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KURIER
RASZYŃSKI
WOJEWODA MAZOWIECKI ZDZISŁAW SIPIERA

ZAINAUGUROWAŁ W RASZYNIE
PROGRAM #CzysteMazowieckie

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, jestem tak jak Pan mieszkanką Rybia. Z niepokojem
myślę o sezonie jesienno-zimowym i zanieczyszczeniu powietrza
przez spalane śmieci. Czy w czasie wiosny i lata podjął Pan jakieś
działania, dzięki którym niektórzy mieszkańcy przestaną palić byle
czym i nas truć? (imię i nazwisko znane redakcji)
Andrzej Zaręba: Szanowna Pani. Ma pani rację. W naszej gminie
jest kilka miejscowości szczególnie „zatruwanych” przez sąsiadów
spalających odpady. Dzieje się tak od wielu lat, ale rosnąca świadomość ekologiczna spowodowała, że od kilku lat przykładamy
do tego większą wagę. I słusznie, bo zdrowie mamy tylko jedno.
Wracając do sedna Pani pytania mogę powiedzieć, że jako gmina
w coraz większym stopniu dbamy o czyste niebo nad naszymi głowami. W latach ubiegłych zamontowaliśmy w 6 miejscach, na szkołach i przedszkolach, czujniki jakości powietrza. Z uwagi na tryb
zakupu (prawo zamówień publicznych) obsługują je dwie firmy,
z których każda nie tylko posługuje się swoim systemem pomiaru,
ale też uważa, że jej wyniki są najbardziej miarodajne. Tym niemniej wskazania obydwu pokazują, że w sezonie grzewczym normy
powietrza są przekraczane. Z tego względu wdrożyliśmy w ubiegłych latach kontrole pieców w domach zgłaszanych przez sąsiadów. Próbki popiołów poddawaliśmy analizie laboratoryjnej. W stosunku do części sprawą zajął się sąd. Sukcesem jest namówienie
jednego z mieszkańców Rybia do wymiany pieca na gazowy oraz
stopniowego sprzątania placu przy domu. Pisaliśmy o tym w jednym z numerów Kuriera.
W tym roku poszliśmy o kilka kroków dalej. Po pierwsze zakupiliśmy dron z laboratorium mobilnym, umieszczonym w specjalnym
autobusie, który będzie na bieżąco sprawdzał skład dymu lecącego
z komina. Niemal na bieżąco będziemy mieli informacje o spalanych produktach. Węgiel też daje ciemny dym, ale palenie nim jest
dozwolone. Sądzę jednak, że już świadomość takiej kontroli skłoni
do wrzucania odpadów do śmieci, nie do ognia.
Kolejne nasze działania to zakup 50 sztuk oczyszczaczy powietrza, które zostaną zamontowane w naszych placówkach oświatowych. Dzięki temu na pewno poprawimy jakość powietrza w salach
i klasach. Cały czas pomagamy mieszkańcom aplikować do programów wymiany starych pieców oraz docieplania domów. To wojewódzkie i rządowe programy, które powinny na przestrzeni lat
doprowadzić do radykalnej poprawy jakości powietrza w Polsce.
Prowadzimy też akcję edukacyjną. W ostatnim spotkaniu uczestniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Mam nadzieję, że już
tej zimy będzie miała Pani mniejsze kłopoty z uciążliwymi sąsiadami.
Ja również.
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Panie Wójcie, jesteśmy rodzicami dziecka, które chodzi do szkoły
w Raszynie. Prosimy o wyjaśnienie, bo z różnych stron przychodzą
inne wiadomości, kto decyduje o wyborze firmy cateringowej?
I cenach obiadów? (imię i nazwisko znane redakcji)
Andrzej Zaręba: Szanowni Państwo, w ostatnim czasie duże zainteresowanie mieszkańców, a zwłaszcza środowiska związanego ze
szkołami w naszej gminie, wzbudzała procedura wyłaniania firmy
przygotowującej obiady dla uczniów. Sprawy dotyczące dzieci i młodzieży wywołują zawsze dużo emocji, a co za tym idzie przepływ
nie zawsze sprawdzonych i rzetelnych informacji.
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Raszyn wyjaśniłem problem
grupie rodziców, którzy chcieli zmiany operatora, a nie wiedzieli, jak
mają tego dokonać. Otóż, do zadań własnych gminy należy dostarczanie bezpłatnych obiadów osobom wskazanym przez GOPS. Chodzi tu zarówno o dorosłych jak i dzieci. Na terenie naszej gminy to
zaledwie kilkadziesiąt posiłków. W przypadku pozostałych dzieci
nasze szkoły mają obowiązek udostępniać stołówki i pomieszczenia
przygotowane tak, aby wybrana firma mogła wydawać posiłki. Jednak nie musi to być ta sama firma, z którą podpisał umowę GOPS.
Przez wiele lat, znacznie wcześniej niż zostałem wójtem, zwyczajem w naszej gminie było, że wybrana firma cateringowa dostarczała
też obiady dla pozostałych dzieci, po to, żeby nie było między nimi
różnic. Chcieliśmy uniknąć stygmatyzowania uczniów biedniejszych.
Ale to nie jest przymus. Jeśli, jako rodzice, dojdziecie Państwo do
wniosku, że chcecie kupować obiady dla swoich pociech od innego
dostawcy, to możecie to zrobić. Wybór powinien być transparentny,
przeprowadzony na podstawie ofert złożonych przez wykonawców.
Dyrektor szkoły powinien, uwzględniając postulaty i sugestie rodziców lub ich reprezentantów w postaci rady rodziców, wyłonić firmę,
która wypełnia kryteria przedstawione w zapytaniu ofertowym.
Najlepsze jest powołanie odpowiedniej komisji, choć to nie wynika
z przepisów prawa. Oczywiście za funkcjonowanie szkoły odpowiada
dyrektor i to on musi zweryfikować wybraną firmę pod względem
odpowiednich uprawnień, ustalić normatywy posiłków, ich cenę, jak
również zasady korzystania ze stołówki i udostępnionych pomieszczeń. Obecny wykonawca wymówił umowę na dostawę posiłków
dla GOPS z końcem roku, zatem jest możliwość zawarcia przez GOPS
umowy z dostawcą wyłonionym przez Państwa.
Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze raz, że wójt nie zajmuje się organizowaniem i rozstrzyganiem przetargów na dostawę
obiadów w szkołach. Następuje to w wyniku działań rodziców
i dyrekcji placówki. Oczywiście wzajemne zrozumienie, niekiedy
kompromis, jest potrzebne dla sprawnego wyłonienia dostawcy
posiłków.

CZYSTE POWIETRZE NA MAZOWSZU

#CzysteMazowieckie – #CzysteRaszyńskie
25 września br. gminę Raszyn spotkało duże wyróżnienie. W Centrum Kultury Raszyn
Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki, rozpoczął kolejną edycję kampanii „Czyste
mazowieckie”. W wydarzeniu wzięli też udział: Anna Ewa Król, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Aurelia
Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty i Andrzej Zaręba, Wójt gminy Raszyn,
radni oraz wielu mieszkańców gminy zainteresowanych tematem.
Po happeningu wykonanym przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Raszynie, rozstrzygnięciu konkursu na najlepszą pracę plastyczną dotyczącą ekologii
i czystego powietrza, uczestnicy spotkania zgromadzili się w sali widowiskowej,
aby wysłuchać wypowiedzi na temat
programu.

Uroczyste posadzenie dębu. © J. Kaiper

#CzysteMazowieckie to proekologiczny program edukacyjno-informacyjny
skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, uczący dlaczego należy dbać o czystość powietrza i instruujący, co może
mieszkaniec może zrobić w tym zakresie, korzystając z rządowego, wojewódzkiego i gminnego wsparcia. Kampania

Heppenig młodzieży ze SP w Raszynie. © M. Kaiper

Wojewody Mazowieckiego wpisuje
się w rządowy program „Czyste Powietrze – zdrowy wybór!”. Zainaugurowany
w 2018 roku w Ministerstwie Środowiska, zakłada, że w ciągu 10 lat państwo
przekaże 109 mld zł właścicielom domów
jednorodzinnych, którzy podejmą trud
ograniczenia emisji gazów szkodliwych
dla zdrowia pochodzących z palenisk
pieców domowych oraz zmniejszą zużycie energii. O dofinansowanie i korzystne
pożyczki przeznaczone na wymianę pieców, okien, drzwi, bram garażowych, ocieplania ścian i dachów, zakładanie nowych
elewacji, mogą występować osoby, których nieruchomości kwalifikują się
do wymiany tych elementów oraz inwestorzy posiadający zezwolenie na budowę
domu jednorodzinnego.
W części oficjalnej Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki, krótko scharakteryzował sens, cel i historię kampanii.
Wskazał, że „Pierwsza odsłona kampanii
#CzysteMazowieckie pokazała zainteresowanie tematem wśród dzieci i młodzieży.”
Na zakończenie swojego wystąpienia
zaproponował hasło: „Pamiętajmy, że czyste powietrze to nasza wspólna sprawa”.
Anna Ewa Król Prezes WFOŚiGW
w Warszawie opowiedziała o realizacji i możliwościach skorzystania z rządowego programu „Czyste Powietrze”,
a Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty o udziale 50 szkół z Mazowsza w proekologicznej edukacji dzieci
i młodzieży.
Program #CzysteRaszyńskie zaproponował Andrzej Zaręba Wójt gminy
Raszyn, opowiadając o lokalnych inicjatywach proekologicznych: zakupie czujników, drona badającego dym z podejrzanych palenisk i smogobusa – mobilnego
laboratorium, w którym można badać
skład dymu. Powiedział, że włączenie
mieszkańców gminy do programu i skorzystanie z dofinansowań zmieni nie
tylko skład powietrza nad naszymi głowami, ale też uczyni naszą gminę piękniejszą i poprawi stosunki międzyludzkie. Występ artystyczny uczniów z klas 5i,

