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KURIER
RASZYŃSKI

STOP
W TROSCE O ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
I NORMALNEGO POZIOMU DEBATY PUBLICZNEJ
NIE MOŻEMY DALEJ TOLEROWAĆ
NIEPRAWDZIWYCH OSKARŻEŃ,
MANIPULACJI, KŁAMSTW I HEJTU
WOBEC WÓJTA, RADNYCH
ORAZ PRACOWNIKÓW GMINY RASZYN
— o mowie nienawiści w Gminie Raszyn na stronie 2.

W NUMERZE: Pytania do Wójta | Budżet 2019 | 10. lecie Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach

DEBATA PUBLICZNA W RASZYNIE

STOP MOWIE NIENAWIŚCI

Tragiczna śmierć prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza, zamordowanego
z zimną krwią podczas Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wywołała reakcję ludzi w całym kraju. Wraz
z przerażeniem, że takie zdarzenie może
mieć miejsce, rozpoczęła się publiczna
debata nad zjawiskiem mowy nienawiści.
Wielu działaczy politycznych, duchownych, dziennikarzy, naukowców i szarych
uczestników Internetu pytało, czy i jaki
wpływ na działania szaleńca miały coraz
bardziej powszechne fake newsy, brak
ograniczeń w używaniu obraźliwych słów,
odczłowieczanie przeciwników dla osiągnięcia własnych celów. Wszyscy zgodnie postanowili z nienawiścią walczyć.
Problemem jest, że widzą ją przeważnie
u interlokutorów, swoje słowa uważając
za właściwe.

Co to jest „mowa nienawiści”?

To termin, który wymyślił 67 lat temu George Orwell, autor kultowej powieści „Rok
1984”. Spróbujmy odpowiedzieć czym
dziś jest nienawiść szerząca się w Internecie? Czym jest hejt (hate po angielsku
nienawiść), bo pod tą nazwą przyjęło się
określać słowa, grafiki, czy filmy ukierunkowane przeciw konkretnej osobie lub
grupie osób, które mają u oglądających
wywołać uczucie pogardy. Należy dodać,
że materiały te budują z gruntu nieprawdziwy obraz przeciwnika, a wywołanie
u osoby trzeciej uczucia pogardy blokuje
empatię wobec ofiary hejtu. I o to chodzi
zawodowemu hejterowi.

Co powoduje hejt?

Przyczyny hejtu mogą być różne: np.
nieakceptowana odmienność, zazdrość,
1

przykre doświadczenia, lub niezadowolenie ze swojej sytuacji życiowej. Z tego
powodu hejtowane są osoby publiczne,
celebryci, ale również znajomi, którzy
osiągnęli sukces finansowy, mają ciekawą pracę lub udane życie prywatne.
Hejt w takich przypadkach jest wynikiem frustracji hejtera, braku spełnienia
w życiu. Często bywa, że hejt jest wykorzystywany świadomie, jako narzędzie
w walce politycznej służące do dyskredytacji przeciwników, tych, którzy zdaniem zleceniodawców stanowią dla nich
największe zagrożenie.

Jakie są skutki hejtu?

Osoba zaatakowana przez hejt staje się
mniej odporna na dotyczące jej, a eksponowane w Internecie treści, ma mniejsze
poczucie własnej wartości, a przez to staje
się bezwolna i bardziej podatna na manipulacje. Zmienia się jej samopoczucie –
cierpi na bezsenność, odczuwa stały lęk.
W skrajnych przypadkach u ofiary hejtu
może wystąpić nerwica, depresja, a nawet
skłonność do prób samobójczych. I o to
hejterowi chodzi.

Kim jest hejter?

Hejter nie musi być złym człowiekiem.
Czasami prowokuje go do takich zachowań sytuacja, do której nie był przygotowany. A czasem strach przed innością –
religijną, kulturową, seksualną oraz
poczucie zagrożenia, wywołane obecnością „obcych”. Wielu hejterów posługuje
się stereotypami. Te z kolei, a za nimi
uprzedzenia powstają, gdy brak jest wiedzy na dany temat więc dla utrzymania
narracji posiłkują się oni uproszczonymi
schematami. Polski hejter to przeważnie mężczyzna w wieku od 16 do 24 lat,
ze średnim wykształceniem, mieszkający
na wsi albo w małym mieście, który najchętniej hejtuje osoby publiczne.

Co powoduje, że hejter
jest hejterem?

„Według badań szwajcarskich uczonych
hejt stymuluje układ nagrody, zwany
ośrodkiem przyjemności. Z badań
wynika, że część płata czołowego (tzw.
kora przedczołowa), która odpowiada
za kontrolę emocji i przestrzeganie norm

	Anna Feliga /Naukowcy odkryli fenomen mowy nienawiści. ... Polki.pl
	Anna Sierant „Hejt, czyli o mowie nienawiści w Internecie. Przyczyny i konsekwencje hejtu” www. Poradnikzdrowie
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społecznych, osiąga dojrzałość dopiero
ok. 21. roku życia. Zdaniem Małgorzaty
Wójcik, psycholog z Uniwersytetu SWPS
Katowice, młodemu człowiekowi znacznie trudniej trzymać emocje na wodzy
niż dorosłemu, dlatego często nie potrafi
zapanować nad obraźliwymi komentarzami pod adresem innych. Dorośli
hejterzy znajdują w mowie nienawiści
ujście dla negatywnych uczuć, ponieważ
ich kora przedczołowa nie jest w pełni
ukształtowana.”1

Co grozi za hejt?

W polskim systemie prawnym nie ma
przepisów, które definiowałyby zjawisko hejtu, jednak za zachowania, które
przytoczyliśmy powyżej grożą konsekwencje prawne. Za zniesławienie i zniewagę w Internecie można otrzymać karę
grzywny lub usłyszeć wyrok ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.
Za nawoływanie do nienawiści i dyskryminacji również grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia, ale
do lat 2. Ofiara hejtu może również z własnej inicjatywy wnieść pozew o naruszenie jej dóbr osobistych przez hejtera.2
Można się zatem przed mowa nienawiści bronić, ale czy o to chodzi w debacie
publicznej?

