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KURIER RASZYŃSKI

Niech Święto Wielkiej Nocy
i czas Pańskiego Zmartwychwstania
napełni nas wszystkich spokojem i radością,
stanie się źródłem naszej siły i pozwoli,
mimo utrudzenia pandemią,
z ufnością patrzeć w przyszłość.
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
i Radni Gminy Raszyn
Wójt Andrzej Zaręba, Wicewójt Michał Kucharski
i pracownicy Urzędu Gminy Raszyn
Sołtysi z Gminy Raszyn
Katarzyna Klimaszewska – Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
Małgorzata Kaiper – Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik" w Rybiu
"
Mariusz Smolicha – Dyrektor Centrum Kultury Raszyn
Jacek Kaiper – Redaktor Kuriera Raszyńskiego

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

PYTANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Panie Wójcie, mieszkam w Rybiu. Niedawno sąsiad powiedział mi, że gmina może stracić działkę przy Cichej, koło
świetlicy. Czy to prawda? Jan K. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, przyznam, że sprawa działek przy Cichej
(nr 707 i 709/1 o powierzchni 680 m2), jest dosyć skomplikowana i trwa od wielu lat. W grudniu 1971 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Piasecznie, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1948
roku o podziale nieruchomości na obszarach miast i niektórych
osiedli, zatwierdziło projektu podziału większej nieruchomości
o powierzchni 1,0657 ha oraz zobowiązało właścicieli do nieodpłatnego przekazania na własność Skarbu Państwa działek
175/2 i 176/1 o łącznej powierzchni 2006 m2. Przeniesienie własności aktem notarialnym nastąpiło 9.08.1973 roku, a w 1995
roku Skarb Państwa przekazał je Gminie Raszyn wpisanej
obecnie do księgi wieczystej jako właściciel.
30.10.2006 r. byli właściciele wystąpili do Wójta Gminy
Raszyn z roszczeniem o zwrot części zabranych działek
(707 i 709/1) motywując to nie wykorzystaniem ich na cel
wskazany w decyzji wywłaszczeniowej, czyli na pas zieleni.
Wójt Gminy Raszyn 8.11.2006 r. przekazał wniosek do Starosty
Pruszkowskiego, który 28 sierpnia 2015 r. orzekł o zwrocie działek na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców. Od decyzji
odwołał się Wójt Gminy Raszyn wnosząc do II instancji, czyli
Wojewody Mazowieckiego o jej zmianę. 17 maja 2016r. Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję Starosty Pruszkowskiego
i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w I instancji,
uznając, że „aktualny stan zagospodarowania nieruchomości
nie może być przesłanką przesądzającą zbędność wywłaszczonej nieruchomości dla realizacji celu wywłaszczenia”, a ponadto
uznał, że Starosta powinien ponownie ocenić czy obecny sposób zagospodarowania nie świadczy o tym, że cel został osiągnięty, jako że działki są elementem pasa zieleni znajdującego
się wzdłuż ul. Cichej i utrzymuje je Gmina Raszyn, a zatem sposób użytkowania działki jest zgodny z celem wywłaszczenia na
pas zieleni.
26 września 2019 r. organ I Instancji, czyli Starosta Pruszkowski wydał decyzję, w której ponownie orzekł o zwrocie nieruchomości byłym właścicielom. Od w/w decyzji po raz kolejny
odwołał się Wójt Gminy Raszyn wyrażając swoje niezadowolenie z podjętego rozstrzygnięcia i zarzucając niedostateczne
uzasadnienie decyzji. Starosta Pruszkowski przekazał odwołanie Wojewodzie Mazowieckiemu, który uchylił decyzję i ponownie skierował sprawę do I Instancji. Tej decyzji sprzeciwił się
Starosta Pruszkowski oddając ją pod osąd Wojewódzkiemu
Sądowi Administracyjnemu, który wyrokiem z dnia 30 kwietnia
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2020 r. sprzeciw oddalił, uznając rację Wojewody Mazowieckiego. Sprawa wróciła do I instancji.
Jak Pan widzi, od 2006 roku, czyli od chwili pojawienia się
roszczeń do dziś trwa procedura orzekania, kto ma prawo do
w/w działek – Gmina Raszyn, obecny właściciel, czy byli właściciele. Podstawowy problem polega na stwierdzeniu, czy działki
są lub były użytkowane w sposób zgodny z decyzją wywłaszczeniową. Roszczeniodawcy i Starosta Pruszkowski uważają,
że zwrot jest zasadny. Gmina Raszyn, że działki są wykorzystywane zgodnie z decyzją wywłaszczeniową, jako, że są pokryte
zielenią, której utrzymaniem zajmuje się gmina.
Kiedy i jaką ostateczną decyzją zakończy się sprawa dziś
jeszcze nie wiadomo, natomiast oczywiste jest, że od 2006
roku, czyli momentu zgłoszenia roszczeń Gmina nie może
dokonywać na działkach żadnych inwestycji. Nie pozwala na to
również ustawa o finansach publicznych, która wyraźnie określa w co gmina może inwestować pieniądze publiczne. Z pewnością nie należą do nich grunty wobec których są roszczenia
byłych właścicieli. Nieuzasadnione są zatem stwierdzenia, że
powinniśmy zmieniać plan zagospodarowania działek, inwestować na ich terenie czy łączyć je ze Świetlicą w Rybiu. Nasza
działania nie mogą być pozaprawne. Jeśli ostateczna decyzja
utrzyma własność działek przy Gminie Raszyn, możliwe będzie
lepsze niż dotychczas wykorzystanie ich. Jeśli natomiast własność przejdzie na rzecz byłych właścicieli – to oni będą mieli
prawo decydować o działkach. Takie są zasady w państwie
prawa i do nich, jako wójt gminy, się stosuję.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Raszyn
W tym roku kolejne Święta Wielkanocne spędzamy inaczej niż przez wiele poprzednich lat. Epidemia zmusza nas do zmiany
nawyków, ponieważ na czas Świąt, w trosce o zdrowie i życie bliskich i nas samych, musimy zastosować wszystkie restrykcje i pełen reżim sanitarny. Przeważająca obecnie w Polsce brytyjska odmiana covid-19 jest bardzo zaraźliwa i dotyka coraz
młodszych osób. Szpitale są przepełnione, a personel medyczny przepracowany.
Dużą nadzieję na opanowanie pandemii daje coraz większa ilość osób zaszczepionych. Już dziś widać, że zmniejszyła się ilość
zachorowań wśród seniorów, personelu medycznego i kadry pedagogicznej, czyli grup poddanych szczepieniom.
Trzecia fala pandemii koronawirusa, której szczyt prognozowany jest właśnie na pierwsze dni kwietnia, zmusza nas
do ogromnych ograniczeń. Obowiązujące restrykcje są t����������������������������������������������������������������
rudne w codziennym życiu, ale jeszcze trudniejsze podczas wyjątkowych, szczególnie dla chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. Czas, który zawsze wiązaliśmy z radością ze zwycięstwa życia
nad śmiercią, wyrażony w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, tym razem znów musimy przeżywać w małych grupach, bez
obecności wszystkich bliskich i pełni lęku o zdrowie i przyszłość. Niektórzy z nas opłakują bliskich, którzy nie doczekali Świąt,
inni martwią się o zdrowie chorujących, jeszcze inni o stabilność finansową.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce obostrzeniami w spotkaniach
organizowanych w domu udział może brać pięć osób oprócz gospodarza i mieszkańców. Do tego limitu nie wliczają się zaszczepieni
drugą dawką szczepionki na koronawirusa, o ile preparat został
im podany co najmniej siedem dni wcześniej. Możliwe jest
uczestniczenie w Mszach ������������������������������
św����������������������������
, ale w ostrym reżimie sanitarnym. Konieczne jest zasłonięcie ust i nosa maseczką,
przy czym Ministerstwo Zdrowia zaleca maseczki chirurgiczne, lepsze od bawełnianych. Ilość osób uczestniczących w Mszach św. zależna jest od wielkości
kościoła, ponieważ przyjęty limit to jedna osoba
na 15 m2.
Wielkanoc w dobie koronawirusa może mieć
jeszcze większy niż zazwyczaj wymiar duchowy.
Trudno jest nam zrezygnować z obyczajów kultywowanych przez lata, ale być może ta właśnie
sytuacja pomoże skupić się na religijnej refleksji i przeżyciu istoty Świąt Wielkanocnych. Bo te
święta, bardziej niż którekolwiek rodzą nadzieję
na światło po nocy, radość po bólu, zdrowie
po chorobie i bliskość po oddaleniu. To te same
święta, tylko w tym roku przeżywane inaczej.
Szanowni Państwo, g������������������������������
łęboko wierzymy���������������
w to, że poradzimy sobie, że już niedługo nasze życie wróci do
normalności, że będziemy mogli spotykać się w Centrum Kultury, Austerii, Centrum Sportu, Świetlicy Środowiskowej, szkołach i urzędach i naszych domach.

