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Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
dużo zdrowia, szczęścia, pokoju
oraz wzajemnej życzliwości.
Niech zwycięstwo
dobra nad złem
i życia nad śmiercią
będące przesłaniem
Świąt Wielkanocnych
stanie się źródłem radości i nadziei.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski wraz z Radnymi
Zarządy Kół Seniorów:
Raszyn, Rybie, Falenty i Jaworowa
Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli
i Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Wesołego Alleluja!

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

POLSKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE

Wielkanoc, najstarsze święto chrześcijańskie, to czas wypełnienia największej tajemnicy naszej wiary. Jest pamiątką męki i zmartwychwstania
Chrystusa oraz opowieścią o wydarzeniach tego czasu.
Od zarania chrześcijaństwa spierano się o datę obchodzenia Wielkanocy. Dopiero w 325 roku, podczas Soboru Nicejskiego, przyjęto, że będzie
to święto ruchome, przypadające na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli między 22 marca a 25 kwietnia, w czasie
wiosennego odradzania się przyrody i budzenia do życia po długim śnie zimowym.
Uroczystości Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Niedziela Palmowa, zaś Triduum Paschalne obejmuje Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką
Sobotę oraz Niedzielę Zmartwychwstania. Każdy dzień ma swoje znaczenie i odrębny ceremoniał.

Niedziela Palmowa

Giotto di Bondone 1305 Kaplica Scrovegnich w Padwie

Obrządek Niedzieli Palmowej obrazuje uroczysty i triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Ceremoniał obchodów to niemal wierne powtórzenie jej przebiegu przekazanego
przez wszystkich czterech Ewangelistów. Tak, jak niegdyś do Jerozolimy, tak i teraz Chrystus wkracza jako Król i Pan do naszych świątyń entuzjastycznie witany przez parafian.
Przez to Kościół podkreśla, że mimo okrutnej śmierci, która nastąpi niebawem, Chrystus
pozostał pełen majestatu królewskiego i prawa do panowania.
W XI w. pojawił się zwyczaj święcenia palm. W Polsce do dziś kultywowany jest zwyczaj
przygotowywania kolorowych palemek z gałązek wierzbowych, przystrojonych bukszpanem, liśćmi borówek i suszonymi lub sztucznymi kwiatami.
Od kilkunastu lat w Gminie Raszyn organizowany jest konkurs na najpiękniejsze
palmy. Biorą w niej udział seniorzy z Kół Seniora, uczniowie, przedszkolaki a także
rodziny i osoby indywidualne. Ogromne i pięknie przystrojone „idą” później w procesjach
w naszych kościołach. Wprowadzeniem w dalsze wydarzenia jest odczytanie podczas
Mszy odprawianej w Niedzielę Palmową, fragmentów Ewangelii wprowadzających nas
w dramat śmierci Chrystusa. Stąd druga nazwa tego dnia – Niedziela Męki Pańskiej.

Wielki Czwartek

Triduum Paschalne, rozpoczyna Msza Święta Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku. Sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakrament
Eucharystii i sakrament kapłaństwa. I ten dzień został w Ewangeliach przestawiony bardzo dokładnie. Ewangeliści z wielką
pieczołowitością opisują wszelkie fakty z ostatnich dni przed
męczeńską śmiercią: dowiadujemy się, że Chrystus umywa nogi
Apostołom, wskazuje na zdrajcę, odprawia na oczach Apostołów pierwszą Mszę Świętą, rozdając im eucharystyczny chleb
jako Komunię Świętą, a mówiąc „To czyńcie na moją pamiątkę”
ustanawia kapłaństwo, modli się do Ojca za swoich uczniów,
aby na koniec zapowiedzieć swoją mękę i śmierć.
Druga część obrzędów Wielkiego Czwartku wyraźnie nawiązuje do tajemnicy męki i śmierci Pana Jezusa, który następnie
udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego
potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.
Na zakończenie Mszy Św. Najświętszy sakrament przenoszony
jest do kaplicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącono
Jezusa Chrystusa po Ostatniej Wieczerzy.

Philippe de Champaigne (1652). La Cene Komunia, Ostatnia Wieczerza

2

KURIER RASZYŃSKI NR 61 MARZEC 2016 | WWW.RASZYN.PL

Wielki Piątek

Wielki Piątek, dzień Krzyża, to czas sądu, męki i śmierci Chrystusa, dzień największej żałoby, podczas którego, w kościołach nie jest sprawowana Msza św.,
nie biją dzwony, milkną organy. Głębię i wagę wszystkich wydarzeń tego dnia
pokazuje Liturgia Wielkiego Piątku.
Początki obchodów Wielkiego Piątku odnajdujemy w starożytnej Jerozolimie, gdzie wierni gromadzili się najpierw przed kolumną biczowania, a później
przy grobie adorując drzewo Krzyża. Obecnie centralnym wydarzeniem liturgii
wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża, który zasłonięty fioletowym suknem
wynoszony jest przed ołtarz, a następnie adorowany przez wiernych. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynoszony jest Najświętszy Sakrament i wiernym
udzielana jest Komunia. Ostatnią
częścią liturgii Wielkiego Piątku
jest procesja do Grobu Pańskiego.
Na ołtarzu umieszczonym przy
Grobie lub na specjalnym tronie
wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej
białym przejrzystym welonem
– symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.
W wielu kościołach przez całą noc
trwa adoracja. W Wielki Piątek
odprawiane są także nabożeństwa Drogi Krzyżowej, rozpamiętujące czas Wielkiego Tygodnia.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
odprawiane jest także na ulicach
wielu polskich miast, a w niektórych polskich sanktuariach
Ukrzyżowanie z Matką Boską Bolesną i świętym
obchodom Wielkiego Piątku
Janem, 1 ćw. XVI w. klasztor oo. Cystersów
w Szczyrzycu
towarzyszą specjalne misteria.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, gdzie na nadejście Zbawiciela i odkupienie czekały dusze, które swoim
bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. W Wielką Sobotę, podobnie jak w Wielki Piątek, nie są odprawiane msze i nie rozdaje się Eucharystii, a sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. Jest to dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych
godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim, przy którym czuwają
ministranci, harcerze, a niekiedy również strażacy.
W tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy, zwane „święconką” lub „święconym”, które znajdą się w posiłku spożywanym w trakcie śniadania w dniu następnym. To zwyczaj, którego początki sięgają VIII w., a do Polski przybył z Europy Zachodniej w wieku XII.
Początkowo pokarmy święcono w domach, później pod krzyżami i na placach, by wreszcie od XVIII w. błogosławić je w świątyniach.
Najpierw święcono tylko chlebową figurkę w postaci baranka, potem
dodawano po kolei ser, masło, ryby, olej, mięso, ciasto i wino, jajka, aby
w końcu, w okresie wczesnego romantyzmu, ustalić listę 7 pokarmów,
symboli chrześcijaństwa, które obok Baranka Wielkanocnego powinny
się znaleźć w wiklinowym koszyczku wyścielonym białą serwetą, świeżą
rzeżuchą, zielonym bukszpanem lub gałązkami borówek:
• Chleb – to symbol Ciała Chrystusa i podstawowy pokarm niezbędny
do życia,
• Jajko – symbol odradzającego się życia i zwycięstwa nad śmiercią,
• Sól – życiodajny minerał, symbol oczyszczenia, dawniej mający moc
odstraszania zła,
• Kiełbasa – zapewnia zdrowie, płodność i dostatek,
• Ser – symbol przyjaźni pomiędzy człowiekiem a siłami przyrody,
• Chrzan – symbol siły i krzepy fizycznej,
• Ciasto – symbol umiejętności i doskonałości pracy gospodyń, najczęściej w formie kawałka wielkanocnej baby.
Teodor Axentowicz – Święcone

W koszyku świątecznym musiały znaleźć się pisanki, zwane też kraszankami, które wyobrażały zwycięstwo życia nad śmiercią.

Niedziela Wielkanocna

Niedziela Wielkanocna, nazywana też Wielką Niedzielą, Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego, stanowi według kalendarza liturgicznego ostatni dzień Triduum Paschalnego. Do obchodów Zmartwychwstania Pańskiego zaliczana jest już Wigilia Paschalna, celebrowana
w Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku. Wtedy to rozpoczyna się świętowanie największego wydarzenia w dziejach świata - zmartwychwstania Chrystusa. Przed rozpoczęciem liturgii w kościele gasną wszystkie światła prócz
tych przy grobie Pańskim. Kapłan przed kościołem zapala szczególną świecę
wielkanocną - paschał i niosąc ją triumfalnie w procesji jako znak samego
Chrystusa Pana trzykrotnie śpiewa: Światło Chrystusa, zaś wierni trzykrotnie
mu odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Od paschału kapłan zapala wszystkie światła, po czym wyśpiewując Exultet, jeden z najpiękniejszych hymnów,
jakie posiada Kościół, wysławia wszystkie dobrodziejstwa jakie ludzkość otrzymała przez światło od Boga, ale nade wszystko wysławia Chrystusa - światłość świata. To bardzo stary obrządek: poświęcenie paschału sięga wieku V,

Wojciech Piechowicz. Szkic do obrazu Rezurekcja

Wojciech Gerson Spotkanie Zmartwychwstałego z Maria Magdaleną.
1900. Parafia Ewangelicko Augsburska w Tomaszowie Mazowieckim
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hymn Exultet miał ułożyć św. Ambroży (+ 397),choć w obecnej formie powstał w wieku VII, a obrzęd poświęcenia ognia datuje się od wieku VIII.
Podczas Wigilii Paschalnej następuje też poświęcenie wody chrzcielnej, dopuszczenie katechumenów do chrztu świętego i wspólne odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W kościołach napełnia się naczynia przy wejściu wodą święconą, której nie było tam od Wielkiego Czwartku,
której część wierni biorą do domów. Podczas Wigilii Paschalnej i przez cały okres wielkanocny obowiązuje biały kolor szat liturgicznych.
W niedzielę, o świcie obchody Zmartwychwstania rozpoczyna uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem wyniesionym z grobu Pana
Jezusa, po której wierni powracają do kościoła na Mszę św. rezurekcyjną. Jej tradycja w Polsce sięga średniowiecza.
W Wielką Niedzielę po rezurekcji rodzina zasiada do świątecznego śniadania, rozpoczynanego od składania życzeń i dzielenia się święconką.
Na przykrytych białym obrusem, suto zastawionych i ozdobionych bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów stołach, królują jajka,
wędliny, żur, wielkanocne baby i mazurki, a dla dzieci czekoladowe zajączki, cukrowe baranki i kurczaczki.