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego. © M. Kaiper

7f i 7d szkoły w Raszynie, prowadzonych
przez nauczycielkę Panią Małgorzatę
Kasprzak, spot informacyjny dotyczący
czystego powietrza i wykład multimedialny z częścią doświadczalną stanowiły kolejne punkty bardzo bogatego
programu. Na zakończenie uczestnicy
posadzili, na trawniku przed CKR dąb,
który na być świadectwem podjętych
działań proekologicznych.
W trakcie spotkania pracownicy
WFOŚiGW w Warszawie i Urzędu Gminy
Raszyn prowadzili punkt informacyjny
udzielając szczegółowych wiadomości
o możliwościach udziału mieszkańców
w rządowym programie „Czyste powietrze”. Kolejne spotkania odbędą się w Siedlcach, Radomiu, Płocku, Ostrołęce i Ciechanowie.
Jacek Kaiper

Rozmowy w kuluarach. © M. Kaiper
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OCZYSZCZACZE
POWIETRZA
W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH

Już w październiku do naszych szkół
i przedszkoli trafią oczyszczacze powietrza. 50 nowoczesnych i wydajnych profesjonalnych urządzeń będzie pracować
na jakością powietrza, którym oddychają
dzieci. Najlepszą ofertę w przetargu złożyła forma P.W. MULTIMAX Damian
Chwiejczuk z Zamościa. Koszt urządzeń,
które mają być dostarczone do 11 października to 92 500,00 zł. Program jest
dofinansowany z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019.

mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona pobierającego dym
z kominów, sprawdzenie czy w danej
nieruchomości spalane są odpady stanie
się banalnie proste. Nawet wtedy, gdy
zgłoszenie do urzędu gminy nie będzie
zawierało konkretnego adresu – „smogobus” łatwo ustali nieruchomość, z której
wydobywa się szkodliwy dym. To bardzo
skuteczne narzędzie do zwalczania procederu nielegalnego spalania odpadów
w paleniskach i zapobiegania smogowi.
Aparatura pomiarowa zainstalowana
w samochodzie oraz na dronie pozwoli
również na sprawdzanie ilości i rodzaju
zanieczyszczeń w powietrzu i podejmowanie przez urząd gminy Raszyn nie tylko
działań będących reakcją na zgłoszenia
mieszkańców, ale także działań prewencyjnych. Oprócz tego nadal będą prowadzone kontrole próbek popiołu z palenisk
budynków podejrzanych o spalanie nielegalnych materiałów i substancji.
Zakup „smogobusa” z dronem dofinansowany jest z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019. W przetargu
najkorzystniejszą ofertę złożyła SoftBlue
S.A. z Bydgoszczy za kwotę 244 551,43 zł.
Już jesienią „laboratorium na kółkach”
będzie w stanie podjąć interwencje.
Michał Kucharski, zastępca Wójta Gminy Raszyn

SPRZATANIE ŚWIATA

SMOGOWÓZ
SPRAWDZI CZYM
PALIMY W PIECACH

W połowie października do Gminy Raszyn
trafi nowoczesne, mobilne laboratorium
badające zawartość dymu unoszącego
się nad kominami. Dzięki zakupowi
4

20 września, jak co roku, placówki oświatowe i wychowawcze Gminy Raszyn przystąpiły do akcji „Sprzątanie świata – Polska” włączając się w międzynarodowy
ruch na rzecz ochrony środowiska Clean
up the World. Wywodzący się z Australii, zapoczątkowany w 1989 roku przez
Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza, dziś łączy blisko 40 mln.
wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. 5 lat później wprowadziła go do Polski Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji
Nasza Ziemia.
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Akcja „Sprzątanie świata – Polska” to
lekcja wspólnego dbania o środowisko –
nie śmiecenia i zbierania śmieci. W każdy
trzeci weekend września setki tysięcy
wolontariuszy w różnym wieku uczestniczy w działaniach promujących czyste
środowisko. Zbieranie śmieci, segregowanie, sadzenie drzew i krzewów, usuwanie dzikich wysypisk to tylko niektóre
formy wspólnego oczyszczania i poprawiania środowiska naturalnego. To akcja
integrująca mieszkańców, wychowująca
młodych i propagująca zasady wolontariatu. Po każdej akcji na świecie jest czyściej i rośnie wiedza o wartości i ochronie
środowiska naturalnego.
Małgorzata Kaiper

NOWY SYSTEM
SEGREGOWANIA
ODPADÓW
Od 1 stycznia 2020 r. nasza gmina przejdzie na system segregacji odpadów
komunalnych zapisany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).
Dotychczasowy system zostanie zastąpiony podziałem na następujące frakcje:
•• tworzywa sztuczne i metale –
do worka (lub pojemnika w budynkach
wielorodzinnych) koloru żółtego
•• papier – do worka (lub pojemnika
w budynkach wielorodzinnych) koloru
niebieskiego
•• opakowania szklane – do worka (lub
pojemnika w budynkach wielorodzinnych) koloru zielonego
•• odpady biodegradowalne – do worka
(lub pojemnika w budynkach wielorodzinnych) koloru brązowego
•• pozostałe odpady zmieszane będą
odbierane na dotychczasowych zasadach.
Dotychczas Urząd Gminy Raszyn rozpisał dwa przetargi na odbiór odpadów
z terenu naszej gminy od 1 stycznia 2020 r.
Żaden z nich nie doprowadził do wyboru
kontrahenta, ponieważ w pierwszym
nikt nie złożył oferty, a w drugim jedyna
złożona oferta znacznie przekroczyła
środki przewidziane na ten cel, co więcej jej wysokość była niezgodna z obowiązującymi przepisami. W związku
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z powyższym rozpisano trzeci przetarg,
w którym termin składania ofert upływa
30 września. Mamy nadzieją, że przyniesie rozstrzygnięcie. Niestety, obserwacja wzrostu cen w innych gminach
GMINA

z naszego powiatu i pozostałych powiatów otaczających Warszawę, każe przypuszczać, iż nastąpi znaczny wzrost
cen za odbiór odpadów komunalnych,
związany ze wzrostem kosztów odbioru

i zagospodarowania odpadów. Poniżej
podaję stawki, jakie obowiązują w 2019
roku w innych gminach.
Szymon Salach, Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej

SPOSÓB NALICZANIA

CENA ZA ODPADY SEGREGOWANE

CENA ZA ODPADY ZMIESZANE

PIASTÓW

za osobę

25,00 zł

44,00 zł

PIASECZNO

za osobę

27,00 zł

54,00 zł

RADZYMIN

za osobę

32,00 zł

64,00 zł

MARKI

za osobę

32,00 zł

67,50 zł

za osobę

33,80 zł

67,60 zł

PODKOWA LEŚNA

1 m zużytej wody

9,00 zł / 27,00 za osobę*

18,00 zł / 54,00 za osobę*

LESZNOWOLA

1 m3 zużytej wody

11,85 zł / 35,55 za osobę*

23,70 zł / 69,30 za osobę*

ŁOMIANKI
3

Informacje o stawkach, które będą obowiązywały w naszej gminie podamy państwu najszybciej, jak to będzie możliwe.
* przy założeniu, że jedna osoba zużywa 3 m3 wody w miesiącu.

UWAGA! SEGREGUJEMY ODPADY

METALE
PLASTIKI

PAPIER

SZKŁO

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

ODPADY
ZMIESZANE

METALE
PLASTIKI

PAPIER

SZKŁO

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

ODPADY
ZMIESZANE

• butelki plastikowe –
odkręcone i zgniecione,
korki
• opakowania plastikowe
i wielomateriałowe:
torby, worki, reklamówki,
kartony po sokach, mleku
• opakowania po środkach
czystości, kosmetykach
aluminiowe
puszki
•
po napojach, sokach,
konserwach
• folia aluminiowa, kapsle,
zakrętki od słoików

• opakowania z papieru, karton,
tektura, papier pakowy
zeszyty
i książki, gazety,
•
czasopisma, katalogi, ulotki,
prospekty
• papier szkolny, biurowy,
zadrukowane kartki
• torby i worki papierowe

• butelki i słoiki po napojach
• szklane opakowania
po kosmetykach

• odpadki warzywne i owocowe,
resztki jedzenia
skoszoną
trawę, liście, kwiaty,
•
gałęzie drzew i krzewów,
trociny i korę drzew,
niezaimpregnowane drewno

Tu wrzucamy wszystko,
czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych.

NOWY SYSTEM ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

Od początku 2020 r. w naszej gminie zacznie obowiązywać w nieruchomości zamieszkałych nowy system zbierania odpadów segregowanych z podziałem na 4 frakcje plus odpady zmieszane, które będą zbierane w workach/ pojemnikach o poniższej kolorystyce.
Segregowanie nie jest trudne, ale konieczne, bo tylko dobrze podzielone odpady mogą być powtórnie przetworzone. Cenne surowce, które są odzyskiwane to ratunek dla naszego środowiska. Dbajmy o nie dla nas i przyszłych pokoleń.

