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Wójt Andrzej Zaręba: „To ostatnie Dożynki zorganizowane w tym miejscu.
W przyszłym roku będzie tu budowana Nowoczesna Hala Sportowa.”

PIELGRZYMKA

305 Warszawska Pielgrzymka Piesza
na Jasną Górę w Raszynie
6 sierpnia br. wyruszyła 305 Warszawska
Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Jak
co roku sprzed Kościoła Świętego Ducha
na Nowym Mieście w Warszawie i jak co
roku tą samą trasą. W tym roku mottem
wędrówki było hasło: Maryja Bramą Miłosierdzia. Ojciec Marek Tomczyk, kierownik
305 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej,
podał cztery intencje dla, których pielgrzymi powinni dziękować Bogu, a także
prosić o orędownictwo Matki Bożej:
za 1050 rocznicę Chrztu Polski – czyli
za zespolenie losu narodowego z misterium śmierci i Zmartwychwstania, za Nadzwyczajny Rok Święty – Jubileusz Miłosierdzia, za dar ludzi młodych, czyli Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie oraz za 60 lecie
Jasnogórskich Ślubów Narodu sformułowanych przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego w bardzo trudnych dla Kościoła
i narodu czasach stalinowskich.
Pielgrzymi przemierzając ten sam
szlak są po drodze uroczyście witani we
wszystkich parafiach, które prześcigają
się w gościnności. Tak się składa, że pierwszy wypoczynek przypada od lat gminie
Raszyn, w parafii pod wezwaniem Świętego Szczepana i Świętej Anny. Podobnie jak poprzednio, Proboszcz parafii
ks. prałat Zdzisław Karaś w towarzystwie
Proboszcza parafii w Rybiu ks. kanonika dr. Dominika Koperskiego, Wójta
pana Andrzeja Zaręby, jego zastępcy
pana Michała Kucharskiego, radnej Anny
Matrackiej, która po raz 28 uczestniczyła
w Pielgrzymce oraz dużej grupy samorządowców, powitali uroczyście pielgrzymów
przy obelisku u zbiegu ulicy Sportowej
i Alei Krakowskiej. Na czele Pielgrzymki
szedł również mieszkaniec gminy pan Czesław Rędziak z własnoręcznie wyrzeźbionym popiersiem św. Jana Pawła II. Ksiądz
Prałat poświęcił zgromadzenie, po czym
wraz z reprezentacją gminy Raszyn poprowadził wędrowców na teren Kościoła
przygotowany na przyjęcie licznych gości
dzięki ofiarności Parafii i Gminy.
Gospodarze zadbali o wszystko,
w kościele trwała uroczysta Msza Święta,
a na terenie wokół niego, w licznych
kramach, wydawano posiłki i napoje.
Po godzinnym odpoczynku pielgrzymi
ruszyli w dalszą drogę.
Jacek Kaiper
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ŚWIĘTO PLONÓW

Dożynki 2016
Raszyńskie Dożynki, jak każe obyczaj Święta Plonów, rozpoczęła Msza
Dziękczynna, odprawiona w kościele
w Raszynie przez Proboszcza ks. Prałata Zdzisława Karasia i ks. kanonika dr
Dominika Koperskiego, Proboszcza parafii w Rybiu. Podczas Mszy Wójt Andrzej
Zaręba, gospodarz Dożynek, podziękował rolnikom za ich trud, pogratulował
plonów i zaprosił na festyn na terenie
KS Raszyn, a Pani Katarzyna Klimaszewska, radna powiatowa, odczytała list Starosty Pruszkowskiego, pana Maksyma
Gołosia. Szczególną dekorację kościoła
stanowiły, ustawione przed ołtarzem,
wieńce żniwne i kosze pełne warzyw
i owoców. Po bokach ołtarza zasiedli
m. in.: starostowie Dożynek, państwo
Małgorzata i Mirosław Gajewscy, Wójt
pan Andrzej Zaręba, jego zastępca pan
Michał Kucharski, Przewodniczący Rady
Gminy pan Dariusz Marcinkowski, jego
zastępcy: pani Anna Matracka i pan Sławomir Ostrzyżek, radni: Tadeusz Pawlikowski, Agnieszka Boczkowska, Krystyna
Górska, Dyrektor GOS pani Katarzyna Klimaszewska i Dyrektor CKR pan Mariusz
Smolicha oraz przedstawiciele sołectw.
Po Mszy św. Starostowie Dożynek,
Wójt Andrzej Zaręba i ks. Prałat Zdzisław Karaś wyruszyli dorożką na teren
KS Raszyn, a pozostali uczestnicy podążyli
za nimi. Na miejscu czekała scena przyozdobiona przez panią Martę Wiśniewską
postaciami ze snopów żyta przedstawiających Gospodarzy Dożynek. Przybywających powitał występem zespół Rybianie.
Starostowie Dożynek wręczyli Wójtowi
bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów, którym Gospodarz Dożynek wraz z księdzem proboszczem poczęstowali uczestników uroczystości.
Dzieci korzystały z licznych atrakcji,
smakosze ustawili się w kolejce do strażackiej grochówki, była karkówka, kiełbaski, lody i oczywiście napoje. Na estradzie
królowali artyści z Raszyna: po Rybianach
wystąpił zespół Barwy Jesieni, następnie
Seniorki oraz solistki: Grażyna Troniarz,
Izabela Makarska, Alicja Siewiera i Alina
Wolska, a po nich młodzi Antagoniści.
W przerwie ogłoszono wyniki konkursów,
po czym zagrała Orkiestra Dęta z Płońska.
Było już ciemno, gdy scenę objął w posiadanie zespół Klezmafour, który rozpalił raszyńską publiczność do białości.

Po godzinnym występie, nagrodzonym
wielkimi brawami, zmienił go na estradzie zespół disco polo Imperium, równie
owacyjnie witany i żegnany. Na zakończenie Wójt Andrzej Zaręba podziękował
wszystkim artystom za występy, organizatorom za perfekcyjne przygotowanie
imprezy, a mieszkańcom za liczny udział.
Wspomniał przy okazji, że są to ostatnie

Dożynki zorganizowane w tym miejscu,
ponieważ w przyszłym roku będzie tu
budowana hala sportowa. Organizatorem
imprezy było Centrum Kultury Raszyn,
wspomagane przez samorząd raszyński:
Urząd Gminy, radnych, sołtysów, rady
sołeckie i mieszkańców przygotowujących wieńce i kosze z darami i uczestniczących w konkursach.
Jacek Kaiper

NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY:
I miejsce – wieniec z Puchał (nr 6)
II miejsce – wieniec z Podolszyna Nowego (nr 10)
III miejsce – wieniec z Jaworowej I i II (nr 5)
nagroda publiczności – wieniec z Raszyna I (nr 2)
KONKURS PIECZENIA CHLEBA DOMOWEGO WYPIEKU
I miejsce – pani Anna Olczak
II miejsce – pan Sławomir Tomaszewski wraz z córką Katarzyną
III miejsce – pani Anna Wojtas
QUIZ WIEDZY O RASZYNIE
I miejsce – pan Adam Kazubek
II miejsce – pani Krystyna Strzeżek
III miejsce – pani Maja Klimaszewska
Konkurs fotograficzny „Moje Dożynki” wygrała pani Karolina Chałupczak,
a Grę Terenową pani Grażyna Rutkowska.
KURIER RASZYŃSKI NR 66 SIERPIEŃ 2016 | WWW.RASZYN.PL

3

RADA GMINY RASZYN

XXV Sesja Rady Gminy Raszyn
XXV Sesja Rady Gminy Raszyn odbyła się
pod koniec wakacji, 25 sierpnia. Po otwarciu obrad, stwierdzeniu kworum, przyjęto
porządek obrad i rozpoczęto procedowanie uchwał.