Hejt w raszyńskiej
debacie publicznej

Media społecznościowe w Raszynie nigdy
nie były wolne od ostrej krytyki, wzajemnej niechęci i oskarżeń. Anonimowe nicki,
pod którymi kryło się wiele osób wydawały się skłaniać do słów znacznie ostrzejszych od tych, które powiedziałaby osoba
rozpoznana. Jednak to co się dzieje ostatnio wskazuje na eskalację tego zjawiska.
Czasem wydaje się, że zniknęły wszelkie
granice. Są w naszej społeczności osoby,
które wręcz uważają, że mogą mówić
wszystko, nie licząc się z żadnymi ograniczeniami. Ten jest pijak, ten złodziej,
a ten na pewno bierze w łapę. Ta oszukuje,
ten zdradził, a tamten to nieuk. Czy jest
szansa, żeby nasza debata publiczna
zmieniła się? My w Kurierze Raszyńskim
w to wierzymy. Dlatego tym artykułem
rozpoczynamy cykl o przeciwdziałaniu
mowie nienawiści.
Michał Kucharski

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

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

PYTANIA
DO WÓJTA

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

Czy Gmina Raszyn planuje polepszenie dostępności do
komunikacji publicznej i reorganizacje trasy linii 706. Moja
sugestia jest następująca aby autobus tej linii nie skręcał
w Falentach w Opackiego tylko pojechał dalej ul. Falencką –
Olszynową w Podolszynie – Długą w Ładach – Drogą Hrabską
do Falent i dalej według trasy. Pozwoliłoby to skomunikować
lepiej nowo powstałe domostwa i zwiększyć ilość osób
korzystających z komunikacji miejskiej?
W. Porada
To bardzo cenna uwaga. Ma Pan rację, gmina bardzo się rozbudowuje, a trasa przez Falencką, Olszynową, pętlą w Podolszynie Nowym, a następnie Długą i Drogą Hrabską, jest
pozbawiona komunikacji autobusowej. Tę kwestie już rozważałem, ale problemem jest koszt przedłużenia trasy autobusu
linii 706, jakiego życzy sobie ZTM. Sądzę jednak, że warto do
tego problemu wrócić i ponownie rozważyć nasze możliwości.
Kiedy jest planowana modernizacja Drogi Hrabskiej na odcinku
od ul. Jaworowskiej w Falentach Nowych do Ład w tym
budowa chodnika, ścieżki rowerowej tak aby poprawić
bezpieczeństwo dzieci, które by mogły samodzielnie wracać
ze szkoły?
W. Porada
Droga Hrabska jest pod zarządem Powiatu Pruszkowskiego.
W ubiegłym roku powiat planował projektowanie i rozpoczęcie wykonania, ale z uwagi na protesty właścicieli gruntów
położonych przy drodze, które są obecnie rozstrzygane przez
wojewodę, odstąpił od realizacji. Dzięki interwencji radnych
powiatowych: Mirosława Chmielewskiego i Katarzyny Klimaszewskiej pieniądze te nie przepadły dla naszej gminy tylko
zostały przekierowane na odwodnienie ulicy Starzyńskiego
w Dawidach i Dawidach Bankowych, dla której wiele lat
wcześniej gmina przygotowała projekt. Powiedzieć można,
że mieszkańcy ulicy Starzyńskiego wyciągnęli szczęśliwy los.
W budżecie powiatu i w tym roku widnieje przebudowa ulicy
Droga Hrabska, ale przeznaczone środki na ten cel są symboliczne. Pomimo tego mam nadzieję, że obecna Rada Powiatu
powtórnie pochyli się nad przebudową tej ulicy, choćby tylko
dlatego, że Droga Hrabska jest w coraz gorszym stanie. Biorąc pod uwagę, że jest to ostatni odcinek trasy łączący nasze
miejscowości, który pozostał do wyremontowania, sprawa
wydaje się bardzo pilna.

Dlaczego w naszej gminie nie buduje się lodowiska, pomimo
tego, że nowi radni znaleźli w budżecie gminy wolne środki,
które można by było na to przeznaczyć?
nazwisko znane redakcji
Wbrew pozorom są to dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi:
dlaczego nie buduje się lodowiska, a drugie czy środki, które
nowi radni znaleźli w budżecie są istotnie ”wolne”.
W Gminie Raszyn przykładamy wielką wagę do rozwoju kultury fizycznej i rekreacji. Dobrym przykładem są place zabaw
wyposażone coraz częściej w urządzenia siłowni na świeżym
powietrzu, ścieżki rowerowe, których w tym roku oddamy
ponad 6 km i boiska sportowe. Wielkim wysiłkiem gminy
wybudowano ostatnio dwie hale sportowe, w Raszynie
i w Ładach przy szkole. Każdy z tych obiektów powstawał
w następstwie wieloletniego nacisku mieszkańców na radnych, dzięki temu jego lokalizacja, rozmiar i przeznaczenie było
dokładnie przemyślane. Pomysł dotyczący budowy lodowiska jest stosunkowo nowy. Pojawił się w kampanii wyborczej
i ostatnio w dyskusji nad budżetem.
Nie widzę przeciwwskazań, aby się tym zająć: przedyskutujmy zatem, jak liczna jest grupa osób, która chce z lodowiska korzystać, jak długo w ciągu roku będzie ono użytkowane, w którym miejscu je zlokalizować i kto nim będzie
zarządzał. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że są różne lodowiska – konstrukcje sezonowe i całoroczne, których eksploatacja i budowa wymaga innych środków. Gdy wszystkie te
zagadnienia zostaną omówione, podliczmy pieniądze, zróbmy
projekt i uzyskajmy zezwolenie na budowę. Zabezpieczmy te
środki w budżecie, ogłośmy przetarg i budujmy.
Odpowiadając na drugie pytanie twierdzę, że znalezione
środki nie są wolne. Zaproponowano na przykład zdjęcie
na rzecz lodowiska funduszy z budowy boiska w Falentach
inwestycji przygotowywanej przez dwa lata, posiadającej
gotowy projekt, uzgodniony z Instytutem, RDOŚ i oczywiście  
starostwem. Powiem więcej, pod koniec ubiegłego roku ogłaszaliśmy przetargi, ale nie udały się z uwagi na koniec roku
i koniec kadencji. W takim czasie wszystko jest droższe. Równie wątpliwe jest ograniczenie o połowę funduszy przeznaczonych na promocję gminy, gdy ograniczenie o połowę funduszy
na promocję gminy, w sytuacji, gdy i tak nasza gmina ma najniższy budżet przeznaczany na promocję spośród otaczających
nas gmin.

