić, jak większość radnych na rzecz budowy szkoły w Ładach, Przedszkola na Poniatowskiego, Hali Sportowej, czy Austerii. Mieliśmy świadomość, że jeśli teraz tych obiektów nie wybudujemy, to następna szansa pojawi się nieprędko. Ostatecznie jednak pod koniec tej kadencji wywalczyliśmy swoje i pod wpływem
naszych argumentów Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na budowę odcinka ulicy Zacisze stanowiącego oczekiwane połączenie.
Martwię się teraz o drzewa rosnące nad kanałem, aby nie zostały uszkodzone w czasie budowy i o sam kanał, który musi być
czyszczony z zarośli. Gdy zostaną zrealizowane następne etapy przebudowy powstanie piękny trakt.
Nie sposób się nie zgodzić z radną, to będzie bardzo piękna ulica.

JANKI – KANALIZACJA
Z PRZYGODAMI
Nareszcie widać koniec epopei pod tytułem „budowa
kanalizacji w ulicach Godebskiego i Poniatowskiego
przerwana bankructwem firmy”. Ulica Godebskiego jest
już odnowiona w przeważającej części. Z blisko dwóch
kilometrów do przebudowy pozostała do ułożenia jedna
szósta. Pod jezdnią z dwukolorowej kostki ułożono kanalizację sanitarną i deszczową. Teraz dopasowywane są
wjazdy do posesji. Po zakończeniu przebudowy Godebskiego ekipy budowlane przeniosą się na ulicę Poniatowskiego. Po tym co wykonali dotąd można sądzić, że efekt
ich pracy zadowoli mieszkańców.
Nawierzchnia na Godebskiego
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Niedaleko do końca ulicy
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AUSTERIA
Na dachu Austerii zakończono prace blacharskie i założono instalację odgromnikową. W mansardach zamontowano już wszystkie okna. Prawdopodobnie, gdy ten Kurier dotrze do państwa
domów również na piętrze zamontowane zostaną okna. Niewiele
zostało do zrobienia. Austeria jest już w tym stadium odbudowy,
że usunięto rusztowania i dzięki temu możemy podziwiać elewacje. Pyszni się kolorem i ozdobnymi detalami odtworzonymi
z wielką pieczołowitością. Pokryta jasną farbą odbija od zieleni
i szarości otoczenia. Można uznać, że w Austerii zakończono
odbudowę bryły głównej. Prace teraz koncentrują się wewnątrz
przy układaniu posadzek, montażu okien i wyposażaniu wnętrza w stałe elementy, a na zewnątrz przy pracach porządkowych.
W piwnicach wypełniane są otwory po zmurszałych cegłach
i kończone prace instalatorskie.
Austeria wizytówka Raszyna

Austeria elewacja ogrodowa

Austeria elewacja południowo zachodnia

Wjazd dla dyliżansów otwarty
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EKOLOGIA

W TROSCE O JAKOŚĆ POWIETRZA

dofinansowanie zewnętrzne dla Gminy Raszyn

Dnia 25 lipca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane dwie umowy
o dofinansowanie dla Gminy Raszyn: pierwsza na zakup 50 sztuk oczyszczaczy powietrza w wysokości 75.000 zł, druga na zakup mobilnego laboratorium z analizatorem
pyłu oraz drona badającego skład dymu z kominów 130.000 zł. Oba dofinansowania
stanowią 50% przewidywanych kosztów zakupu sprzętu.
Korzystając z tych pieniędzy planujemy
do 31 października 2019 roku zakupić
50 sztuk profesjonalnych oczyszczaczy
powietrza dla szkół i przedszkoli oraz
świetlicy środowiskowej i ogniska wychowawczego. Dzieci spędzają tam sporo
czasu na zabawie, odpoczynku i nauce.
Warto by przebywały w czystym i bezpiecznym środowisku.

Gmina Raszyn leży na terenach, na
których stwierdzono występowanie
przekroczeń poziomów dopuszczalnych
pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5. Realizując zadania własne z zakresu ochrony środowiska, Gmina
prowadzi szeroko zakrojone działania
z zakresu zwalczania procederu spalania
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odpadów. W ramach uzyskanego dofinansowania planujemy do 31 października 2019 roku zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu czyli
smogobusa oraz drona badającego skład
dymu z kominów. Posiadanie własnego
sprzętu umożliwiającego prowadzenie
pomiarów zanieczyszczeń (w tym tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, siarkowodór, pyły PM2,5 / PM10)
znacząco zwiększy efektywność działań
Gminy Raszyn w tym zakresie.