Uchwały
Podczas tej sesji radni podjęli szereg
uchwał, w tym: wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę działki
o powierzchni 160 m2, która pozwoli
na poszerzenie ulicy Miklaszewskiego, ustanowili prawo służebności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej
„Nad Raszynką” w celu zaprojektowania
odwodnienia na gminnej działce. Podjęto dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
w Wypędach oraz w rejonie ulicy Kmicica w Dawidach Bankowych. Uchwalono
zmiany w budżecie Gminy Raszyn na rok
2016 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016 – 2025.

XXV Sesja Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper

Sprawozdania
Po sprawozdaniach: pana Janusza Hoffmana Przewodniczącego Komisji Planowania i pana Tadeusza Pawlikowskiego
Przewodniczącego Komisji Budżetu, sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy Raszyn
pan Andrzej Zaręba. Poinformował zebranych o następujących kwestiach:
ʆʆ Przez całe wakacje trwała akcja letnia
dla dzieci w różnym wieku. Prowadziły ją:
szkoły podstawowe i przedszkola, Świetlica Środowiskowa „Świetlik”, Ognisko
Wychowawcze w Jaworowej i Centrum
Kultury Raszyn.
ʆʆ Ważnym wydarzeniem, które odbyło
się w porozumieniu z parafiami było przyjęcie i ugoszczenie pielgrzymów zmierzających na Światowe Dni Młodzieży
w Krakowie.
ʆʆ Nie mniej ważne dla mieszkańców
gminy były uroczystości związane z rocznicą Powstania Warszawskiego, które zorganizowało Centrum Kultury Raszyn.
Podczas miesięcy letnich kontynuowano inwestycje:
ʆʆ Trwa budowa 8 oddziałowego przedszkola przy ul. Poniatowskiego. To duża
i bardzo ważna inwestycja, której dobre
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efekty rodzice przedszkolaków powinni
odczuć już w przyszłym roku. Budowa
przebiega bez zakłóceń, a budynek rośnie
jak na drożdżach.
ʆʆ W dalszym ciągu budowane są w gminie Raszyn kolejne odcinki sieci sanitarnej i wodociągowej: w Dawidach Bankowych w ulicy Widok (kanalizacja
i wodociąg) i w ulicy Malowniczej oraz
w Raszynie, w sięgaczu ulicy Pruszkowskiej (kanalizacja).
ʆʆ Ku końcowi zmierza remont w szkole
podstawowej w Raszynie, polegający nie
tylko na odnowieniu części powierzchni
dydaktycznej, ale również na przystosowaniu jej do użytkowania przez grupy
przedszkolne.
ʆʆ Rozpoczęto przebudowę ulicy Parlamentarnej w Dawidach Bankowych.
ʆʆ Rozpisano przetarg na wyłonienie
wykonawcy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ładach.
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Ponadto Wójt Andrzej Zaręba poinformował zebranych o:
ʆʆ Wygraniu konkursu rozpisanego przez
Ministerstwo Sportu, w wyniku którego
Gmina Raszyn ma szansę na uzyskanie
dofinansowania budowy Hali Sportowej
w wysokości 7 mln złotych. Planowana
przez nas inwestycja została uznana jako
„inwestycja o szczególnym znaczeniu dla
sportu”.
ʆʆ Złożonym wniosku o tzw. „schetynówkę” dla przebudowy ulicy Szkolnej
w Raszynie.
ʆʆ O wnioskach w ramach ZIT w sprawie
ścieżek rowerowych.
ʆʆ O rozpoczętych działaniach dotyczących rewitalizacji Alei Krakowskiej
w Raszynie, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Jak widać z powyższego, mimo okresu
wakacyjnego, w Gminie Raszyn wiele się
dzieje.
Jacek Kaiper

CO NOWEGO W POWIECIE

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO
na lata 2015-2025
Strategia Powiatu
Pruszkowskiego – uchwalona:
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
Pruszkowskiego uchwalono „Strategię rozwoju powiatu pruszkowskiego
na lata 2015-2025”. Oczywiście, przed
głosowaniem nad uchwałą wszyscy radni
powiatowi, przez ponad rok, w komisjach merytorycznych, pracowali nad
właściwościami tej strategii. W jej tworzeniu udział wzięli nie tylko radni czy
zarząd powiatu. Do współpracy zaprosiliśmy również organizacje i stowarzyszenia pozarządowe z regionu powiatu oraz
włodarzy gmin z naszego powiatu, instytucje, firmy, przedsiębiorców i mieszkańców. W ramach opracowywanej koncepcji, wybrana w przetargu firma doradcza,
przeprowadziła szczegółowy audyt istniejących planów i dokumentów strategicznych. Zaproponowano około 600 postulatów rozwojowych, dotyczących ulepszenia
funkcjonowania powiatu pruszkowskiego.
Odbyło się również 6 sesji strategicznych,
na których pracowaliśmy wspólnie z firmami, stowarzyszeniami i mieszkańcami
nad budową strategii.

Praca radnych powiatowych
w oparciu o nowo powstałą
strategię:
Wypracowano 19 celów strategicznych,
podzielonych na 5 obszarów tematycznych. Zachowano zasadę „zrównoważonego rozwoju gmin”. Strategia Powiatu
Pruszkowskiego będzie żyła w projektach, uchwałach oraz pracach realizowanych przez władze samorządowe,
przedsiębiorców, organizacje społeczne
i aktywnych obywateli. Horyzont czasowy
wdrożenia strategii to lata 2015-2025.
Aby potrzeby wspólnoty powiatowej nie

zgubiły się w gąszczu spraw, strategia
będzie dobrą mapą, niezbędną do utrzymania właściwego kierunku rozwoju.
Będzie dokumentem, przy pomocy którego samorząd powiatowy ukierunkuje
swoje działania. Strategia będzie rozwijać się w tempie zgodnym ze zmianami
w powiecie. Niech wdrożenie strategii
oparte będzie na obranej w niej wizji
i celach strategicznych, wskazanych
obszarach, w oparciu o współpracę samorządową na wszystkich szczeblach.
Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Czym jest „strategia” dla powiatu:
Strategia to nic innego jak określenie
naszych potrzeb w zakresie rozwoju
powiatu. Strategia ma służyć poprawie
warunków życia mieszkańców, rozwoju
przedsiębiorczości oraz współpracy
samorządów lokalnych. Dokument
określa priorytety i ich sposoby realizacji. Obszary, jakie uznaliśmy za priorytetowe w powiecie pruszkowskich to: ludność i demografia, środowisko naturalne,
przestrzeń wspólna i zieleń miejska, ekonomia i społeczeństwo, edukacja i kapitał
ludzki, zdrowie publiczne, infrastruktura
i komunikacja, finanse publiczne, współpraca samorządów lokalnych oraz rozwój
przedsiębiorczości.
Dokonano „analizy SWOT”, by określić
słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia powiatu pruszkowskiego. Strategia
jest realnym celem i skutecznym narzędziem wspierającym rozwój powiatu,
określa kierunki działania oraz wskazuję
politykę rozwoju.

Powiat Pruszkowski z podziałem na gminy
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OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

DZIŚ IDĘ WALCZYĆ MAMO!
godzina „W” w Raszynie – 1 sierpnia 2016r.
„Dziś idę walczyć Mamo
może nie wrócę więcej
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak tyle tysięcy, tysięcy
Poległo polskich żołnierzy
Za wolność naszą i sprawę”
Te słowa napisał tuż przed wybuchem
Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944
roku poeta-harcerz, żołnierz A.K. batalionu „Parasol” Józef Szczepański „Ziutek”. Nie wrócił.

zorganizowany przez Centrum Kultury Raszyn, który odbył się wieczorem
na Placu Powstania Warszawskiego 1944.
Podobnie jak na warszawskim Placu Piłsudskiego, mieszkańcy wraz z artystami
śpiewali powszechnie znane i zakorzenione w pamięci piosenki powstańcze.
Skala naszego wydarzenia była znacznie
mniejsza, ale sądząc po ilości uczestników, coraz bardziej popularna.