KURIER RASZYŃSKI NR 95/2019 | WWW.RASZYN.PL

3

RADA GMINY RASZYN

V Sesja Rady Gminy Raszyn
27 grudnia 2018 roku odbyła się piąta sesja Rady Gminy Raszyn kadencji 2018 – 2023.
Tak jak poprzednie trwała do późnych godzin nocnych.

Ślubowanie Radnej

Na początku sesji pani radna Henryka
Koper złożyła wniosek o przyjęcie ślubowania od pani Teresy Bąk, która ma
uzupełnić skład Rady po rezygnacji pana
Dariusza Wieteski. Po wnikliwej analizie stanu prawnego okazało się, że ślubowanie nie może nastąpić z powodu
braku oryginału nominacji. Wszystkie
uzgodnienia w tej sprawie i oczekiwanie na dokumenty zajęły Radzie Gminy
Raszyn około godziny i z takim opóźnieniem rozpoczęły się obrady.

Apel o nie odpalanie rac
i sztucznych ogni

Jako pierwszy, na wniosek radnej Beaty
Sulima-Markowskiej, Rada Gminy Raszyn
przyjęła jednogłośnie apel skierowany
do mieszkańców o nie używanie wyrobów
pirotechnicznych ze względu na zdrowie
zwierząt, zwłaszcza podczas Sylwestra.

Uchwały

Kolejne uchwały dotyczyły przyjęcia
programów rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Raszyn, które
zaprezentowała p. Beata Adamiak, Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Narkomanii. Głosowanie
poprzedziła dyskusja dotycząca celowości zakazu sprzedaży alkoholu na terenie
gminy po godzinie 22:00. Pani Beata Adamiak wyjaśniła, że zakaz zaakceptowały
wszystkie sołectwa, a cel jego podjęcia
został osiągnięty, ponieważ mieszkańcy
domów usytuowanych obok sklepów nocnych odczuli znaczącą poprawę porządku
i poczucia bezpieczeństwa.
Rada jednogłośnie uchwaliła przyjęcie
programu osłonowego: „Posiłek dla dzieci
i młodzieży” na lata 2019 – 2023 oraz

podwyższenie kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Uchwały budżetowe

Po jednogłośnym uchwaleniu wykazu
wydatków niewygasających z upływem
roku 2018, zmian w budżecie na 2018 r.
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
mało kto z obecnych na sali obrad spodziewał się, że debata nad przyjęciem
budżetu na 2019 rok i WPF przeciągnie
się do późnych godzin nocnych.
Dyskusja nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2019 – 2030 trwała dwie
i pół godziny i dokładnie tyle samo czasu
zajęło uchwalanie budżetu na rok 2019.
Wiceprzewodniczący Rady pan Jarosław Aranowski odczytał pozytywną
opinię RIO, a projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy Raszyn pani Liliana
Kłos, przy wsparciu Wójta pana Andrzeja
Zaręby. Oboje też odpowiadali na pytania
zadawane przez radnych.
Debatę rozpoczęła wielogodzinna dyskusja nad poprawkami, jakie do budżetu
i WPF chcieli wprowadzić radni z Klubu
Koalicji Obywatelskiej, poparci przez
Klub Wspólnota Gminy Raszyn. Wątpliwości uczestników dyskusji, prowadzonej
po zgłoszeniu wniosku, budził zarówno
sposób procedowania, omijający analizowanie zmian podczas obrad Komisji, jak
też sposobu ich sformułowania. W pierwszej kwestii wypowiedział się wiceprzewodniczący S. Ostrzyżek, którego zdaniem zgłoszenie propozycji poważnych
zmian w budżecie na dwie godziny przed

Prezydium Rady Gminy Raszyn, fot. J. Kaiper
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sesją uniemożliwiło dokładne zapoznanie się z nimi i ustosunkowanie do ich
zasadności.
Pierwsza z poprawek dotyczyła wprowadzenia nowych zadań oraz zwiększenia kwot na zadania zapisane w budżecie
w wielu pozycjach od inwestycji począwszy, poprzez bezpieczeństwo, a na kulturze i kultywowaniu tradycji skończywszy. Druga wskazywała, z których pozycji
w budżecie należy zdjąć środki w celu
sfinansowania poprzednio zgłoszonych.
Trzecia poprawka dotyczyła usunięcia
słowa „inne” z pozycji budżetu zawierających szczegółowy wykaz inwestycji.
Propozycje zmian spotkały się z krytyką większości radnych, którzy stwierdzili, że powinny być zgłoszone wcześniej i omówione podczas prac komisji.
Podnieśli również fakt, że nie ma uzasadnienia zdjęcie zadań przygotowanych
przez lata, z gotowymi projektami (boisko
w Falentach) i wprowadzanie nowych, jak
np. Lodowisko. Wójt wyjaśnił zebranym,
że kwoty przeznaczone na konkretne
projekty, np. budowę ulicy Waryńskiego
i Zacisze wynika z kosztorysów inwestorskich, a skasowanie kategorii wydatków
„inne”, może utrudnić wykonanie inwestycji, jeśli w ich trakcie pojawią się nieoczekiwane zmiany projektu wskutek
niezgodności sytuacji na papierze i w rzeczywistości. Taką konkluzją zakończono
dyskusję nad poprawkami przesuwając głosowanie nad nimi do głosowań
uchwały budżetowej.
Ostatecznie uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Raszyn na lata 2019–2030 została podjęta
11 głosami za przy 7 przeciw i 2 wstrzymującymi się.
W następnej kolejności rozpoczęto
procedowanie Uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Raszyn
na rok 2019. Na wstępie zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn pan
Jarosław Aranowski odczytał projekt
budżetu, a drugi wiceprzewodniczący,
pan Sławomir Ostrzyżek, odczytał opinię
RIO na temat projektu budżetu. Po tym
wysłuchano opinii komisji stałych Rady
Gminy Raszyn. Po dyskusji rozpoczęto
głosowanie poprawek, spośród których
przegłosowano jedynie autopoprawkę
Wójta. Ostatecznie, stosunkiem głosów
11 do 9, uchwalono budżet Gminy Raszyn
na rok 2019. 		
Jacek Kaiper