ŚWIETLICA W RYBIU

„Dziewczyny Trzeciej Wiosny”

Dziewczyny Trzeciej Wiosny. Fot. M. Kaiper

Ostatnim wydarzeniem przed rozpoczęciem wakacji był w Świetliku gościnny
występ grupy teatralno-kabaretowej
„Dziewczyny Trzeciej Wiosny” z Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Spektakl „Warszawianki”, w reżyserii
Jakuba Lasoty gorąco oklaskiwali nasi
widzowie. Widać było, że wzajemna sympatia aktorek i reżysera owocuje humorem z najwyższej półki połączonym

z dystansem do siebie i świata. „Dziewczyny Trzeciej Wiosny” znane są nie tylko
w Warszawie, ale i u nas, stąd zaproszenie na specjalne życzenie wielu osób.
Pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie,
ponieważ w każdym sezonie kulturalnym zespół pokazuje przynajmniej dwa
programy artystyczne. Wcześniej były:
„Razem cieplej! Czyli cuda i diwy w jednym akcie.”, „Koncert Życie – i wesoło ma
być!”, „Na górze róże… czyli heca w biurze!” i jeszcze wiele innych. A teraz „Warszawianki”, których premiera odbyła się 12
czerwca 2019 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury „Włochy”.
Małgorzata Kaiper

LATO W ŚWIETLIKU
W tym roku, podobnie jak w poprzednich
latach świetlikowe wakacje obfitowały
w różne atrakcje. Dwa razy w tygodniu
basen, raz wycieczka autokarowa. Nawet
wtedy, gdy dzieci spędzały czas na terenie – Panie: Justyna i Sylwia, organizowały
im ciekawe zajęcia.
BAŚNIOWE SADY KLEMENSA
Pierwsza wycieczka zaprowadziła dzieci
w niezwykłe miejsce: do rodzinnego
parku rozrywki i wypoczynku położonego w pobliżu Rawy Mazowieckiej
nazwanego tajemniczo Baśniowe Sady
Klemensa. Tam dzieci mogły podziwiać
jabłonie pełne owoców, krzaki agrestu,

Gra terenowa. Fot. J. Paczkowska

GRA TERENOWA
Dwie drużyny, 100 numerków poprzyczepianych w najmniej spodziewanych
miejscach, plansza ze 100 polami rozrysowana na placu zabaw. I dzieci biegające
z lekkim oszołomieniem po całym terenie, bo nie tylko musiały znaleźć właściwe
numerki, ale jeszcze wykonać zadania
specjalne. Mnóstwo zabawy, śmiechu
i tajemniczości – czyli tego, co dzieci lubią
najbardziej.
Przed nami ZOO, Dynioland, Magiczne
Ogrody i Kolorado.
Małgorzata Kaiper

Jazda kolejką po Baśniowych Sadach Klemensa.
Fot. J. Pacczkowska

Baśniowe Sady Klemensa. Fot. J. Paczkowska

Czasem trzeba poleniuchować. Fot. M. Kaiper

miododajne zioła, las brzozowy i iglasty,
a wszystko na terenie o pow. ponad 5 ha.
To niezwykłe miejsce, gdzie dzieciaki
zobaczyły różne oblicza natury: drzewa
owocowe obfitujące w czerwone soczyste jabłka, krzaki owocowe tj. agrest, miododajne zioła, las brzozowy i las iglasty
pachnący świerkami. Jeździły kolejką,
na karuzeli, uciekały przed strachem
i bawiły się z animatorami. Trochę przeszkadzał im deszcz, ale wróciły do Świetlicy pełne dobrych wrażeń i wspomnień. „Było super” – mówiły. Następna
wycieczka za tydzień.