Cześć i chwała bohaterom!
Uroczyste obchody rocznicy Powstania
Warszawskiego stały się tradycją w gminie Raszyn. W zeszłym roku na wniosek
młodych patriotów, kibiców klubu sportowego Legia, nadano centralnemu placowi
położonemu naprzeciw urzędu gminy
nazwę Plac Powstańców Warszawy 1944
roku, a o piękną, uroczystą oprawę tego
wydarzenia zadbało Centrum Kultury
Raszyn, przy współpracy pana Krzysztofa Będkowskiego i wspomnianych już
Patriotów Raszyńskich.

31 lipca na Placu Powstańców

Kwiaty na grobach powstańców.

Koncert piosenki powstańczej
Podobnie było w tym roku. W przeddzień 72 rocznicy Powstania, 31 lipca
wieczorem, mieszkańcy zostali zaproszeni na Koncert Piosenki Powstańczej

Wieczór piosenki powstańczej

Owacje na stojąco

Godzina „W”
Koncert Powstańczy

31 lipca na Placu Powstańców
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zainteresowanych do udziału. Po nim
przemówił Wójt gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba. W swoim wystąpieniu
skupił się nad nieuchronnością wybuchu Powstania i zdradzie sojuszników,
która przyczyniła się do jego upadku.
Mówił o znaczeniu dla Polski patriotyzmu w czasach Powstania i w dniu dzisiejszym. Podsumował, że wyśmiewanie się
z patriotów, tak powszechne w dotychczasowym przekazie publicznym, jest niczym
innym jak zdradą. Program artystyczny,
który doprowadził nas do godz. 17.00,
oparto na pieśni powstańczej, a kompozycję słowno–muzyczną zbudowano
na wierszu „Dziś idę walczyć Mamo.” Artyści - mieszkańcy naszej Gminy: Hubert,
Krzysztof, Sandra, Krystyna, Franciszek,
Iza, Alicja i Tomek, z przejęciem wczuli się
w role. O godzinie „W” rozległy się syreny
z wozów strażackich, „legioniści”, podobnie jak w ubiegłym roku, zapalili pochodnie, które cały plac zasnuły czerwonym
dymem, a zgromadzeni na nim mieszkańcy gminy Raszyn stanęli na baczność
i na minutę zamarli w bezruchu.

Następnego dnia, 1 sierpnia, w rocznicę Powstania, wydarzeń było więcej.
O godzinie 16 na scenie rozstawionej
na placu, w patriotyczny nastrój wprowadziło widownię pięciu muzyków z raszyńskiego zespołu „Antagoniści”. Młodych,
jak żołnierze Powstania. Po ich występie dyrektor Centrum Kultury Raszyn
pan Mariusz Smolicha przedstawił program obchodów i zaprosił wszystkich
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Po zakończeniu uroczystości na Placu
Powstania Warszawskiego 1944 Wójt
gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
w towarzystwie radnych, pracowników gminy oraz działaczy społecznych
udali się na parafialny cmentarz, aby
na grobach żołnierzy powstania złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze.
Samorządowcy odwiedzili grób żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez
Niemców za pomoc Powstaniu, grób
młodego żołnierza Jerzego Łaniewskiego, niewiele starszego od niego Leona
Ozimka, grób symboliczny żołnierzy AK

Młodzi i starsi patrioci.

OBCHODY ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Chwila skupienia

Chwila zadumy

Nad grobem młodego powstańca

Kwiaty dla powstańca

Węgrzy. Za naszą i waszą wolność

Feliksa Bucholca, Szczepana Bucholca,
Stanisława Drążka, Jana Gryglasa,
Feliksa Krawczyka, Mariana Lepczyńskiego, Bolesława Wroteckiego, Kazimierza Zachariasiewicza pochodzących
z Jaworowej, a poległych w obozie koncentracyjnym oraz na grobie pana Jana
Walczuka. Historię życia powstańca warszawskiego, żołnierza A.K. Zgrupowania
„Żywiciel”, batalionu Żyrafa” o pseudonimie „Klawy” przybliżył jego syn. Opowiedział zebranym, że po upadku Powstania jego ojciec stał się jeńcem Stalagu XI
Altergrabow. Pan Jan odszedł od nas tak
niedawno, w wieku 90 lat. Klawi ludzie
odchodzą, nam zostaje pamięć o nich
i czerpanie wzoru z ich życia.

Uroczysta Msza Święta

Grób Jana Walczuka

Wieniec dla powstańców

Jerzy Łaniewski

Mogiła Węgrów

Wieczorem, w raszyńskim kościele
pod wezwaniem świętego Szczepana,
uroczysta Msza Święta zakończyła
obchody rocznicowe. Poprowadził ją
proboszcz parafii ks. Prałat Zdzisław
Karaś, który w kazaniu o wierze, honorze i poświęceniu przytoczył przejmujące świadectwo rodziny trzech braci
Kąckich, powstańców z oddziału „Garłuch”, mieszkańców Okęcia, po Powstaniu
zdradzonych i wydanych w ręce Gestapo,
zamordowanych następnie w Sękocinie,
spoczywających w Raszynie na cmentarzu. 		
Krzysztof Będkowski

Msza Św. w intencji Powstania Warszawskiego

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 505 166 876 | 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.
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REWITALIZACJA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI
Szanowni Państwo,
Pragnę poinformować, że gmina Raszyn
rozpoczęła prace nad Programem Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna.
Jest to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej,
technicznej i środowiskowej. Program
rewitalizacji jest jednym z narzędzi realizujących długofalową strategię rozwoju
gminy.
Gmina Raszyn szybko się zmienia.
W ostatnich latach powstało na jej terenie wiele nowych obiektów, niektóre
zmodernizowano, wybudowano nowe
drogi, chodniki, parkingi, boiska, place
zabaw, rynek i park gminny. Powstało
również nowoczesne Centrum Kultury

iż rewitalizacja to nie tylko odbudowa,
renowacja, naprawa fasad czy elewacji,
lecz przede wszystkim dążenie do przywrócenia ożywienia społeczno-gospodarczego danego regionu.

Raszyn, które spotkało się z dużym uznaniem. Skanalizowano 95% gminy. Jednak
nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. W dalszym ciągu dotyka naszą
społeczność bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wykluczenie społeczne i brak
aktywności części naszych mieszkańców.
Problemy te będzie można rozwiązać
poprzez projekty zawarte w Gminnym
Programie Rewitalizacji (GPR), będącego
narzędziem do wyprowadzenia ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Dlatego przygotowując ten dokument
należy przewidzieć najtrafniejsze rozwiązania, najbardziej realistyczne oraz
akceptowane społecznie. Chcę podkreślić,

do spełnienia oczekiwań mieszkańców.
To olbrzymie pole możliwości, ale także
wielka odpowiedzialność.
Gmina Raszyn otrzymała dotację
na opracowanie Gminnego Programu
Rewitalizacji w ramach konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.
GPR gminy Raszyn zostanie sporządzony
w oparciu o Ustawę o Rewitalizacji z dnia
9 października 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz.
1777), która wprowadziła fundamentalne
zmiany w podejściu do procesu, jakim
jest rewitalizacja. Pragnę dodać, że ww.
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Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to proces kompleksowy
i długotrwały. Aby mógł przynieść założone rezultaty, konieczna jest jego konsekwentna realizacja oraz czas – tylko
wówczas możliwy jest widoczny rozwój
społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizowanego i całej gminy. Rewitalizacji
podlegają obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym. Tworząc przestrzeń publiczną należy dążyć
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ustawa nie odnosi się wprost do tematyki finansowania rewitalizacji, ale ustanawiając rewitalizację, jako zadanie własne gminy, przesądza, że możliwe jest
jego finansowanie ze środków unijnych.
Głównym koordynatorem prac związanych z opracowaniem tego strategicznego dokumentu (GPR) jest Wójt Gminy
Raszyn. Priorytetem staje się partycypacyjny sposób przygotowania i uchwalania
programu rewitalizacji. Udział mieszkańców i wszystkich zainteresowanych rewitalizacją danego obszaru gminy jest
bardzo istotny dla powodzenia całego
projektu. Powinny w nim być uwzględnione Państwa potrzeby i preferencje
wiążące się z poszukiwaniem nowych
elementów lokalnej tożsamości, m.in.
poprzez tworzenie unikatowych miejsc

spotkań, miejsc bezpiecznego spędzania czasu wolnego i miejsc pracy.