BUDŻET 2019

BUDŻET GMINY RASZYN W 2019 ROKU
27 grudnia 2018 r. Rada Gminy Raszyn uchwaliła budżet na 2019 rok, w którym zaplanowała dochody budżetowe na kwotę 140 522 666 zł, a wydatki – 138 522 666 zł. Nadwyżka
budżetu, w kwocie 2 000 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup części obligacji wyemitowanych w roku 2014.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy, oszacowane
na kwotę 140 522 666 zł, składają się
dochodów bieżących – 124 295 402 zł
(89,26%) oraz dochodów majątkowych –
16 227 264 zł (10,74%).
Głównym źródłem dochodów bieżących jest udział gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych
(41 301 013 zł), udział w podatku dochodowym od osób prawnych (4 930 147 zł)
oraz wpływy z podatków lokalnych i opłat
(31 925 900 zł). Kolejnym źródłem dochodów są subwencje i dotacje z budżetu
państwa, w tym: subwencja oświatowa
(21 461 797 zł), dotacje z budżetu państwa
(18 152 417 zł) oraz dochody z najmów
i dzierżaw, wpływy z usług, odsetki i innych
źródeł (6 444 808 zł)
Na dochody majątkowe składają się:
wpływy ze środków Unii Europejskiej stanowiące refundację części wydatków poniesionych na realizację projektów: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
w Gminie Raszyn” – V Faza, „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie

INWESTYCJE W 2019 ROKU:

29 665 648 zł

▪	
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na

terenie gminy – Faza V – 28 260 686 zł (46,20%)

▪

Budowa tras rowerowych – 6 671 100 zł (22,49%)

▪

Drogi gminne i chodniki – 3 250 000 zł (10,96%)

▪

Aadaptacja Austerii – 2 912 598 zł (9,82%)

▪	
Pozostałe inwestycje – 3 125 105 zł (10,53%)

10,96%
9,82%

22,49%

INWESTYCJE
2019 rok

46,20%

10,53%

Raszyn w ramach ZIT” i „Adaptacja Austerii
na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej” (14 669 447 zł – 90,40%) oraz wpłaty
mieszkańców tytułem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie studzienek kanalizacyjnych wraz z przyłączami,
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży działek o nr 716/1 i 716/4 przy ul. Słonecznej w Raszynie oszacowany na kwotę
1 000 000 zł – (1 558 000 zł – 9,60%)

WYDATKI BUDŻETOWE

W tegorocznym budżecie zaplanowano
wydatki w wysokości 138 522 666 zł z czego
108 855 820 zł (78,58%) stanowią wydatki
bieżące, a 29 666 846 zł (21,42%) – wydatki
majątkowe.
W wydatkach bieżących największe
kwoty są przeznaczane na:
•• 45 225 272 zł (41,55%) stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne i pochodne od wynagrodzeń.
•• 28 260 686 zł ( 25,96%) wydatków bieżących przeznaczono na bieżące utrzymanie majątku gminy, zapewnienie jej funkcjonowania oraz zabezpieczenie potrzeb
mieszkańców, obejmujących: utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, ochronę zdrowia,
opiekę i pomoc społeczną, gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska (w tym
utrzymanie czystości, sprzątanie, wywóz
odpadów, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne), kulturę fizyczną i sport,
oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę
wychowawczą, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, administrację, rezerwy.
•• 11 507 300 zł (10,57%) stanowią dotacje
przeznaczone dla: gminnych instytucji kultury (CKR i Biblioteka – 2 724 000 zł), dla
ośmiu niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (4 529 600 zł), dla
innych samorządów (3 030 600 zł – z czego:
2 800 000 zł dofinansowanie transportu
autobusowego na terenie gminy, a 230 600

zł. dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie), 1 078 100 zł na zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, profilaktyki antyalkoholowej,
wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacji historyczno-kulturalnej oraz rekreacji
i sportu dla mieszkańców gminy Raszyn
realizowanym przez organizacje pożytku
publicznego, 60 000 zł na dofinansowanie
spółki wodnej, 19 763 631 zł na świadczenia
na rzecz osób fizycznych.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono
w budżecie gminy 29 665 648 zł. Najważniejsze zadania to:
•• 13 706 845 zł (46,20%) – „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy” (zadanie dofinansowane ze
środków Unii Europejskiej).
•• 6 671 100 zł (22,49%) – „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie
Raszyn w ramach ZIT” zadanie dofinansowane Mazowiecką Jednostkę Wdrażanaia
Programów Unijnych
•• 2 912 598 zł (9,82%) „Adaptacja
budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej” zadanie dofinansowane przez Mazowiecką Jednostkę
Wdrażanaia Programów Unijnych
•• 3 250 000 zł (10,96%) Drogi gminne
i chodniki. Z tego 2 500 000 zł. przeznacza się na przebudowę ul. Zacisze i Waryńskiego – etap I.
•• 3 125 105 zł (10,53%) przeznaczono między innymi na: projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej z odpłatnym przejęciem
sieci kan-san wybudowanej przez mieszkańców (1 150 000 zł), odwodnienie terenu
gminy (640 000 zł z czego 500 000 zł.
na kanalizację deszczową w ul. Zakole),
wodociągowanie gminy (250 000 zł),
projekty i budowę oświetlenia ulicznego
(226 651 zł) oraz wykonanie boiska sportowego w Falentach (310 000 zł)

ZADŁUŻENIE

52 810 000 zł to planowane zadłużenie
na koniec 2019 r., co stanowi 37,58% planowanych dochodów gminy. Wskaźnik
spłaty długu w roku 2019 wyniesie 7,40%
i spełnia wymogi wynikające z art. 243
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Na podstawie ustawy budżetowej, M. Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa Publicznego