Kolejka objechała cały teren. Fot. J. Paczkowska

Na karuzeli. Fot. J. Paczkowska
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PRZEDSZKOLA

„Łączy nas sport i zabawa” – czyli II Międzyprzedszkolny
Turniej Sportowy na „Wyspie Skarbów”
Nauczyciele Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” wiedzą, że ruch jest naturalną
potrzebą dziecka, że jest ważny dla jego prawidłowego rozwoju psychofizycznego.
W trakcie zabaw ruchowych maluchy nabywają umiejętność współpracy oraz
uczą się zdrowej rywalizacji.
MIĘDZYPRZEDZKOLNY
TURNIEJ SPORTOWY
„Wyspa Skarbów” jako przedszkole o profilu sportowym, zorganizowało w czerwcu
Międzyprzedszkolny Turniej Sportowy
„Łączy nas sport i zabawa”. Celem imprezy
było upowszechnianie zdrowego stylu
życia, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, wdrażanie do współdziałania i pracy zespołowej, ale także
integracja przedszkoli gminy Raszyn.
Dzięki życzliwości pana Andrzeja Niedbały, dyrektora Szkoły Podstawowej
w Raszynie, impreza odbyła się na terenie sąsiadującego z nami boiska szkolnego. Zaproszenie przyjęły przedszkolaki ze wszystkich gminnych przedszkoli.
W turnieju nie było wygranych ani
przegranych, dzięki czemu dzieci chętnie
brały udział we wszystkich konkurencjach
i wzajemnie się dopingowały. Atrakcyjność zawodów podniosło to, że odbywały się w świecie dobrze znanych bajek.
Grupa cheerleaderek z „Wyspy Skarbów”,
zaprezentowała przygotowany na tę
okazję dopingujący zawodników układ
taneczny opierający się na programie
Zumba Kids. Były też specjalne konkurencje dla opiekunek naszych małych
sportowców.

Do biegu ruszyła grupa Żółwiki

niezastąpiony pan Paweł Szewczyk na
co dzień prowadzący zajęcia sportowe
w naszym przedszkolu, imprezę poprowadziła pani Agnieszka Gańska – nauczyciel z naszej placówki.
SPRINTEM DO MARATONU
Przedszkole uczestniczy również w ogólnopolskich projektach sportowych. Między innymi, w dniu 21 maja w raszyńskim
parku, nasi wychowankowie wzięli udział
w akcji „Sprintem do maratonu” pod
patronatem miesięcznika Bliżej Przedszkola. Wykonaliśmy zadanie w 100%,
gdyż w biegu uczestniczyły wszystkie

Najmłodsi sportowcy z Wyspy Skarbów

dzieci, dzięki czemu nasz wynik wyniósł
22 920 metrów. Za udział w akcji każde
dziecko zostało nagrodzone medalem,
a grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
ZUMBA KIDS
W czasie gdy nasi wychowankowie
wypoczywają korzystając z zasłużonych
wakacji, my już planujemy kolejny rok
szkolny, a w nim nowe atrakcyjne zajęcia sportowe. Od września, oprócz zajęć
tanecznych, judo, gimnastyki korekcyjnej
i baletu ruszą regularne zajęcia Zumba

Bardzo dziękujemy wszystkim opiekunom dzieci i dyrektorom placówek za
miłe i pełne pozytywnych, sportowych
wrażeń spotkanie, a pani Katarzynie Klimaszewskiej, Dyrektor Centrum Sportu
za obecność i ufundowanie sportowych
trofeów. Dziękujemy też firmie Usługi
Edukacyjne „Syrena” Rafała Tarnowskiego
za sponsorowanie nagród rzeczowych.
Nad przebiegiem konkurencji czuwał
14
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Hura! Wiemy już wszystko i jesteśmy gotowy
do działania!

Kids, które poprowadzi wykwalifikowana
instruktorka. Program łączy ze sobą ruch
i muzykę i jest doskonałym wstępem do
rozwijania aktywności fizycznej, uzdolnień tanecznych jak i przełamywania
wszelkich barier i kompleksów. Zumba
Kids to ćwiczenia i taniec, promocja zdrowego trybu życia, nauka szacunku, pracy
zespołowej, odpowiedzialności i zaufania.
Podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji,
równowagi, kształtują i rozwijają kreatywność, samodyscyplinę oraz pamięć.
Taka forma ruchu znakomicie kształtuje
świadomość swojego ciała, pobudza
pracę mózgu i tym samym ma korzystny
wpływ na rozwój intelektualny dziecka.
NORDIC WALKING
Kolejną formą sportowego działania będą
zajęcia Nordic Walking dla dzieci. Poprowadzi ją nasza kadra, która uzyskała
europejski certyfikat Trenera Nordic
Walking podczas szkolenia przez Firmę
LEKI. Marsz z kijkami poprawia kondycję
fizyczną i dotlenienia organizm. Jest idealny dla dorosłych i dzieci z problemami
ortopedycznymi, koordynacją ruchową
czy nadwagą. W przedszkolu, kije mogą
być też używane do przeróżnych ćwiczeń
siłowych i rozciągających, można również
ćwiczyć w parach, co sprawia dzieciom
dużo radości i zabawy.