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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DZIEŃ DOBRY RASZYN

UMOWA
NA BUDOWĘ SIECI
WODOCIĄGOWEJ, KTÓRA
UMOŻLIWI PODŁĄCZENIE
FALENT DO GMINNEJ
SIECI WODOCIĄGOWEJ

Umowę w podwarszawskim Izabelinie
w imieniu naszej gminy podpisałem z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Adamem Struzikiem.
Kwota dofinansowania to 100 000 PLN.
Dzięki niej i wcześniej pozyskanym środkom z MSWiA, Ministerstwa Środowiska,
WFOŚiGW, KSRG i oczywiście budżetu
Gminy Raszyn zebraliśmy łącznie prawie
milion złotych. Nowy samochód rozpocznie służbę jeszcze w tym roku.
Andrzej Zaręba

Podpisanie umowy o przebudowę sieci
wodociągowej w Falentach.© M. Kucharski

Dziś podpisałem z firmą ENERGO-WAC
umowę na przebudowę sieci wodociągowej w Falentach. Inwestycja ta, zapewni
bezpieczeństwo dostawy wody dla mieszkańców znajdujących się tam wielo- i jednorodzinnych budynków. Zakończenie
inwestycji, przy sprzyjającej pogodzie
i odrobinie determinacji w pracy, jeszcze
w tym roku.
Andrzej Zaręba

SZWEDZCY
PARLAMENTARZYŚCI
I SAMORZĄDOWCY
W RASZYNIE

dotację w wysokości 88.000zł na kontynuację prac na Reducie Raszyńskiej.
Wkład własny Gminy to 62.000zł.
W ubiegłym roku zostały przeprowadzone prace konserwatorskie przy
figurce NMP oraz przy kapliczce Godebskiego i nasadzono żywopłoty. Do końca
bieżącego roku planujemy wykonać
prace, które będą przypominać o historycznym charakterze tego miejsca. Na
górce pojawi się maszt z flagą. Do grobu
poległych zostaną zbudowane schodki
i miejsce na składanie okolicznościowych wieńców i wiązanek. Również przy
mogile zamontowane zostaną miejsca
na znicze. Estetykę tego terenu poprawi
wykonanie nowych ścieżek. Wzdłuż
szańca zostaną umieszczone tablice
historyczno-informacyjne, które przybliżać będą fakty historyczne związane
z tym miejscem.
27 września Wójt Gminy Raszyn, jego
zastępca i pracownicy Urzędu Gminy
wprowadzili na plac budowy firmę, która
podjęła się jeszcze w tym roku wykonania wyżej wzmiankowanych prac.

Szwedzcy parlamentarzyści i samorządowcy
w Raszynie © J. Kaiper

NOWY WÓZ
RATOWNICZO-GAŚNICZY
DLA OSP RASZYN

Umowa o dofinansowanie zakupu wozu bojowego
dla OSP Raszyn podpisana. © J. Kaiper

D o 10 grudnia 2019 roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Raszynie otrzyma fabrycznie nowy (z 2019 roku) średni samochód
ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4x2 marki Scania. Dostarczy go
Firma WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Sp. k.
z Bielsko-Białej. Cena oferty: 944 640,00
zł brutto. Nowy samochód znacząco
zwiększy możliwości udzielania pomocy
przez naszych dzielnych Druhów.
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W ostatni wtorek naszą stolicę Warszawę
oraz kilka podmiejskich gmin odwiedziła
grupa parlamentarzystów i samorządowców ze Szwecji. Ich wizyta miała charakter prywatny. Jednak korzystając z okazji pobytu w Polsce chętnie odwiedzili
kilka gmin, w tym gminę Raszyn. Podczas
spotkania poruszyliśmy temat polskiej
historii, polityki zagranicznej oraz UE.
Wymieniliśmy poglądy na temat pracy
w samorządzie. W trakcie bardzo krótkiej wizyty w Raszynie wraz z doświadczonym radnym p. Krzysztofem Będkowskim, inicjatorem spotkania, obejrzeli
z zewnątrz remontowaną Austrię, Pałacyk w Falentach oraz Centrum Sportu
Raszyn. Z wielką przyjemnością gościliśmy w naszej gminie grupę reprezentantów ze Szwecji.
Andrzej Zaręba

KOLEJNY(2)ETAP
REWITALIZACJI REDUTY
RASZYŃSKIEJ
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznało Gminie Raszyn
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Przygotowania do II etapu rewitalizacji Reduty.
© arch. UGR

DZIEŃ DOBRY RASZYN

ODZNACZENIE
ZA ODWAGĘ

Jakub Buch w trakcie odznaczania © J. Kaiper

Mamy powody do dumy! Młody Raszyniak, a jednocześnie strażak OSP Falenty
Jakub Buch został dziś uroczyście wyróżniony. Tytuł „Strażaka Miesiąca” przyznaje
mazowiecki oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jakub, dzięki
odpowiedniemu przeszkoleniu oraz
umiejętnościom ratowniczym zareagował szybko, sprawnie i bez emocji, ratując swojego tatę, gdy ten zasłabł i stracił
przytomność. Natychmiast podjął akcję
reanimacyjną i przystąpił do resuscytacji. Zawiadomił także kolegów strażaków
z jednostki, który pomogli prowadzić dalsze działania ratownicze. Postawa młodego strażaka Jakuba jest godna uznania.
Dziękujemy i gratulujemy. Andrzej Zaręba

DOFINANSOWANIE
NOWEGO POŁĄCZENIA
AUTOBUSOWEGO

Pruszków, Reguły, Michałowice, Raszyn
i Warszawę. Przewidziane przystanki
to: Pruszków: Osiedle Staszica Pętla,
Jasna, Ołówkowa, Al. Wojska Polskiego,
Kościuszki, Piastów Hala Znicz, Reguły:
Norwida, Urząd Gminy, Michałowice:
Cmentarz, Partyzantów, Polna, Opacz
Mała: Sportowa, Raszyn: Pruszkowska,
Młyn, Warszawa: Na Skraju, Stoicka,
Szyszkowa P+R Al. Krakowska.��������
�������
Planowana długość trasy to ok.17km.
Przedsięwzięcie realizowane będzie
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych celem, którego jest
dofinansowanie powstających lokalnych połączeń. Jest to fundusz celowy,
którego dysponentem jest minister do
spraw transportu, a obsługuje go Bank
Gospodarstwa Krajowego. Nasi mieszkańcy dzięki niemu uzyskają dogodne
połączenie z Warszawą oraz Pruszkowem i wieloma znajdującymi się tam
instytucjami publicznymi, urzędami,
ośrodkami kultury, szkołami, zakładami
pracy. Podpisanie umowy to efekt wspólnych działań Wójta Gminy Raszyn i Prezydenta Pruszkowa oraz ciężkiej merytorycznej pracy naszych pracowników.
Akces do współpracy w ramach organizowania i finansowania tego przedsięwzięcia zgłosiła Pani Wójt Gminy
Michałowice. Czekamy również na stanowisko Starosty Powiatu Pruszkowskiego.
Ze swej strony chciałbym podziękować Pani Kierownik Monice Marszałek.
Pozdrawiam i życzę miłego dnia wszystkim Mieszkańcom – Andrzej Zaręba.

LGD – DOFINANSOWUJE
BUDOWĘ PLACU ZABAW
PRZY AUSTERII

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera i Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba © J. Kaiper

Zapewne ucieszy wszystkich mieszkańców informacja, że w imieniu Gminy
Raszyn podpisałem umowę z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą
o dofinansowanie połączenia autobusowego na trasie Warszawa (pętla Okęcie
– P+R), Raszyn, Michałowice, Pruszków.
Trasa autobusu będzie przebiegać przez

Zespół roboczy LGD Nadarzyn – Raszyn –
Michałowice © M. Kucharski

Podczas wrześniowego spotkania przedstawiciele gmin Nadarzyn, Raszyn
i Michałowice działający w Radzie

Lokalnej Grupy Działania podjęli decyzję o dofinansowaniu kwotą 85 900 zł
budowy nowego placu zabaw, który
powstanie przy zabytkowym budynku
w Raszynie. Całkowity koszt inwestycji
wynosić ma 135 000 zł, a dofinansowanie będzie stanowić 63,3% wartości projektu. Z ramienia Gminy Raszyn członkiem Zarządu, wiceprzewodniczącym
LGD Nadarzyn Raszyn Michałowice jest
Michał Kucharski, z-ca Wójta. Jacek Kaiper

„ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW
W GMINIE RASZYN”

Od lutego do grudnia 2019 roku w szkołach podstawowych na terenie naszej
gminy realizowany jest projekt pn. „Zajęcia dla uczniów w gminie Raszyn”, którego
celem jest aktywizacja sportowa dzieci
i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka
wad postawy. Zajęcia mają kształtować
rozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę i sprawność fizyczną, akceptowanie uczestnictwa w zajęciach gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej, umacnianie
wiary we własne siły i zdolność osiągania
trudnych celów korekcyjnych oraz rozwijanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i rywalizacji
zespołowych.
Zajęcia są dofinansowane w wysokości 35 500 zł przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów. W ramach projektu odbywają się pozalekcyjne zajęcia
z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz sportowe zajęcia ogólnodostępne z elementami gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej. Dla potrzeb
prowadzonych zajęć kupowany jest niezbędny sprzęt sportowy.
Katarzyna Dombska kierownik Referatu
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Społeczno-Edukacyjnych
Urzędu Gminy Raszyn
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INWESTYCJE SZKOLNE

„WAKACYJNE” INWESTYCJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. CYPRIANA GODEBSKIEGO NR 1 W RASZYNIE

Wymiana instalacji hydrantowej
wraz z zainstalowaniem pomp
hydrantowych w budynku przy ul.
Szkolnej (inwestycja wykonana
przez UG Raszyn)

Hydrant przeciwpożarowy. © J. Kaiper

Nowe pompy hydrantowe. © J. Kaiper

DOCIEPLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU PRZY ULICY
UNII EUROPEJSKIEJ
Docieplenie stropu bloku sportowego przy ul. Unii Europejskiej za pomocą wełny mineralnej
grubości 30 cm – 625 ułożonej na podłodze strychu nad sufitem.
Poprawienie izolacji cieplnej okien w sali gimnastycznej – budynek przy Unii Europejskiej.
Odizolowanie galerii Sali gimnastycznej płytą komorową – budynek przy Unii Europejskiej.