Jak to zrobić, by wzbudzić
Państwa aprobatę, i zainteresowanie tym, co tworzymy?
Jak podkreślałam rewitalizacja wymaga
włączenia w jej proces wszystkich zainteresowanych od samego początku.
Dlatego należy odpowiedzieć na pytania: kto jest odbiorcą, co trzeba wykonać i jak to wykonać? Prace związane
z opracowaniem GPR dla gminy Raszyn,
powinny być realizowane przy aktywnym
udziale społeczeństwa, które na etapie

REWITALIZACJA

tworzenia dokumentu będzie miało
możliwość wniesienia swoich pomysłów,
opinii, stanowisk, sprzeciwu lub aprobaty. Konsultacje społeczne będą skierowane do szerokiego grona odbiorców,
również na etapie uzgadniania zapisów
w dokumentach.

Jak wyglądają prace
nad Gminnym Programem
Rewitalizacji?
Pierwszym krokiem było dokonanie
szczegółowej analizy, czyli zdiagnozowanie problemów społecznych, przestrzenno-funkcjonalnych, gospodarczych, środowiskowych i technicznych
naszej gminy pod kątem występowania
zjawisk kryzysowych. Celem przeprowadzonych badań jest wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji (obejmującego zgodnie z ustawą
maksymalnie 20% powierzchni gminy
i zamieszkałego przez nie więcej niż 30%

mieszkańców gminy). 17 sierpnia Wójt
Gminy Raszyn rozpoczął konsultacje
społeczne projektu uchwały Rady Gminy
Raszyn w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
W ramach konsultacji społecznych odbyły
się już badania ankietowe, spotkanie diagnostyczne, został uruchomiony Punkt
Konsultacyjno Informacyjny w Centrum
Kultury Raszyn. Na każdym kolejnym
etapie opracowania GPR Wójt Gminy
Raszyn prowadzić będzie konsultacje
społeczne w różnych formach. Osoby
fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele
organizacji pozarządowych lub innych
podmiotów zainteresowanych rozwojem naszej gminy, będą mogły zgłaszać
propozycje własnych projektów rewitalizacyjnych. Ostatecznie w programie
zostaną uwzględnione takie działania,
które będą wynikać z uzyskanych danych
statystycznych ilościowych i jakościowych oraz informacji zgromadzonych od
Państwa, tak aby mogły służyć poprawie

jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Jak, już teraz, włączyć się
w pracę nad nowym programem?
Rewitalizacja ma na celu zaspokojenie
potrzeb różnych grup mieszkańców, dlatego Państwa opinie są dla nas bardzo
ważne. Obecnie chcielibyśmy zaprosić
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu uchwały Rady Gminy w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji oraz na kolejne
„spotkanie rewitalizacyjne”, które odbędzie się we wtorek 30 sierpnia o godz.
17 w Centrum Kultury Raszyn. Aktualne
informacje o projekcie można znaleźć
na stronie internetowej gminy Raszyn
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rewitalizacja gdzie na bieżąco informujemy o kolejnych etapach
tworzenia dokumentu i jego projektach.
Zapraszam do współpracy.
Krystyna Smolicha, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji

INWESTYCJE

Strefa dla najmłodszych
w Szkole Podstawowej w Raszynie
Dobiega końca tegoroczny remont w Szkole Podstawowej w Raszynie. Odnowiono
część pomieszczeń oraz korytarze zlokalizowane w piwnicy i na piętrze w północnej
części budynku, wyremontowano łazienki przy szkolnej stołówce. Zamontowano też
osłony kaloryferów i wyposażano pomieszczenia w meble. Jak zapewnia wykonawca,
przedstawiciel PPUH WOMAX, termin oddania odnowionej części budynku zostanie
dotrzymany i dzieci 1 września rozpoczną naukę w klasach pachnących nowością.
Celem remontu było nie tylko odnowienie części placówki, ale stworzenie
w szkole wydzielonej części dla najmłodszych dzieci. Zgodnie z planem miało
zostać wygospodarowane miejsce dla czterech nowych klas zerowych, jednak jak
mówi dyrektor szkoły pan Andrzej Niedbała, już teraz jest zgłoszonych więcej
dzieci niż przypuszczano i zostanie utworzona dodatkowa klasa. Dla wszystkich
starczy miejsca.
Jacek Kaiper

A teraz meblowanie © J. Kaiper

Inspekcja remontu © J. Kaiper

Klasy lśnią czystoscią © J. Kaiper

Klasa po remoncie © J. Kaiper
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PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

Plac zabaw przy ulicy Jesiennej
To jeden z najstarszych placów zabaw w gminie. W ciągu
ostatnich dwóch lat przeszedł całkowitą modernizację
dzięki funduszom sołeckim. Poza nowymi zabawkami
dla dzieci urządzono na jego terenie siłownie dla
dorosłych, a także zamontowano nowe ogrodzenie. Wszystkie podjęte działania to efekt wspólnej pracy całego samorządu: sołectwa, radnych i urzędu gminy. W planach dalsza
rozbudowa. Tak trzymać.

Place zabaw
w Nowych
Grocholicach

Plac
zabaw
przy
basenie
Plac zabaw przy basenie powstał ponad
10 lat temu. Przez ostatnie lata, co roku, pojawiały się na nim nowe urządzenia, których
zakup finansowano ze środków sołeckich Osiedla Raszyn II
i GOS-u. Jest strefa zabaw dla dzieci, zewnętrzna siłownia
dla dorosłych i nawet sztuczna plaża. Jest to jeden
z największych i najlepiej wyposażonych tego
typu obiektów w gminie. Plac zawsze
pełen dzieci i dorosłych.

W Nowych Grocholicach są
aż dwa tereny rekreacyjne dla
mieszkańców. Pierwszy z nich
to plac zabaw przy ulicy Partyzantów, który mieści zarówno
urządzenia dla dzieci jak i siłownię
zewnętrzną dla młodzieży i dorosłych. Warto przypomnieć, że owa
siłownia to pierwszy tego typu obiekt
w naszej gminie, który, co więcej,
o parę lat wyprzedził powszechną
obecnie modę na rekreację dla dorosłych. Plac w Nowych Grocholicach, sfinansowany w znacznej mierze ze środków sołeckich, jest
schludny i dobrze wyposażony. Nic dziwnego, że dzieci i opiekunowie chcą tu spędzać czas.
Jeśli ktoś uważa, że nie można
małego skrawka ziemi na skrzyżowaniu dwóch ulic urządzić pięknie, to jest w błędzie. Wystarczy
pojechać na Błotną w Nowych
Grocholicach. Wszędzie
kwiaty, rabaty i place,
na których stoją nierdzewne plansze gier.
Aż się chce grać.