14 stycznia odbyła się Komisja Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa
Publicznego. Jest to chyba najtrudniejsza
spośród komisji stałych rady gminy pod
względem tematyki i zakresu spraw którymi się zajmuje. Minęło niespełna dwa
miesiące od zaprzysiężenia nowych radnych, a problemów, które mają rozważyć
już dziś wystarczy na kilka najbliższych
miesięcy. Chciałbym, aby w każdym miesiącu, w ramach komisji odbyło się spotkanie z osobami, które pomogą mieszkańcom zapoznać się z nurtującymi ich
tematami.
Na pierwszy ogień poszło szeroko
rozumiane bezpieczeństwo. To temat
interesujący nas wszystkich. Do dyskusji zaprosiłem Komendanta Komisariatu
Policji w Raszynie kom. Konrada Łuczyńskiego, dzielnicowych – aspirantów: Sławomira Ciastka, Pawła Olejnika, sierż. szt.
Grzegorza Śramkowskiego, dyrektorów
szkół – Andrzeja Niedbałę, Irenę Uszyńską, Magdalenę Karpiniak, panią dyrektor Centrum Sportu w Raszynie – Katarzynę Klimaszewską, prezesów klubów

sportowych – Marcina Cwyla, Kazimierza
Bobowskiego i Małgorzatę Gut oraz oczywiście wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedli i mieszkańców.
Chciałbym w tym miejscu przeprosić, za
brak zaproszenia przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych, tak istotnych
dla całego systemu bezpieczeństwa na
terenie gminy. Wybaczcie, jest to pierwsza taka komisja którą zwoływałem i niestety jakoś mi to umknęło.
Debata rozpoczęła się od przedstawienia stanu bezpieczeństwa na terenie
gminy Raszyn przez komendanta Konrada Łuczyńskiego. Stwierdził on, że pod
względem bezpieczeństwa nie jest źle,
mimo że przez cały rok 2018 na komisariacie pozostawało nieobsadzonych
osiem etatów. Teraz powinno być trochę
lepiej, udało się bowiem pozyskać dwóch
policjantów do służb patrolowych. Warto
dodać, że o kolejności interwencji decyduje dyżurny policji komendy powiatowej w Pruszkowie i to on rozdysponowuje
wszystkie załogi z całego powiatu. Zdarza
się, że tworzone są wspólne patrole dla
kilku gmin. W przypadku Raszyna, najczęściej łączone one są z Michałowicami.
Na terenie naszej gminy w roku ubiegłym ujawniono 1088 wykroczeń, z czego
361 skończyło się postępowaniem mandatowym. Pozostałe to pouczenia oraz czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenie. Tymi ostatnimi zajmuje się jeden
policjant i wszczął on ich blisko 400.

Przekrój tych spraw to kolizje, kradzieże
i wykroczenia w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Ich ilość była porównywalna z rokiem poprzednim. Nastąpił
niestety znaczny wzrost spraw o przestępstwa. Wszczęto ich ponad 500, czyli
o około 100 więcej niż w roku 2017. Jednocześnie policja, w związku ze zmianą
kodeksu karnego, została wręcz zarzucona postępowaniami o niealimentacje.
Pocieszające jest to, że nasi policjanci
mają jedną z największych wykrywalności przestępstw w powiecie. Etatowo,
w Raszynie powinno być czterech dzielnicowych. Niestety, w związku z brakami kadrowymi, na dziś mamy ich tylko
trzech. Jest jednak szansa, że niebawem
wolne stanowisko zostanie obsadzone.
W dalszej części debaty komendant
odpowiedział na liczne pytania radnych,
sołtysów i mieszkańców, dyrektor SP
w Raszynie Andrzej Niedbała przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie swojej placówki, a dyrektor CSR Katarzyna
Klimaszewska na terenie podległych jej
obiektów sportowych. Nie sposób opisać
tu wszystko, dlatego zapraszam wszystkich na swój profil na FB lub stronę internetową www.aranowski.eu. Zamieściłem
tam prawie pełną filmową relację z obrad
komisji.
Jarosław Aranowski
Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.

KOMISARIAT POLICJI W RASZYNIE 05-090 Raszyn, ul. Aleja Krakowska 16
telefon dyżurny czynny całą dobę: tel. (22) 720 01 07, (22) 60 46 850, fax. (22) 60 46 851
Komendant Komisariatu: kom. Konrad Łuczyński
DZIELNICOWY

REJON

asp. Sławomir Ciastek
tel. kom. 600 997 812

Raszyn: Al. Krakowska, Bliska, Boczna, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa, Broniewskiego, Brzozowa, Chopina, Cienista, Czerwonego
Kapturka, Dobra, Finałowa, Gen. Bema, Gen. Zajączka, Graniczna, H. Dąbrowskiego, Klonowa, Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Krańcowa,
Krótka, Lipowa, Lotnicza, Matejki, Mickiewicza, Mieszka I, Młynarska, Mokra, Nadrzeczna, Nauczycielska, Pastelowa, Piasta, Polna,
Poniatowskiego, Poprzeczna, Słoneczna, Sokolnickiego, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Unii Europejskiej, Stadionowa, Wąska, Wolska,
Wołodyjowskiego, Wschodnia, Wybickiego.

asp. Paweł Olejnik
tel. kom. 600 997 811

Jaworowa, Rybie oraz Raszyn z ulicami Krzywa, Na Skraju

sierż. szt. Grzegorz Śramkowski
tel. kom. 505 199 628

Nowe Grocholice, Puchały, Wypędy, Raszyn z wyodrębnieniem ulic: Dolna, Dworkowa, Gałczyńskiego, Godebskiego, Grocholicka, Jasna,
Jaworskiego, Jesienna, Jeziorna, Łączna, Łąkowa, Niska, Opaczewska, Ogrodowa, Parcelacyjna, Popularna, Piastowska, Pruszkowska,
Projektowana, Prosta, Różana, Reymonta, Sasanki, Słowikowskiego, Wiosenna, Wł. Mierzwińskiego, Wodna, Wysoka, Zacisze, Zielona,
Żeromskiego.

sierż. szt. Sebastian Sieńko

Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Janki, Laszczki, Łady, Podolszyn Nowy, Sękocin Las, Sękocin Nowy, Sękocin
Stary, Słomin.
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SMOG A ZDROWIE