Samorządowcy Gminy Raszyn
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PROJEKT – AUSTERIA

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ w RASZYNIE
wiedzy na temat dziedzictwa kulturo- problemów społecznych, zwiększy
wego. Celem programu jest również tolerancję, zaktywizuje seniorów, osoby
wzmocnienie stosunków pomiędzy niepełnosprawne, osoby wykluczone
Polską a Norwegią. Program będzie społecznie i zawodowo. Narzędzia te
także skierowany do cudzoziemców nie są stosowane w Polsce, a dzięki
zamieszkujących w Gminie Raszyn. programowi nie tylko będą wykorzyNasza gmina jest bowiem dużym sku- stane w Gminie Raszyn, ale też upopiskiem obcokrajowców, którzy stano- wszechnione w innych gminach, a dalej
wią 6% mieszkańców.
w całej Polsce.
Zadanie składa się z dwóch typów
Ce nt ru m I nte g ra c j i i D i a l o g u
działań. Pierwsze z nich to rekonstruk- wykształci kadrę trenerów-facytilatocja kolejnej części kompleksu dawnego rów dialogu, poprawi kontakty mniejzespołu Austerii, która stanie się NAN- szości ze społecznością lokalną, ograSENOWSKIM CENTRUM INTREGRA- niczy zjawiska wykluczenia w dostępie
CJI I DIALOGU.
do pracy, urzędów, szkół, opieki zdroDrugi typ działań to opracowanie wotnej. Szkolenia dla nauczycieli
i przeprowadzenie innowacyjnego pro- pomogą im w pracy w klasach wielokulgramu kulturalno-edukacyjnego we turowych, poprawiając stosunki między
współpracy z partnerami. Jego celem uczniami, redukując agresję.
jest podniesienie świadomości kulturalnej społeczności lokalnej i modernizacji PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
jej kompetencji kulturowych. Program KULTURALNO-EDUKACYJNEJ
będzie też realizowany ponadlokal- NA LATA 2021-2024
nie – w sąsiednich gminach oraz innych W ramach programu realizowane
ośrodkach na terenie kraju. Ważnym będzie szereg projektów:
aspektem jest nowatorski charakter • Warsztaty dialogowe o zasięgu
NANSENOWSKIE CENTRUM
działalności CENTRUM poprzez wyko- lokalnym i ponadlokalnym, realizowane
INTEGRACJI I DIALOGU
rzystywanie innowacyjnych narzędzi w językach polskim, angielskim oraz
Prawdziwą szansą na bardzo kosztowną komunikacji wizualnej: technologii 3d, mniejszości zamieszkujących w gminie,
odbudowę kolejnej części zabytkowego Virtual Reality (rzeczywistości wirtu- dla nauczycieli, wolontariuszy, społeczukładu urbanistycznego dało nam, alnej) oraz technologii rzeczywisto- ności lokalnej i mniejszości, dla rodziprzyznane pod koniec 2020 r. dofinan- ści rozszerzonej – Augemnted Reality. ców i uczniów.
sowanie z tzw. Funduszy Norweskich, Nowoczesne i ciekawe formy wyrazu • Warsztaty edukacji artystycznej
czyli ze środków Mechanizmu Finanso- z pewnością zachęcą, szczególnie ludzi i kulturalnej
wego Obszaru Gospodarczego EOG młodych, do aktywnego uczestnicze- • Innowacyjne warsztaty komunikacji
w wysokości blisko 14,5mln zł (85% nia w programie.
wizualnej i nowych mediów
całości kosztów). Za kwotę 2,6 mln zł,
• Jarmark kreatywności dla osób
w latach 2021-2024 Gmina Raszyn DIALOG – WIĘCEJ NIŻ SŁOWA
starszych
oraz partnerzy: Fundacja na Rzecz Dia- Budowanie kultury dialogu poprzez • Sympozja o zasięgu lokalnym, ogóllogu – partner ze strony polskiej oraz upowszechnienie nansenowskiej meto- nopolskim i międzynarodowym
Nansen Humanic Academy i Hoyskole dologii dialogu rozwijanej w Akademii • Wystawy w zrekonstruowanej przeKristiania – partnerzy ze strony norwe- Nansenowskiej w Lillehammer od 1938 strzeni wystawienniczej Austerii
skiej, będą prowadzili wspólne działania roku i stosowanej w wielu miejscach • Lekcje muzealne wspólne dla spomające na celu poprawę zarządzania na świecie, przyczyni się w do wzrostu łeczności lokalnej i mniejszości.
dziedzictwem kulturowym, zwiększenie kompetencji kulturowych społecznoProgram bazuje na interakcji i diadostępu do sztuki i kultury oraz wzrostu ści lokalnych, pomoże w rozwiązywaniu logu, które z samej swej natury mają
charakter interaktywny, aktywizujący uczestników. Stawia na wzajemne
uzyskane Dofinansowanie:
Dzięki Pozyskanym śroDkom
z funDuszy norweskich
uczenie się, zrozumienie swoich postaw
14
487
437
zł
oDważnie Patrzymy w Przyszłość
Całkowity koszt inwestyCji:
i motywów, pomaga unikać uproszczeń
Dalsza oDbuDowa zespołu buDynków austerii
17 044 000 zł
na Centrum integraCji społeCzno-kulturalnej – etap ii
i skłonności do stereotypowego myślenia. Prowadzi do zrozumienia ponad
lokalnymi podziałami, bez stereotypów
dotyczących różnic religijnych, politycznych i etnicznych.
norwegowie Pomogą oDbuDować zesPół buDynków austerii

Rewitalizację Austerii, XVIII wiecznego zajazdu, pierwszej stacji pocztowej w drodze z Warszawy do Krakowa, Gmina Raszyn przeprowadziła
w latach 2017– 2020. Znaczną część
kwoty inwestycji, bo ok. 60%, władze samorządowe otrzymały w formie
dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskano
ponad 3mln zł, wkład własny to kwota
2,2mln zł.
Proces rekonstrukcji Austerii odbywał się pod nadzorem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Konserwator
zalecił, by Gmina dążyła do odbudowy
całego obiektu – tzw. zespołu austerii. Wpisany w 2005 roku do rejestru
zabytków obejmował, wybudowane
w tym samym czasie co zajazd, wozownię, kramy, stajnię. Zaprojektowane
przez czołowego architekta epoki stanisławowskiej Szymona Bogumiła Zuga
uznano za jeden z najwspanialszych
klasycystycznych zespołów zabudowań
w Polsce z przełomu XVIII i XIX wieku.

Gmina Raszyn

Katarzyna Dombska, Małgorzata Kaiper
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ZŁOTE I ŻELAZNE GODY RASZYŃSKICH PAR

ZŁOTE GODY 2020 r.
Tradycją Gminy Raszyn stało się coroczne uroczyste obchodzenie Złotych Godów naszych Mieszkańców. I Gala Jubilatów
odznaczonych medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” odbyła się w kwietniu 2009 roku w 200-setnę rocznicę Bitwy
pod Raszynem.
Na wniosek Urzędu Gminy w Raszynie z dnia 05.03.2020 roku Prezydent RP w dniu 24 listopada 2020 roku odznaczył
48 par medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w 50 rocznicę ślubu. Są to:
Małgorzata JELIŃSKA-BARTKIEWICZ i Jerzy BARTKIEWICZ, Helena i Tadeusz BAZGA,
Marianna i Kazimierz BĄKIEWICZ, Marianna i Jan BĘGOWSCY, Genowefa i Zdzisław BIAŁY,
Irena i Józef BININDA, Danuta i Andrzej BŁOŃSCY, Wanda i Euzebiusz CZACHOR,
Halina i Krzysztof DĄBROWSCY, Irena i Czesław GROTEK, Gabryela i Krzysztof JANISZEWSCY,
Zofia i Andrzej JUŚKIEWICZ, Grażyna i Andrzej KAMIEŃSCY, Anna i Ryszard KIZNIKIEWICZ,
Teresa i Karol KLIMASZEWSCY, Alicja i Wiesław KŁOBUKOWSCY, Teresa i Wiesław KOPYSIEWICZ,
Zofia i Ryszard KOSTANA, Zofia Marian KOŚKA, Krystyna i Alfred KOWALSCY,
Danuta i Mieczysław KRUSZEWSCY, Elżbieta i Kazimierz MAJAK, Anna i Tadeusz MULARCZYK,
Sabina i Eugeniusz PODGÓRZEC, Maria i Zbigniew PORĘCCY, Wanda i Józef POTERAŁA,
Anna i Witold PRASEK, Marianna i Józef RUSZCZYK, Krystyna i Wojciech RYCZYWOLSCY,
Grażyna i Janusz SKOKOWSCY, Jadwiga i Kazimierz SKOMIAŁ, Irena i Marian SŁOWIŃSCY,
Teresa i Henryk STAROSTA, Halina i Henryk TOLAK, Marianna i Stanisław URBALA,
Anna i Jan WĘGLARCZYK, Alina i Kazimierz WIECZOREK, Krystyna i Wiktor WIŚNIEWSCY,
Wiesława i Władysław WOJCIECHOWSCY, Elżbieta i Stanisław WOLSCY, Józefa i Janusz WRÓBLEWSCY,
Grażyna i Tadeusz ZIENTAŁA, Grażyna SŁOWIKOWSKA-ŻABOKLICKA i Bogusław ŻABOKLICKI,
Natalia i Jerzy ŻELICHOWSCY. Trzy pary: Kazimiera i Tadeusz GÓRNIAK, Władysława i Henryk RZEPKA
i Krystyna i Władysław SOBIEŃ zostały odznaczone za „Żelazne Gody” – 65 lat pożycia małżeńskiego.
Ze względu na rangę i uznanie dla małżonków, których 50 lat wspólnego życia zostało uhonorowane odznaczeniami państwowymi uroczysta dekoracja medalami odbędzie się w dniach 14, 21, 28 kwietnia 2021 r. w nowej Sali Ślubów USC w Raszynie znajdującej się w budynku Austerii Al. Krakowska 1 w Raszynie. Jednocześnie zachęcamy wszystkich Mieszkańców Gminy
Raszyn którzy nie zostali odznaczeni Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie do składania wniosków w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Raszynie.
W intencji Jubilatów Ks. Prałat Zdzisław Karaś Proboszcz Parafii Św. Szczepana w Raszynie w dniu 10 kwietnia 2021 r.
o godz. 12:00 odprawi uroczystą mszę świętą. 					
Jolanta Kuć, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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WYDARZENIA