Docieplenie okien galerii. © J. Kaiper

Docieplenie sali gimnastycznej © J. Kaiper

Docieplenie stropu sali © J. Kaiper

SZATNIE W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ
Odnowienie pomieszczeń szatni w budynku przy ul. Szkolnej polegające na usunięciu farby olejnej z lamperii, naprawienie tynków zdegradowanych przez wilgoć,
wykonanie gładzi gipsowej, odmalowanie, wymiana krat w boksach szatni, wymiana
opraw świetlnych oraz zakup i montaż szafek depozytowych dla uczniów klas 4 – 8.

Szatnia w środku ul. Szkolna © J. Kaiper

8
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Poziom 1 © J. Kaiper

INWESTYCJE SZKOLNE

„WAKACYJNE” INWESTYCJE W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W ŁADACH
W związku z wielkim zainteresowaniem przedszkolem w Ładach,
do którego rodzice zgłosili 120 dzieci, dyrekcja obiektu wygospodarowała dodatkowe dwie sale.

Dodatkowa sala przedszkolna. © J. Kaiper

Sala dodatkowa. © J. Kaiper

Została wykonana podbudowa pod domek drewPodbudowa pod domek. © J. Kaiper
niany, który zostanie przeniesiony z terenu Bajkowego Przedszkola w Dawidach (domek
ponownie zostanie ustawiony na przełomie wrzesień – październik 2019 r.).

Naprawa placu zabaw. © J. Kaiper

Rozpoczęto naprawę placu zabaw od ulicy Długiej (zakończenie
jest planowane na przełomie wrzesień – październik 2019 r.).

Dodatkowy plac zabaw dla najmłodszych, tuż obok szkoły, oczekuje
na zabawki.

W tym miejscu będzie plac zabaw dla
najmłodszych. © J. Kaiper

Zamontowano dodatkowe piłkochwyty zabezpieczające plac zabaw przy boisku szkolnym.

Nowy piłkochwyt. © J. Kaiper

Piłkochwyt. © J. Kaiper

Przebudowano i wyposażono kuchnię w części przedszkolnej, z kuchni
podającej posiłki, w obiekt wytwarzający posiłki dla przedszkolaków.
Kuchnia przedszkolna. © J. Kaiper
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INWESTYCJE

ULICA
ZACISZE – WARYŃSKIEGO

Przepust Opaczewski ©

Zacisze nad przepustem. © J. Kaiper

Budowa ulicy Zacisze przekroczyła już Kanał
Opaczewski. Oba brzegi kanału połączył przepust. Jego kolejne fazy budowy relacjonowaliśmy
w poprzednich numerach Kuriera. Z drugiej strony
przepustu przebieg ulicy wyznaczają krawężniki.
W odpowiednim odstępie od jezdni ustawiane
są nowe latarnie. Pod przyszłą jezdnią przebiegać będzie kanalizacja deszczowa i sanitarna. Od
strony wschodniej na jezdni wylano podkładową
warstwę asfaltu, ułożono chodniki i miejsca postojowe z kostki brukowej.
Inżynier nadzorujący inwestycję przewiduje,
że za dwa miesiące budowa się zakończy. Rozpoczęto budowę trasy rowerowej wiodącej nad brzegiem stawu Puchalskiego.
Warto przypomnieć, że budowę ulicy Zacisze prowadzi konsorcjum – Planeta z Warszawy,
które za 3 121 769,63 zł podjęło się wykonania prac
do 30.11.2019 roku. Wybór konsorcjum [poprzedziły kilkakrotne przetargi i ostateczne ten fragment ulicy Zacisze budowany jest za dwukrotnie
wyższą cenę niż przewidziana w kosztorysie.

Zacisze od Waryńskiego. © J. Kaiper

Wyznaczanie trasy rowerowej
© J. Kaiper

Zacisze z podkładową warstwą asfaltu
© J. Kaiper

ULICE GODEBSKIEGO I PONIATOWSKIEGO W JANKACH
Nawierzchnia na ulicy Godebskiego
w Jankach ułożona jest w całości. Od
początku do końca stary układ kostki
został odtworzony. Ulica zyskała sieć
kanalizacji sanitarnej. Teraz ekipy zakładają przyłącza kanalizacyjne w ulicy
Poniatowskiego i tam, gdzie jest to już
zrobione wylewają bitumiczny podkład pod przyszłą nawierzchnię asfaltową. Kurier Raszyński śledzi te prace
ze wzmożoną uwagą, ponieważ są one
opóźnione o rok ze względu na bankructwo firmy, która pierwotnie wygrała
przetarg.

Godebskiego w Jankach
© J. Kaiper
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Poniatowskiego czeka na ostateczne
zakończenie prac. © J. Kaiper

INWESTYCJE

ZESPÓŁ AUSTERII; CO DALEJ?

Budowa Austerii wchodzi w końcowe stadium. Prace wykończeniowe w toku. Na
piętrze trwają przygotowania do układania drewnianych posadzek: na paletach
„sezonuje się” parkiet, a w salach pracują osuszacze i dmuchawy usuwając wilgoć
z posadzek i ścian. Zamontowano już wszystkie okna o odporności ogniowej. Są
to lite tafle ze specjalnego szkła oprawione w ogniotrwałe ramy, ich odporność
Nasza wspaniała Austeria © J. Kaiper
ogniowa wynosi 60 minut. Zostaną na nich zamontowane atrapy drewniane imitujące okna zgodnie z ustaleniami z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Prace malarskie są na ukończeniu, na piętrze i poddaszu zakłada się ostatnie grzejniki c.o., montowana jest klimatyzacja
i centrala wentylacyjna. W łazienkach założono lustra i tylko patrzeć jak rozpocznie się biały montaż ponieważ w głównej
sali na piętrze zgromadzone są już miski ustępowe i pisuary.
Ruiny wokół Austerii mają zostać uporządkowane; między innymi będą oczyszczone ze spalonych w pożarze resztek wiązań konstrukcji dachowych, który przed
laty strawił dach nad stajnią. Celem tych
działań jest nie tylko zabezpieczenie
zabytkowych budowli przed dalszą degradacją, ale i udostępnienie ich do wglądu
rzeczoznawców budowlanych z list Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby mogli oni obiektywnie ocenić
stan murów, stwierdzić, co i jak zabezpieczyć i przedstawić swoje wnioski Gminie
Raszyn i Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.
Okno zabytkowe © J. Kaiper
Okno ogniowe © J. Kaiper
Okna z parapetami © J. Kaiper

Brama wjazdowa © J. Kaiper

Okna lewe skrzydło © J. Kaiper

Okna prawe skrzydło © J. Kaiper

DOFINANSOWANIE DRÓG GMINNYCH
W piątek 27 września br. Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel i Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław Sipiera przekazali czeki na dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych
przedstawicielom samorządów z powiatu pruszkowskiego, miast Pruszków i Piastów oraz gmin
Michałowice i Raszyn na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 proc. przewidywanych
kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na
prawach powiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 2 wnioski.
Gmina Raszyn otrzymała trzy promesy na realizację zadań:
– przebudowa ulic: Jutrzenki i bez nazwy w Dawidach Bankowych,
– przebudowa ul. Zacisze w Raszynie,
– rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach.
Aż trzy dofinansowania dla Raszyna © J. Kaiper

Wójt Gminy Raszyn A. Zaręba,
Wiceminister Infrastruktury A. Bittel,
Wojewoda Mazowiecki Z. Sipera,
Zastępca Wójta M. Kucharski.
© J. Kaiper
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facebook.com/RaszynCentrumKultury/

POLUB NAS
NA FACEBOOKU

www.ckr.raszyn.pl

POLUB NAS

KUP BILET NA KONCERT W CKR

Filia CKR
Al. Hrabska 2
05-090 Falenty
tel. 22 460 57 61
filia@ckr.raszyn.pl

Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A
05-090 Raszyn
tel. 22 460 57 60
tel. kom. 500 270 884
info@ckr.raszyn.pl

strefazajec.pl

zapisy na zajęcia

Harmonogram
zajęć

Opłata: bezpłatne

poniedziałek, wtorek, środa - godz. 12:15-17:30
czwartek - g. 12:15-16:30, piątek - g. 12:15-17:30
Instruktor: Mariusz Wieteska