WALKA ZE SMOGIEM, TO WALKA O ZDROWIE
Publiczna dyskusja na temat smogu, jednoznacznie wskazuje na wzrost wiedzy
mieszkańców na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Kilka
lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy w Kurierze Raszyńskim edukację ekologiczną,
budziła ona zainteresowanie nielicznych.
Mieszkańcy Nowych Grocholic i Rybia,
czasem innych miejscowości narzekali
na żółty i czarny dym oraz smród wydobywający się z wielu kominów, ale niewiele to zmieniało. Wydawało się, że jest
publiczne przyzwolenie na palenie byle
czym i przeświadczenie, że na sąsiada się
„nie donosi”.

sąsiadem, któremu należy się zrozumienie i ochrona. Alarmy ze strony mieszkańców obligowały urząd gminy do częstszych i bardziej wyspecjalizowanych
interwencji. W ciągu ostatnich trzech
lat podjęto szereg działań prowadzących do ukrócenia praktyk palenia „czym
popadanie”. Inspektorzy częściej i szybciej reagują na zgłoszenia, Rada Gminy
poprzedniej kadencji podjęła uchwały
w sprawie montowania czujników powietrza i kontroli palenisk w nieruchomościach szczególnie często zgłaszanych
przez sąsiadów. Sąd, do którego urząd
wystąpił wydał pierwsze wyroki. Wysokość kar satysfakcjonuje raczej oskarżonych niż oskarżających, ale sądzić można,
że wiele osób groźba kary powstrzymuje
przed procederem. Obecna Rada Gminy
również głośno podnosi ten problem,
uznając, że gmina powinna podjąć jeszcze skuteczniejsze przeciwdziałanie
zanieczyszczaniu środowiska. Policja,
na skutek interwencji urzędu gminy,
zwiększyła kontrole w szczególnie newralgicznych miejscach, np. przy niektórych
hotelach robotniczych na terenie Rybia,
których właściciele, wykorzystując luki

prawne albo wprost łamiąc prawo, ogrzewają domy i wodę spalając toksyczne
odpady. Przeciwdziałanie ich sprytnym
i lekceważącym prawo praktykom jest
trudne, ale mamy nadzieję, że w niedługim czasie zakończy się sukcesem.
Czy to wystarcza? Z pewnością nie.
Proceder trwający przez dziesiątki lat
nie zostanie zlikwidowany jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rozwiązaniem byłaby zmiana systemu ogrzewania z węglowego na gazowe albo
odnawialne źródła energii. Z danych
GUS wynika, że w 2016 roku do gazu
podłączonych było 96,6% mieszkańców.
To pierwszy warunek zmiany systemu
ogrzewania. Drugim są finanse stanowiące często barierę trudną do przebycia. Dlatego wiele osób patrzy z nadzieją
na rządowy program Czyste Powietrze,
który otwiera drogę do dofinansowania
ocieplenia i montowania ekologicznych
źródeł ogrzewania. Nie zwalnia to gmin
z poszukiwania kolejnych działań i dalszej dyskusji nad sposobami rozwiązania tego problemu.
Małgorzata Kaiper

Z czasem następował wzrost świadomości o szkodliwym wpływie smogu na zdrowie. Coraz więcej osób orientowało się, że
w jego zielonej, peryferyjnej miejscowości, powietrze w sezonie grzewczym jest
równie złe jak w centrum stolicy. Umieszczona obok grafika odnosi się do sytuacji
Warszawy, ale wskaźnik zanieczyszczeń,
które płyną z terenów wokół niej, dotyczy
również nas. Jak widać 1/3 – ¼ zanieczyszczeń napływa od nas. Nie ulega też wątpliwości, że zanieczyszczone powietrze
znad Warszawy, szczególnie jej obrzeży,
napływa do nas.
Alarmujące informacje zwiększyły
ilość interwencji mieszkańców w urzędzie gminy. Coraz więcej osób rozumiało, że „truciciel” nie jest dobrym
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Raszynie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest imprezą organizowaną co roku, podczas której zbiera się pieniądze na
sprzęt medyczny w szpitalach. W dniu 13 stycznia 2019 roku
w budynku gimnazjum odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W czasie imprezy odbyły się liczne licytacje oraz wiele koncertów zespołów muzycznych. Można
było wylicytować różne rzeczy podarowane przez firmy
i osoby prywatne, np. vouchery na masaż i do solarium. Największą rzecz, która można było wylicytować to rower elektryczny. Na scenie grały różne zespoły. Część z nich ćwiczy
w sali prób muzycznych w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu.
Na finał WOŚP przyszli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie i uczyli jak udzielać pierwszej pomocy. Na 1
piętrze odbyły się zawody w szachach. Na tym finale w gimnazjum pojawiło się wielu wolontariuszy z miejscowej szkoły
podstawowej. Przy licytacjach ludzie bardzo się angażowali
i robili to z uśmiechem na twarzy. Wszystkie pieniądze, które
zostały zebrane zostaną przekazane na chore dzieci lub na
sprzęt medyczny.
Rafał Król, uczeń klasy gimnazjalnej SP w Raszynie
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.facebook.com/media/
set/?set=oa.365317407629069&type=3

Siema!
SUKCES WOSP w Raszynie!
Wspaniała impreza. Ogromna praca organizatorów
i woluntariuszy w tym młodzieży raszyńskiej. Profesjonalizm we wszystkich elementach. Serce włożone bezcenne...
Wsp��������������������������������������������������������
ó�������������������������������������������������������
lny sukces i zwyk��������������������������������������
ła������������������������������������
rado�������������������������������
ść�����������������������������
z niesienia pomocy i czynienia dobra! Nasi wspaniali organizatorzy i wolontariusze przygotowali stragany, gdzie dało się kupić zabawki, owoce, płyty
winylowe, czy różnego rodzaju słodkie przekąski.
Na naszej wielko orkiestrowej scenie dało się zobaczyć
zespoły wykonujące bardzo zróżnicowane gatunki muzyki,
od pop’u aż po hard rock ! Wszyscy artyści byli bardzo
zadowoleni z występu jak i z wspaniałej publiczności która
bawiła się w rytm ich muzyki. Zespoły które prezentowały się
to między innymi : Wostok, We’re hiddin’ in your garden czy
Cichociemni. Wiele zespołów po występie wyznało że te
występ był ich najlepszym w „karierze” .
Maciek Narożniak
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