Poniedziałek Wielkanocny

W kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego nie
ma „drugiego dnia świąt wielkanocnych”, Poniedziałek wielkanocny to kolejny dzień trwającej 8 dni Oktawy Wielkanocnej.
Tradycyjnie i potocznie nosi nazwę „śmigus-dyngus”, co wywodzi się z ludowych obyczajów obchodzenia tego dnia. Śmigus
i Dyngus przez długi czas były odrębnymi zwyczajami. Nazwa
śmigus pochodzi najprawdopodobniej od smagania, co było
znakiem oczyszczenia, zaś dyngus od zwyczaju składania sobie
nawzajem wizyt i wypraszania drobnych darów. Obydwa zwyczaje powiązały praktyki oblewania wodą, symbolizujące wiosenne budzenie się przyrody do życia oraz co roku odnawiane
zdolności ziemi do rodzenia. Polewanie dziewcząt przez młodych chłopców wodą, symbolem płodności, było formą zalotów. Ta panna, która nie była w śmigus-dyngus oblana, stawała
przed groźbą staropanieństwa. Do w niektórych częściach PolPrzedwojenna kartka świąteczna
ski oblane dziewczęta obdarowują chłopców drobnymi upominkami. Kościół katolicki początkowo negatywnie ustosunkowany do kultywowania praktyk pogańskich, z czasem je zaakceptował wiążąc
zwyczaj z chrześcijańską symboliką wody jako oczyszczenia oraz łaski Bożej.
Dość popularnym niegdyś zwyczajem ludowym, znanym niemal w całej Polsce, był tzw. kurek wielkanocny lub dyngusowy. W Poniedziałek
wielkanocny młodzieńcy wozili od domu do domu na dwukołowym kolorowym wózku, koguta symbol sił witalnych. Kogut przynosił zdrowie
i pomyślność, a odwiedzone przez „kurka” rodziny odwdzięczały się drobnymi datkami. Z czasem żywego ptaka zastąpiono sztucznym: ulepionym z gliny, pieczonym z ciasta, wycinanym z deski. Innym obyczajem poniedziałku wielkanocnego, obchodzonym w Małopolsce była Siuda
Baba, która wędrując po domach szukała młodych dziewcząt i żądała od nich wykupu. W Krakowie oraz kilku innych miastach południowej Polski kultywowany jest w poniedziałek wielkanocny zwyczaj odpustu, noszącego nazwę emaus. Stanowiący pierwotnie, a pisano o nim już w XVI
wieku, formę spaceru mieszczan do kościołów znajdujących się poza murami miasta, z czasem stał się odpustową zabawą i jarmarkiem. Do dziś
organizowany na krakowskim Salwatorze cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem krakowian oraz turystów. Z kolei na Opolszczyźnie
tego dnia odbywała się konna procesja, która wraz z księdzem, który święcił, objeżdżała okoliczne pola. Jeszcze dziś w niektórych wsiach Dolnego Śląska pozostał zwyczaj wbijania w ziemię na rogach każdego z pól specjalnie przygotowanych krzyżyków z rośliny o nazwie kłokoczka.

Trzecie Święto – Rękawka

W niektórych rejonach Polski przedłużano zabawy i obchody
Wielkanocne o jeszcze jeden dzień. Krakowianie, na wzgórzu na
Krzemionkach uczestniczyli w zwyczaju zwanym Rękawka. Nazwa
wywodzi się z legendy o kopcu legendarnego Kraka, który usypali
mieszczanie z ziemi przynoszonej w rękawach.
Inny obyczaj, również typowy dla ziemi krakowskiej i okolic
to żeński smigus-dyngus, zwany Babasik. We wtorek, w odwecie
za poniedziałkowe oblewanie, panny oblewały kawalerów. Przerodzona w zabawy i swawole zabawa, często trwała jeszcze kilka
dni. Stąd zapewne powstało przysłowie: Aż do Zielonych Światek
można się lać w każdy piątek.

Wielkanoc w malarstwie

Każde wydarzenie Wielkiego Tygodnia znalazło odzwierciedlenie
w twórczości malarzy. Powszechnie znane są dzieła wielkich mistrzów
z Leonardo da Vinci i jego „Ostatnią Wieczerzą’ na czele. Mniej znane,
ale też obecne, są obrazy polskich twórców. Trudniej dostępne, ponieważ rozsiane po muzeach, tak galeriach narodowych jak i regionalnych,
4
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W. Weiss Rękawka

kościołach czy w zbiorach prywatnych. Część z nich, zgodnie z prawami
autorskimi nie może być bez zgody spadkobierców reprodukowana.
Ale, jak widać, możliwe jest, w ilustrowaniu dzień po dniu czasu Wielkiejnocy, odwołanie się do twórczości rodzimych mistrzów.
Małgorzata Kaiper

URZĄD GMINY RASZYN

NOWY ZASTĘPCA WÓJTA
15 lutego 2016 r. na stanowisko Zastępcy Wójta powołany został pracownik Urzędu
Gminy Raszyn Pan Michał Kucharski, który dotąd wypełniał obowiązki Kierownika
Referatu Kadr i Zarządzania oraz Sekretarza Gminy Raszyn. Do zadań nowo powołanego Zastępcy Wójta należeć będzie nadzór nad Referatem Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Referatem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
Referatem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Referatem Kadr i Zarządzania oraz Referatem Organizacyjnym.
Stanowisko zastępcy wójta Gminy Raszyn to funkcja odpowiedzialna i zobowiązująca.
To dla mnie nowe, dające wiele satysfakcji wyzwanie – powiedział Kurierowi Raszyńskiemu Michał Kucharski – Przez ostatnie lata udało się wprowadzić wiele ważnych
dla naszych mieszkańców zmian, ale przed nami jest jeszcze sporo pracy. Nowe stanowisko,
będące dla mnie wyrazem ogromnego zaufania, jakim obdarzył mnie Wójt Andrzej Zaręba,
daje mi nowe siły do pracy.
Michał Kucharski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa. Wraz z rodziną mieszka w Raszynie.
Jacek Kaiper

V-ce Wójt Michał Kucharski © J. Kaiper

Spotkania informacyjne w sprawie wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju
Od stycznia 2016 trwa ocena naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i od jej wyników zależy, czy strategia którą
przygotowaliśmy zostanie wybrana do realizacji. O wynikach konkursu na wybór LSR poinformujemy na stronie
internetowej LGD, www.nadarzyn-raszyn.pl. Niezależnie
od niej w najbliższym czasie planujemy spotkania informacyjne z lokalnymi organizacjami i mieszkańcami na

temat możliwości i zasad uczestnictwa w realizacji projektów które, mamy nadzieję, zostaną wdrożone w wypadku
pozytywnego zakończenia procedury konkursowej.
Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w takich
spotkaniach bardzo prosimy o zgłoszenie, kontakt
mailowy na adres LGD Nadarzyn – Raszyn – Michałowice:
lgd@nadarzyn-raszyn.pl��������������������������������
celem umówienia terminu i miejsca takiego spotkania.

Konsultacja indywidualna z p. Michałem Siejkiem ze stadniny koni w Dawidach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”
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XX Sesja Rady Gminy Raszyn

Skomputeryzowana Sesja, czyli o tym, jak Rada Gminy Raszyn wkroczyła w dwudziesty pierwszy wiek.

XX Sesja Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

W dniu 10 marca br. odbyła się XX Sesja
Rady Gminy Raszyn. Różniła się ona tym od
poprzednich, że materiały do niej były nie
tylko w formie papierowej, ale też zawarte
w pamięci komputerowej. Każdy radny otrzymał służbowy tablet, na którym wyświetla
się porządek obrad wraz z projektowanymi
uchwałami oraz przyciski do głosowania.
W zamyśle skomputeryzowanie Rady Gminy
Raszyn ma doprowadzić do przyspieszenia głosowań i oszczędności papieru. Warto
dodać, że na materiały do każdej sesji zużywało się dotąd kilka ryz papieru kserograficznego, który, tuż po niej stawał się zbędną
makulaturą. Z pewnością, po zapoznaniu się
przez użytkowników z obsługą tabletów podczas sesji, będzie można zrezygnować z wersji
papierowej.
Po stwierdzeniu kworum Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn pan Dariusz Marcinkowski otworzył obrady, po czym radni dokonali
niewielkich zmian w porządku obrad i przyjęli
protokół z XIX Sesji. Na wstępie Przewodniczący złożył życzenia Krystynom i Kazimierzom zasiadającym w Radzie Gminy i przedstawił nowo mianowanego wice wójta pana
Michała Kucharskiego.