informuje, że nie została podjęta
uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy Raszyn.
W związku z powyższym na terenie
gminy Raszyn nie obowiązuje opłata za
posiadanie psa.

Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

opiekuna i gospodarza naszych wsi
i osiedli, w imieniu władz samorządowych Gminy Raszyn składamy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej
pomyślności i dalszych sukcesów.
Jesteście Państwo podstawowymi
twórcami samorządności, ponieważ
Wasza praca dzieje się bezpośrednio w każdej wsi czy osiedlu. Jesteście też głosem lokalnej społeczności,
bo jej potrzeby i oczekiwania znacie
i spełniacie.
Dziękujemy Wam za konstruktywną
i merytoryczną pracę, dzięki której
nasze małe społeczności tak wspaniale się rozwijają.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski

W Gminie Raszyn
nie płacimy
za posiadanie psa
Referat Podatków, Opłat Lokalnych
i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Raszyn uprzejmie
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osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych. Do publicznej wiadomości
zostaną przekazane jedynie wartości
zagregowane mówiące np. o średniej
wielkości gospodarstwa domowego
w danej gminie.
Spis powszechny to jedyne badanie,
gdzie w sposób kompleksowy zbiera
się informacje o rodzinach, migracjach,
niepełnosprawności, wykształceniu czy
warunkach mieszkaniowych. Okazja
do tego zdarza się raz na 10 lat.
Więcej informacji znajduje się na stronie
https://spis.gov.pl.
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
(dostępna od 15 marca)

Już za miesiąc
spis powszechny!
1 kwietnia rozpocznie się Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie
dotyczy KAŻDEGO! Na szczęście nie
trzeba będzie umawiać się z rachmistrzem – główną i obowiązkową
metodą będzie samospis internetowy. Będzie więc można spisać się
wygodnie i bezpiecznie w domu.
Aplikacja spisowa będzie dostępna od 1
kwietnia na stronie internetowej https://
spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas
spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki
publicznej. Informacje o konkretnych

WYDARZENIA

COVID-19 W GMINIE RASZYN

Rozmowa ze Zbigniewem Figatem, lekarzem, prezesem Centrum Medycznego Judyta w Raszynie
nowa pani doktor i nowa pielęgniarka.
Trochę nas odciążą, ale nasi lekarze
i inny personel też choruje, więc czujemy się jak na froncie.

Panie doktorze, czy trzecia fala koronawirusa dotarła do Raszyna?
Zdecydowanie tak. Na niespełna
300 porad lekarskich wykonywanych
codziennie w Judycie, 60 – 80 porad
to te udzielane pacjentom z Covid-19.
Pracujemy bardzo ciężko. Zdarzało się,
że kończyliśmy dzień po 22:00. Wprowadziliśmy zasadę, że pacjent z Covid,
lub podejrzany o Covid powinien
otrzymać poradę w dniu zgłoszenia.
To powoduje opóźnienia w zaplanowanych wizytach, ale nie ma innego sposobu ograniczenia pandemii.
Na to wszystko nakładają się szczepienia, które wymagają czasu lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek. W tej
chwili szczepimy 120 osób tygodniowo.
W przyszłym tygodniu i w następnych
będzie to już ponad 300 osób. Postanowiliśmy więc szczepić także w soboty,
aby jak najmniej zajmować gabinety
w tygodniu.
Dodatkowym utrudnieniem są opóźnienia w dostawach szczepionek, które
powodują, że rejestratorki muszą
dodzwonić się do wszystkich zakwalifikowanych na szczepienia i ustalić nowe
terminy. Setki rozmów telefonicznych
każdego tygodnia bardzo utrudniają
organizację pracy. Traktujemy to jak
wyścig z koronawirusem o życie mieszkańców gminy, w którym nagrodą jest
nabycie odporności przez jak największą część populacji zanim dopadnie ich
wirus.
Zaszczepienie jak największej liczby
mieszkańców Raszyna jest w tej chwili
dla nas priorytetem, dlatego nawet
dyrekcja angażuje się w bezpośrednią obsługę pacjentów, a ja, poza obowiązkami związanymi z kierowaniem
Judytą przyjmuję pacjentów i kwalifikuję do szczepień. Od kwietnia dojdzie

Profilaktycznie (leczniczo także)
zażywać większe niż zazwyczaj dawki
witaminy D3 – najlepiej 4 000 j dziennie (po jedzeniu, w którym znajduje się
choć odrobina tłuszczu), vit. C – najlepiej z produktów naturalnych –
z warzyw i owoców.

Czy Pana zdaniem, szczepionka firmy
Astra Zeneca jest bezpieczna?
Jestem subskrybentem pięciu codziennych serwisów medycznych i w każdym Jaka, zdaniem doktora, czeka nas
z nich są doniesienia dotyczące szcze- najbliższa przyszłość?
pień każdą ze szczepionek. Do tego Uważam, że obecna fala koronawirusa
dochodzi doświadczenie i codzienny będzie krótka, potrwa może do Świąt.
kontakt z chorymi.
Czwartej fali już nie będzie. Po pierwsze
Jestem stanowczym zwolennikiem – ociepli się, wyjdzie słońce zabójcze dla
szczepień przeciwko Covid-19 – rów- wirusa. Po drugie – większość zakażonież szczepionką Astra Zeneki. Jeżeli nych przechodzi infekcję bezobjawowo,
chcemy wrócić do normalności sprzed co oznacza, że tak naprawdę zakażopandemii, to uzyskanie odporności nych mieliśmy około 15 mln, a nie 3 mln
przez ludzi musi być osiągnięte możli- potwierdzonych. Posiadane przeciwciała powodują, że potencjał tych osób
wie szybko.
do zarażania jest minimalny. Do tego
Co my, mieszkańcy gminy możemy dochodzi coraz większa liczba zaszczezrobić, żeby ograniczyć skutki pan- pionych. Sądzę, że wakacje mogą być
prawie normalne.
demii wśród najbliższych?
Stosować rozumnie zasadę DDM:
dystans, dezynfekcja i maseczki. Czy da się oszacować koszty zdrowotne pandemii?
Nie obrzucajmy nikogo wirusami.
Udowodniono, że najwięcej wiru- Dokładnie się nie da, ale one będą
sów osoby chore wydmuchują z siebie i to duże. Najstarsi umierają z powodu
podczas mówienia, stąd konieczność samotności i braku nadziei, inni
zachowania dystansu i noszenie mase- z powodu niezdiagnozowania różczek. Ponadto konieczna jest dezyn- nych chorób wynikających z utrudfekcja rąk i powierzchni najczęściej nień w dostępie do lekarzy. Takich
osób w ubiegłym roku zmarło około
dotykanych.
Starać się dbać o zdrowie – nie palić 70 000 – czyli więcej, niż z powodu
papierosów, nie pić alkoholu (bo bar- Covid-19. To pokazuje, jak pilne jest
dzo obniża odporność – oczywiście zakończenie pandemii i powrót do norzależy od dawki), zdrowo się odżywiać, malnej ochrony zdrowia. Mamy tę
dbać o aktywność fizyczną, wietrzyć szansę. Zaszczepmy się.
mieszkania.