„ … z życia do życia” Jan Paweł II

Fot. Arch. rodzinne

6 stycznia 2019 r. zmarła Pani Janina Furmańska – dla wielu z nas pani Janeczka. Ale przede wszystkim
mama, babcia. W naszej pamięci pozostanie taka jaka była: pełna radości, wrażliwa, gotowa pomagać
innym. Wieloletnia sołtys, przewodząca Jaworowej II w latach 2002-2015. W trakcie pełnienia funkcji
była zawsze blisko ludzi, otwarta na działania. Od kilku lat bardzo rzadko pojawiała się na lokalnych
spotkaniach, ponieważ chorowała. Ale nie sposób o niej zapomnieć.
Nie chodzi o to, żeby się smucić. Wspomnienia to dar – łączą nas tu na dole z tymi tam na górze. Koją
ból, przywołują uśmiech, potrafią czynić cuda. Pielęgnujmy je przywołując w myślach wszystkich bliskich
naszym sercom w tym panią Janeczkę.
Agnieszka Frączyk

PODZIĘKOWANIA
Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o odejściu

śp. Janiny FURMAŃSKIEJ
wieloletniej sołtys wsi Jaworowa

Rodzinie oraz bliskim wyrazy współczucia składają:
Wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn – Dariusz Marcinkowski

Wszystkim, którzy złożyli kondolencje, okazali wiele serca
oraz uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej naszej kochanej mamy

śp. Janiny FURMAŃSKIEJ
w szczególności księżom, Panu Wójtowi Gminy Raszyn, przedstawicielom Rady Gminy,
Sołtysom, Przewodniczącym Rad Osiedli, rodzinie, sąsiadom, znajomym,
za modlitwę oraz złożone wieńce i kwiaty.
Państwa obecność była dla nas i naszych najbliższych
ogromnym wsparciem i pięknym darem.
Składają córki
Małgorzata z synem Łukaszem, Grażyna z mężem Ryszardem i synem Piotrem

KTO ODŚNIEŻA CHODNIKI?
Temat odśnieżania chodników pojawia się rokrocznie w sezonie zimowym.
W związku z tym, że sprawa budzi kontrowersję przedstawiamy stanowisko
Urzędu Gminy Raszyn.
Utrzymaniem stanu chodników będących własnością Gminy Raszyn oraz obsługą
parku, w tym odśnieżaniem, zajmują się pracownicy Zespołu Technicznego. Jednocześnie
Gmina Raszyn podziela stanowisko Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego który mówi, że
obowiązek sprzątania chodników leży po
stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej
oraz opiera się na wykładni celowościowej,
a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1
pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) –
„właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym
za taki chodnik uznaje się wydzieloną
część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości”. Wynika z tego,
iż przez chodnik, położony bezpośrednio
przy granicy geodezyjnej nieruchomości,

rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż
granicy tej nieruchomości, w związku
z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości

od obowiązku utrzymania go w czystości
i porządku. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06.
Za www.raszyn.pl
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Od północy czerwona dachówka

Odbudowane skrzydło ogrodowe

Austeria – Odzyskane piękno
Każdy tydzień w odbudowywanej Austerii przynosi zmiany. Ale po kolei. W elewacji frontowej
z powrotem umieszczono wjazd dla dyliżansów. Gdy zostaną zdjęte zasłony budynek będzie
trudno poznać, ponieważ w miejscu trzech niewielkich drzwi będą się pysznić ogromne wrota.
Godebskiego z Austerią
Na razie wszystkie otwory okienne budynku przesłaniają płachty plastiku chroniąc wnętrze
przed opadami deszczu lub śniegu. Tynki zewnętrzne, choć wymagają jeszcze wielu zabiegów,
na dużej części budynku już są i chronią stare mury.
Piwnice pogłębiono do głębokości dwóch i pół metra i teraz pracownicy kładą w nich podwylewki. W niedalekiej
przyszłości tu właśnie znajdzie się kotłownia. W całym budynku zakładana jest instalacja elektryczna.
Na parterze część sal jest już otynkowana, a tam gdzie jeszcze tynków nie ma, ściany są przygotowane do tynkowania
betonową narzutką, od której pociemniały wnętrza. Dawne przejścia zamurowane dzisiaj, zaznaczono tworząc nisze.
Ślady po kominkach i piecach utrwalono pozostawiając w tych miejscach fragmenty ścian bez tynku. W tej części króluje pomieszczenie, w którym pasażerowie wysiadali z dyliżansu i udawali się do pokojów gościnnych lub restauracji.
Układ pomieszczeń na piętrze stanowi replikę parteru. Pośrodku jest wielka sala, po jej stronach wydzielono wiele
niewielkich pokoi. Dopiero na strychu widać, jak rozległa jest Austeria – powierzchnia podłogi to 300 mkw. Przez okna
umieszczone w połaciach dachu i mansardach przestrzeń strychu jest porządnie doświetlona. Mocne wrażenie robią
potężne belki, słupy i krokwie wiązań dachowych. Dwa wielkie kominy z pełnej czerwonej
cegły wyznaczają środek pomieszczenia. Niedługo znaczna część drewnianych wiązań zniknie
pod warstwami ocieplenia i gipsowego tynku. Na dachu dekarze układają pokrycie z czerwonej dachówki.
Tak jak napisałem na wstępie każdy tydzień przynosi zmiany, bo z każdym dniem Austeria
pięknieje. Prawdopodobnie w chwili gdy ta relacja dotrze do państwa rąk, cały dach naszego
zabytku będzie czerwonej barwy.