Informacja Kierownika Referatu
Realizacji Projektów
pani Elżbiety Funo
Kierownik Referatu Realizacji Projektów pani
Elżbieta Funo zwięźle przedstawiła Radzie
kierunki działania i stan prac prowadzonych
w jej referacie. Skupiła się na przedstawieniu
sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych na rzecz Gminy Raszyn w nowej perspektywie unijnej. Stwierdziła, że kierowany przez
nią referat skupia się obecnie nad:
– określeniem źródeł pozyskania dodatkowych środków na gminne inwestycje,
– ostatecznym zakończeniem projektów z
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poprzedniej perspektywy,
– sporządzaniem i składaniem nowych
wniosków w ramach ogłoszonych programów
w nowej perspektywie,
– p r z yg o tow y wa n i e m d o k u m e n t a cji i postępowań przetargowych umożliwiających realizację dalszych inwestycji
wodno-kanalizacyjnych
– przekształceniem referatu, ponieważ jednostki realizujące projekt (jrp) kończą swoje
zadania w ostatnim dniu kwietnia bieżącego
roku.
W dalszym ciągu swojego wystąpienia
pani Elżbieta Funo skupiła się nad źródłami
pozyskiwania funduszy i wskazała kierunki
strategiczne, którymi są programy środowiskowe i fundusze marszałkowskie. Mówiąc
o kierunkach strategicznych, wspomniała
o programie rewitalizacji dla centralnej części Raszyna, wzdłuż Alei Krakowskiej wraz
z Austerią. Powiedziała o pracach prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania Nadarzyn – Raszyn – Michałowice oraz przygotowaniach do realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT), nowej formy współpracy
Warszawy z gminami wokół niej, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Informację Referatu Realizacji Projektów
obszernie omówił Wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba, który wskazał, że w obecnej
perspektywie unijnej jest znacznie mniej projektów inwestycyjnych, natomiast znacznie
więcej „miękkich” – skierowanych na rozwój
gospodarki. Stwierdził on, że aby uczestniczyć w programach, Gmina musi wytworzyć
strategiczne dokumenty, które stanowi plan
gospodarki nisko emisyjnej. Program rewitalizacji, dotyczy Alei Krakowskiej i może objąć
również Austerię. Wójt wskazał na okoliczności, które utrudniają Gminie udział w niektórych programach: średni dochód z podatków,
który stanowi 200% (2620 zł) średniej krajowej oraz złą infrastrukturę istniejących dróg,
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z których żadna w liniach rozgraniczających
nie posiada wymaganych szerokości, co przyjęto jako warunek dofinansowania.

Uchwały
W dalszym ciągu obrad Radni podjęli uchwały
w sprawie określenia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi, o porozumieniu
z gminą Lesznowola w sprawie linii autobusowej L1, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę Raszyn działek w obrębie Sękocin Nowy. Kolejnymi uchwałami radni wyrazili zgodę na nieodpłatne użyczenie nieruchomości Centrum Kultury Raszyn. Nieodpłatnie
użyczyli szkolnemu dentyście gabinet stomatologiczny w szkole podstawowej w Raszynie
oraz nie wyrazili zgody na lokalizację kasyna
gry w hotelu Groman.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie
Gminy Raszyn spowodowała dyskusję o tym,
czy właściwie przeznaczono zaoszczędzone
w przetargach środki finansowe i czy nie należy
ich użyć inaczej. W tej sprawie wypowiedzieli
się prawie wszyscy radni, wskazując, że pieniądze należy wydać w okręgach podlegających
ich opiece. Ostatecznie dyskusję na ten temat
zakończył Wójt, który przedstawił ograniczone możliwości finansowe Gminy i względne
szkody, jakie przyniesie inny podział tych kwot.
W końcu radni przyjęli uchwałę o zmianach
w budżecie i następną w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–
2025. Uchwałę w sprawie przekazania środków
finansowych w wysokości 70 tysięcy złotych
dla Komendanta Komendy Powiatowej Policji
w Pruszkowie przedstawił radny pan Andrzej
Górecki, który wyjaśnił, że pieniądze te trafią
z powrotem do naszej Gminy w postaci dużej
ilości patroli ponad normatywnych. Dodał,
że nowy komendant sprawdza się na swoim
stanowisku i sprawa porządku na ulicy Jarząbka
postępuje we właściwym kierunku. »»»»»

RADA GMINY RASZYN

Podano też informację, przyjętą przez wszystkich aplauzem, że w tym roku rusza budowa
komisariatu w Raszynie. Uchwałę przyjęto
jednogłośnie.

Sprawozdanie Wójta
W swoim sprawozdaniu Wójt pan Andrzej
Zaręba wspomniał o trwającej już przebudowie ulic: części wschodniej Reymonta
i Żeromskiego, ulicy Malwy i Krańcowej
oraz o kończonym remoncie wraz z budową
odwodnienia ulicy Długiej i Szlacheckiej.

Wspomniał o ogłoszonych przetargach
na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Osińskich w Falentach Nowych,
przebicie kanału asenizacyjnego pod Aleją
Krakowską oraz powtórne wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie projektów ulic: Opaczewskiej i Dworkowej.
Wymienił budowę kanalizacji deszczowej
w ulicy Miklaszewskiego, a także budowę
oświetlenia w ulicach: Willowej, Zacisze
i Hetmańskiej. Oświadczył, że gmina ma już
zezwolenie na budowę przedszkola, a jeszcze przed świętami powiat powinien wydać

zezwolenie na rozbudowę szkoły podstawowej w Ładach. Dobiega też końca projektowanie hali sportowej.
Poinformował radnych o porozumieniu
z gminą Nadarzyn w sprawie finansowania
linii autobusowej 703, dzięki czemu autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich
przystankach w naszej gminie.
Wspomniał też o uroczystościach 1 marca
– Święcie Żołnierzy Wyklętych obchodzonych
uroczyście we wszystkich gminnych instytucjach kulturalnych i 8 marca - Dniu Kobiet.
Jacek Kaiper

WAŻNE SPRAWY

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH w RASZYNIE
Podstawą działania Komisji jest ustawa
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja realizuje zadania wynikające
z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego uchwalonego przez Radę Gminy w Raszynie.W skład
GKRPA w Raszynie wchodzą :Przewodnicząca
komisji: Beata Adamiak i członkowie Komisji:
Elwira Rogowska, Marzena Lechańska, Maciej
Wiciński, Artur Kozieł. Zgodnie z przyjętym
programem GKRPA wykonuje następujące
zadania:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
– dofinansowanie placówek zajmujących się
leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych,
z których usług korzystają mieszkańcy Gminy
Raszyn,
– zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji i organizacji z terenu Gminy Raszyn,
– kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie
postępowania w sprawach zobowiązania do
leczenia odwykowego,
– szkolenie osób zajmujących się problemami
uzależnień,
– wspomagania działalności instytucji , stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
– współpraca z Raszyńskim Stowarzyszeniem
Rodzin Abstynenckich Klub ARKA.
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których
występują problemy alkoholowe.
– rozpatrywanie wniosków o zobowiązanie do
leczenia odwykowego,

– udzielanie rodzinom, w których występują
problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
– ułatwienie uzależnionym dostępu do profesjonalnych placówek odwykowych, środowisk
wzajemnej pomocy itp.,
– dofinansowanie wypoczynku dzieci połączonego z programem profilaktyki zagrożeń
społecznych,
– zapewnienie specjalistycznej pomocy pedagogicznej dzieciom z rodzin w kryzysie .
3. Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii.
– organizowanie i finansowanie szkolnych
programów edukacyjnych,
– organizowanie spektakli tematycznych
głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej
o tematyce profilaktycznej,
– dofinansowanie imprez kulturalnych oraz
kulturalno-oświatowych i rozrywkowych
o zasięgu lokalnym w ramach których realizowany jest program profilaktyczno-edukacyjny,
4. Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych,
– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami rady gminy (limit
i lokalizacja punktów, w których sprzedawane
i podawane są napoje alkoholowe),
– kontrola przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

5. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązującej do leczenia,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
– przyjmuje zgłoszenie o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu oraz występowaniu przesłanek z ust. o wychowaniu
w trzeźwości, np. uchylanie się od pracy,
demoralizacja małoletnich, rozpad rodziny,
– osoba, wobec której wszczyna się Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego
zostaje o tym powiadomiona z jednoczesnym
wezwaniem do stawienia się w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przeciwdziałania
Przemocy.
– w przypadku gdy osoba wezwana nie godzi
się dobrowolnie na leczenie, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, kierowana jest na badanie przez biegłych, w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu
odwykowego,
– przygotowuje dokumentację związaną
z postępowaniem sądowym mającym na celu
poddania się leczeniu,
– składa wniosek o wszczęcie postępowania
w sprawie zobowiązania do leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.
Miejscem pracy Komisji
jest Punkt Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
ul. Poniatowskiego 20
tel. 22 720 12 55 w godzinach 10:00–18:00
Beata Adamiak
Przewodnicząca GKRPA w Raszynie
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REALIZACJA USTAWY 500+

Realizacja Programu Rodzina 500 plus
Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pojawił się informator o zasadach realizacji programu, który poniżej, w skrócie, prezentujemy, dodając informacje o szczegółach realizacji programu w naszej gminie. Informacje na temat świadczenia
wychowawczego dostępne są także na stronie www.mpips.gov.pl

Kto otrzyma 500 zł na dziecko?
• Świadczenie wychowawcze w wysokości
500 zł na drugie i kolejne dziecko otrzyma
każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci, do ukończenia przez nie
18. roku życia.
• Na pierwsze lub jedyne dziecko wsparcie otrzyma rodzina, w której dochód netto
na osobę nie przekroczy 800 zł. Dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe wynosi 1200 zł na osobę. Dziecko,
które pozostaje na utrzymaniu rodziców
do 25 r. ż., jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, a powyżej
tego wieku, jeśli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
a w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny
zasiłek opiekuńczy albo zasiłek opiekuna.
• Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł
otrzymają także na każde dziecko rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy
dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Świadczenie otrzyma każda rodzina,
w której rodzice są w związku małżeńskim,
w związku nieformalnym oraz rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma rodzic faktycznie sprawujący opiekę nad dzieckiem. Rodzice po równo
dzielący się opieką nad dzieckiem mogą oboje
zło������������������������������������������
żyć wniosek�������������������������������
, a wsparcie dostaną z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.
• Partnerzy będący w związku nieformalnym i mający dzieci z poprzednich związków
oraz wychowujący co najmniej jedno wspólne
dziecko, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko otrzymują w zależno�������������
ści����������
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez
względu na dochód.
• Podstawą ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1.04.2016 r.
do 30.09.2017 r. są dochody osiągane w 2014 r.
Jeżeli nastąpiła zmiana sytuacji dochodowej
na dzień złożenia wniosku – uwzględnia się
tę zmianę.