Joanna Lis, nauczycielka Przedszkola Nr 3
w Raszynie „Wyspa Skarbów”

Nasze małe cheerleaderki

AKTUALNOŚCI

300+

Wójt Gminy Raszyn przypomina, że
ruszył kolejny program rządowy „Dobry
Start”. To 300 zł wsparcia wypłacanego
raz w roku wszystkim uczniom. Jest to
inwestycja państwowa w edukację polskich dzieci.
Wnioski można składać już od 1 lipca.
Świadczenie dobry start przysługuje raz
w roku dla dzieci rozpoczynających rok
szkolny do ukończenia przez nie 20. roku
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają je do ukończenia
przez nie 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć
wniosek. Może to zrobić mama lub tata
dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny
dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane
przez te same instytucje, które realizują
obecnie świadczenie wychowawcze
w ramach programu „Rodzina 500+”.

Setna rocznica
powstania
Policji Państwowej

odebrali awanse na wyższy stopień policyjny, a wśród nich komendant komisariatu policji w Raszynie Pan Konrad
Łuczyński, który został mianowany na stopień nadkomisarza. Gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów w imieniu mieszkańców Raszyna złożył Komendantowi Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

Ochrona powietrza
bliżej mieszkańców

Zadbajmy o nasz kawałek nieba, walczmy
o czyste powietrze.
Aby przybliżyć ten cel 11.07 Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba w imieniu
Gminy Raszyn podpisał porozumienie
na wspólną realizację programu Czyste
Powietrze z Panią Prezes WFOŚiGW Anną
Król oraz z Ministrem Ochrony Środowiska Henrykiem Kowalczykiem. Jak stwierdził wójt w najbliższym czasie w urzędzie
gminy powstanie punkt obsługi wnioskodawców. Wyraził też nadzieję, że razem
wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków
zostaną zrealizowane szybciej niż do tej
pory.

Zastępca Prezydenta
Pruszkowa
w Raszynie

W dniu 14 lipca w Brwinowie odbyły się
uroczystości związane z tegorocznym Świętem Policji oraz 100 rocznicą
powstania Policji Państwowej. W czasie
uroczystego apelu wyróżnieni policjanci

zależy na wykorzystaniu szansy jaką
daje program rządowy przeznaczając
w tym celu znaczne środki finansowe.
Wójt Andrzej Zaręba podsumował spotkanie następującymi słowami: „tworząc
połączenia pomiędzy Raszynem i Pruszkowem łączymy mieszkańców i poszerzamy możliwości wykorzystania lokalnego transportu publicznego.”

Chwała Bohaterom!
W niedzielę 28 lipca Wójt Gminy Raszyn
w towarzystwie Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, radnego Sejmiku
Mazowieckiego Michała Pruszyńskiego,
Pani Aurelii Zalewskiej reprezentującej Michałów oraz zastępcy prezydenta
Pruszkowa Konrada Sipiery wziął udział
w uroczystościach, które odbyły się
w Pęcicach przy Pomniku – Mauzoleum
Żołnierzy Armii Krajowej. Po apelu poległych, Wójt w imieniu mieszkańców
naszej gminy złożył wieńce.

Dnia 10 lipca zawitał do Raszyna Zastępca
Prezydenta Pruszkowa pan Konrad
Sipiera.
Punktem głównym spotkania był
temat nowych połączeń autobusowych
pomiędzy naszymi gminami. Jest to
pierwsze spotkanie na temat rządowego
programu odtworzenia połączeń autobusowych na terenie kraju. Obu gminom
KURIER RASZYŃSKI NR 101/2019 | WWW.RASZYN.PL
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PAMIĄTKA Z WAKACJI:
WARSZTATY DLA DZIECI
13 września o 17:00 dzieci w wieku 7-12 lat
zapraszamy do naszej czytelni (biblioteka główna, ul. Poniatowskiego 20)
na wyjątkowe warsztaty, podczas których wykonamy magnesy na lodówkę
i zakładki do książek. Naszym surowcem
będą materiały pozyskane z natury (piasek, drobne kamyczki, muszelki, suszone
płatki kwiatów, kawałki kory, listki itp.)
oraz papier makulaturowy. Można też
przynieść własne materiały. Z racji ograniczonego miejsca w czytelni, obowiązują
wcześniejsze zapisy: info@bibliotekaraszyn.pl oraz 22 720 03 81.