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Opłata: 150 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

DRUKOWANIE 3D
Termin: wtorek, godz. 18:00-19:30
Instruktor: Piotr Szubert

Opłata: 150 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

TELETECHNIKA I ELEKTRONIKA
Termin: czwartek, godz. 18:00-19:30
Instruktor: Piotr Szubert

Opłata: 150 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

ROBOTYKA / PROGRAMOWANIE
Termin: czwartek, godz. 16:30-18:00
Instruktor: Piotr Szubert

Opłata: 120 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

ABC FOTOGRAFII
Termin: środa, godz. 18:00-20:00
Instruktor: Krzysztof Pacholak

Opłata: 100 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

CERAMIKA - DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Termin: środa
• I grupa, godz. 17:00-18:00
• II grupa, godz. 18:00-19:00
Instruktor: Monika Maciejewska

Opłata: 150 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

MALARSTWO I RYSUNEK DLA DOROSŁYCH
Termin: czwartek, godz. 18:00-21:00
Instruktor: Włodzimierz Kowalski

Opłata: - 90 zł/mc (4 zajęcia w miesiącu)

• DZIECI I MŁODZIEŻ POWYŻEJ 12 LAT
Piątek, I gr. godz. 15:00-17:00 / II gr. godz. 17:00-19:00

Opłata: - 90 zł/mc (4 zajęcia w miesiącu)

• DZIECI W WIEKU 8-11 LAT
Wtorek, godz. 16:00 – 18:00

Opłata: - 70 zł/mc (4 zajęcia w miesiącu)

PLASTYKA DLA DZIECI
Instruktor: Anna Sołtysiak
• NAJMŁODSZE DZIECI W WIEKU 5-7 LAT
Poniedziałek
I grupa – godz. 16:00 – 17:30
II grupa – godz. 17:30 – 19:00

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH, KEYBOARDZIE,
PIANINIE DLA DZIECI
Termin: poniedziałek, wtorek – godz. 14:00-20:00
Instruktor: Joanna Young

Opłata: 60 zł / 45 min.

NAUKA GRY NA GITARZE: KLASYCZNEJ,
AKUSTYCZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, UKULELE
Termin: środa, godz.12:00-20:00
czwartek, godz. 12:00-21:00
Instruktor: Michał Sawicki

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

NAUKA GRY NA PIANINIE I KEYBOARDZIE
Termin: poniedziałek, wtorek, godz. 13:30- 19:00
czwartek, godz. 13:30-18:00
piątek, godz. 13:30-19:00
Instruktor: Piotr Piskorz

Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

Miejsce: Centrum

Opłata: 60 zł / 45 min. (zajęcia raz w tygodniu)

NAUKA GRY NA GITARZE AKUSTYCZNEJ
ELEKTRYCZNEJ I KLASYCZNEJ
Termin: poniedziałek, godz. 15:00 - 20:15
Instruktor: Wojciech Korkuć

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE I PIANINIE
Termin: środa, godz. 16:30-20:00
Instruktor: Piotr Piskorz

CKR w Falentach,
Al. Hrabska 2

Miejsce: Filia

Opłata: bezpłatne

LATAJĄCE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
Terminy spotkań:
27 września, 18 października, 8 listopada,
29 listopada, 13 grudnia
/piątki, godz. 18.00 - 21.00/
Koordynator: Ewa Janiec

KLUB LITERACKI KALIOPE
Termin: drugi poniedziałek każdego
miesiąca o godzinie 19.00

Opłata: bezpłatne

OTWARTE ZAJĘCIA SZACHOWE
Termin: piątek, godz. 16:00-20:00
Koordynator: Zbigniew Mickiewicz

Opłata: 80 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

NAUKA GRY W SZACHY DLA DZIECI
W WIEKU OD 6 LAT
Termin: poniedziałek, godz. 16:30-17:30
Instruktor: Magdalena Gużkowska

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

MUZYCZNY ANGIELSKI DLA NAJMŁODSZYCH
DLA DZIECI W WIEKU 4 - 10 LAT
Termin: poniedziałek, godz. 14:00-20:00
- wtorek, godz. 14:00-20:00
Instruktor: Jaonna Young

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WOKALNE
DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Termin: poniedziałek, godz. 14:00-20:00
- wtorek, godz. 14:00-20:00
Instruktor: Jaonna Young

Opłata: 10 spotkań / 200 zł

7 sesji – 200 zł
8 sesji – 220 zł

LATINO LEDIES
Termin: poniedziałek godz. 19:00-20:00
Instruktor: Kinga Bakierska

Opłata (karnet miesięczny):
4 sesje – 130 zł
1 sesja – 40 zł
5 sesji – 160 zł
2 sesje – 70 zł
6 sesji – 180 zł
3 sesje – 100 zł

JOGA DLA DOROSŁYCH
Terminy dla grup:
• początkująca: czwartek, godz. 17:30-19:00
• zaawansowana: wtorek, godz. 17:30-19:00
Instruktor: Karolina Brzezińska

Opłata: bezpłatne

WARSZTATY KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW
poniedziałek, wtorek, środa - godz. 12:15-17:30
czwartek - godz. 12:15-16:30
piątek - godz. 12:15-17:30
Instruktor: Mariusz Wieteska

Podstawowa w Raszynie
ul. Szkolna 2

Opłata: 125 zł / mc (4 zajęcia w miesiącu)

DRUKOWANIE 3D
Termin: poniedziałki
I grupa, godz. 14:00-15:00 (w wieku dzieci 7-9 lat)
II grupa, godz. 15:00-16:00 (w wieku dzieci 10-11 lat)
Instruktor: Bartłomiej Dolecki

Opłata: 90 zł / miesiąc (8 zajęć w miesiącu)

TANIEC NOWOCZESNY I TOWARZYSKI
DLA DZIECI KLAS 0-4
Termin: wtorek, czwartek
zajęcia od godziny 14:00
Instruktor: Paweł de Pourbaix, Kinga Bakierska

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

NAUKA GRY NA GITARZE: KLASYCZNEJ,
AKUSTYCZNEJ, ELEKTRYCZNEJ, BASOWEJ
Termin: piątki (godziny do ustalenia)
Instruktor: Aleksander Kabaciński

Opłata: 40 zł / 30 min. • 60 zł / 45 min. • 80 zł / 60 min.

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH, KEYBOARDZIE,
PIANINIE DLA DZIECI
Termin: poniedziałek, wtorek
- godz. 14:00-20:00
Instruktor: Joanna Young

Podstawowa w Ładach
ul. Długa 49

Miejsce: Szkoła

Opłata: 130 zł / mc (8 zajęć w miesiącu)

BALET DLA DZIECI
Termin: poniedziałek, środa
• godz. 17:00-18:00 - grupa I (4-7 lat)
• godz. 18:00-19:00 - grupa II (8-11 lat)
Instruktor: Oksana Babenko

Opłata: 90 zł / 8 zajęć w miesiącu /

CHEERLEADING
Termin: poniedziałek, środa, godz. 16:30-17:15
Instruktor: Kinga Bakierska

Opłata: 130 zł/mc (8 zajęć w miesiącu)

DZIECIĘCY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Termin: wtorek, godz. 17:00-18:00 (5-8 lat)
czwartek, godz. 18:00-19:00 (8-13 lat)
Instruktor: Monika Muszka i Damian Muszka

Opłata: 90 zł / miesiąc (8 zajęć w miesiącu)

TANIEC NOWOCZESNY I TOWARZYSKI
DLA DZIECI KLAS 0-4
Termin: poniedziałek, środa
• grupa początkująca, godz. 15:00-15:45
• grupa starsza, godz. 15:45-16:30
Instruktor: Paweł de Pourbaix, Kinga Bakierska

Miejsce: Szkoła

Opłata: jednorazowo - 30 zł / karnet - 4 wejścia - 100,00 zł
karnet - 5 wejść - 120,00 zł / karnet - 8 wejść - 160,00 zł
karnet - 12 wejść - 200,00 zł

PILATES DLA DOROSŁYCH
poniedziałek, środa, piątek, godz. 19:00-20:00
Instruktor: Anna Łempicka

Opłata: 90 zł / mc (8 zajęć w miesiącu)

ZUMBA DLA DZIECI
• I grupa wiekowa (3-6 lat):
wtorek, czwartek, godz. 17:00 - 17:30
• II grupa wiekowa (7-14 lat):
wtorek, czwartek, godz. 17:30 - 18:15
Instruktor: Paweł de Pourbaix