Kto będzie wypłacał świadczenie?
Realizacją wypłaty świadczenia zajmują się
gminy. W naszej gminie rejestracją wniosków
8

i wypłatami zajmuje się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej z siedzibą w Raszynie
przy ul. Unii Europejskiej 3. Można je składać od 1 kwietnia w pokoju nr 1, w godzinach
pracy urzędu tj:
• poniedziałek 800 – 1800
• wtorek, środę, czwartek 800 – 1600
• piątek 800 – 1400
Wnioski i oświadczenia do wniosków są
do pobrania na stronie www.gops.raszyn.pl
w formie pliku PDF. W ww. godzinach czynna
jest też Infolinia pod numerami:
22 701 77 00, 22 701 79 79.
Wnioski wraz z oświadczeniami i innymi
dokumentami można także składać
za pośrednictwem systemów teleinformatycznych stosowanych w urzędach administracji
publicznej: emp@tia, e-puap, ZUS, bankowości internetowej.

Jak załatwić formalności?
Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku przez internet lub osobiście
w gminie. We wniosku trzeba podać dane
osoby starającej się o świadczenie, dane
drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz
z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej
sprawie niezbędne. Sytuację dochodową
potwierdzać będą tylko rodziny ubiegające
się o świadczenie na pierwsze dziecko. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba
będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób
dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim
przelewem na konto lub w gotówce.

Kiedy będzie można
składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od momentu
startu programu, czyli 1 kwietnia 2016 r.
Wyrównanie od tego terminu dostaną
rodzice, którzy złożą je w ciągu pierwszych 3
miesięcy. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych
miesiącach świadczenie będzie wypłacane
od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Okres rozliczeniowy w kolejnych latach
będzie trwał od 1 października do 30 września
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następnego roku kalendarzowego, przy
czym będzie je można składać od 1 sierpnia
danego roku.

500 plus a inne świadczenia
dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie
liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków
mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów
i studentów.

Rodzina 500 plus w UE
Świadczenie wychowawcze nie
����������������
będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.
Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE
i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne,
tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce.
Ten zaś przekaże te informacje do właściwej
gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia
Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje
już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania
świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Świadczenie 500 plus
dla cudzoziemców
Świadczenie wychowawcze mogą otrzymywać
cudzoziemcy, którzy przebywają i mieszkają
wraz z rodziną w Polsce w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w zawodzie, gdzie konieczne są wysokie kwalifikacje oraz osoby legitymujące się
kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”, z wyłączeniem obywateli państw
trzecich, którzy mają zezwolenie na pracę
do 6 m-cy, czy którzy studiują oraz pracują
na podstawie wizy.
Elwira Rogowska, Kierownik GOPS w Raszynie

KONSULTACJE

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022
Raszyn, dnia 3 marca 2016 roku

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały
Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia
17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2016
Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 marca 2016 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Raszyn na lata
2016-2022.
Zgodnie z w/w zarządzeniem akcja informacyjna o prowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 07.03.2016 r.,
a zakończy się w dniu 15.03.2016 r.
Celem konsultacji jest poznanie opinii
grup społeczno – zawodowych, organizacji
pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy Raszyn o projekcie

Gminnego Programu Wspierania Rodziny
dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022. Konsultacje będą prowadzone od dnia 16.03.2016 r.
do dnia 30.03.2016 r.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
społecznych są grupy społeczno – zawodowe,
organizacje pozarządowe i inne podmioty
działające na terenie Gminy Raszyn. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków
na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków
do projektu Gminnego Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Raszyn na lata 2016-2022.
Treść formularza zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu
Gminy Raszyn, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Formularze będą udostępnione w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy
Raszyn oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Raszynie. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Raszynie. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty
elektronicznej: gops@raszyn.pl. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji
jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raszynie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia
zakończenia konsultacji.
Małgorzata Kaiper

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Raszyn na lata 2016-2022
L.p.

Stan zapisu w projekcie programu wraz z nr paragrafu
i punktu

Podmiot zgłaszający
propozycje

Adres

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany
zapis paragrafu i punktu)

Nr telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Uzasadnienie

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

.................................................................................................
(podpis)
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EKOLOGIA

ALERT W SPRAWIE ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA
– Poziom I
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał do Urzędu
Gminy Raszyn informację o alercie I stopnia dotyczącego możliwości przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów niektórych zanieczyszczeń w powietrzu. Informacja dotyczy pyłów zawieszonych PM10, PM2,5,
benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu (NO2).
ALERT I poziomu nie oznacza, że w danym
momencie lub najbliższym czasie należy się
spodziewać wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Zaleca on, aby zwłaszcza osoby z grupy wrażliwej czy osoby uprawiające sport na zewnątrz
miały świadomość, że mogą być dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz.
Na bieżąco można śledzić wyniki pomiarów
ze stacji automatycznych na stronie http://
sojp.wios.warszawa.pl

Co nas truje?
Pył PM10 składa się z mieszaniny cząstek
zawieszonych w powietrzu, organicznych
i nieorganicznych, który może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale
ciężkie, dioksyny i furany. Pył zawiera cząstki
o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów,
które mogą docierać do płuc i górnych dróg
oddechowych.
Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać
do górnych dróg oddechowych, płuc i do krwi.
Poziom obydwu określa się zarówno
w skali doby (np. PM10-24h), jak i roku (np.
PM10-rok).

Zagrożenie dla zdrowia i życia
Obydwa rodzaje pyłów, jeśli dostaną się
do płuc, mogą spowodować różne niekorzystne reakcje ze strony ustroju: kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, zwłaszcza
w czasie wysiłku fizycznego. Zwiększają
zagrożenie infekcji układu oddechowego
oraz zaostrzają objawy chorób alergicznych:
astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek.

Ten sąsiad truje
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Drobne frakcje pyłów, które przenikają
do krwioobiegu, szczególnie przez dłuższy
czas, mogą mieć istotny wpływ na przebieg
chorób serca (nadciśnienie, zawał), zwiększyć
ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Nowe dane wskazują
na ujemny wpływ inhalowanego pyłu na zdrowie kobiet ciężarnych i możliwość powikłań
przebiegu ciąży, a także zaburzenia rozwoju
rodzących się dzieci, takie jak niska waga urodzeniowa i wady wrodzone.

Przyczyna nadmiernej emisji
trujących substancji
Największą emisję pyłów powoduje spalanie
węgla w starych i źle wyregulowanych kotłach
i piecach domowych. Jeszcze większym problemem jest spalanie w kotłach różnorodnych
odpadów. Potwierdzają to przykłady Londynu,
Dublina, czy innych miast w Irlandii, które
wprowadziły zakaz stosowania paliw stałych
do ogrzewania. Ich mieszkańcy odczuli znaczącą poprawę jakości powietrza i stanu zdrowia. W Warszawie, innych miastach, a także
w rejonach natężonego ruchu samochodowego dodatkową przyczyną nagromadzenia
szkodliwych substancji jest komunikacja.
Jednakże fakt, że w sezonie grzewczym stężenia substancji toksycznych są wielokrotnie
wyższe niż w miesiącach ciepłych, wskazuje
na szczególną szkodliwość spalania węgla
i innych substancji stałych.
Z ostatniego raportu o jakości powietrza w Europie, opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska na podstawie
danych z 2012 roku, wynika, że aż w 21 krajach przekraczane są normy zapylenia powietrza. Polska plasuje się na szczycie tej listy,
zwłaszcza w zakresie emisji rakotwórczego
benzo(a)pirenu. Europejska Agencja Środowiska szacuje, że z powodu zapylenia powietrza co roku przedwcześnie umiera aż 432 tys.
mieszkańców UE.