W dniu 24 lutego 2021 roku odeszła do Domu Pana

ŚP. ANNA KARAŚ
Ks. Zdzisławowi Karasiowi, Proboszczowi Parafii pw. Św. Szczepana
i Św. Anny w Raszynie
wyrazy współczucia i kondolencje z powodu śmierci Mamy
składają
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba
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CZYSTE POWIETRZE

DOTACJA DO WYMIANY PIECÓW NA PALIWO STAŁE NA OGRZEWANIE EKOLOGICZNE
Gmina Raszyn realizując Program na terenie Gminy Raszyn lub posiada- zostaną przeprowadzone w roku udzieOgraniczania Niskiej Emisji ogłasza jące inny tytuł prawny do władania nimi. lania dotacji, obejmujących:
do 30.04.2021 r nabór wniosków
Dotacja dla danego podmiotu 1) D e m o n t a ż s t a r e g o ź r ó d ł a
o przyznanie dotacji do trwałej zmiany na daną nieruchomość może być ogrzewania;
sposobu ogrzewania lokali (mieszkal- udzielona tylko raz. Nie mogą być nią 2) Zakup i montaż nowego źródła
nych i niemieszkalnych), budynków objęte prace wykonane przed datą ogrzewania;
mieszkalnych jedno- i wielorodzin- obowiązywania umowy o przyznaniu 3) Podłączenie do sieci gazowej;
nych oraz pozostałych. Warunkiem dotacji przez Gminę Raszyn.
4) Podłączenie do sieci elektrycznej;
ko n i e c z ny m d o s ko r z y st a n i a
Wniosek wraz z załącznikami o przy- 5) Rozprowadzenie pionów w budynz dotacji celowej jest posiadanie znanie dotacji celowej można pobrać kach wielorodzinnych;
czynnego ogrzewania węglowego, za pośrednictwem strony interneto- 6) Prace budowlane mające na celu
które po wymianie na ekologiczne wej pod adresem www.raszyn.pl/infor- przystosowanie pomieszczeń na cele
zostanie usunięte z nieruchomości. mator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona- grzewcze.
Dofinansowaniu nie podlegają zadania -rodowiska-i-gospodarka-komunalna/ • Dotacją objęte są wyłącznie urząjuż wykonane ani związane z wymianą program-ograniczania-niskiej-emisji- dzenia fabrycznie nowe i zamontowane
innych źródeł ciepła niż opalane n a b o r - w n i o s ko w - o - p r z y z n a n i e - po raz pierwszy, spełniające normy
węglem.
dotacji-celowej-do-trwalej-zmiany- i dopuszczone do użytkowania na teresposobu-ogrzewania-na-ekologiczne nie Polski.
PROCEDURA
lub w biurze obsługi mieszkańca.
• Dotacja nie może przekroczyć 50%
UDZIELANIA DOTACJI:
Realizacja wniosków odby wać kosztów kwalifikowanych inwestycji,
– W okresie od 16.09.2020 r. do będzie się do wysokości środków prze- jednak nie więcej niż:
30.04.2021 r złożenie wniosku znaczonych na ten cel w budżecie 1) Dla kotłów na gaz, spełniająo udzielenie dotacji wraz z załączni- Gminy Raszyn. Decyduje kolejność zło- cych wymagania ekoprojektu zgodkami w Urzędzie Gminy Raszyn na par- żenia wniosku.
nie z Dyrektywą 2009/125/EC –
terze w kancelarii,
W przypadku wyczerpania środ- 4 000,00zł brutto;
– Weryfikacja wniosku przez Komisję ków finansowych, przeznaczonych 2) Dla kotłów na paliwa stałe, spełniapowołaną zarządzeniem Wójta Gminy na wypłatę dotacji w danym roku, wnio- jących wymagania ekoprojektu zgodnie
Raszyn,
ski niezrealizowane będą rozpatrywane z Dyrektywą 2009/125/EC – 3 000,00
– Podpisanie umowy z Gminą Raszyn,
w pierwszej kolejności w następnym zł brutto;
– Realizacja przedsięwzięcia przez roku budżetowym, natomiast proce- 3) Dla lokalu w budynku wielorodzinWnioskodawcę,
dura naboru nowych wniosków zosta- nym – 2 000,00zł brutto.
– Najpóźniej do 30 października nie wstrzymana.
• Nie udziela się dotacji na:
2021 r. złożenie wniosku o rozliczenie
1) Wykonanie prac projektowych;
dotacji wraz z załącznikami w Urzędzie UWAGA!!!
2) Zakup urządzeń grzewczych nieGminy Raszyn na parterze w kancelarii • Przy wypełnianiu wniosku należy stanowiących trwałego wyposażenia
– Weryfikacja wniosku o wypłatę dotacji, wypełnić wszystkie pola i złożyć pod- mieszkań (przenośnych);
– Wypłata środków na wskazany rachu- pisy we wszystkich niezbędnych miej- 3) Refundację wydatków poniesionych
nek bankowy wnioskodawcy.
scach – pod wnioskiem, oświad- przed datą zawarcia umowy dotacyjnej;
Do ubiegania się o dotację upraw- czeniami i informacją ws. danych 4) Pokrycie kosztów eksploatacji źródła
nione są podmioty, wskazane w art. osobowych.
ogrzewania;
403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony śro- • Dokumenty załączone do wniosku 5) Zmianę ekologicznego ogrzewania
dowiska – za wyjątkiem osób praw- o udzielenie dotacji Wnioskodawca na inne ekologiczne systemy grzewcze.
nych i przedsiębiorców, będące winien przedstawić jako kserokopie
właścicielami budynków, lokali miesz- poświadczone za zgodność z orygi- Celem udzielenia wyżej opisanej dotakalnych lub użytkowych położonych nałem lub załączyć oryginały, które cji celowej jest poprawa jakości powiezostaną zwrócone po zakończeniu pro- trza na terenie Gminy Raszyn poprzez
cedury weryfikacji wniosku.
zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emi• Nabór wniosków rozpoczyna się towanych w wyniku procesów spalania
16.09.2020 r. i będzie trwać do paliw stałych do celów grzewczych.
30.04.2021 r.
Dodatkowe informacje można uzy• Warunkiem przekazania dotacji skać w Referacie Ochrony Środowijest realizacja zadania i przedłożenie ska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
wniosku o rozliczenie dotacji do dnia Gminy Raszyn:
Jarosław Kozłowski
30 października 2021 r.
tel. 22 701-79-05.
• Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które
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NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2021 roku obchodziliśmy po raz 11. Narodowy Dzień Żołnierzy
Wyklętych. Ustanowiony został z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który pisał w lutym 2010 roku: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny”.

Wyścig dla Żołnierzy Wyklętych. Arch. SP w Raszynie

Historia polskich patriotów walczących
po 1945 r. z reżimem komunistycznym, zaczęła przebijać się do świadomości społecznej dopiero na początku
lat 90-tych XX wieku. Przypominały
wówczas o nich: wystawa „Żołnierze
Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, przygotowana w 1993 r. przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim
i stadiony ze wspaniałą patriotyczną
oprawą meczów, mimo że na kibiców,
tak jak wcześniej na wskrzeszonych
przez nich bohaterów, posypały się
represje.
Ogromny jest też wkład Instytutu Pamięci Narodowej w przywracanie pamięci i godności żołnierzy
polskiego powojennego podziemia.
Badania historyczne, publikacje książek, artykułów, zbieranie wspomnień
żyjących jeszcze kombatantów, pokazywanie miejsc kaźni i poszukiwanie miejsc pochówków spowodowały,

że dziś tak dużo wiemy o Żołnierzach
Wyklętych. Dziś ich nazwiska są znane,
a portrety, biogramy i zdjęcia publikowane. I choć pandemia ograniczyła
możliwość organizowania Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, pamięć o nich trwa. „Powierzana
z ojca na syna opieka nad mogiłami
leśnych, pomniki i tablice, nazywanie
ulic, placów, szkół i drużyn harcerskich
imionami uczestników powstania antykomunistycznego, poświęcone „wyklętym” sympozja naukowe i wystawy,
liczne książki naukowe i popularne,

opowieści rysunkowe, utwory muzyczne
i filmowe, cykliczne uroczystości patriotyczne i imprezy kulturalne – wszystko
to zrodziło się w odruchu sumienia,
w odpowiedzi na autentyczną potrzebę
serca.” – czytamy w Liście Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowanym
do Organizatorów i Uczestników uroczystych obchodów Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w kraju
i za granicą.
Gmina Raszyn też o nich pamięta.
Od trzech lat na ogrodzeniu Świetlicy Środowiskowej w Rybiu pojawia
się wystawa przygotowana przez IPN,
a Raszynowi udostępniona. Co roku czci
ich pamięć Centrum Kultury Raszyn.
Z niezwykłą inicjatywą, aktywną lekcją
patriotyzmu i historii, wystąpiła Szkoła
Podstawowa w Raszynie. W wyścigu
ku czci Żołnierzy Wyklętych, na stacjonarnych rowerach grupa nauczycieli, uczniów i przyjaciół szkoły „przejechała” setki kilometrów. Wystawa
wypożyczona ze Świetlika pozwalała
zapoznać się z historią i losami ludzi
walczących o niepodległość Polski. To była wspaniała aktywna lekcja
patriotyzmu i historii.
Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zwłaszcza dziś w czasie
pandemii, pokazują, że prawdy historycznej nie da się zakopać, choć czasem dochodzi się do niej dłużej niż
należy. 		
Małgorzata Kaiper

Wystawa NARODOWY DZIEŃ PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH w Świetlciy. Fot. M. Kaiper

SPROSTOWANIE I PRZEPROSINY
W 117 numerze Kuriera Raszyńskiego, w artykule pt. „Pomoc sercem pisana” pojawił się poważny błąd. Na skutek
pomyłki przekazana została błędna informacja. Całe pokrycie dachowe dostarczyła Firma BLACHOTRAPEZ, a nie,
jak napisano – Firma BLACHY PRUSZYŃSKI. Redakcja bardzo przeprasza za popełniony błąd i ma nadzieję, że zarówno
Dach Holding, która brała udział w akcji charytatywnej w Raszynie dla pogorzelców, robiący całkowity remont dachu jak
i Firma BLACHOTRAPEZ, która dostarczyła materiał, przyjmą przeprosiny.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego
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INWESTYCJE

Akacjowa i Orzechowa – kontynuacja
budowy
W ubiegłym roku jesienią rozpoczęto budowę dwóch ulic Rybia –
Orzechowej i Akacjowej. Zakres prac i wczesna, ostra zima wymusiły kilkumiesięczną przerwę. Dziś ekipy wróciły na plac budowy.
Na Orzechowej koparka wyrównuje teren, a pracownicy rozsypują kruszywo. Zrobione są chodniki. Wszystko wskazuje na to,
że w niedługim czasie uciążliwości się zakończą, a przebudowane
całkowicie ulice będą znów służyć mieszkańcom.