10
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Plac
zabaw
w Falentach
Plac zabaw w Falentach jest schowany
z remizą OSP. Wyposażony jest, dzięki środkom sołeckim, w urządzenia dla dzieci
i dorosłych. Dostępny przez cały dzień,
służy całym rodzinom. Akurat w czasie
zdjęć dzieci, z uwagi na deszcz,
ukryły się w remizie.

PLACE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

Rybie,
Spokojna 23
Plac zabaw przy Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu” powstał 6 lat temu, jako integralna część
obiektu. W ubiegłym roku gmina zmieniła jego nawierzchnię zastępując niewygodne
kamyki – kolorowym poliuretanem. Na placu jest sporo zabawek, w tym roku wzbogacił się
o mały domek oraz trzy drzewa,
które, gdy podrosną, pozwolą
schronić się przed słońcem. Plac
zabaw służy w ciągu roku przedszkolakom z oddziałów Przedszkola W Stumilowym Lesie,
dzieciom ze świetlicy oraz
pozostałym dzieciom z okolicy. Miłośnicy gier sportowych mogą korzystać z boiska. To dobre
miejsce do aktywnego spędzania
wolnego czasu.

Plac zabaw
w Puchałach
Przy ulicy Centralnej w Puchałach, tuż za
cmentarzem, jest plac zabaw przypominający
skwer. Odgrodzony od jezdni, z pokaźnym dębem
pośrodku, mieni się kolorami zabawek dla dzieci.
Nie zabrakło też siłowni zewnętrznej dla dorosłych.
Na południowym skraju figurka Matki Boskiej. Plac
zabaw jest budowany ze środków sołeckich, konsekwentnie od kilku lat. Dobrze służy mieszkańcom wsi.

Place zabaw
przy ulicy
Wierzbowej
Przy ulicy Wierzbowej są aż dwa
place zabaw dla dzieci. Jeden z nich
jest przeznaczony dla uczniów z klas
najmłodszych Szkoły Podstawowej
i czynny w czasie roku szkolnego, drugi
stale otwarty dla dzieci mieszkających
w okolicy. Oba dobrze zaprojektowane
i wyposażone w nowoczesne zabawki.
Obok znajduje się boisko Orlik
zapraszające młodzież otwartymi
drzwiami. Ciekawe miejsce.

Plac zabaw
w Jaworowej
W Jaworowej, tuż obok Domu Rolnika,
jest plac zabaw dla dzieci. Zaciszny,
z dyskretnym wejściem, starannie
ogrodzony, zadbany. Doskonałe
miejsce dla dzieci.

Siłownia w parku
Każdy, kto się wybierze na spacer
do parku nad Raszynką, może skorzystać
z siłowni na świeżym powietrzu. Wiosną zainstalowano ją w parku. Urządzenia są solidne,
ponieważ mimo że cieszą się powodzeniem
nie noszą śladów zużycia.

Plac zabaw
w Dawidach
Powoli powstaje plac zabaw
w Dawidach przy ulicy Górnej,
jako że finansowany jest od dwóch
lat ze środków sołeckich. Najpierw
ustawiono zabawki, teraz pół
ogrodzenia. Obok, na mini boisku
można grać w siatkówkę i piłkę
nożną. Z pewnością w kolejnych latach wzbogaci się
o nowe urządzenia.
strony redaguje Jacek Kaiper
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INWESTYCJE

Powiat Pruszkowski – inwestycje w Gminie Raszyn
Rondo pomiędzy Falentami
a Podolszynem Nowym:
Trójstronne skrzyżowanie ulicy Falenckiej, Olszynowej i Wygody (pow. Piaseczyński) od dawna uważane jest na niebezpieczne. Mocno obciążone ruchem
samochodowym, z nieoczywistym pierwszeństwem, włączono w tegoroczne plany
inwestycyjne powiatu pruszkowskiego.
Specjaliści od ruchu drogowego uznali,
że najskuteczniejszym rozwiązaniem
problemów będzie wykonanie bezpiecznego ronda. Konieczne było przygotowanie dokumentacji projektowej oraz
wszczęcie procedury, w tym przygotowanie dokumentów: specyfikacji technicznych, kosztorysu inwestorskiego oraz
projektów organizacji ruchu: obowiązującego w trakcie remontu i po przebudowie. Te przygotowania trwały ponad

Czekamy na rondo © K. Klimaszewska

5 miesięcy, ale, zgodnie z informacją
otrzymaną od wydziałów administracyjnych w starostwie oraz od etatowego członka Zarządu – Pana Mirosława
Chmielewskiego, zezwolenia na realizację inwestycji są gotowe. Po zakończeniu
wakacji powiat przystąpi do procedury
przetargowej wyłaniającej wykonawcę.

Sygnalizacja świetlna
na skrzyżowaniu Starzyńskiego
i Warszawskiej:
W związku z przebudową przejazdu
kolejowego i zamknięciem ul. Karczunkowskiej, wytyczony został objazd
ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych i Baletową w Warszawie. Jako
radna powiatu pruszkowskiego i mieszkanka Dawid Bankowych występowałam z wnioskami, prośbami i interpelacjami skierowanymi do Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego, Starosty oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Wydziału
Infrastruktury, o taką organizacje ruchu,
która pozwoli mieszkańcom na możliwe bezkolizyjne korzystanie z objazdu.
Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu
Pruszkowskiego, otrzymałam oficjalną
informację, że w dniu 27 czerwca br. pozytywnie zaopiniowano projekt wybudowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starzyńskiego,
ul. Warszawskiej i ul. Baletowej. Powinna
ona zmniejszyć korki i skrócić czas włączenia się do ruchu, a także ograniczyć
niedogodności, na jakie remont wykonywany przez PKP, naraża mieszkańców Dawid, Dawid Bankowych i pobliskiego Zamienia. Sygnalizacja świetlna
na ul. Starzyńskiego jest efektem pracy
i zaangażowania w sprawę samorządowców, mieszkańców regionu oraz przedstawicieli sołectw. Za wsparcie oraz aktywność bardzo dziękuję.

Światła tym. na ul. Warszawskiej © K. Klimaszewska

Światła tym. od ul. Starzyńskiego © K. Klimaszewska

DODATKOWO: w sezonie wakacyjnym
kolejny raz przy drogach powiatowych
wykonano następujące prace: wykoszono
zarośla, wyczyszczono przydroże rowy,
niektóre z nich poszerzono i poprawiono
kostkę, sprawdzono stan przepustowości
studzienek, by przy dużych opadach deszczu spełniły swoje zadanie.
Wykaszanie przy ul. Długiej © K. Klimaszewska
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Katarzyna Klimaszewska,
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Przydrożny rów – ul. Warszawska © K. Klimaszewska

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

Wakacje w „Świetliku”
Aż się wierzyć nie chce, że wakacje się
skończyły. Lipiec i sierpień minęły nie wiadomo kiedy. O tym, że nie były snem tylko
jawą świadczą opalone i wypoczęte dzieci
oraz zdjęcia, na których utrwalono najciekawsze chwile.
W Świetlicy Środowiskowej ‘Świetlik”
w Rybiu akcja Lato 2016 trwała od pierwszego do ostatniego dnia wakacji. Wzięło
w niej udział 70 dzieci. Niektóre z nich
były z nami całe wakacje, inne po kilka
dni, a i tak lista rezerwowa była pokaźna.
W każdym tygodniu dzieci miały

co najmniej jedną wycieczkę, dwukrotnie
były na basenie, miały zajęcia taneczne
prowadzone przez wolontariuszkę
p. Anię Wysocką, chodziły do Świetlikowego kina, bawiły się na placu zabaw
i boisku. Tak liczne atrakcje były możliwe dzięki dofinansowaniu z różnych
gminnych instytucji. W imieniu dzieci
bardzo dziękuję:
– Urzędowi Gminy Raszyn za dofinansowanie wycieczek oraz użyczenie gimbusa,
– Gminnemu Ośrodkowi Sportu za zajęcia na basenie,