Ryzyko przekroczenia norm w 2016 r.
w gminie Raszyn
Gmina Raszyn znalazła się wykazie miast
i gmin województwa mazowieckiego narażonych na przekroczenie w 2016 r. norm
poziomu szkodliwych substancji PM10-24h
i PM2,5-rok. Oznacza to, że coraz bardziej
paląca sprawą staje się podejmowanie działań, które zatrzymają lub ograniczą zjawisko
niekorzystnej emisji substancji trujących.
Potrzebne są do tego systemowe działania
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Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym

w skali województwa czy nawet kraju,
ale ogromne znaczenie, szczególnie dla
ludzi tu i teraz ma to co zrobi każdy z nas.
A co możemy zrobić?
Lista najważniejszych kroków jest krótka:
••nie spalaj odpadów i reaguj na tego typu
zachowania Twoich sąsiadów,
••przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej
lub gazowej albo przynajmniej wymień
swój piec węglowy na bardziej nowoczesny np. retortowy,
••ogranicz palenie w kominkach,
••używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
••ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój
dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
••korzystaj z komunikacji zbiorowej lub
roweru – nie wszędzie musisz dojechać
samochodem,
••nie spalaj odpadów zielonych w ogrodzie
– oddawaj je w ramach odbioru śmieci,
••ogranicz używanie spalinowego sprzętu
ogrodniczego.
W 2016 roku spodziewane jest przekroczenie
ALERTÓW POZIOM I i II, a nie poziomów III
i IV, które mogłyby nieść negatywne skutki
w wyniku krótkotrwałego narażenia. Na 12
monitorowanych substancji normy mogą
być przekraczane dla dwutlenku azotu – NO2,
pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego
PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle – B(a)P(PM10),
Roczna Ocena Jakości Powietrza za 2015 rok
zostanie opracowana do 30 kwietnia 2016 r.
i opublikowana na stronie – http://wios.warszawa.pl/pl/publikacje-wios/publikacje).
Małgorzata Kaiper, na podstawie sojp.warszawa.pl,
archiwum.ciop.pl, Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – WBZK-I.7010.2.2016.

INWESTYCJE

Budowa oświetlenia ulic
Rozjaśnianie ulic w Gminie Raszyn nabiera tempa, ponieważ udzielono
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ”budowę
oświetlenia ulicy Willowej w Falentach, ulicy Hetmańskiej w Dawidach oraz
ulicy Zacisze w Raszynie na terenie Gminy Raszyn”. Zwyciężyła firma Jimmy
J. Cichocki, J. Zandberg Sp. J z Warszawy, która za cenę 85 966 wykona budowę
oświetlenia wymienionych ulic, w terminie do 30 maja bieżącego roku z gwarancją na 60 miesięcy.
Ulica Zacisze, będzie jaśniej © J. Kaiper

Projektowanie ulic i przepustów

Ulica Łąkowa, aż się prosi o przebudowę © J. Kaiper

Wybrano wykonawców projektów dla pięciu zadań budowlanych.
– Przebudowę ulicy Łąkowej w miejscowości Raszyn zaprojektuje Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński z Grójca za cenę 44 900 złotych w terminie do 31.05. 2017 roku,
– przebudowę ulicy Drozda we wsi Rybie Zespół Projektowania i obsługi Inżynierskiej
Budownictwa Drogowego „ToMar-Drog” z Lublina za 18 388 złotych w terminie do 31 maja
2017 roku,
– przebudowę ulicy Szczygła we wsi Rybie wykona także „ToMar-Drog” za cenę 12 238 złotych do 31 maja 2017 roku.
– do projektowania przepustu/mostu w ulicach Szlacheckiej i Narożnej nie wybrano wykonawcy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i przetarg dla tych zadań trzeba
będzie powtórzyć.

Ruszyła przebudowa ulic
Wybrano wykonawcę „przebudowy ulicy Malwy we wsi
Rybie oraz ulicy Krańcowej na terenie Gminy Raszyn
z podziałem na zadania”. Przebudowa ulicy Malwy
pochłonie 364 000 złotych, zostanie wykonana przez
przedsiębiorstwo FAL-BRUK z Warszawy do dnia 1 sierpnia 2016 roku, a oferowany okres rękojmi i gwarancji
wyniesie 60 miesięcy.
Przebudowa ulicy Krańcowej we wsi Rybie zostanie
również wykonana przez FAL-BRUK z Warszawy tym
razem za cenę 473 000 złotych w terminie do 1 sierpnia bieżącego roku, z okresem rękojmi i gwarancji
60miesięcy.

Najpierw kanalizacja.Żeromskiego zachód © J. Kaiper

Przedsiębiorstwo FAL-BRUK z Warszawy wygrało również przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy
Reymonta, odcinek na wschód od Godebskiego oraz
na przebudowę ulicy Żeromskiego w miejscowości
Raszyn, które to prace podjęło się wykonać za 905 280
złotych do dnia 1 sierpnia 2016 roku, dając gwarancję
na 60 miesięcy.

Kiedyś będzie pięknie. Reymonta wschód © J. Kaiper

Prace trwają. Żeromskiego wschód © J. Kaiper

stronę redaguje Jacek Kaiper
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PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ

Dlaczego Przedszkole „Pod Topolą” ?
Ponieważ…
Przedszkole „Pod Topolą” to jedyne Przedszkole w gminie Raszyn, które posiada
oddziały integracyjne. Od lat szeroko pojęta
integracja jest celem priorytetowym naszej
Placówki. W swoich działaniach dążymy
do upowszechniania procesu integracji na
poziomie edukacji przedszkolnej. Działając
wielotorowo staramy się jak najpe�����������
ł����������
niej wykorzystywać zasoby, które posiadamy. Dzieci
uczymy empatii, wrażliwości oraz szacunku
do odmienności. Współdziałania w grupie
rówieśniczej tak, aby każde z naszych podopiecznych mogło w pełni wykorzystać swój
naturalny potencjał i możliwości w myśl montesoriańskiego systemu wychowania „pozwól
mi samemu to zrobić”. Środowisko włączamy
w nasze inicjatywy, pomysły, działania po to,
aby nasze wypracowywane cele miały możliwość odzwierciedlenia w praktyce, w otoczeniu i środowisku najbliższym dziecku.

Posiadamy zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego od 2013 r . prowadzimy zajęcia
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka. Dzieci i ich rodziny mogą uzyskać tu
wsparcie i skorzystać z pomocy specjalistycznej psychologa, neurologopedy, rehabilitanta,
terapeuty SI i pedagogów specjalnych.
Aby dzielić się naszym doświadczeniem i wiedzą, w tym roku po raz drugi, organizujemy
Dzień Otwartych Gabinetów. 31 marca bieżącego roku w godzinach 9.00- 16:00 Dyrekcja wraz z zespołem specjalistów pracujących
w Przedszkolu udzielać będzie konsultacji
na temat rozwoju psychofizycznego dziecka,
udzielimy wskazówek jak zorganizować

Naukowcy spod Topoli
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Zabawy oddechowe z wodą w ramach innowacji Język powie co pomyśli głowa

edukację przedszkolną dla dzieci z deficytami
w różnych sferach rozwoju, podpowiemy jak
wspierać rozwój poznawczy, ruchowy i mowę
maluchów.

Pracujemy innowacyjnie
W Przedszkolu „Pod Topolą” oprócz realizacji treści programowych zapewniamy zajęcia
poszerzające podstawę programową. W swojej ofercie mamy zajęcia z rytmiki, piłki no��
żnej, języka angielskiego, dogoterapii, tańce,
gimnastykę korekcyjną, pantomimę. Jednak
chcąc rozwijać szczególne zainteresowania naszych wychowanków i zaspakajać ich
potrzeby rozwojowe w tym roku skupiliśmy
szczególną uwagę na działaniach innowacyjnych. Obecnie w Przedszkolu realizowane
są 3 innowacje metodyczno- programowe,
które zaakceptowane zostały przez Kuratorium Oświaty i wpisane na listę innowacji
pedagogicznych.
f „Akademia kulinarna”
Są to zajęcia kulinarne, które mają na celu
w bardzo prosty sposób zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że
to, co jest zdrowe może też ładnie wyglądać
i wyśmienicie smakować.
f „Język powie, co pomyśli głowa”
Głównym celem programu jest wspieranie
prawidłowego rozwoju mowy i właściwych
nawyków mownych u dzieci oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Poszerzanie świadomości na temat wartości jakie mają działania profilaktyczne
wpływające bezpośrednio na rozwój językowy
dziecka.
f „Naukowcy spod Topoli”
Zajęcia kształtujące zainteresowania chemią
i fizyką przejawiającą się w świecie w różnego
rodzaju zjawiskach. Dzięki przeprowadzanym
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doświadczeniom dzieci obserwują, poznają
i tłumaczą świat, który ich otacza. Pomaga
im w tym wrodzona ciekawość i chęć do bycia
aktywnym. Tak niewiele trzeba, aby młody
człowiek zaczął obserwować, eksperymentować, zadawać pytania, próbować przewidywać, co się wydarzy za chwilę.

Troszczymy się o bezpieczeństwo
i zdrowie dzieci
W tym roku szkolnym w pracy z dziećmi
zwracamy szczególną uwagę na aspekt
bezpieczeństwa dzieci. Z tego względu
jako placówka przystąpiliśmy do realizacji
programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dzieci
Niczyje. Jest to program certyfikowania
placówek edukacyjnych realizujących politykę
ochrony dzieci przed przemocą������������
. Celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze
strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów,
pracowników placówki) oraz rówieśników.
Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony przed krzywdzeniem
zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce. Placówki, które spełniają
standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.
W ramach zapewnienia dzieciom optymalnego rozwoju i bezpieczeństwa zdrowotnego
realizujemy program „Zdrowo jemy, zdrowo
rośniemy”. Jest to jedyny program skierowany
do placówek, które w sposób szczególny troszczą się o zdrowe żywienie dzieci. Zależy nam
na tym, by zaoferować swoim podopiecznym
zbilansowaną dietę spełniającą najnowsze
zalecenia oraz normy żywieniowe. Celem programu jest pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci, wsparcie placówki poprzez dostarczanie najnowszej
wiedzy z zakresu żywienia dzieci i przekazanie

PRZEDSZKOLE W SĘKOCINIE

„W Przedszkolu
w Sękocinie wielkie
sprawy się dzieją…”

wartościowych materiałów edukacyjnych
oraz organizacja warsztatów dla personelu
Przedszkola.