Na Akacjowej trwaja juz prace. Fot. M. Kaiper

Przebudowa ul. Waryńskiego
i ul. Olszowej na terenie Gminy Raszyn

ULica Waryńskiego. Fot. M. Kaiper

Ulica Olszowa od Wesołej. Fot. M. Kaiper

Pod koniec stycznia br. wybrano wykonawców dwóch ulic na terenie gminy.
• Pierwsze zadanie dotyczy przebudowy ulicy Waryńskiego
w Nowych Grocholicach na odcinku od ulicy Zacisze do ul. Trakt
Grocholicki. Zadanie wykona INSTAL-NIKA Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa z Warszawy, a koszt inwestycji ustalono
na kwotę 1 157 430,00 brutto. Jej zakończenie powinno nastąpić do 15 września 2021 r.
• Drugie zadanie dotyczy ulicy Olszowej w Rybiu na odcinku
od ul. Wesołej do 19 Kwietnia. Najlepszą ofertę złożyła P.P.U.H.
EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z Warszawy. Planowany koszt inwestycji, do której gmina Raszyn uzyskała dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych, to 1 843 770,00
brutto. Prace powinny zakończyć się również 15 września
2021 roku.
Tak jak pryz budowie innych ulic, mieszkańców czekają w najbliższym czasie liczne niedogodności, a to potem – ulice będą
piękne.

PLAC ZABAW PRZY AUSTERII
Do wakacji 2021 roku obok zabytkowych budynków Zespołu Austerii i Rezerwatu Stawy Raszyńskie powstanie nowy plac
zabaw. Inwestycję wykona Firma RUTKOWSKI z Pruszkowa za kwotę 139 698 zł. Na terenie placu zabaw, ogrodzonym
giętkim obrzeżem plastikowym, na piaskowej nawierzchni znajdą się: huśtawka ptasie gniazdo, urządzenia zabawowe
typu pokład składające się z podestu, płotka, zjeżdżalni, siatki wspinaczkowej, tor przeszkód składający się z siatki
trójkątnej, mostu łańcuchowego, balansu, równoważni, podestu ruchomego na łańcuchach, stoły do szachów i boisko
do szachów plenerowych. Całości dopełniać będą trawniki, chodniki z kostki granitowej, ławki i kosze na śmieci.
Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego i objęty nadzorem Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiot umowy jest kontynuacją rozpoczętej już inwestycji. Projekt realizowany i dofinansowany w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczności objętego PROW na lata 2014-2020.
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

Miklaszewskiego – jest zezwolenie na budowę
24 lutego 2021 r. Starosta Pruszkowski wydał zezwolenie na budowę ulicy
Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych. To bardzo dobra wiadomość,
ponieważ ulica pełni kluczowe znaczenie w tej części gminy: prowadzi
do szkoły, przedszkola, kościoła, a także do Ład, Falent, Podolszyna i dalej
do Al. Krakowskiej. To pierwszy krok, który otwiera drogę do wykonania
inwestycji. Kiedy to nastąpi? To zależy od możliwości finansowych gminy,
bo w potrzebę budowy ulicy nikt nie wątpi.

Miklaszewskiego. Widok od Starzyńskiego. Fot. UGR

Projekty ulicy Szlacheckiej i Ułańskiej
w Dawidach Bankowych
W styczniu br., w wyniku przetargu wyłoniono projektanta dwóch ulic na
terenie Dawid Bankowych ulicy Szlacheckiej i Ułańskiej. Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o. z Warszawy zaprojektuje w ciągu miesiąca koncepcję projektową, a do 30 listopada 2021 r. projekt budowlany z zezwoleniem na budowę. To zadania, które znalazły się w tegorocznym budżecie
Gminy Raszyn.

Miklaszewskiego. Fot. UGR

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej żłobka przy
ul. Godebskiego w Raszynie
Na początku marca 2021 r. Urząd Gminy Raszyn ogłosił przetarg na projektowanie żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie. Na terenie dawnej szkoły,
a jeszcze niedawno oddziałów Przedszkola pod Topolą, powstanie pierwszy
publiczny żłobek w Raszynie. To inwestycja, na którą czeka wielu mieszkańców. Obiekt, położony będzie w pobliżu zabytkowego Kościoła pw.
Św. Szczepana i Św. Anny, Zespołu Austerii i Rezerwatu Stawy Raszyńskie.
Z tego względu zarówno projektowanie jak i budowa odbywać się będą
pod nadzorem Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Do odrestaurowanego budynku stojącego na terenie dobudowany zostanie pawilon
żłobka, wykończony plac zabaw oraz budynek gospodarczy. Całość zostanie wykonana w stylu nawiązującym kolorystycznie do pobliskiej austerii.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg LOKALNYCH.
Z kwoty 3 mln zł, 1 mln trafił kasy gminy pod koniec 2020 r., a pozostałe
2 mln zostaną przekazane w kolejnych latach. Do tej kwoty gmina dołoży
udział własny. W kwietniu poznamy wykonawcę projektu.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH (RFIL)

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG
Załącznik graficzny - teren żłobka.

W 2021 roku firma P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg
z Warszawy zajmować się będzie bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
na terenie Gminy Raszyn. Cena zamówienia to 947 100,00 zł brutto.
Firma zobowiązała się przystępowania do naprawy w czasie 12 godzin
od zgłoszenia a także dokonywania co miesiąc objazdu dróg.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI –
SPOTKANIE #17

uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś
dla siebie także rodzice – przygotowana
dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania bibliotek i regularnego czytania dzieciom. Dzięki akcji
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego. W akcji bierze udział
zarówno biblioteka główna w Raszynie,
jak i filia w Jaworowej.
Projekt „Mała książka – wielki człowiek” jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa i realizowany przez Instytut Książki.

17. spotkanie raszyńskiego Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie
się 9 kwietnia 2021 o godz. 18:00.
Będziemy dyskutować o książce Filipa
Zawady „Rozdeptałem czarnego kota
przez przypadek”. Powieść była nominowana do Nagrody Literackiej Nike
2020. W trakcie pandemii spotykamy
się online, na platformie Zoom. Z racji
tego, że Klub liczy już kilkanaście osób,
na razie zawieszamy możliwość przyjmowania kolejnych Klubowiczów.

MAŁA KSIĄŻKA –
WIELKI CZŁOWIEK

WYMIANA KSIĄŻEK
Masz w domu niepotrzebne książki lub
multimedia? Przeczytane, przesłuchane, obejrzane, do których już nie
chcesz wracać, a zajmują tylko miejsce? Możemy wybawić Cię z kłopotu
– przynieś je do biblioteki! Zostawiając
je u nas, dasz im drugie życie. Część
z nich, o ile będą stanowiły uzupełnienie
naszych zbiorów, włączymy jako dary.
Część zostanie wyłożona na specjalnym
regale, dzięki któremu inny Czytelnik
będzie mógł je ze sobą zabrać. Uwaga!
Bookcrossing to nie jest alternatywa dla
śmietnika. Materiały przeznaczone do
oddania powinny być kompletne, czyste i w dobrym stanie, wydane nie wcześniej niż w 2000 roku. Nie przyjmujemy:
encyklopedii, słowników, leksykonów,
czasopism, podręczników szkolnych,
broszur reklamowych, kalendarzy.
12 | KURIER RASZYŃSKI NR 118/2021 | WWW.RASZYN.PL

Przypominamy, że cały czas prowadzimy akcję „Mała książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (od stycznia 2021 roczniki
2015-2018), które odwiedzi bibliotekę i zostanie zapisane przez rodzica,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną
pod względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie

ROWEREM NA RÓWNIK

ROWEREM NA RÓWNIK – studnia dla dzieci w Kenii – sława dla Raszyna
Całą drogę towarzyszył nam baner
I love Raszyn, pod którym w Nairobi,
na równiku i w Meru robiliśmy wspólne
zdjęcia i nagrywaliśmy pozdrowienia dla
mieszkańców Raszyna.