WYDARZENIA

Bieg Parafialny Św. Mateusza w Dawidach Bankowych

Na starcie. Fot. J. Kaiper

Od sześciu lat, we wrześniu, Centrum
Sportu Raszyn wraz z Parafią w Dawidach Bankowych organizują bieg ku czci
Świętego Mateusza. Zainicjowany przez
Dyrektor Katarzynę Klimaszewską i księdza Grzegorza Jaszczyka, dziś kontynuowany jest przez obecnego Proboszcza
Parafii Księdza Jarosława Szulca.
Kilkudziesięciu biegaczy, na co dzień
zajętych pracą i nauką, spotkało się
w niedzielę 22 września, by wspólnie
i aktywnie spędzić popołudnie. Dystans 5

kilometrów pokonali wszyscy zawodnicy.
Jedni preferowali bieg, inny nordick walking, a najmłodsi wyznaczoną trasę przejechali na rolkach, rowerze lub w wózku
dziecięcym. Najszybszymi przedstawicielami młodego pokolenia okazali się: Marcel Lao oraz Ania Nurkiewicz. W kategorii
kobiet zwyciężyła Pani Monika Kowalczyk. W kategorii mężczyzn wygrał Pan
Krzysztof Brzeziński. Natomiast mistrzem
w kategorii nordic walking był Pan Wojciech Petryka.
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej
Zaręba, jak co roku wręczał nagrody
zwycięzcom. Każdy z uczestników odebrał pakiet startowy z medalem z przepięknym wizerunkiem Kościoła, wodę
mineralną i wrzos w doniczce. Było coś
słodkiego oraz fit owoce. Trasę zabezpieczała policja powiatowa oraz strażacy
z OSP Dawidy, OSP Falenty i OSP Zamienie. Szczególne podziękowania należą się
wszystkim sponsorom, fundującym elementy pakietu startowego oraz nagrody

dla najlepszych. Patronat nad imprezą
objął Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej
Zaręba oraz Rada Gminy Raszyn. Dyrektor Centrum Sportu Raszyn oraz Proboszcz Parafii ks. Jarosław Szulc składają
serdecznie Bóg zapłać.
Jacek Kaiper

Nagroda dla młodziutkiej uczestniczki.
Fot. K. Klimaszewska
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WYDARZENIA

RYBIANIE
NA ROZTOCZU

Klimaszewska. Wielką atrakcją było zwiedzenie budowanego Domu Parafialnego.
Wójt Andrzej Zaręba na swojej stronie na
Facebooku pogratulował „Wszystkim radnym, sołtysom oraz radom sołeckim, a przede
wszystkim proboszczowi tej parafii Ks. Jarosławowi Szulcowi gratuluję tak wspaniałej imprezy zorganizowanej w duchu narodowej tradycji”. To była naprawdę udana
impreza.

W dniach od 2 do 9 września br. członkowie Koła Seniora Rybie podczas wycieczki
krajoznawczej zwiedzali piękne Roztocze.
Z Krasnobrodu koło Zamościa wyprawialiśmy się na wycieczki, podczas których
zwiedziliśmy Zamość, a w nim Muzeum
Zamościa i katedrę, Roztoczański Park
Narodowy i inne okoliczne miejscowości. W drodze powrotnej odwiedziliśmy
Kazimierz Dolny, gdzie uczestniczyliśmy
w rejsie statkiem po Wiśle. Zmęczeni
intensywnym zwiedzaniem, ale bardzo
zadowoleni wróciliśmy do domów.

Małgorzata Kaiper

Jadwiga Senator
Przewodnicząca Koła Seniora Rybie

Na placu zabaw © J. Kaiper
Dmuchańce dla dzieci. © J. Kaiper

DOŻYNKI W PARAFII
ŚW. MATEUSZA
W DAWIDACH
BANKOWYCH
Rybianie na wycieczce. © Arch. Klubu
Zespół Fusion ze Świetlicy w Rybiu. © M. Kaiper

PIKNIK W FALENTACH
W sobotę miałem wielką przyjemność
otworzyć i uczestniczyć w pikniku Sołectwa Falenty pn. „Jesienna Aktywacja”.
To była wspaniała integracja mieszkańców. Koncert muzyczny, warsztaty,
zawody sportowe, quizy dla dzieci, konkursy kulinarne, prezentacje ekologiczne. Sołtys Pani Iwonie Kowalskiej
oraz wszystkim organizatorom gratuluję i dziękuję za to lokalne wydarzenie.
Andrzej Zaręba

Początek imprezy. © M. Kaiper
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„ŻNIWIARZE”
NA DOŻYNKACH
Chleb nasz powszedni. © J. Kaiper

W niedzielę 8 września Parafia w Dawidach Bankowych zaprosiła mieszkańców na swoje obchody Święta Plonów.
Przedstawiciele sołectw ustawili przed
ołtarzem wspaniałe wieńce, kosze pełne
owoców i warzyw oraz chleby, którymi się
podzieliliśmy.
Po uroczystej Mszy Św. na placu przed
kościołem odbył się festyn. Na scenie wystąpiły dzieci, seniorzy w pięknych ludowych strojach, zespół „Fusion”
ze Świetlika i Let’s Play z Falent. Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ładach
częstowały chlebem ze smalcem i ogórkami kwaszonymi, a dzieci szalały
na dmuchańcach. Festyn poprowadziła nasza radna powiatowa Katarzyna
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Żniwiarze © J. Kaiper

W prezentacji Obrzędu Dożynkowego
podczas Dożynek 2019 wzięła udział
grupa „Żniwiarze”, która co roku pięknie prezentuje nasze ludowe obyczaje. Redakcja Kuriera Raszyńskiego
przeprasza za pominiecie ich w relacji
z obchodów.
Jacek Kaiper

ŚWIETLICA W RYBIU

ZACZYNAMY W ŚWIETLIKU NOWY ROK SZKOLNY
Od nowego roku szkolnego 2019/2020 Świetlik ponownie zaprosił mieszkańców
do uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, imprezach, turniejach i warsztatach.
Nasza oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych o bardzo różnorodnych
zainteresowaniach. W każdym tygodniu jest 98 godzin zajęć stałych. Zajęcia okazjonalne to kolejne kilka godzin w miesiącu.
BAZA MATERIALNA ŚWIETLIKA
W budynku Świetlicy, wybudowanym
10 lat temu, mamy do dyspozycji:
Salę widowiskową ze sceną, nagłośnieniem i oświetleniem, szatnią i magazynkiem na sprzęt sportowy, przeznaczoną na zajęcia sportowe i muzyczne,
teatrzyki i bale dla dzieci, koncerty
i imprezy dla dorosłych. Korzystają z niej

Budynek Świetlika © J. Kaiper

Bal przebierańców dla dzieci © J. Kaiper

Aktywna Mama © J. Kaiper

Gimnastyka 50 Plus © J. Kaiper

dzieci z dwóch oddziałów filii Przedszkola
w Stumilowym Lesie.
Salę dydaktyczną, która służy uczestnikom codziennych zajęć świetlicowych oraz popołudniowych zajęć
tematycznych.
Kuchnio-jadalnię, w której prowadzone
są różnorodne zajęcia: warsztaty Babskiego Klubu Międzypokoleniowego,
Klubu Nastolatków SPOKO, spotkania
sołeckie, a w razie potrzeby inne.
Sala prób muzycznych to królestwo nauki
gry na gitarze, perkusji i zespołów. Wygłuszona, z profesjonalnym sprzętem jest
dumą naszej placówki.
Plac zabaw dla dzieci ma poliuretanową,
kolorową nawierzchnię, liczne zabawki,
piaskownicę i ławki. Otwarty jest od godz.
8.00 – 20.00, a jesienią i zimą do zmroku.
Boisko sportowe – poliuretanowe,
z bramkami, dzięki oświetleniu dostępne
jest przez cały tydzień od 8.00 do 20.00.
Wszystkie sale są wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Na zadbanym, zielonym
terenie wokół Świetlika ustawione są
ławki i stojaki na rowery.
OFERTA ZAJĘĆ i IMPREZ
Świetlica oferuje mieszkańcom bardzo
szeroki wachlarz zajęć dla wszystkich
grup wiekowych.
•• ZAJĘCIA SPORTOWE: zajęcia z tenisa
stołowego dla dzieci i dorosłych, Gimnastyka 50+, Zdrowy Kręgosłup, Aktywna
Mama, Zajęcia odchudzające dla dorosłych i gimnastyka korekcyjna dla dzieci.
W soboty po południu trenują Piłkarskie
Drużyny Świetlika
•• ZAJECIA MUZYCZNE: Nauka gry na
gitarze, nauka gry na perkusji, próby
zespołów muzycznych, sobotnie zajęcia
muzyczne, próby Zespołu Folklorystycznego RYBIANIE.
•• WARSZTATY: Babski Klub Międzypokoleniowy, Klub Nastolatków SPOKO,
Komputer dla Seniora.
•• ZAJĘCIA RÓŻNE: Plastyka dla dzieci,
Robotyka dla Juniora, Szachy dla dzieci
i młodzieży, spotkania Zarządu Klubu
Seniora Rybie, a raz w miesiącu – spotkania całego Klubu.

•• W każdym miesiącu odbywa się przedstawienie teatralne dla dzieci i koncert
dla dorosłych. Dwa razy w roku – Turnieje
Tenisa Stołowego i Piłkarzyków, corocznie
Przegląd Osiągnięć uczestników zajęć
muzycznych. Świetlica organizuje 2-3 razy
w roku bale dla dzieci i współuczestniczy
w przygotowaniu Pikników Rodzinnych.
•• Świetlica prowadzi „Zimę w Świetliku”
i „Lato w Świetliku”. Jedno i drugie obfituje w wiele atrakcji.
WARTO DODAĆ, ŻE ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SĄ DLA UCZESTNIKÓW BEZPŁATNE, FINANSOWANE Z BUDŻETU
GMINY.
Szczegółową ofertę można znaleźć na
stronach www.swietlica-rybie.pl, www.
facebook.swietlicarybie.pl a o spotkaniach, teatrzykach i koncertach na stronie gminy www.raszyn.pl oraz poprzez
plakaty w Świetliku i na tablicach sołeckich. ZAPRASZAMY!

Malgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Plac zabaw © J. Kaiper

Walentynkowa potańcówka © J. Kaiper

Zdrowy kręgosłup © J. Kaiper

KURIER RASZYŃSKI NR 103/2019 | WWW.RASZYN.PL

15

PRZEDSIĘBIORCY MIESZKAŃCOM GMINY

Grupa Dekarska Handbud mieszkańcom gminy Raszyn

M. Olszewski, A. Zaręba, M. Kucharski. © J. Kaiper

W dniu 4 września przedstawiciele Grupy
Dekarskiej Hanbud państwo Hanna
i Michał Olszewscy na ręce Wójta Gminy
Raszyn pana Andrzeja Zaręby i jego

zastępcy pana Michała Kucharskiego złożyli „deklarację nawiązania długofalowej
współpracy z Władzami Gminy i lokalną
społecznością” ze swojej strony obiecując wszystkim mieszkańcom gminy oraz
wiernym czytelnikom Kuriera Raszyńskiego rabat wysokości 20% na wszystkie
produkty zakupione w Grupie Dekarskiej
Handbud.
Grupa Dekarska Hanbud istnieje od
1988 roku. Zarejestrowana jest w Raszynie i tu odprowadza podatki. Od trzydziestu lat zajmuje się kompleksową
sprzedażą pokryć dachowych wraz
z wykonawstwem. W swojej historii
wykonała już cztery i pół tysiąca dachów
płaskich i skośnych pokrytych różnego
rodzaju materiałami, w tym dachówką
betonową i ceramiczną, papą termozgrzewalną, blachą miedzianą blachą
tytanowo cynkową i blacho dachówką.
Zajmuje się także montażem okien
dachowych, komunikacji dachowej
oraz remontem już istniejących pokryć
dachowych.

Grupa ta znana jest z działalności
na rzecz mieszkańców naszej gminy.
W zeszłym roku właściciele przekazali dar
w postaci okien dachowych marki Velux
o ogólnej wartości 18 tysięcy złotych oraz
ufundowali Krzyż Misyjny na dziedzińcu
Kościoła w Raszynie. Trzy lata wcześniej ta sama Grupa Dekarska działając
w ramach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dekarzy, pokryła dachem kościół
i plebanię w Dawidach Bankowych nie
biorąc za swoją pracę wynagrodzenia.
„Najwyższy poziom świadczonych usług
pozwala nam na udzielenie pięcioletniej gwarancji na wykonawstwo. Firma jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, organizacji zrzeszającej rzemieślników wykonujących
prace dekarskie i producentów pokryć dachowych. Od wielu lat posiadamy Certyfikat PSD
przyznawany firmom, które posiadają udokumentowany wysoki poziom świadczonych
usług i jednocześnie gwarantują długoterminowe utrzymanie opisywanego poziomu.”
Powiedział redaktorowi Kuriera
współwłaściciel firmy pan Michał Olszewski

Dzień przedszkolaka w Przedszkolu Pod Topolą
Akurat w Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20 września do Przedszkola Pod Topolą
przybyli przedstawiciele Agencji Wydawniczej pani Dorota i Jerzy Mostowski,
aby obdarzyć najmłodszych mieszkańców Raszyna ślicznymi kolorowymi książeczkami. Przedsiębiorców przyjęły dzieci wraz panią dyrektor Hanną Pasterską
i Kamilą Jabbar.
Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski to firma rodzinna, tworzona przez
ludzi pełnych zapału i ciekawych pomysłów, kochających książki i szanujących Czytelników. Wydawnictwo słynie
z praktycznych poradników kulinarnych
i zdrowotnych. Obecnie specjalizuje się
w wydawaniu książek dla dzieci w wieku
niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jego publikacje są nowoczesne, kolorowe i wydawane z ogromną
starannością, po to aby korzystające
z nich dzieci, wszechstronnie się rozwijały: ćwiczyły zdolności manualne,
wzbogacały wiedzę i słownictwo, pobudzały wyobraźnię, trenowały koncentrację i kształtowały zmysły. Młodym Czytelnikom proponuje się różne rodzaje
aktywności: od rozpoznawania kontrastowych barw przez niemowlęta, poprzez
16

tradycyjne kolorowanie kredkami, malowanie wodą, uzupełnianie naklejek, układanie trójwymiarowych modeli z papieru,
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origami, odkrywanie informacji ukrytych
pod okienkami, rozwiązywanie zagadek,
aż do ćwiczenia samodzielnego czytania,
pisania i liczenia.
Pełną ofertę wydawnictwa znajdziemy
mogą na stronach morex.com.pl i awm.
waw.pl. Zachęcamy też do śledzenia profilu
na Facebooku (facebook.com/WydawnictwoAWM) oraz Instagramie.
Jacek Kaiper

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BEZPŁATNE KURSY
KOMPUTEROWE
W BIBLIOTECE

Ogłaszamy nabór chętnych w wieku 44+
na kursy komputerowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Każdy kurs
trwa 12 godzin zegarowych (8 spotkań
po 1,5 godz.). Jedna osoba może wziąć
udział w jednym kursie. Kursy będą prowadzone w dwóch modułach:
① podstawowa obsługa komputera dla
osób, które do tej pory nie miały kontaktu
z komputerem lub był to kontakt niewielki (korzystanie z klawiatury i myszki,
podstawowa praca z edytorami tekstu,
instalowanie/kasowanie programów
komputerowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie z poczty elektronicznej itp.) Zajęcia będą się odbywać
w dwóch grupach do wyboru – poniedziałek g. 15:30 – 17:00 lub piątek godz.
11:00 – 12:30
② kursy specjalistyczne (do wyboru
jeden z poniższych tematów):
ⓐ podstawy pracy z programami biurowymi pakietu MS Office (Word, Excel)
ⓑ podstawy tworzenia prostej grafiki
komputerowej (PhotoFiltre, narzędzia
online)
ⓒ cyfrowe wsparcie wejścia na rynek
pracy (wyszukiwanie ofert w serwisach
ogłoszeniowych, przygotowanie profesjonalnego cv i listu motywacyjnego,
przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej itp.)
ⓓ podstawy obsługi smartfona/tabletu
(tylko system Android) – instalowanie i odinstalowanie aplikacji, robienie

zdjęć, korzystanie z kalendarza itp. Zajęcia będą się odbywać w dwóch grupach
do wyboru – poniedziałek g. 17:15 – 18:45
lub piątek godz. 12:45 – 14:15.
W pierwszej kolejności uruchomimy
kursy, na które zapisze się najwięcej
osób.
Podczas każdego kursu poruszymy
też kwestie związane z e-usługami
publicznymi.
Planowany początek kursów: listopad 2019. Zajęcia poprowadzi mgr inż.
Jolanta Dec, informatyk, grafik komputerowy, wydawca, doświadczony edukator osób dorosłych i młodzieży, Latarnik
Polski Cyfrowej. Uczestnicy będą korzystać z bibliotecznych laptopów i komputerów stacjonarnych, możliwa jest też
praca na własnym sprzęcie. Gwarantujemy małe grupy (max. 10 osób) i miłą
atmosferę. Karty zgłoszeniowe dostępne
są w bibliotece oraz na stronie
www.bibliotekaraszyn.pl

DOŁĄCZ
DO DYSKUSYJNEGO
KLUBU KSIĄŻKI!

To, co chcemy! Po zarejestrowaniu klubu
w Instytucie Książki możemy wypożyczyć
komplety wybranego tytułu dla wszystkich. W ofercie są m.in. tytuły Jakuba
Małeckiego, Łukasza Orbitowskiego,
Filipa Springera, Zadie Smith, czy Davida
F. Wallace’a. A może zdecydujemy się na
kryminały Agathy Christie lub powieści
obyczajowe? O tym porozmawiamy na
pierwszym otwartym spotkaniu organizacyjnym raszyńskiego Klubu w swobodnej atmosferze przy herbacie i cieście.
Zapraszamy 8 listopada o 18:00 do czytelni biblioteki głównej.

IRAN: PERSKIE OPOWIEŚCI
Czy mleko może być czarne? Czy na kamieniu można usmażyć jajko? Czy na drzewach mogą rosnąć kamienie? Czy na
deser można jeść mięso? Zapraszamy
na wycieczkę do Iranu – kraju, gdzie to
jest możliwe. Odwiedzimy miasto zwane
Połową Świata, dowiemy się, co tam robił
Abramko – żydowski chłopiec z Warszawy;
będziemy drżeć, wędrując przez nawiedzony las, poznamy sługę, któremu królowie nie dorastali do pięt, przechytrzymy
kilka diabłów i ubijemy demona. Naszym
Gościem będzie Albert Kwiatkowski, iranista, autor, tłumacz (m.in. zbioru baśni
perskich „Złoty ptak”), przewodnik po Iranie, opowiadacz (ze Stowarzyszenia Grupa
Studnia O.), współprowadzący turecki
teatr cieni (Karagoz). Zapraszamy dorosłych i dzieci 18 października (piątek)
o 18:00 do czytelni biblioteki (ul. Poniatowskiego 20). Wstęp wolny!