Zapraszamy
na Dni otwarte Przedszkola
W związku ze zbliżającą się rekrutacją wszystkie osoby zainteresowane, chcące zapoznać się z funkcjonowaniem naszego Przedszkola, szczególnie Rodziców ze swoimi
pociechami, zapraszamy na DNI OTWARTE,
które odbędą się 17.03. 2016 i 30.03.2016
w godzinach 15:00- 17:00 w siedzibie Przedszkola przy ul. Pruszkowskiej 21 c. oraz przy
ul. Godebskiego 1.
Paulina Ratajczak, logopeda w Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

Zajęcia w ramach innowacji „Akademia kulinarna”

W ramach promowania i wspierania rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci w Przedszkolu
w Sękocinie zorganizowano akcję „ Mamo,
Tato poczytaj mi książeczkę”. Uruchomiono
wypożyczanie książek z przedszkolnej biblioteki. Zainteresowanie było ogromne, z dumą
patrzyłyśmy na zaangażowanie Rodziców,
którzy popierali hasło” Wychowanie przez
czytanie”.
Akcja trwała, a nam zrodził się pomysł,
aby podsumowanie akcji połączyć z kształtowaniem postaw proekologicznych i wykorzystać surowce wtórne do wyczarowania
postaci bajkowych. Zależało nam na rozbudzeniu u dzieci i rodziców wrażliwości na
otaczającą przyrodę na pokazaniu, że wiele
odpadów nie musi trafiać na wysypisko, lecz
mogą być wykorzystane odpowiednio, jako
materiał do działań artystycznych. Pomysłowość, kreatywność, oryginalność w podejściu
do tematu po prostu wszystkich zachwyca.
Powstało dużo prac, z których zorganizowano wystawę pt” Bajkowy świat Eko – przedszkolaka”. Przez wykonanie postaci, głównych
bohaterów bajek wróciliśmy do istotnych
pozycji literatury dziecięcej np: Plastuś, Miś
Uszatek, Wróbelek Elemelek, Kot Filemon itp.
Cieszy nas fakt, że działania te udało nam się
połączyć oraz pochwalić efektami współdziałania przedszkolnych rodzin. Gratulujemy
wszystkim wspaniałych wytworów.
Anna Fatek – nauczycielka Przedszkola w Sękocinie

Prace dzieci i rodziców z grupy Misia Uszatka
© arch. przedszk

***
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NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

...
Dumna Polsko z orłem w koronie
Nie dla ciebie lamenty i żale
Bohaterów wspominaj legiony
Bóg i honor na sztandarach twych ...
(Izabela Makarska –
Pieśń o Ojczyźnie dla Wyklętych)

Rozstrzelana Armia powraca
Zakłamywanie historii
Ostatni żołnierz wyklęty zginął w walce jesienią 1963 roku. Był to Józef Franczak „Lalek”.
Data jego śmierci zamyka okres najdłuższego powstania w historii Polski, powstania
antykomunistycznego.
W 1944 roku, gdy Armia Czerwona przekroczyła granice Rzeczypospolitej, nikt nie przypuszczał, że pozostanie tu przez następne
pięćdziesiąt lat i będzie okupować kraj przez
zainstalowaną w nim agenturę. Nic zatem
dziwnego, że cały okres powstania w latach
1944 – 1963 jest najbardziej zakłamanym
wydarzeniem w naszej XX wiecznej historii.
W obowiązującym do niedawna przekazie
wszystko nicowano; bohaterów przedstawiono jako zbrodniarzy a zbrodniarzy jako
bohaterów. Amnestie z lat 1945 i 1947 były
zwykłym oszustwem, po pierwsze proponowano je ludziom, którzy nie popełnili żadnego
przestępstwa, po drugie wobec ujawnionych
żołnierzy stosowano najcięższe represje. Ci,
którzy nie dali się zwieść pozostali w podziemiu i walczyli nadal, jak za okupacji niemieckiej płacąc za swój patriotyzm i umiłowanie
wolności najwyższą cenę.
Według wyliczeń dr. Tomasza Łabuszewskiego historyka IPN „To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci,
ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach (w tym większość to członkowie konspiracji). To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie
tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze
10 powojennych lat, zamordowanych bez sądu
w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (około
20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na
kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie,
ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami
II kategorii w PRL.”
„Bandy i bandyci”, takimi epitetami przejętymi bezpośrednio od okupanta niemieckiego
określano przez pięćdziesiąt lat sowieckiej
14

okupacji w Polsce Żołnierzy Wyklętych, tak
o nich nauczano w szkołach i na uniwersytetach. Całym pokoleniom wtłaczano do głów
truciznę. Mimo to byli ludzie, którzy znali
prawdę; kombatanci i ich rodziny, niezależni
uczeni i poeci.

Przywracanie pamięci
Żołnierzom Wyklętym
Pierwsze upomniały się publicznie o pamięć
żołnierzy wyklętych stadiony. Patriotycznych
opraw meczów nie dało się ukryć, tak jak
się nie dało zagłuszyć patriotycznych haseł.
Na kibiców, tak jak wcześniej na wskrzeszonych przez nich bohaterów posypały się
represje. Zatrzymania bez podstaw, wydobywcze areszty trwające kilka lat, w końcu
procesy kończące się zwykle seryjnymi uniewinnieniami. Równolegle z nimi IPN prowadził badania historyczne, publikował książki
i artykuły, zbierał wspomnienia żyjących
jeszcze kombatantów, a w kraju powstawały
różne stowarzyszenia, które za cel stawiały
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sobie odkłamanie pamięci. Mimo że Prezydent Lech Kaczyński w porozumieniu z IPN
wniósł o uznanie 1 marca Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a sejm w 2011
roku ustanowił takie święto, klasa polityczna
korzeniami tkwiąca w komunizmie znalazła
chłopców do bicia.
Dopiero po podwójnym zwycięstwie PiSu
Żołnierze Wyklęci, czy jak niektórzy mówią
Niezłomni, zostali właściwie uhonorowani. 1
marca 2016 roku w Warszawie przed Grobem
Nieznanego Żołnierza Prezydent Andrzej
Duda w asyście Rządu wziął udział w uroczystym apelu poległych żołnierzy wyklętych i zapowiedział, że tablica stosownej
treści zostanie wmurowana w pomnik. Żyjącym Prezydent Polski wręczył ordery, Minister Obrony Narodowej mundury, a Premier
Rządu przyznała renty specjalne. Niezależnie, w wielu miejscowościach odbyły się uroczystości, msze dedykowane wyklętym, biegi
szlakami ich wędrówek, inscenizacje walk
i wieczornice.

Malowanie mimo zamieci © J. Kaiper

NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Seniorki i Barwy Jesieni stowrzyły chór białoczerwony © J. Kaiper

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Gminie Raszyn
– W Świetlicy Środowiskowej w Rybiu już 29
lutego wyświetlono film w reżyserii Wincentego Ronisza pod tytułem „Żołnierze Wyklęci”,
zaś w holu umieszczono wystawę poświęconą
ich pamięci. Widzowie dopisali, sala widowiskowa świetlicy była pełna.
– 1 marca kibice warszawskiej Legii stworzyli w ciągu jednego dnia, pomimo fatalnej pogody, mural według własnego projektu poświęcony Żołnierzom Wyklętym.
Powstał on z pomysłu i inspiracji radnego
pana Dariusza Marcinkowskiego, na przygotowanym wcześniej przez pracowników
świetlicy podkładzie z płyt paździeżowych
umieszczonym w ogrodzeniu. Młodzi artyści

odmówili wspólnego zdjęcia na tle swojego
dzieła, twierdząc stanowczo, że tworzą je dla
pamięci bohaterów, nie dla siebie. Z daleka
widoczne, długo będzie służyć patriotycznej
edukacji młodzieży.
– W Centrum Kultury Raszyn pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbył się spektakl słowno – muzyczny pod tytułem „Nie
dajmy zginąć poległym” w ramach ogólnopolskich obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych. W przedstawieniu wyreżyserowanym
przez panią Krystynę Smolichę wzięły udział
dwa zespoły z klubów seniora: Barwy Jesieni
i Seniorki, soliści: Maja Klimaszewska, Izabela
Makarska, Sandra Rogalska, Grażyna Troniarz
i Krzysztof Wolszczak oraz Franciszek Jędrzejczyk, Michał Mielniczuk, Krystian Zaniewski,

Agnieszka Gajda, Beata Gronek,Weronika
Lechańska, Elżbieta Kiełbiewska, Wiesława Paś, Patrycja Pęczek. W miejsce finału
wyświetlono film dokumentalny pod tytułem
„Witold Pilecki fabularyzowana historia życia
i śmierci”. Podobnie jak w Świetlicy Środowiskowej Świetlik sala widowiskowa była pełna.
– 4 marca odbył się koncert pod tytułem „Podziemna Armia powraca” z udziałem artystów:
Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka
i Jerzego Zelnika pod patronatem honorowym
Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia
i Wójta Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby.
Specjalnymi gośćmi byli Żołnierze Wyklęci;
pan pułkownik Leszek Andrzej Mroczkowski z małżonką i pan major Michał Bartnicki.
Widzowie jak zwykle dopisali. Sala była pełna.
Jacek Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Top Druk Sp. z o.o., sp.k., ul. Nowogrodzka 151a, 18-400 Łomża
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.