„Podróż do Kenii trwała 16 dni. Po niej
nastąpiła 4.dniowa wyprawa rowerowa, podczas której przejechałem
250 km podzielone na etapy: Nairobi –
Sagana, Sagana – Kiganjo, Kiganjo –
Nanyuki (tam był równik) Nanyuk –
Meru (siedziba Fundacji Help Furaha).
W czasie trasy towarzyszyli mi dzielnie
na rowerach Bogumiła Skupin i Andrzej
Strządała.

W 2, 3, i 4 dniu towarzyszyli nam kenijscy rowerzyści. Wraz z nimi w 3 dniu
wyprawy, razem w jednym szpalerze przekroczyliśmy równik (Nanyuki).
Ostatniego dnia 9 rowerzystów wyjechało o 4 rano z Meru aby z nami wspólnie pokonać trasę powrotną (2x76km.)

W Nairobi spotkaliśmy się z ambasadorem Polski panem Jackiem Bazańskim, który, wraz żoną Anną, przyjął nas
w ogrodach swojej letniej rezydencji.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kenijskiej prasy.
Trasa nie była łatwa. Trudności to
wysokość ponad 1-1.500 mnpm, przewyższenia dzienne do 800m, temperatura dzienna 25-33 stopni, ale też
przepiękne krajobrazy, sawanny, zieleń i srogi suchy klimat. Ludzie przemili,
sympatyczni, uśmiechnięci, pomimo,
że często w osadach żyją bez światła
i bieżącej wody.

Na miejscu w Meru i Mikinduri (drugim
ośrodku rehabilitacji dla dzieci) uczestniczyliśmy w podarowaniu rodzinom
6 kóz (dla rodzin korzystających z rehabilitacji) w tym 1 Zbysia ufundowanego
przeze mnie. Było to bardzo miłe i wzruszające przeżycie.
Byliśmy na działce, gdzie powstanie ośrodek. Tam w krainie szczęścia
na akacji zawiesiliśmy woreczki z ziemią,
które za datki na zakup ziemi dostaliśmy
od Fundacji w Polsce.
INFORMACJE O WYPRAWIE:

Na rogatkach Meru czekała nas niespodzianka: eskorta wozów policyjnych
i asysta lokalnego DJ, który na żywo
i przez megafon przez całe miasto informował o naszej akcji. W ośrodku Help
Furahy spotkały nas kolejne niespodzianki: pamiątkowe dyplomy, występy,
przemówienia oraz wspólne tańce.

/dnate/3948966151807019/
To n i e ko n i e c a kc j i , p o n i e w a ż
zbiórka trwa do 8 kwietnia. Dziękuję
za datki i liczę na następne. Dziękuję
też za patronat honorowy wójta gminy
Raszyn.
Zbigniew Ciszek

Pielęgnacja
i strzyżenie psów
Raszyn ul. Krótka 4

Tel: 533-639-639
Zapisy tylko telefoniczne
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ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W ŁADACH

Organizacja pracy W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Ładach w czasie epidemii koronawirusa

Dyrektor Irena Uszyńska.

Od czasu wprowadzenia stanu epidemicznego w każdym etapie pracy ZSP
w Ładach, organizacja pracy i nauki jest
zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo
Edukacji i Nauki), Ministerstwa Zdrowia
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zarówno organizacja pracy Bajkowego
Przedszkola jak też Szkoły Podstawowej to opracowanie i wdrożenie procedur postępowania, z wykorzystaniem
infrastruktury oraz wszelkich możliwości, aby jak najbardziej zapobiegać
rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Procedura w okresie zagrożenia epidemicznego obejmuje wszelkie obszary
życia przedszkolnego i szkolnego oraz
stosowanie regulaminów w poszczególnych pomieszczeniach obiektu szkolno-przedszkolnego. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy zostali zapoznani
z obowiązującą procedurą oraz zobowiązani do jej stosowania. Po ogłoszeniu
pandemii, w marcu 2020 roku, przyszło
nam się zmierzyć z poważnym stanem
w każdej sferze życia, w tym także edukacji, gdzie w ciągu bardzo krótkiego
czasu, sytuacja pandemii wymusiła
diametralne przeorganizowanie pracy
szkoły, nauczycieli i uczniów. Podobnie
uczniowie i ich rodzice. Poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz stronę
internetową szkoły, rodzicom i uczniom

zostały udostępnione procedury i regulaminy. Uczniowie ponadto zostali z nimi
zapoznani podczas nauki stacjonarnej,
z początkiem bieżącego roku szkolnego.
Wszyscy jesteśmy świadomi, iż sytuacja bywa czasami bardzo dynamiczna,
stąd też potrzeba modyfikacji pewnych
ustaleń, jednakże zawsze praca w placówce organizowana jest na podstawie
Rozporządzenia MEN, Wytycznych MZ
i GIS oraz w porozumieniu z rodzicami
uczniów. W naszym obiekcie mamy znakomitą bazę i infrastrukturę.
Podczas nauki stacjonarnej, od
1 września 2020r. głównym wyznacznikiem organizacji pracy w celu zapobiegania COVID-19 było i jest ograniczenie do minimum przychodzenia
i przebywania osób trzecich, przyporządkowanie stałych sal lekcyjnych
do poszczególnych klas, wprowadzenie zakazu wycieczek i wyjść grupowych, organizowanie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.
Ponadto we wspólnych przestrzeniach
szkoły stosowanie przez wszystkich
użytkowników również przez uczniów
osłony ust i nosa oraz przestrzeganie zachowania stosownej odległości.
Priorytetem było i jest dbanie o częste mycie rąk, ich dezynfekcję, jak również dezynfekcję powierzchni dotykowych, sprzętów oraz monitorowanie
tych czynności higienicznych. Zgodnie z wytycznymi w placówce w łazienkach, znajdują się dokładne instrukcje

dotyczące starannego mycia rąk,
a dzieci są uczone tej czynności.
W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 opracowaliśmy specjalny harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego, przydzieliliśmy
klasom odrębne sale oraz odrębne wejścia do szkoły dla poszczególnych klas,
rodziców i interesantów. Zróżnicowaliśmy godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.(7:45 i 8:30) oraz wprowadziliśmy
zasady przemieszczania się uczniów
po budynku szkolnym. Zapobieganie
rozprzestrzeniania się covid wymusiło
zamknięcie sklepiku szkolnego, zawieszenie wyjść, wycieczek i wyjazdów.
Klasy I-III mają przerwy w różnym czasie, w bibliotece szkolnej może przybywać limitowana liczba uczniów, a książki
poddawane są kwarantannie. Również
w stołówce szkolnej pilnujemy zmianowego spożywania posiłków i zachowania dystansu między uczniami.
W naszej szatni obowiązuje ruch jednokierunkowy. Szkoła zakupiła też termometry, maseczki, przyłbice i płyny
do dezynfekcji.
Od 26 października 2020 roku,
zgodnie z Rozporządzeniem MEiN
klasy IV-VIII uczą się zdalnie, klasy
I-III od 18 stycznia 2021 r. powróciły
do szkoły stacjonarnej. Organizacja
pracy zdalnej oraz nauki stacjonarnej
znajduje się w stosownych zakładkach
na stronie internetowej Szkoły.
Irena Uszyńska, Dyrektor ZSP w Ładach

Widok od ul. Długiej

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: 7200 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 DOBREGO SŁOWA

W Szkole Podstawowej w Ładach po raz
kolejny był obchodzony Dzień Dobrego
Słowa powiązany z Walentynkami.
Łącząc ze sobą te dwie uroczystości
możemy jednocześnie wysłać walentynkę lubianej osobie, a także wykazać
się dobrymi, miłymi uczynkami.
Pamiętajmy! Tylko poprzez używanie dobrych, życzliwych słów, możemy
świat czynić lepszym. Te dwa wydarzenia uświadamiają nam, jak ważne
w naszym życiu są emocje i radzenie
sobie z nimi każdego dnia. Mówienie
o swoich uczuciach uczy nas świadomie budować wyobrażenie o drugim
człowieku. Tylko poprzez uprzejmość,
łagodność i życzliwość w swoich

wypowiedziach możemy stworzyć
pozytywne relacje z drugim człowiekiem. Warto o to dbać, aby inni widzieli
w nas dobrego człowieka. Bo to miłość
do świata i ludzi motywuje człowieka
do bycia dobrym, to dzięki uczuciom,
szacunku, akceptacji i trosce o innych
możemy mieć poczucie spełnienia i być
zadowolonym ze swojego życia.
Często zapominamy o używaniu
dobrych słów, o empatii do drugiego
człowieka, zapominamy o kulturze

języka, słowa, o zwyczajnym byciu
miłym w kontakcie z innymi ludźmi.
Dlatego dziś ponownie przypominamy sobie wszystkie życzliwe, dobre
słowa, które wywołują radość i uśmiech
na twarzy innych osób. Pamiętajmy
o tym i szanujmy się nawzajem każdego
dnia. Przesyłamy Wszystkim „Bukiet
Dobrych Życzeń” w postaci kolorowych,
twórczych prac Naszych Uczniów.
Małgorzata Lichomska
Koordynator projektu
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SQAD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KGW „SQŁAD” ZA 2020 R.
Koło Gospodyń Wiejskich SQŁAD zostało założone w grudniu 2018r. Obecnie
zrzesza ponad 70 członkiń z miejscowości Łady, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe,
Podolszyn, Podolszyn Nowy, Dawidy i Zamienie. Koło współpracuje z radami
sołeckimi, samorządem gminnym, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ładach
i OSP w Falentach. Nasze koło od momentu powstania aktywnie organizuje wydarzenia kulturalne i sportowe dla lokalnej społeczności. Chętnie włącza się w akcje
charytatywne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym. Mimo wielu ograniczeń, rok
2020 udało nam się spożytkować aktywnie:
- 12.01.2020 r. członkinie naszego koła
upiekły i przekazały rekordową liczbę
ciast na XXVIII finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
- 01.02.2020 r. odbył się bal karnawałowy w Hotelu Groman, na którym
wspólnie z przyjaciółmi koła świętowałyśmy pierwszą rocznicę działalności
KGW SQŁAD. O północy uroczystość
uświetnił dziesięciokilogramowy tort.