– Pełnomocnikowi Wójta ds. Uzależnień
za wynajęcie autokaru na wycieczki.
Osobne podziękowania należą się
wychowawczyniom i opiekunkom:
p. Magdzie Kodym, p. Justynie Paczkowskiej, p. Ali Dragan, p. Wandzie Kowalskiej i p. Ani Usnarskiej. Dzięki nim wakacje były nie tylko ciekawe, ale również
bezpieczne.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy
Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu

Zapraszamy do „Świetlika”
Od września „Świetlik” wraca do harmonogramu zajęć sprzed
wakacji, prowadzonych przez tych samych instruktorów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej
świetlicy – www.swietlica-rybie.pl, facebook’u – www.facebook.
com/swietlicarybie, na stronie gminy www.raszyn.pl oraz na plakatach rozwieszanych w „Świetliku” i w tablicach informacyjnych. Dla ułatwienia podaję informacje o zajęciach stałych i kontakt do instruktorów:
ʆʆ Nauka gry na gitarze – poniedziałki 14:00-22:00,
instruktor M. Kołdra, tel. 504 066 699
ʆʆ Nauka gry na perkusji – środy 14:00 – 22:00,
instruktor D. Dynowski, tel. 500 489 200
ʆʆ Nauka śpiewu – czwartki 15:00 – 21:00,
instruktor J. Young, tel. 799 822 668.
ʆʆ Próby zespołów muzycznych – piątki 16:00 – 22:00,
soboty 9.00 – 11.00, instruktor R. Grzeszczak, tel. 603 333 033
ʆʆ Zajęcia sportowe:
ʚʚ dla młodzieży – poniedziałki 17:00 – 19:00
ʚʚ dla dorosłych – poniedziałki 20:30 – 22:30
ʚʚ otwarte zajęcia sportowe – piątki 19:00 – 22:00
instruktor D. Murawski 602 289 967

ʚʚ G
 imnastyka 50+ – wtorki, czwartki 9:00 – 10:00,
		 instruktor E. Szeląg tel. 509 261 610
ʚʚ Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” – wtorki, czwartki 17:00 –
19:00, instruktor R. Gański, tel. 606 434 410
ʚʚ Aerobik – organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu
– w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki
ʆʆ Zajęcia plastyczne – poniedziałki 18:00 – 20:00,
instruktor S. Niedolaz, tel.733 918 331
ʆʆ Szachy dla dzieci – piątek 17:30 – 19:00,
instruktor M. Nurkiewicz, tel. 601 373 052
Od połowy września planowane jest otwarcie dwóch Klubów:
ʆʆ BABSKI KLUB MIĘDZYPOKOLENIOWY
ʆʆ KLUB NASTOLATKÓW „SPOKO”
Obydwa powstają z inicjatywy p. Joanny Rokickiej i p. Ewy Janiec,
które będą też nadzorować pracę Klubów. Sądząc po powodzeniu, jakim cieszy się prowadzone przez nie Latające Koło
Gospodyń Wiejskich, czeka nas wiele świetnych spotkań. O terminach pierwszych spotkań zawiadomię Państwa plakatami.
Zapraszam.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy
Środowiskowej „Świetlik”
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CENTRUM KULTURY RASZYN

OBCHODY 72. ROCZNICY WYBUCHU
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

„Centrum Kultury Raszyn” od samego początku swojego stanienia przywiązuje wielką wagę do kultywowania pamięci o
wydarzeniach historycznych związanych z nasza tożsamością
narodową.

W dniu 31 lipca zaprosiliśmy mieszkańców do wspólnego śpiewania piosenek powstańczych. Na scenie wystąpili artyści scen
warszawskich oraz kwartet dęty Favori.

Dnia 1 sierpnia w godz. „W” uczciliśmy wybuch Powstania Warszawskiego, prezentując program słowno-muzyczny, oddający
hołd bohaterskim Powstańcom.

LATO Z KULTURĄ W CKR
W sierpniu Centrum Kultury Raszyn zorganizowało dla dzieci półkolonie pod hasłem:
„Lato z Kulturą w CKR”. Dzieci mały zapewnioną moc atrakcji, m.im: zajęcia taneczne,
plastyczne, muzyczno-wokalne, komputerowe, gry i zabawy logiczne, warsztaty
decoupage, zajęcia z origami, kino, basen,
ognisko oraz wyjazdy do Centrum Nauki
Kopernik i oceanarium 3D na Stadionie
Narodowym. Cieszymy się z tak licznego
zainteresowania naszą ofertą i już teraz
zapraszamy dzieci do nas za rok.

14

KURIER RASZYŃSKI NR 66 SIERPIEŃ 2016 | WWW.RASZYN.PL

KURIER RASZYŃSKI NR 66 SIERPIEŃ 2016 | WWW.RASZYN.PL

15

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje
Z ogromnym żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi

Andrzeja Radziewicza
zmarłego w dniu 22 lipca 2016 roku w wieku 60 lat,
długoletniego nauczyciela Wychowania Fizycznego
w Szkole Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach,
świetnego fachowca, dobrego i serdecznego Człowieka.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim

wyrazy głębokiego współczucia składają
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
oraz Pracownicy administracji
i obsługi Szkoły Podstawowej
im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach.

Wspomnienie o Andrzeju
Kiedyś ksiądz Jan Twardowski napisał piękny wiersz, którego jeden
z wersetów brzmi: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” Jakże prawdziwe są te słowa, jakże aktualne i przerażające
w swej prostocie. Przecież nikt z nas nie przypuszczał, że tak szybko
będziemy żegnać się z Andrzejem, wspaniałym Kolegą i Przyjacielem. Jeszcze miesiąc temu widzieliśmy Go w pracy zajętego problemami dnia codziennego. Mieliśmy wspólne plany wakacyjne, wspólnie planowaliśmy oglądanie kolejnych meczów na Mistrzostwach
Europy. Andrzej załatwiał wszystkie sprawy związane z organizacją i wyjazdem dzieci na obóz sportowy. Jego śmierć przyszła zbyt
wcześnie, zbyt szybko i niespodziewanie
Andrzeja będziemy pamiętać jako osobę pogodną, uśmiechniętą,
z charakterystycznym poczuciem humoru, a jednocześnie bardzo
aktywną, wymagajacą dużego zaangażowania i wysiłku zarówno
od siebie jak i podopiecznych. To zaowocowało wieloma sukcesami
naszych uczniów, zarówno na szczeblu gminy, powiatu jak i województwa. Andrzej był wyjątkowy: odpowiedzialny, sumienny,
zabawny, radosny. Nazywał dzieci „gumisiami” i „aniołeczkami”,
a dyrektora pytał: „Szeryf, jak zdrówko?”. Każdego szanował i cenił,
każdy był dla niego ważny. Będzie nam Ciebie, Andrzeju, brakowało.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o wypadku w wyniku
którego doszło do śmierci

Szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci

Stanisława Lipca

Ojca
Panu Wojtkowi Kucewiczowi i Rodzinie

Pracownika Urzędu Gminy Raszyn od 2006 roku.

składają:

Stanisław Lipiec był człowiekiem szlachetnym, skromnym, zawsze
bezinteresownie uczynnym.
Zmarł 09 lipca 2016 roku.