KURIER RASZYŃSKI NR 61 MARZEC 2016 | WWW.RASZYN.PL

15

CENTRUM KULTURY RASZYN

Yaga Kowalik
27 lutego na scenie Centrum Kultury Raszyn
wystąpiła charyzmatyczna artystka Teatru
Piosenki Francuskiej w Krakowie Yaga Kowalik, której koncerty spotykają się ze znakomitą
opinią zarówno polskiej jak i zagranicznej
publiczności.
Yaga Kowalik w porywający sposób zaprezentowała utwory z repertuary Edit Piaf,
Juliette Gveco i Charles Aznavour, stawiając kropkę nad i w opinii najlepszej, polskiej
interpretatorki utworów największych francuskich piosenkarzy. 			
CKR

Podziemna armia powraca
4 marca 2016r. - W Centrum Kultury Raszyn odbył się koncert ku czci Żołnierzy Niezłomnych a Wyklętych pt. „Podziemna Armia Powraca” w wykonaniu Leszka Czajkowskiego, Pawła Piekarczyka i Jerzego Zelnika.
Bardzo wyraziste teksty w dużej mierze w oparciu, o życiorysy lub
słowa żołnierzy Niepodległościowego Podziemia lat powojennych, gdy
duża część żołnierz Armii Krajowej i NSZ, dalej trwała w walce zbrojnej o wolną i Niepodległą Polskę, wierni Bogu i Ojczyźnie oraz złożonej
przysiędze.
Dramaturgia ich losów, ludzi którzy najpierw 5 lat toczyli bój z okupantem Niemieckim, a później – nie uznając narzuconej im z Moskwy władzy
– z okupantem sowieckim. Którzy ginęli w więzieniach, byli torturowani
i fałszywymi wyrokami posyłani na śmierć, których miejsce pochówku do
dziś w wielu przypadkach są nie znane, była nam w tym mocnym koncercie opowiedziana. To była wyjątkowa lekcja historii.
Rangę i moc tej lekcji podniosła i nadała obecność dwóch Żołnierzy
Wyklętych: Pana ppłk. Leszka Mroczkowskiego ps. „Andrzej” i Pana mjr.
Michała Bartkowskiego ps. „Misza”. To byli nasi goście honorowi, pozostawiając nam piękne, zobowiązujące przesłanie o niezłomności i wierności
bez względu na okoliczności. Cześć i chwała bohaterom!
CKR

Wieczór autorski Szabel
25 lutego 2016 r. w Centrum Kultury Raszyn odbył się niezwykły wieczór
autorski poetki Szabel pt.. „Miłość nie jedno ma imię”.
Wieczorek poetycki Szabel był oczywiście o miłości. Pierwsza część
wieczorku nawiązywała do miłości niespełnionej, która niesie ból i wiele
cierpienia. A oto kilka z tytułów: „Obraz uczuć”, „Jaka miłość”, „Na morzu
miłości”, „Daleko od siebie”. Kolejna część była związana z miłością wybuchową, namiętną, radością oraz spełnieniem: „Noc i dzień”, „Moja wielka
miłość”, „Uwiodłeś” oraz „Cały mój”. W wieczorku Szabel również wzięli
udział: Ewa Korporowicz, Tadeusz Sulich, Katarzyna Kędziora oraz Piotr
Bryła, którzy wspomagali wokalnie autorkę wierszy. Śpiewali takie piosenki jak: „Zmienna miłość”, „Endlless Love”, „Milcząc”, „Kocha się raz”
i „Do zakochania jeden krok” na instrumencie klawiszowym akompaniował im p. Paweł Wiśniewski.
Licznie zgromadzeni miłośnicy poezji chętnie brali udział w wieczorku
poetyckim i podśpiewywali znane im piosenki. Dyrektor Centrum Kultury
Raszyn p. Mariusz Smolicha osobiście wręczył autorce wieczorku podziękowanie za tak wspaniały i pełen emocji wieczór, zaś Szabel wręczyła
upominki swoim wykonawcom. CKR
16
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ŚWIETLICA ŚRODWISKWOA W RYBIU

Co owego w Świetliku?
W lutym i marcu wiele się w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu działo. Pierwsze dwa
tygodnie lutego upłynęły pod znakiem ferii zimowych. Każdego dnia czekały na dzieci atrakcje: Kolorado, Centrum Nauki Kopernik, Fabryka Krówek w Milanówku, kino i basen w Raszynie. Tak atrakcyjny wypoczynek możliwy był dzięki dofinansowaniu przez Urząd Gminy,
użyczeniu Gimbusa, a także życzliwości GOS-u, dzięki któremu korzystaliśmy z basenu.
W imieniu dzieci i wychowawców bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji Akcji Zimowej Świetlik 2016.

Sobotnie Kino Świetlika
Raz w miesiącu miłośnicy kina mają możliwość przyjść do Sobotniego Kina. W ostatnim czasie, po doskonałym, ale przyznać
trzeba mocnym, by nie powiedzieć krwawym, DJANGO w reżyserii Quentina Tarantino, zaprosiliśmy na komedię romantyczną
Woody Alena „O północy w Paryżu”. Spektakle
cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Publiczność Świetlika © M. Kaiper

Kino i teatrzyk dla Dzieci
W ciągu ostatnich tygodni dzieci obejrzały
film „Ups! Arka Odpłynęła”, a także po raz
ostatni spotkały się z aktorami Teatru „Katarynka”, który zaprezentował nam wszystkie
swoje przedstawienia. Podczas kolejnych spotkań teatralnych wystąpi teatrzyk kukiełkowy
„Maluszek” z Otrębus. Na pierwszy ogień idzie
przedstawienie „Kasia i Basia” – opowieść
o siostrach bliźniaczkach, leniwej i pracowitej. Pod koniec marca w naszym kinie zagości
opowieść o misiu Paddingtonie.

śpiewał dla nas Jacek Gutry, któremu akompaniowali Joanna Young i Paweł Wiśniewski,
w marcu w koncercie „Kobiety i inne wypadki”
usłyszymy Mateusza Rulskiego, a 17 kwietnia
zapraszam Państwa na występ coraz bardziej
popularnego zespołu „Chłopcy kontra Basia”.

Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych
Zgodnie z świetlikową tradycją włączyliśmy się w obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Dzięki uprzejmości Muzeum
II Wojny Światowej w Gdańsku, obejrzeliśmy film „Żołnierze Wyklęci” w reż. Wincentego Ronisza, znakomitego polskiego dokumentalisty. Film wyprodukowany przez TVP
i Fundację Filmową Armii Krajowej jest jednym z pierwszych dokumentów, w których
otwarcie mówi się o walce prowadzonej przez
polskich żołnierzy, którzy nie uznali radzieckiej władzy. 1 marca, na parkanie Świetlicy
powstał wspaniały mural ku czci Żołnierzy
Wyklętych. Namalowali go Raszyńscy Legioniści, którzy od pewnego czasu pojawiają się
w gminie podczas świat patriotycznych. Tworzyli przez wiele godzin, mimo padającego
deszczu. Efekt – wspaniały.

Turniej planszowych gier
historycznych

Co miesiąc w niedzielny wieczór spotykają się
w Świetlicy miłośnicy muzyki. W lutym

To nowa impreza w świetlikowym kalendarzu.
Jej pomysłodawcą i w dużym stopniu organizatorem jest p. Paweł Rokicki, pracownik
Biura Edukacji Publicznej IPN i mieszkaniec
naszej gminy. To oferta dla miłośników gier
planszowych i historii, którzy poznają podniebne zmagania lotników podczas walki
o Lwów w 1920 r, obrony Warszawy w 1939 r.
i Bitwy o Wielką Brytanię w 1940 r. Świetna

Jacek Gutry, Joanna Young i Paweł Wiśniewski © M. Kaiper

Gry planszowe © M. Kaiper

Impresje Muzyczne

zabawa dla całych rodzin. Kolejne spotkanie
planujemy 19 marca o godz. 15. Zakończeniem
projektu będzie Wielki Turniej, 24 kwietnia br. o godz. 16:00, podczas którego rozgrywki odbywać się będą na wielkoformatowych egzemplarzach gier, wypożyczonych
z IPN. Zawodom towarzyszyć będzie prelekcja
o historii lotniczych zmagań.

Koncert Laureatów
W niedzielę, 6 marca, odbył się Koncert Laureatów Przeglądu Twórczości „Świetlik 2016”.
Na scenie pojawili się nagrodzeni wykonawcy,
a na sali liczna publiczność. Swą obecnością
zaszczycili nas: Wójt Andrzej Zaręba i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Marcinkowski. Młodzi wykonawcy grali i śpiewali jeszcze lepiej niż podczas eliminacji. Nie ulega
wątpliwości, że mamy bardzo utalentowaną
młodzież. I bardzo dobrych instruktorów.
A na koniec był pyszny tort, który pokrzepił
uczestników i widownię.

Jesteśmy na Facebook’u, stronie
gminy Raszyn i w systemie sms.
Informacje o tym, co się u nas dzieje zamieszczamy w wielu miejscach: na facebook’u (www.
facebook.com/swietlicarybie), na naszej stronie internetowej (www.swietlica-rybie.pl),
na stronie gminy (www.raszyn.pl), w sms
wysyłanych do osób zarejestrowanych
w systemie (informacje na stronie gminy),
a także na tablicach ogłoszeń. Warto dodać,
że udział w naszych imprezach jest bezpłatny.
ZAPRASZAMY!
Małgorzata Kaiper
Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Ratownicy w Jaworowej

27 stycznia zaprosiliśmy wszystkich chętnych,
zwłaszcza dzieci, do Jaworowej na warsztaty
z udzielania pierwszej pomocy. Poprowadzili
je profesjonalni ratownicy medyczni: Marek
Bujakowski i Aleksander Lipowski- nasi niezawodni wolontariusze. W części teoretycznej
obecni dowiedzieli się jak oceniać stan poszkodowanego, opiekować się nim do czasu przyjazdu ratowników, poznali sposoby udzielania pierwszej pomocy, zostali poinstruowani
o kolejności działań w razie wypadku i poprawPod okiem fachowców © K. Zawadzka nym powiadamianiu odpowiednich służb, przypomnieli sobie telefoniczne numery interwencyjne. W części praktycznej zaś inscenizowano
zdarzenia i właściwe reakcje na nie. Serdecznie dziękujemy prowadzącym za profesjonalizm,
spontaniczność i świetną atmosferę, wszystkim obecnym za zainteresowanie wyrażone poprzez
wiele pytań do fachowców, a partnerowi – Ognisku Wychowawczemu za wsparcie organizacyjne. Temat pierwszej pomocy jest stale aktualny, spotkanie zatem na pewno nie było naszym
							 Krystyna Zawadzka
ostatnim.