POCIĄG DO KSIĄŻEK:
SPOTKANIA DLA DZIECI
Biblioteka uczestniczy w pilotażowej
edycji projektu „Para-buch! Książka
w ruch!”, realizowanej przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
we współpracy z niemiecką fundacją
Deutsche Telekom Stiftung w stu bibliotekach z całej Polski. Projekt ten w nowatorski sposób łączy promocję książki
popularnonaukowej, rozbudzanie wśród
młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Przeszkoleni

16

bibliotekarze i wolontariusze poprowadzą z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin
STEM (nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, matematyki). Spotkania
w naszej bibliotece odbywać się będą
pod nazwą „Pociąg do książek” od września 2019 do stycznia 2020 i będą organizowane dla dwóch grup wiekowych –
dzieci w wieku 3-6 lat i 7-10 lat. Będą to
zarówno warsztaty dla uczestników indywidualnych, zgłoszonych przez rodziców
lub opiekunów, jak i dla grup zorganizowanych (z przedszkoli i szkół). Przy
projekcie współpracuje z nami Karolina
Obrzut, literaturoznawczyni, filolożka,
autorka bloga poświęconego literaturze
dziecięcej „Dżin z tomikiem”.
Szczegółowe tematy i terminy zajęć
pojawią się na naszej stronie www.
bibliotekaraszyn.pl.

rozellach królewskich, pennant, bladogłowych, czarnogłowych, białolicych,
czerwonoczelnych, mnichach nizinnych,
modrolotkach żółtych, nimfach, świergotkach i papużkach falistych. Dowiedzieliśmy się m.in. czym można papugi
karmić, jak rozróżnić samca i samicę,
jakie zachowania papug mogą świadczyć o tym, że nie są zdrowe. Uczestnicy
spotkania mogli także pogłaskać niektóre
z przywiezionych papużek oraz sprawdzić
swoją wiedzę w papuzim quizie. Wybraliśmy też wspólnie imiona dla dwóch papuzich pisklaków: Rio i Czesio. Serdecznie
dziękujemy Oliwierowi za ciekawą opowieść, a licznym uczestnikom spotkania
za aktywny udział. Spotkanie zostało
zorganizowane przez Filię w Jaworowej
i Ognisko Wychowawcze w Jaworowej.

KOLOROWY ŚWIAT PAPUG
2 lipca w Jaworowej odbyło się kolejne
spotkanie z cyklu „Młodzi z pasją”.
Naszym gościem był Oliwier Kolmus,
pasjonat hodowli papug, mieszkaniec
Jaworowej. Oliwier opowiadał o swojej pasji oraz o różnych gatunkach tych
bajecznie kolorowych ptaków, m.in.
aleksandrettach obrożnych i wielkich,

KURIER RASZYŃSKI NR 101/2019 | WWW.RASZYN.PL

Wybieramy imiona dla papuzich piskląt.
Fot. W. Kucewicz

FESTYN W ŁADACH

Piknik sołecki w Ładach
W sobotę , 6 lipca, we wsi Łady przy pięknym i zadbanym stawie odbył się pierwszy piknik sołecki. Przygotowaliśmy
wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych uczestników: dmuchańce, malowanie twarzy, szkółka wędkarska, pokaz
pierwszej pomocy, bieg terenowy, konkursy sportowe min: jazda na rolkach,
skok w workach, ping pong. Gospodynie

i gospodarze z sołectwa zadbali o bogatą
ofertę kulinarną. Na koniec uczyliśmy się
tańczyć wspólnie z Mają Klimaszewską.
Każda konkurencja nagradzana była
medalem. Wielką atrakcją okazał się
bieg terenowy z przeszkodami, z twarzy
dzieci nie schodził uśmiech, a Rodzice
mocno kibicowali swoim pociechom.
Składam serdeczne podziękowania za

zaangażowanie w organizacji pikniku:
sołectwu Łady, KGW SQŁAD, Kołu Wędkarskiemu, strażakom z Falent jak również Wójtowi Andrzejowi Zarębie, jego
zastępcy Michałowi Kucharskiemu, radnej Katarzynie Klimaszewskiej i Jarosławowi Aranowskiemu za wsparcie i udział
w evencie. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku. Beata Boros-Bieńko – sołtys Ład
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WYDARZENIA