Wójt Gminy Raszyn i Rada Gminy Raszyn
Pracownicy Ogniska Wychowawczego
Gminnej Biblioteki Publicznej

Wójt i pracownicy Urzędu Gminy Raszyn

Nowe przedszkole niepubliczne
Przedszkole Niepubliczne Smyk w Raszynie zostało
otwarte 25/07/2016. Nowy budynek, profesjonalny personel oraz niezliczona moc atrakcji czekają na dzieci
od 2,5 do 6 lat, przeznaczone jest dla 20-stki dzieci.
W ramach czesnego, które wynosi 460 zł, oferujemy:
pięć nielimitowanych posiłków dziennie (śniadanie,
II śniadanie, obiad z 2 dań, podwieczorek, uwzględniające indywidualne preferencje dietetyczne dzieci),
język angielski 2 razy w tygodniu, rytmikę 2 razy
w tygodniu, logopeda 1 raz w tygodniu, gimnastykę korekcyjną raz w tygodniu,
teatrzyki, bale karnawałowe, dzień Babci i Dziadka, dzień Mamy i Taty oraz inne
niespodzianki.

Zapraszamy!
16
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O F E R TA P R A C Y
Firma Elgrom w Falentach ul. Opackiego róg al. Hrabskiej zatrudni do pracy
w sklepie i nowym hotelu z restauracją
na stanowiskach:
- sprzedawca
- kierownik
- kucharz
- pomoc kucharza
- kelner
- obsługa recepcji
- serwis pokojowy
Zainteresowanych proszę o kontakt
bezpośrednio do sklepu w Falentach lub
tel. 22 720 53 10, kom. 601 213 055 lub
mailem; elgrom@elgrom.com.pl

ARKA

Cyberprzemoc
Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy
użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć
lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się
pod kogoś w sieci.

Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez
względu na wiek czy poziom umiejętności posługiwania się komputerem.
Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie
że są anonimowi, co pobudza i zachęca
ich do działania. Akty cyberprzemocy
mogą wyglądać niewinnie, potrafią jednak wyrządzać bardzo dużą krzywdę.
Chociaż z perspektywy osoby dorosłej
przynajmniej część działań tego typu jest
co najwyżej irytująca, dla dziecka mogą
być one osobistą tragedią. Wrzucony do
sieci film dokumentujący np. niezdarne
zachowanie dziecka, opatrzony komentarzami nieznajomych osób, eskalacja
złośliwości wobec prób obrony, obawa,
że wszyscy znajomi dziecka już film
widzieli, nieudane próby usunięcia go
z sieci, świadomość, że film jest oglądany
przez kolejne osoby – wszystko to może
rodzić u dziecka negatywne emocje, głęboką frustrację, poczucie bezradności,
a w skrajnych przypadkach prowadzić
nawet do prób samobójczych.
Charakterystyczną cechą cyberprzemocy, jest jej ciągłość trwania. Cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem
komputera ona przenosi się na szkolne
życie dziecka. Dziecko w takiej sytuacji
żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się następnych ataków lub
reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często również
czuje się osamotnione.

Jak postępować?
W jaki sposób chronić?
Przede wszystkim należy pamiętać,
że podstawową formą ochrony, jaką
jesteśmy w stanie zapewnić dziecku to
rozmowa i poświęcony czas. Jak rozmawiać z nastolatkiem? Jest to pytanie,
które zadają sobie zarówno rodzice jak
i nauczyciele. Przede wszystkim należy
stworzyć odpowiednie warunki do rozmowy, rozmowy „w przelocie”, podczas
oglądania telewizji, czy pracy przy komputerze, utwierdzą dziecko w przekonaniu, że to co mają do powiedzenia, nie jest
dla rodziców najważniejsze.
Rozmowa z dzieckiem, nie musi
oznaczać, że każdego dnia po powrocie do domu odpytujemy je: „Co działo
się w szkole?” lub „W szkole wszystko
w porządku?” Najczęściej odpowiedzią
będzie „Tak, wszystko dobrze”. Warto
poświęcić choć jedno popołudnie w tygodniu dla dziecka, wybrać się na spacer,
zaplanować coś, co lubicie razem robić.
Poświęcony czas i szczere zainteresowanie sprawami dziecka daje szansę
na budowanie poczucia zaufania do
rodzica i zwiększa prawdopodobieństwo
otwartej rozmowy.
Ważnym sposobem ochrony dziecka
przed cyberprzemocą jest wiedza
na temat tego gdzie szukać pomocy.
Przede wszystkim należy wiedzieć,
że sprawca cyberprzemocy nie pozostaje bezkarny, w przypadku, gdy fakt
ten zostanie zgłoszony na policję. Akt
cyberprzemocy może być ukarany

na podstawie kilku artykułów Kodeksu
Karnego. Może być on uznany za groźbę
karalną, uporczywe nękanie, zniewagę lub zniesławienie, a więc za czyn
zabroniony.

Gdzie szukać wsparcia?
Dodatkowe informacje i wsparcie można
uzyskać za pośrednictwem strony internetowej www.helpline.org.pl, której redaktorzy zajmują się zjawiskiem
cyberprzemocy. Jej organizatorem jest
Fundacja Dzieci Niczyje, od lat zajmująca się tym problemem. Pomoc dla ofiar
cyberprzemocy, można również uzyskać
pod numerem 800 100 100, a także drogą
mailową: helpline@helpline.org.pl.
Z wszelkimi pytaniami zapraszamy
też do Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
znajdującego się w Raszynie na ul.Poniatowskiego 20 w godzinach 10:00 – 18:00
tel. 22 720 12 55.
Źródło: www.cyberprzemoc.pl
www.116111.pl

Beata Adamiak,
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Turcja jakiej nie znamy
Zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Ayşen Kaim „Turcja – nie tylko seriale
i kebaby”, która przybliży zagadnienia historii kultury i literatury tureckiej, jej
korzeni oraz różne etapy kształtowania się tureckości na styku Europy i Azji.
Agnieszka Ayşen Kaim jest Polką tureckiego pochodzenia, doktorem turkologii,
orientalistką, , tłumaczką języka tureckiego, adiunktem w Polskiej Akademii Nauk,
autorką wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych, gawędziarką. W 2015
roku ukazała się jej autorska opowieść dla dzieci i młodzieży „Bahar znaczy Wiosna”, którą będzie można kupić na spotkaniu. Zapraszamy do czytelni biblioteki 30
września o godz. 18:00. W trakcie spotkania oryginalny, słodki turecki poczęstunek.
Wstęp wolny. /Impreza finansowana ze środków zewnętrznych w ramach projektu
partnerskiego z Fundacją Edukacji Międzykulturowej „Literacki jedwabny Szlak”./

Elektroniczne rezerwacje zbiorów
Od sierpnia biblioteka umożliwia czytelnikom samodzielną rezerwację zbiorów. Aby
skorzystać z tej możliwości należy zarejestrować się na stronie internetowej www.
szukamksiążki.pl, korzystając z numeru
PESEL, numeru karty czytelnika (widoczny
na karcie bibliotecznej, należy użyć wielkich liter) oraz adresu e-mail, który został
podany przy rejestracji w bibliotece.
Można dokonywać rezerwacji TYLKO
na zbiory, które w katalogu mają status
„w wypożyczeniu”. Należy wówczas wyszukać interesującą pozycję i kliknąć przycisk
„zamów”. Pojawi się komunikat: „Twoje
zamówienie zostało przesłane do biblioteki.
Oczekuje na akceptację. O akceptacji zostaniesz powiadomiony na e-mail.” Po akceptacji przez bibliotekarza pozostaje czekać na zwrot wypożyczonej pozycji przez
innego czytelnika. W momencie zwrotu
zarezerwowanego dokumentu czytelnik otrzyma wiadomość, że pozycja jest
już dostępna i należy się po nią zgłosić

w ciągu 5 dni. Zbiory należy odbierać
w miejscu ich przechowywania (Raszyn
lub Jaworowa). Czytelnik może zarezerwować jednocześnie maksymalnie do 5 książek, 5 audiobooków i 5 filmów.
A N U LOWA N I E R E Z E RWAC J I
odbywa się poprzez kliknięcie przycisku
„anuluj rezerwację”. Czytelnik może to zrobić samodzielnie w dogodnym momencie. NIE REALIZUJEMY ZAMÓWIEŃ
na zbiory, które mają status „do czytelni”
oraz „do wypożyczenia”. Jeżeli dokument
ma w katalogu status „do wypożyczenia” to znaczy, że jest aktualnie dostępny,
należy się po niego wybrać do biblioteki
i po prostu wziąć go z półki. W związku
z tym, że cały księgozbiór biblioteki znajduje się w wolnym dostępie, a biblioteka
nie przechowuje książek w zamkniętym
magazynie, na taką książkę nie można
składać zamówień drogą elektroniczną
– będą one automatycznie anulowane.
Zapraszamy!