- 07.03.2020 r., dzięki uprzejmości dyrekcji ZSP w Ładach zorganizowaliśmy wspólnie I Charytatywny
Turniej Tenisa Stołowego, w którym
wzięło udział 140 zawodników. Zmagania trwały 10 godzin. Na 14 stołach
do tenisa rozegrano kilkaset meczy
sędziowanych przez profesjonalne
grono sędziowskie w 7 kategoriach
wiekowych (dzieci, młodzież i dorośli).

Imprezę pod względem medycznym
zabezpieczali ratownicy z OSP Falenty.
Podczas imprezy sportowej, Szkolne
Bractwo Wolontariuszy ZSP w Ładach
pod nadzorem KGW SQŁAD i Fundacji
Dzieciom Wspólnota „Zdąż yć
z Pomocą”, przeprowadziło zbiórkę
funduszy na rzecz chorego chłopca.
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Dzięki wspólnym działaniom i hojnym
darczyńcom, udało się nam zebrać
kwotę 2300zł. Najmłodsze dzieci
w trakcie turnieju mogły obejrzeć
przedstawienie teatralne ufundowane
przez sołectwo Dawidy Bankowe.
Zapiekanki przygotowane przez koło
oraz ciasta upieczone przez Radę
Rodziców ze szkoły w Ładach, cieszyły
się wielkim uznaniem zawodników
i gości. W auli widowiskowej, odbyło się
uroczyste wręczenie medali, dyplomów
i nagród ufundowanych przez KGW
SQŁAD, Sołectwo Łady, Park Trampolin JumpWorld z Okęcia oraz głównego
sponsora i współorganizatora Uczniowski Klub Sportowy LUPUS z Kabat.
Nagrody wręczał Wójt Gminy Raszyn
Pan Andrzej Zaręba. Imprezę odwiedziło ponad 400 osób.

- W okresie od IV do VI 2020 r.
wszystkie nasze działania były skierowane na pozyskiwanie materiałów oraz
szycie maseczek. W tę charytatywną
akcję, udało nam się, zaangażować nie
tylko osoby z koła, ale również mieszkańców okolicznych miejscowości.
- 11.07.2020 r. koło było współorganizatorem Zawodów Wędkarskich im.
Stanisława Olesińskiego. Zawody rozegrano w dwóch grupach wiekowych.
Dzieci łowiły ryby na małym stawie
w Ładach, a dorośli zmagali się z połowami na dużym stawie. Mimo ulewnego
deszczu, w konkursie wzięło udział
40 wędkarzy z różnych miejscowości.

Nagrody zostały ufundowane przez
sołectwo Łady i internetowy sklep
wędkarski I LOVE FISCHING.

Po rozdaniu nagród odbył się sąsiedzki
piknik, na którym można było degustować wypieki przygotowane przez
członkinie koła oraz mieszkanki Ład.
Mimo złej pogody, piknik cieszył się
dużym zainteresowaniem.
- 18.07.2020 r. koło wspólnie z sołectwem Łady, zorganizowało imprezę
taneczną przy ognisku. W trakcie wieczoru można było spróbować specjałów lokalnej kuchni.

- 22.08.2020 r. KGW SQŁAD wraz
z naszymi sympatykami wybrało się na
całodniowy spływ kajakowy rzeką Wkrą.
W spływie wzięło udział około 60 osób,
zarówno dzieci jak i dorosłych. Pogoda
była doskonała i spływ udał się
znakomicie.
- 06.09.2020 r. odbyły się dożynki
parafialne. Ufundowaliśmy stroje
ludowe dla dzieci, które brały udział
w orszaku dożynkowym. Po ich zakończeniu, na terenie zielonym Ład, wspólnie z mieszkańcami, zorganizowaliśmy
animacje dla dzieci. Został przygotowany również regionalny poczęstunek
dla wszystkich przybyłych gości z okolicznych sołectw.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SQAD

- 26.09.2020 r. zorganizowałyśmy
ognisko, na pożegnanie lata. Jak zwykle nie zabrakło lokalnych specjałów
i świetnej zabawy.
- 06.10.2020 r. w auli widowiskowej
w ZSP w Ładach zorganizowałyśmy
uroczystość rozdania nagród, dla osób
biorących udział w charytatywnej akcji
szycia maseczek.
- 10.10.2020 r. KGW SQŁAD spotkało się na „babskim wieczorze”
w lokalnej pizzerii, aby omówić plany
działania na 2021 rok i podsumować
bieżącą działalność koła.
- W listopadzie 2020 roku podjęłyśmy decyzję o wsparciu działań sołectwa Łady, które zajęło się umocnieniem
brzegów dużego stawu. Podjęcie działań było konieczne w celu zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowania okolicznych terenów. Dzięki temu będziemy

mogły zaprosić Państwa na kolejne
imprezy organizowane nad brzegiem
stawu.
- W grudniu Katarzyna Wilczkowska,
członkini naszego koła zdobyła 1. Miejsce w konkursie kulinarnym zorganizowanym przez KGW Jaworowa. Kasia
upiekła babeczki, które ślicznie ozdobiła zielonym kremem, dzięki czemu
wyglądały jak małe choinki.

- Przed Świętami Bożego Narodzenia
nasza koleżanka Marysia Ryczywolska, podjęła inicjatywę szycia przepięknych świątecznych skrzatów. Akcję

tę zapewne będziemy kontynuować
w kolejnych latach, mając tak artystycznie uzdolnioną koleżankę.
Pomimo, iż nasze koło ma wiele
entuzjazmu i zapału, to organizacja dużych imprez sportowych i kulturalnych nie mogłaby się odbyć bez
wsparcia wójta Gminy Raszyn Pana
Andrzeja Zaręby i zawsze otwartej na
wszelkie propozycje współpracy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ładach Pani Ireny Uszyńskiej. Za co
składamy serdeczne podziękowania.
Cieszymy się, że dzięki naszym działaniom mamy możliwość aktywizowania i spajania lokalnej społeczności.
Mamy wielką nadzieję, że i 2021 roku
będziemy mogły gościć Państwa na
wielu imprezach organizowanych przez
KGW SQŁAD, na które już teraz serdecznie zapraszamy.
Beata Boros–Bienko,
Przewodnicząca KGW SQŁAD

WALENTYNKI
Zwykło się uważać, iż tradycja świętowania Walentynek dotarła do nas
z Ameryki, jednak tak naprawdę
„sprawczynią” walentynkowego zamieszania jest ...Europa. W starożytnym
Rzymie, ku czci Junony, patronki kobiet
i małżeństwa oraz Pana – boga przyrody, hucznie obchodzono Luperkalia, frywolnymi zabawami celebrując
radość z nadchodzącej wiosny. Do dziś
14 lutego związany jest z osobą Świętego Walentego, biskupa żyjącego
za czasów panowania cesarza Klaudiusza II Gockiego. Legenda głosi,
że władca zabronił żenić się swoim
legionistom uznając, że posiadanie
rodziny osłabia ich przydatność w wojsku. Święty Walenty potajemnie udzielał ślubów zakochanym, za co został
wtrącony do lochu i skazany na śmierć.
Litość i wsparcie okazała mu niewidoma
córka strażnika więzienia, przynosząc
pożywienie i podtrzymując na duchu.
14 lutego 269 roku, tuż przed egzekucją, duchowny zostawił swej przyjaciółce liścik w kształcie serca, z dopiskiem „Twój Walenty”. Wedle legendy,
po jego otwarciu dziewczyna cudownie odzyskała wzrok. I tak męczennik

z Rzymu stał się patronem zakochanych na całym świecie. Do Polski
walentynkowe szaleństwo przywędrowało w latach 90-ych XX wieku, choć
także i na naszych ziemiach, jeszcze
w czasach pogańskich, radośnie świętowano budzące się wiosenne życie.
KONCERT WALENTYNKOWY
W CKR
14 lutego odbył się wyjątkowy walentynkowy koncert, w związku z reżimem
sanitarnym bez udziału publiczności,
za to zarejestrowany i udostępniony
na kanale youtube. W programie znalazły się „sztandarowe” utwory prawiące o miłości, tak kojące i potrzebne
naszym spragnionym światła duszom….
Zabrzmiały przepiękne nuty dawnych,
najpiękniejszych przebojów.
Na scenie wyczarowanej przepiękną
scenografią przez Sławę Petryńską, wystąpiły Izabela Makarska, Grażyna Troniarz oraz Edyta Ciechomska,
a akompaniował im Piotr Piskorz.
Stroną techniczną zajęły się Anna
Maria Sitkiewicz – „Człowiek Tysiąca
Rąk”, dokonująca cudów z przekazem