Ogólnopolska Konferencja Akademii Pływania Niemowląt
oraz wykładowcy z Portugalii w Centrum Sportu Raszyn

Dzięki uprzejmości oraz przy współpracy z Centrum Sportu Raszyn w Raszynie w dniach 15-16 czerwca br. odbyły się
warsztaty dla instruktorów PSPN (Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt). Naszymi gośćmi byli Carlo
Santos oraz Eduarda Santos z Portugali.
Oboje są nauczycielami akademickim
i wykładowcami na tamtejszym uniwersytecie oraz na międzynarodowych konferencjach i szkoleniach. Uczestnikami
konferencji byli specjaliści z tematyki
dotyczącej pływania dzieci i niemowląt.
Od 2006 roku badają jakie warunki otoczenia pozwalają dzieciom na budowanie

swoich kompetencji pod wodą. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 instruktorów
z całej Polski.
AKADEMIA RUCHU
Nasze spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze i bardzo komfortowych
warunkach. Akademia Ruchu, którą prowadzimy należy do WABCswim (World
Aquatic Babies & Children – światowej
organizacji pływania niemowląt i dzieci).
Akademia Ruchu jest patronacką szkołą
Polskiego Stowarzyszenia Pływania
Niemowląt (PSPN), jedynej w Polsce
organizacji, która opracowała program

doszkalania instruktorów pracujących
z dziećmi. Z Centrum Sportu Raszyn
i raszyńską pływalnią związani jesteśmy
od ponad 10 lat. W weekendy prowadzimy zajęcia pływania dla niemowlaków.
Uczestnikami zajęć są już nawet 3 – miesięczne dzieci
Konferencja pokazała nam nowe możliwości dydaktyczne, które w pełni wykorzystamy od września na zajęciach pływania dla najmłodszych. Bardzo serdecznie
dziękujemy Dyrektor Centrum Sportu
Raszyn Pani Katarzynie Klimaszewskiej
za możliwość przeprowadzenia szkolenia
dydaktycznego w nowej sali konferencyjnej CSR oraz szkolenia teoretycznego na
pływalni. Na pewno jeszcze nie raz skorzystamy tej wspaniałej bazy dydaktycznej jaką jest sala konferencyjna Centrum
Sportu Raszyn. A z najmłodszymi pływakami Akademii Ruchu zobaczymy się
już we wrześniu na basenie w Raszynie
na kolejnej już edycji zajęć.
Magdalena Dąbrowska, vice Prezes PSP,
Akademia Ruchu

Akcja Lato w Szkole Podstawowej w Raszynie
W tym roku akcja „Lato w szkole”
w Szkole Podstawowej w Raszynie trwała
od 24 czerwca do 5 lipca, a wzięło w niej
214 uczniów w wieku od 6 do 15 lat.
90 osób tj. dzieci z grup zerowych oraz
z klas I – IV przebywały pod stałą opieką
wychowawców w godzinach 7:00 – 16:30.
Uczniowie z klas starszych mieli
do wyboru dwie bezpłatne oferty: zajęcia sportowe komputerowe, obydwa przy
wsparciu nauczycieli.
Podobnie jak w ubiegłych latach dzieci
uczestniczyły w wielu ciekawych imprezach oraz wyjazdach. Znakomicie bawiły
się w Kolorado. W Cinema City w Jankach
obejrzały filmy: „Pokemony” i „Sekretne
życie zwierzaków 2”. Duże zainteresowanie
wzbudziło zwiedzanie Muzeum Starożytnego Hutnictwa oraz Muzeum Karykatury.
Dzieci odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne Gongolino, gdzie obserwowały zachowanie zwierząt hodowlanych
i wykonywały ozdoby z siana. Miały także
okazję spotkać okazy egzotyczne podczas
wycieczki do warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Atrakcyjnie spędzały też czas
18