Kalendarium Biblioteka
23 WRZEŚNIA, GODZ. 18.00

„Powiedz, co wiesz o Raszynie” vol. 8 – spotkanie przy kawie i herbacie wokół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, wspólne
rozpoznawanie starych zdjęć i dokumentów z
terenu gminy Raszyn. Czytelnia biblioteki, ul.
Poniatowskiego 20, wstęp wolny.

30 WRZEŚNIA, GODZ. 18.00
„Turcja – więcej, niż seriale i kebaby” – spotkanie z Agnieszką Aişen Kaim – dr turkologii, orientalistką, tłumaczką jęz. tureckiego,
adiunktem w PAN, opowiadaczką i animatorką kultury tureckiej w Polsce, autorką
publikacji naukowych i popularno-naukowych, przekładów literackich i filmowych.

18

Na spotkaniu możliwość zakupu książki dla
dzieci i młodzieży „Bahar znaczy Wiosna”.
Spotkanie przybliży zagadnienia historii,
kultury i literatury tureckiej, jej korzeni oraz
niejednoznaczną tureckość na styku Europy
i Azji. Impreza w ramach partnerskiego projektu „Literacki Jedwabny Szlak” z Fundacja
Edukacji Międzykulturowej. Czytelnia biblioteki, ul. Poniatowskiego 20, wstęp wolny,
słodki turecki poczęstunek.

17 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18.00
Pierwsze spotkanie (organizacyjne) dyskusyjnego klubu książki dla wszystkich chętnych osób dorosłych. Czytelnia biblioteki, ul.
Poniatowskiego 20.
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Pływackie podsumowanie sezonu 2015/2016
zawodników UKS GOS Raszyn
Z roku na rok pływacy UKS GOS Raszyn
coraz mocniej akcentują swoją obecność
na sportowej mapie Polski i Europy. Od
2015 roku, kiedy to Adrianna Niewiadomska reprezentowała Polskę na Igrzyskach
Europejskich w Baku w Azerbejdżanie,
a następnie jej pierwszego Mistrzostwa
Polski na dystansie 100m stylem dowolnym przyszły kolejne sukcesy.

Rewelacyjne osiągnięcia
Aleksandry Polańskiej
Niewątpliwie kolejnym wielkim sukcesem był Rekord Polski 16-latków na 25m
pływalni w sztafecie dziewcząt 4x50m
zmiennym (skład: Aleksandra Polańska, Aleksandra Piekut, Inez Pogorzelska i Adrianna Niewiadomska) ustanowiony na zimowych Mistrzostwach Polski
Seniorów i Młodzieżowców w Lublinie
(XII.2015).
Do najlepszych zawodników UKS GOS
Raszyn należy zaliczyć Aleksandrę Polańską, która wdarła się do elity polskiego
pływania w stylu dowolnym. Po zimowych Mistrzostwach Polski 16-latków
w Gliwicach (III.2016), gdzie Aleksandra Polańska po zdobyciu dwukrotnie
Mistrzostwa Polski na dystansach 200m
i 400m stylem dowolnym, dwukrotnie
wice Mistrzostwa Polski na 100m i 800m
stylem dowolnym oraz tytułu Najlepszej
Zawodniczki Mistrzostw Polski, została
powołana przez Polski Związek Pływacki
na Wielomecz w Sofii (IV.2016) z udziałem Brazylii, Bułgarii, Cypru, Grecji,

Ola Polańska, Ines Pogorzelska © Robert Daniszeweski

Izraela, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii,
Turcji, Ukrainy i Polski.
Po udanych Seniorskich Mistrzostwach Polski w Szczecinie (V.2016)
Aleksandra Polańska zakwalifikowała
się na Mistrzostwa Europy Juniorów,
które odbyły się na początku lipca 2016
na Węgrzech w Hódmezővásárhely.
Na dopiero co zakończonych letnich Mistrzostwach Polski 16-latków
w Ostrowcu Świętokrzyskim Aleksandra Polańska wywalczyła czterokrotnie
Mistrzostwo Polski na 50m, 100m, 200m
i 800m stylem dowolnym oraz wice
Mistrzostwo Polski na dystansie 400m
stylem dowolnym. Na tych Mistrzostwach
w klasyfikacji generalnej klubów UKS
GOS Raszyn uplasował się na 3 miejscu.

Sukcesy pozostałych zawodników
Poza ogromnymi sukcesami Aleksandry Polańskiej, na zimowych i letnich

Pierwsze miejsce Ola Polańska © Jarek Słodkiewicz

Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych 14, 15, 16 i 17/18 latków, wywalczyliśmy ponad 30 finałów uczestnikami, których byli Bruno Kaźmierczak,
Albert Jędrzejewski, Inez Pogorzelska,
Aleksandra Piekut, Adrianna Niewiadomska. Natomiast na Mistrzostwach
Polski seniorów i Młodzieżowców 11
razy w finałach walczyły: Inez Pogorzelska, Aleksandra Polańska, Aleksandra
Piekut i Adrianna Niewiadomska. Najmłodsi zawodnicy z UKS GOS Raszyn
również startują na zawodach notując
coraz lepsze wyniki i wielkimi krokami
zbliżają się do czołówki polskiego pływania. Przed nami kolejny sezon pływacki, liczymy że będzie równie udany.
Dziękując za wsparcie Gminie Raszyn
oraz Gminnemu Ośrodkowi Sportu
w Raszynie czekamy na kolejne sukcesy
zawodników UKS GOS Raszyn.
Robert Daniszewski,
Prezes i trener sekcji pływackiej UKS GOS Raszyn

Od lewej: O. Piekut, A. Niewiadomska, O. Polańska, I. Pogorzelska © R. Daniszeweski
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Galeria Młodego Artysty
LATEM MOŻNA WSZYSTKO
No, może nie wszystko, ale na pewno bardzo wiele. Wakacje to nie tylko czas odpoczynku
od szkoły, odświeżania głowy, wzmacniania ciała. To też czas zdobywania nowych wrażeń,
doświadczeń i wiadomości. Latem dzieci poznają świat inaczej niż przez pozostałe 10 m-cy.
Odwiedzają nowe miejsca, zawierają nowe przyjaźnie, zdobywają nowe umiejętności.
To wszystko widać w ich pracach plastycznych. Zamieszczone niżej rysunki, wykonane
przez uczestników akcji „Lato z Kulturą w CKR”, pokazują, co jest dla nich najważniejsze.
Zobaczcie państwo sami. 						
Przedszkolaczek

Amelka Debert

Daria Zubko

Dominik Wojtczak

Filip Lewicki

Franciszek Szewczyk

Kacper Troniarz

Ksawery Szymczyk

Daria Zubko

Michał Funo

Mateusz Ludwiniak

Oskar Troniarz

Szymon Gębal

Weronika Frączyk

Wiktoria Debert