Edyta Ciechomska, Izabela Makarska, Grażyna Troniarz
i Piotr Piskorz. Fot. A. Pluta

dźwięku i obrazu oraz Anna Pluta,
wirtuoz kamery i wszelkich sprzętów fotograficznych. Nad całością
czuwał dyrektor Centrum Kultury,
Mariusz Smolicha, któremu dziękujemy
za zorganizowanie tak wzruszającego
koncertu.
Edyta Ciechomska
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SPORTOWY RASZYN

SIATKARSKIE ORŁY Z RASZYNA
Klub siatkarski UKS
Orlęta funkcjonuje
w Raszynie od 2017 r.
Już w pierwszym roku
rozpoczęły się treningi w czterech kategoriach wiekowych, a zainteresowanie
piłką siatkową wzrastało z roku na rok.
Dziś klub może pochwalić się siedmioma zespołami młodzieżowymi,
z czego w tym roku aż pięć reprezentuje Raszyn w rozgrywkach organizowanych przez Mazowiecko Warszawski
Związek Piłki Siatkowej.
Grupa naborowa dziewczęta 2010
Grupa naborowa chłopcy 2010
MINI siatkówka dziewczęta 2008/09
MWZPS
MINI siatkówka chłopcy 2008/09
MWZPS
M ŁO DZ I K d z i ewc zęt a 2 0 0 6/07
MWZPS
MŁODZIK chłopcy 2006/07 MWZPS
JUNIOR dziewczęta 2003 MWZPS
Od tego sezonu w klubie jako ósma
drużyna funkcjonuje również zespół
seniorek, które rywalizują w III lidze
kobiet. W swoim inauguracyjnym
sezonie spisują się świetnie zajmując
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w środku sezonu miejsce upoważniające do gry w fazie play-off gdzie spotkają się drużyny walczące o II ligę.
Z wielkim animuszem w II lidze
Juniorek wystartował nasz najstarszy zespół młodzieżowy. W pierwszych dwóch spotkaniach dziewczęta
pokonały zespół Jedynka Kozienice,
w meczu wyjazdowym 3:0 i dwa tygodnie później u siebie 3:1. Na koniec
sezonu zespół zajął III miejsce w grupie za takimi zespołami jak MOS Wola,
Radomka Radom, czy Esperanto
Warszawa.
Zespoły Młodzików i Młodziczek
(rocznik 2006/7) rywalizowały w Międzyborowie w turniejach rozstawieniowych Mistrzostw Mazowsza, natomiast chłopcy i dziewczęta z roczników
2008/9 swoje rozgrywki w ogólnopolskim turnieju Kinder+Sport rozpoczną
w marcu 2021.
Pierwsze szlify siatkarskie na treningach, od ubiegłego roku zbiera grupa
naborowa chłopców i dziewcząt z rocznika 2010, które w tym sezonie będą
rywalizowały w swoich kategoriach
w turniejach towarzyskich oraz turniejach wewnętrznych.

Aktualnie trwa nabór uzupełniający
chłopców i dziewcząt do roczników
2006, 2007, 2008, 2009 oraz 2010.
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do klubu Orlęta Raszyn i rozpoczęciem swojej przygody z siatkówką
serdecznie zapraszamy.
Ze sportowym pozdrowieniem
Adam Paliwoda Prezes i Trener UKS Orlęta

UKS Orlęta - 1.

UKS Orlęta - 2.

UKS Orlęta - 3.

UKS Orlęta - 4.

RASZYŃSKIE TALENTY

SPORT TO MOJE ŻYCIE

2020 II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w Biegach
na Orientację na dystansie średnim.

Maja Nowakowska, uczennica klasy 4a
Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza
Potockiego w Sękocinie, zawsze była
bardzo aktywnym dzieckiem. Żywe srebro? - to nie to. Majka to istny dynamit, to ruch, energia, koordynacja i koncentracja. Zaczęła jeździć na rowerze
w wieku 3 lat i od razu okazało się, że to
jest jej dyscyplina. Gdy miała 3,5 roku
zdobyła swój pierwszy medal! Dzięki
systematycznym treningom, wytrwałości, ale i wyrzeczeniom - ma kolekcję 156 medali i pucharów.
Majka wciąż poszukuje nowych
wyzwań i sprawdza swoje możliwości w innych dyscyplinach sportowych.
Z powodzeniem startuje w zawodach

2019 na trasie Mazovia MTB Maraton.

duathlon (bieg+rower), biegach na
orientację, biegach przeszkodowych (lokalnych oraz ogólnopolskich).
W 2019 roku zorganizowano po raz
pierwszy w Polsce międzynarodowe
zawody HARD DOG RACE. Majka
wzięła udział w tym ekstremalnym
biegu z licznymi przeszkodami, w którym zawodnik pokonuje trasę razem
z psem. Niezwykły duet, dziewczyna
i zwierzę - przebiegli 6 km, pokonali 16
przeszkód i zajęli IV miejsce! Brawo!
Jednak największą pasją Majki
jest kolarstwo górskie. Dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości spełniło się
jej marzenie - dostała się do najlepszego klubu w Warszawie - Warszawski Klub Kolarski. Trenowała 2 - 3 razy
w tygodniu. Są to treningi techniczne,
np. jazda po kamieniach, oraz wytrzymałościowe. Jej rekord z 2018 roku
to przejechane 83 km jednego dnia
(miała wówczas 8 lat). Dodatkowo, co
drugi weekend, startowała w zawodach
w różnych częściach Polski.
W październiku 2019 roku wygrała
ogólnopolskie zawody Mazovia MTB
Maraton. To cykl składający się z 12
startów. Niestety, pandemia uniemożliwiła jej systematyczne trenowanie w klubie, dlatego musiała zrobić
przerwę. Ale Maja nie potrafi siedzieć
w miejscu - znalazła inne zajęcie.
Od marca 2020 roku trenuje biegi
przeszkodowe oraz biegi Ninja
w klubie OSPRO w Wolicy. Ta dyscyplina jest coraz bardziej rozpoznawalna
dzięki programowi Ninja Warrior.
Sport to jej sposób na życie. W czasie wolnym bierze udział w biegach
ulicznych i przełajowych, jeździ
konno, motocross i gokartem. Chodzi na zajęcia z akrobatyki, akrobatyki powietrznej i poledance w Centrum Sportu Raszyn. Lata w tunelu
aerodynamicznym, pływa, tańczy,
wspina się na ściance, jeździ na nartach i łyżwach, uprawia windsurfing.
Spróbowała również boksu i strzelectwa sportowego.
Maja zaraża aktywnością wszystkich i chce zachęcać inne dzieci i młodzież do uprawiania sportu i zdrowego
odżywiania się. Można ją obserwować
na FB (Maja Girl Power) i Instagramie (majagirlpower), gdzie prezentuje

różne dyscypliny, zaprasza na wydarzenia sportowe w okolicy i zdrowo gotuje.
Katarzyna Nowakowska mama Majki

Najważniejsze osiągnięcia
Majki Nowakowskiej:
2018
➡ I miejsce w klasyfikacji generalnej
Zimowego Poland Bike Maraton (ranga
wojewódzka) – kolarstwo górskie
➡ II miejsce - Wieliszewski Duathlon
(ranga wojewódzka) – kolarstwo + bieg
2019
➡ I miejsce w klasyfikacji generalnej
Mazovia MTB Maraton (ranga ogólnopolska) – kolarstwo górskie
➡ IV miejsce Hard Dog Race (ranga
międzynarodowa) – biegi przeszkodowe z psem
2020
➡ II miejsce - Ninja Series Summer
(ranga ogólnopolska) - biegi przeszkodowe OCR
➡ II miejsce - Warszawska Olimpiada
Młodzieży (ranga wojewódzka) – Biegi
na Orientację - bieg średniodystansowy
➡ II miejsce - Warszawska Olimpiada
Młodzieży (ranga wojewódzka) – Biegi
na Orientację bieg sprinterski
2021
➡ III miejsce w Jungle Ninja (ranga
wojewódzka) - biegi przeszkodowe
OCR

Majka i jej kolekcja trofeów.
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Drodzy Mieszkańcy
Gminy Raszyn,
zapraszamy serdecznie
do odwiedzania i polubienia
naszej strony na Facebooku –
Urząd Gminy Raszyn
www.facebook.com/ugraszyn
Zapraszamy na fanpage
Urząd Gminy Raszyn!
Pragniemy również poinformować,
że został uruchomiony
Facebook – Austeria Raszyn
www.facebook.com/AusteriaRaszyn,
który prowadzi Centrum Kultury Raszyn.