Co to jest Dyskusyjny Klub Książki? Grupa
osób, które spotykają się, by porozmawiać
o książkach. Dla kogo? Dla osób, które
lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać autorów i gatunki literackie. Uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych
dyskusji i znać się na literaturze. Jak często? Raz w miesiącu, chyba, że uczestnicy
zdecydują inaczej. Co będziemy czytać?
KURIER RASZYŃSKI NR 103/2019 | WWW.RASZYN.PL
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SPORT

MEDAL POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
DLA SŁAWOMIRA RUSZCZYKA
I PIERWSZA LIGA DLA SEKCJI PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
Sz. Wojtasik) zdobyli drugie miejsce
w rywalizacji zespołowej liczonej kalkulatorem sinclair’a, zdobywając 1537 punktów. Tym samym awansowali do elitarnej I Ligii!
Następnego dnia po rozpoczęciu rozgrywek, w sobotę około południa, odebrałam telefon od Prezesa Polskiego
Związku Podnoszenia Ciężarów Mariusza Jędry, który powiedział: Raszyn idzie
jak burza, awansują do I Ligii. Gratuluję
Pani Dyrektor. Wasza nowa hala działa
na nich magicznie… Niech więc nowa hala
Centrum Sportu Raszyn działa magicznie na wszystkie sekcje sportowe. Takich
awansów życzymy wszystkim.
Ze sportowym pozdrowieniem Dyrektor Centrum
Sportu Raszyn, Katarzyna Klimaszewska

To wielki sukces dla Klubu Sportowego
Raszyn i dla raszyńskich ciężarów. Mamy
I ligową sekcję. Sławomir Ruszczyk i jego
drużyna sztangistów swoją pracą i zaangażowaniem zasłużyli na ten awans.
Ireneusz Koper, Przewodniczący Komisji Sportu

Sekcja Podnoszenia ciężarów – I LIGA

Dla Sekcji Podnoszenia Ciężarów przy
KS Raszyn tegoroczny wrzesień był wyjątkowym, można rzec historycznym miesiącem. Sławomir Ruszczyk, mieszkaniec
naszej gminy, założyciel i trener Sekcji
Podnoszenia Ciężarów w Klubie Sportowym KS Raszyn, otrzymał z rąk Prezesa
Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów najwyższe z możliwych wyróżnień
sportowych - Medal Polskiego Komitetu
Olimpijskiego. Okazją dla tego wyjątkowego wyróżnienia było 50-lecie działalności Sekcji Podnoszenia Ciężarów w RKS
Okęcie, gdzie, ponad trzydzieści lat temu
Sławomir Ruszczyk rozpoczął karierę sportową. Młody chłopak wspiął się na najwyższy poziom, zdobywając złote medale,
najpierw w kategorii juniorów, następnie
seniorów, zawsze w dwuboju w wadze
52-54 kg. Wielokrotnie powoływany
do Kadry Narodowej Polski w Podnoszeniu
Ciężarów, otrzymał też elitarne powołanie na Olimpiadę do Atlanty w 1996 roku.
To bardzo ważne wydarzenie w historii
polskich ciężarów i dziejach klubu.
18

W dniach 21-22 września podczas Mistrzostw Polski w Polkowicach
ogromny sukces odniosła Sekcja Podnoszenia Ciężarów w KS Raszyn, powołana
w 2001 roku i prowadzona przez Sławomira Ruszczyka. Nasi wspaniali ciężarowcy (K. Wrzosek, Ł. Oporski, Ł. Wiaderny, P. Faraś, R. Wręczycki, D. Kowalski,
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Długo na to czekaliśmy. Widziałem jak
mocno pracowali na ten sukces. Ciężkie,
niemal codzienne treningi i setki przerzuconych kilogramów. Zaszczytną funkcję
Prezesa KS Raszyn pełnię od 2018 roku,
zawsze podkreślałem, że będę wspierał
wszystkie klubowe sekcje, także sekcję
podnoszenia ciężarów. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

Marcin Cwyl, Prezes KS Raszyn.

Sławomir Ruszczyk odebrał medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego

CENTRUM SPORTU RASZYN

Centrum Sportu Raszyn – 1 ROK DZIAŁALNOŚCI
Za nami pierwszy rok działalności Centrum Sportu Raszyn. Dla zespołu pracowników CSR
był to wyjątkowo intensywny czas ponieważ do obiektów, którymi administrujemy doszła
nam nowa hala sportowa – obiekt długo wyczekiwany przez nasze środowisko sportowe.
Wiedzieliśmy, że musimy w tak skalibrować działalność hali, aby spełniła oczekiwania
mieszkańców i Ministerstwa Sportu. Od początku było dla nas jasne, że powinniśmy stworzyć odpowiednią ofertę, nastawiając się na imprezy sportowe lokalne, krajowe i międzynarodowe, nawiązując współpracę z klubami i związkami sportowymi.

Piłkarski Turniej Charytatywny. Fot. arch. CSR
Niepełnosprawni AVALON. Fot. arch. CSR

Centrum Sportu Raszyn jest wyjątkową
Jednostką Samorządu Terytorialnego,
ponieważ w odróżnieniu od pozostałych
jednostek gminnych wdraża sportowe
projekty, sprzedaje usługi i produkty
w wyniku czego wytwarza dochód, prowadzi pełną księgowość i płaci podatek
VAT. Oczywiście wszystko to wykonujemy my, zespół pracowników pod moim
zarządem. Pracujemy jak firma. Wymogiem współczesnych czasów jest proces
zarządzania JST oparty na stosowaniu
nowoczesnych metod, przy odpowiednim wykorzystaniu zasobów i wypracowaniu planowanych efektów. Instrumenty zarządcze jakie dziś stosujemy
w Centrum Sportu Raszyn to: zarządzanie strategiczne, zintegrowane planowanie rozwoju, koncepcja „smart city”, zarządzanie poprzez projekty, „living lab” oraz
te tradycyjne, czyli marketing przez sport
i marketing sportu.
Pierwszy rok działalności Centrum
Sportu Raszyn był bardzo pracowity.
Na nowo określiliśmy zasady współpracy

Projekt Pampresiaki. Fot. arch. CSR

z lokalnymi klubami sportowymi, placówkami oświatowymi, podmiotami
zewnętrznymi. Poszerzyliśmy współpracę na zasadzie outsourcing’u – zlecania zadań wyspecjalizowanym zespołom
zewnętrznym. Weszliśmy we współpracę
z firmami, których pracownicy korzystają
z naszych usług w ramach wykupionych
karnetów. Infrastruktura w postaci boisk
Orlik, Wronik, Stadionu im. K. Jedynaka,
parku jordanowskiego, pływalni oraz
nowej hali pozwoliła nam stworzyć nowe
produkty sportowe i rekreacyjne. Współpracujemy z czołowymi Polskimi Związkami Sportowymi. W kwestii budżetu
i finansów wypracowujemy określone
długoterminowe standardy i bardzo
czujnie realizujemy politykę finansową.
Poprzez tworzenie innowacyjnych zajęć
sportowych rozbudzamy zainteresowania
sportowe różnych grup odbiorców i w różnych obszarach.
W pierwszym roku działalności udowodniliśmy, że potrafimy organizować
imprezy na poziomie gminy, powiatu,

Piłkarski Turniej Charytatywny. Fot. arch. CSR

województwa, ale także o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Raszyńska
infrastruktura sportowa Centrum Sportu
Raszyn budzi zainteresowanie wielu federacji sportowych. Nasz harmonogram
imprez sięga już 2023 roku.
Najważniejsi są jednak mieszkańcy
Gminy Raszyn. Na zajęcia organizowane
w Centrum Sportu uczęszcza kilkumiesięczny maluszek z mamą, mała tancerka,
młody piłkarz, bokser, ciężarowiec, pływak, siatkarz i kulturysta. I to nas cieszy
najbardziej. Obłożenie obiektów od 6 do
22 świadczy o pełnej świadomości mieszkańców związanej ze sportem i rekreacją
i akceptacji naszej pracy.
Za ten udany rok w Centrum Sportu
Raszyn bardzo dziękuję moim pracownikom, klubom sportowym z Raszyna,
Ład i Podolszyna. Osobne, szczególne
podziękowania kieruję do władz gminy
Raszyn, do Wójta, Zastępcy Wójta oraz
Rady Gminy Raszyn za zaufanie i wsparcie. Wszystkim bardzo dziękuję.
Z serdecznym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska

Gala MMA. Fot. arch. CSR
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Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Raszynie
Od września na łamy Kuriera wraca Przedszkolaczek. Ale w trochę innej formie.
W kolejnych wydaniach pokażemy Państwu sześć naszych gminnych przedszkoli.
A jest się czym pochwalić, ponieważ aż 4 z nich to obiekty wybudowane w ciągu
ostatnich 10 lat: obszerne, nowoczesne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci.
Dwa pozostałe, choć pracują jeszcze w trudniejszych warunkach, są też uwielbiane przez
dzieci i ich rodziców.
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Pod Topolą” nr 1 w Raszynie
powstało ponad 60 lat temu. W 2010 r. rozwinęło swoje skrzydła przenosząc się
do kolorowego, obszernego, doskonale wyposażonego obiektu przy ul. Pruszkowskiej.
Przedszkole pod Topolą, kierowane od lat przez wspaniałego pedagoga Panią Hannę
Pasterską, wspomaganą przez wysoce specjalistyczną kadrę, ma nie tylko u nas, ale też
daleko poza granicami naszej gminy opinię wzorcowej placówki. Zapraszam na wycieczkę.
Przedszkolaczek