Zapraszamy na warsztaty
Podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), któremu tym razem przyświeca hasło
“Biblioteka inspiruje”, w naszej bibliotece odbędą się
warsztaty z tabletami, przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Poprowadzi je Dagna Mach, opiekunka projektu
“Tablety w bibliotece” i trenerka edukacji medialnej. Proponowane terminy i tematy warsztatów: 9 maja, godz.
16:00 Ożywiamy rysunkowego ludzika i hodujemy truskawkę (zajęcia dla dzieci w wieku 7-10 lat), 9 maja,
godz. 17:00 Spacerujemy po kosmosie, poszukujemy
złota i obserwujemy ludzkie serce (zajęcia dla młodzieży
w wieku 11-13), 11 maja, godz. 16:00 Książka multimedialna - bajki opowiedziane na nowo (zajęcia dla dzieci
5-7 lat), 11 maja, godz. 18:00 Zabawa z fotografią – proste
efekty a wynik świetny, czyli o obróbce graficznej zdjęć
(zajęcia dla młodzieży powyżej 13 lat). Na warsztaty obowiązują zapisy – prosimy zgłaszać się osobiście, telefonicznie (22 720 03 81) lub e-mailowo
(dagna.mach@bibliotekaraszyn.pl). W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, wiek, tel. kontaktowy oraz (opcjonalnie) adres e-mailowy. Liczba miejsc jest ograniczona! Więcej informacji
wkrótce na www.bibliotekaraszyn.pl i na Facebooku. Udział w zajęciach jest równoznaczny ze
zgodą uczestników i ich opiekunów na dokumentację fotograficzną, którą biblioteka prowadzi
w ramach swoich wydarzeń i umieszcza na swoich stronach www. 			
GBP

Kalendarium Biblioteka
7 KWIETNIA (CZWARTEK), GODZ. 11:45

21 KWIETNIA (CZWARTEK), GODZ. 9:00

Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską dla uczniów Gimnazjum w Raszynie. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

Warsztaty „Weź byka za rogi” z ilustratorką Agnieszką Żelewską dla uczniów SP
w Raszynie. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.

13 KWIETNIA (ŚRODA), GODZ. 18:00

6 MAJA (PIĄTEK), GODZ. 18:00

Spotkanie autorskie z Marią Ulatowską
i Jackiem Skowrońskim. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20, wstęp wolny.

18

spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20, wstęp wolny.
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SPORT

Zimowe Mistrzostwa Polski
w Pływaniu Juniorów Młodszych 14 lat
Dobre wieści napłynęły z Olsztyna, gdzie w miejscowym kompleksie basenów Aquasfera odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów
Młodszych w kat. 14 lat. Bruno Kaźmierczak w finale A na dystansie 100 m
stylem dowolnym zajął 8 miejsce z czasem 56,30 sekund. Na 24 pozycji
w kategorii 100 m stylem grzbietowym uplasował się Albert Jędrzejewski.
Wiktoria Wróblewska 800 m stylem dowolnym przepłynęła w czasie 9 min.
56,12 s i zajęła 23. miejsce. Gratulujemy naszym pływaczkom oraz pływakom
i życzymy świetnych rezultatów w kolejnych startach.

Pływacy UKS © arch. GOS

Rafał Ulewicz

KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO Disco Dance, Disco Freestyle, Street Dance
Show & Techno – VICE MISTRZOSTWO Polski trafia do RASZYNA!

Maja IDO – II miejsce

Rozpoczęła się wiosenna runda ‘2016 zmagań tanecznych. W dniach 5-6 marca br. odbyły się w Zielonce Krajowe Mistrzostwa federacji IDO, będące jednocześnie Eliminacjami Europy i Świata Ido
– największej międzynarodowej organizacji skupiającej ponad 250 000 tancerzy z 90 krajów, 6 kontynentów. Podczas dwóch dni zmagań około 1500 tancerzy z całej Polski rywalizowało o tytuły
mistrzowskie oraz nominacje na Mistrzostwa Europy i Świata.
W mistrzostwach tych udział wzięła Maja Klimaszewska, mieszkanka Gminy Raszyn, zdobywając Vice Mistrzostwo Polski. Maja, czynna zawodniczka Klubu Sportowego Grawitacja z Piaseczna, wystartowała w dwóch konkurencjach: Solo Disco Dance i Duet Disco Dance, w kategorii
wiekowej Juniorzy 12-15 lat. Po ciężkiej i wyczerpującej rywalizacji Maja zdobyła srebrny medal
i Vice Mistrzostwo Polski, pokonując ponad 90 zawodniczek. Tym samym zakwalifikowała się na
Mistrzostwa Europy i Świata, jako ścisła czołówka Kadry Narodowej Polski.
Klub Sportowy Grawitacja, w którym trenuje Maja, podczas tegorocznych zawodów pobił kolejny
rekord zdobywając 11 medali, w tym: 6 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe. Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie doskonała kadra trenerska, która przez kilka miesięcy przygotowywała swoich zawodników na te
Mistrzostwa. Wielkie wyrazy uznania i szacunku za wkład pracy w przygotowanie Mai Klimaszewskiej do tych zawodów należą się jej głównym trenerom: Urszuli Strzeżek oraz Szymonowi Kowalewskiemu, którzy pieczołowicie przygotowywali ją zarówno choreograficznie, jak i kondycyjnie.
Maja ten weekend może uznać za wygrany. A srebrny medal i zwycięskie trofeum trafia
do Raszyna!!! Pomimo zmęczenia, ogromnego wysiłku i kontuzji, Maja wróciła zwycięska i szczęśliwa, zapowiadając, że już zaczyna przygotowywać się do Mistrzostw Europy i Świata.
Jacek Kaiper

Wiosenny Turniej Siatkówki
5 marca GOS zorganizował w SP w Raszynie turniej siatkówki żeńskiej. Rywalizowały
ze sobą: dwie drużyny z warszawskiej Białołęki
i kadetki rocznika 2000 z klubu UKS Lesznowola. Mecz miał bardzo wyrównany przebieg,
a prowadzenie w każdym z setów zmieniało się
wielokrotnie. Ostatecznie wygrały Desperatki.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie, jako organizator zawodów postanowił wyróżnić siatkarkę Martynę Sztumer z drużyny Digi, która
otrzymała statuetkę najlepszej zawodniczki
Rafał Ulewicz
turnieju.

VII Bieg
Raszyński na 10 km
START 17.04.2016 godz. 11
ORGANIZATORZY:

OFICJALNY
PARTNER:

Zapisy na stronie
www.biegraszynski.pl

Siatkówka © arch. GOS
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Galeria Młodego Artysty
NIE MOŻEMY DOCZEKAĆ SIĘ WIOSNY!
Marzec to trudny miesiąc. Moim zdaniem po prostu niesprawiedliwy. Niby dni są już dosyć długie, niby czasem słonko wychyla się spoza chmur,
ale ciągle jest zimno i, co gorsze, potrafi nawet śniegiem sypnąć. A my byśmy chcieli, żeby Pani Wiosna zawitała do nas na dobre. I nie lubimy,
jak nas ciągle zwodzi. Niby obiecuje, że wpadnie, ale ciągle jeszcze ma coś gdzie indziej do zrobienia.
W sukurs przychodzą nam dzieci, które nęcą Panią wiosnę pokazując jej dlaczego jest potrzebna. Rysują wiosenne kwiatki, bazie, ptaszki,
które chciałyby już zrezygnować z karmnikowego jedzenia. Pokazują też Pani Zimie, że najlepiej byłoby, gdyby odleciała rakietą daleko, daleko.
Uda im się? Myślę, że tak. Wspólnymi siłami przywołają Panią Wiosnę.
Przedszkolaczek

Kurki. Przedszkole w Stumilowym lesie.
Oddział Spokojna

Kurki. Przedszkole w Stumilowym lesie.
Oddział Spokojna

Kosmiczna podróż – Jagoda Skoczyk 5l.

Kosmiczna podróż – Julia Stachowicz 5l.

Jano Bujski gr. Puchatki, Rakieta

Grzegorz Laskowski,
gr. Tygryski, Bazie w wazonie

Hanna, gr.Króliki, Forsycja

Jan Piwowarski, gr. Puchatki, Kurczak

Kosmiczna podróż – Karolina Kowalczyk 5l.

Amelka. Przedszkole w Stumilowym
Lesie. Spokojna

Ptaszki w karmniku –
Maja Świątkowska 4l.

Piotruś. Przedszkole w Stumilowym
Lesie – Spokojna

Ptaszki w karmniku –
Wiktoria Siedlecka 5l.

Ptaszki w karmniku – Amelia Miller 5l.

Ptaszki w karmniku –
Julia Stachowicz 5l.

Natalka Zaraś. Zajecia plastyczne w Świetlicy

Natalia Zaraś.
Zajęcia plastyczne w Świetlicy

Oliwia Zaraś.
Zajęcia plastyczne w Świetlicy