w budynku szkoły. Dzieci brały udział
w grach i zabawach integrujących grupy,
w warsztatach umożliwiających samodzielne tworzenie przedmiotów z gliny.
Obejrzały spektakl „Pan Twardowski”
przygotowany przez Studio Małych Form
Teatralnych. Dzięki artystom mogły
na chwilę przenieść się w świat cyrku,
natomiast zajęcia połączone z praktyką pozwoliły im poznać tajniki magii.
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Dziękuję całemu zespołowi nauczycieli za ogromne zaangażowanie podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej,
organizację konkursów, zawodów sportowych, przygotowanie ciekawych zajęć.
Dziękuję także dzieciom, które pełne
entuzjazmu uczestniczyły w akcji” Lato
w szkole”, życząc IM wspaniałych i bezpiecznych WAKACJI.
Grażyna Dąbek

MALI BOHATEROWIE

PIERWSZY OGÓLNOPOLSKI „BIEG MAŁYCH BOHATERÓW”
w Centrum Sportu Raszyn

Mali Bohaterowie – to wspaniałe dzieciaki, które mimo poważnych problemów
ortopedycznych starają się żyć równie
aktywnie jak zdrowe dzieci. Amerykański Instytut Paley’a to instytucja, odnosi
ogromne sukcesy w ich leczeniu i przywracaniu do aktywnego życia. Polska
Fundacja „Kochaj Życie” założona i prowadzona przez Panią Małgorzatę Nowotnik, mieszkankę naszej gminy, pomaga

polskim dzieciom w korzystaniu z programu Instytutu Paley’a.
Pierwszy Bieg Małych Bohaterów
w Centrum Sportu Raszyn to niezwykła
impreza zorganizowana przez Fundację
„Kochaj Życie”, dzięki której dzieci, ich
rodziny i najlepsi w Polsce lekarze ortopedzi szkoleni w Instytucie Paley’a spotkali
się, aby pokazać jak przekraczają bariery,
które wydają się być nieprzekraczalne.

Nasze Raszyńskie Centrum Sportu okazało się być doskonałym miejscem dla
tego typu imprezy. Patronat honorowy
objął European Institute Paley, Wojewoda
Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba. Patronat
medialny nad imprezą objęło TVP3 Warszawa, które było z nami przez cały czas
trwania eventu.
Biegamy, chodzimy, jeździmy i kroczymy w słusznym celu – tak brzmiało
hasło przewodnie dla ponad 150 małych
uczestników, dla których stanie na własnych nóżkach to wielkie wyzwanie, a czasem marzenie… Maluchy przez cały czas
trwania eventu na hali głównej w CSR
mogły integrować się we wspólnych zabawach, a rodzice w tym czasie korzystali
z porad najlepszych specjalistów ortopedów w Polsce. Specjalnie na zaproszenie
CSR i Fundacji „Kochaj Życie” do Polski
na ten event przyjechała asystent doktora
Paley’a Pani Bernadetta Piekło-Soja, która
była pod wielkim wrażeniem działalności Fundacji i jej małych podopiecznych.
Wielu z nich, po cyklu operacji, rehabilitacji i specjalistycznych zabiegów ortopedycznych, stanęło na własne nóżki, porzuciło ortezy, stabilizatory, ortopedyczne
kule, czy przestało korzystać ze specjalistycznych wózków. To wielkie przeżycia,
którymi rodzice z całej Polski mogli się
podzielić podczas pikniku. Celem spotkania było też zintegrowanie dzieci i rodziców, którzy rozsiani po całym kraju często
szukają kontaktu z rodzinami o podobnych wyzwaniach.
Punktem kulminacyjnym był „Bieg
Małych Bohaterów”, który zorganizowaliśmy w Parku na dystansie 300 metrów.
Jak wielka byłą radość maluchów, które
wzięły udział w rozgrywkach! Dla nas
wszyscy byli wygrani! A radości rodziców
nie było końca.
Liczę, że za rok Mali Bohaterowie
ponownie zawitają do CSR, a w imprezie,
którą zorganizujemy, uczestniczyć będzie
jeszcze większa grupa, samodzielnie biegnących dzieci. Pani Prezes Małgorzacie
Nowotnik bardzo dziękuję za powierzenie nam organizacji eventu i współpracę.
To dla nas wielka satysfakcja móc gościć
takich „Bohaterów” w Centrum Sportu
Raszyn i „robić sport” dla wszystkich!
Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska Dyrektor CSR
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