300 metrowy strych z ceglanymi kominami

Główna sala na piętrze

Przejścia o łukowatych sklepieniach

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągów w gminie Raszyn powoli zmierza ku końcowi, choć 10 lat temu wydawało się to
niemożliwe. I pewnie trwało by znacznie dłużej, gdyby nie dofinansowanie z unijnych programów. Poniżej zamieszczam podsumowanie dotyczące ilości kilometrów i kwot wydatkowanych w kolejnych kadencjach samorządu.
•• W
 kadencji 2006-2010 zmodernizowano oczyszczalnię w Falentach i wykonano 19,24 km kanalizacji sanitarnej. Koszt inwestycji – 31 582 071 zł
•• W kadencjach 2010 – 2018 wykonano 98,35 km kanalizacji sanitarnej za kwotę 72 169 443 zł
Koszt 1 km kanalizacji sanitarnej do końca roku 2010 kosztował 962 990 zł, a w latach 2011-2018 – 733 802 zł .
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Front komisariatu od Nadrzecznej

Garaże

Komisariat Policji w Raszynie
Budynek komisariatu policji w Raszynie jest już pod dachem, najintensywniejsze prace przeniosły się do środka. Z zewnątrz przygotowywane jest pokrycie dachu. Robotnicy tynkują kominy.
Jeśli pogoda będzie sprzyjać dach będzie gotowy za miesiąc. Pozostaje dokończyć układanie
Otynkowana klatka schodowa
ociepleń na ściany i otynkować. Ale z tym trzeba zaczekać na cieplejsze dni. Już teraz budynek
komendy prezentuje się okazale.
W środku układane są instalacje centralnego ogrzewania, elektryczna, wodno kanalizacyjna i wentylacja. Trudno się połapać w plątaninie rur i przewodów. Na podłogach położone są warstwy twardego, niebieskiego styropianu, które niedługo
pokryje wylewka posadzki. Na piętrze i klatce schodowej prowadzącej na poddasze nałożono tynk na ściany i sufity.
W garażach zamontowano drzwi. Czeka jeszcze wykończenie dachu i tynkowanie. Postęp prac wskazuje na to, że komisariat będzie gotowa pod koniec bieżącego roku.
Budowa Komisariatu Policji cieszy tym bardziej, że samorząd Gminy Raszyn starał się o jej rozpoczęcie przez wiele lat,
rezerwując co roku w budżecie gminy kwoty od 1,5 do 2 mln na wsparcie takiej inwestycji. Niestety z roku na rok Komenda
Stołeczna policji ją przesuwała na przyszłość. W zeszłym roku jednak prace ruszyły, a teraz
nabrały tępa.
Warto wspomnieć, że pomimo sporego obciążenia kosztami innych wielkich inwestycji gmina
Raszyn przeznaczy 1,5 mln na wsparcie budowy komisariatu, które obok pieniędzy wpłacanych
na dodatkowe etaty biurowe, patrole ponad normatywne i zakup samochodów stanowią istotny
wkład samorządu Gminy Raszyn w utrzymanie bezpieczeństwa na swoim terenie.

Komisariat częściowo ocieplony

Komisariat za ogrodzeniem

Styropian i centralne ogrzewanie

Odwodnienie w ulicy Starzyńskiego
Pod koniec listopada ubiegłego roku Zarząd powiatu pruszkowskiego podpisał umowę na budowę kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawidach Bankowych z firmą Instal – Nika z Warszawy, a na początku roku bieżącego budowa ruszyła. Zgodnie z przyjętą umową ma kosztować ok 3,9 mln złotych. Potrwa do końca lutego. W ulicy Starzyńskiego wybudowany zostanie 850
metrowy odcinek kanału deszczowego wraz z wpustami, a po zakończeniu prac kanalizacyjnych wykonawca odtworzy nawierzchnię.
Od początku budowa wzbudza mieszane uczucia. Mieszkańcy domów wzdłuż ulicy Starzyńskiego mimo niedogodności są przyjęli
fakt u ulgą, bo nareszcie będzie można korzystać po deszczu z chodnika wzdłuż ulicy. Głosy niezadowolenia dochodzą od kierowców
spoza gminy, dla których ulica Starzyńskiego stanowi dogodny skrót do Warszawy. Odcinek na którym odbywa się
budowa, między ulicą Miklaszewskiego
a Warszawską trzeba objeżdżać przez
Miklaszewskiego i Długą. Na wąskiej
ulicy Miklaszewskiego wprowadzono
ruch naprzemienny, dlatego w godzinach
szczytu tworzą się korki. Te trudności stanowią przedsmak tego, co będzie się tu
działo gdy ruszy budowa S-7.
Samochody przejeżdżają bokiem, po chodniku

Ul. Starzynskiego rozkopana wzdłuż i wszerz
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KLUB SENIORA „Brzoza”
w FALENTACH – 10 LAT ISTNIENIA

6 stycznia, w święto Trzech Króli, jak co
roku odbyły się rocznicowe obchody
powołania Klubu Seniora „Brzoza”
w Falentach. Tym razem rocznica była
szczególna, bo 10. Zgodnie ze zwyczajem
spotkanie rozpoczęły kolędy i pastorałki
wykonane na
�����������������������������
pianinie przez grupę dziecięco-młodzieżową, przygotowaną przez
maestro Piotra Piskorza.
Na wstępie dyrektor CKR Mariusz Smolicha przypomniał historię: najpierw było
Koło Seniorów przy Klubie w Raszynie,
a od 2012 r. – samodzielny Klub. Od 10 lat
niezmiennie działa zarząd w jednolitym
składzie, pod przewodnictwem pani Zyty
Stąpel, co świadczy o zgodzie panującej
Klubie. Jego funkcjonowanie obejmuje
wycieczki Śladami Historii do ciekawych
miejscowości i wyjazdy do teatrów, a na
miejscu w Falentach organizowane są 6‑7
w roku imprezy cykliczne, zajęcia sportowe i hobbystyczne. Cykliczne spotkania

Pani Zyta Stąpel – Przewodnicząca Klubu Seniora
Brzoza w Falentach, fot. J. Kaiper

12

Wspólna kolęda wszystkich zespołów, fot. J. Kaiper

Wójt Andrzej Zareba składa życzenia, fot. J. Kaiper

uwypuklają zwyczaje narodowe, regionalne oraz tradycje stołu polskiego. Pan
dyrektor Smolicha podkreślił, iż tematycznym przygotowaniem wyjazdów
i imprez zajmuje się pani Zyta, która prezentuje krótkie wykłady o historii miejsca
i okolicy, o ludziach związanych z danym
terenem, o ciekawostkach przyrodniczych oraz o miejscach kultu religijnego
z danego terenu. Wymaga to wprawdzie
dość czasochłonnego przygotowania,
w efekcie jednak uczula uczestników
wycieczki i inspiruje pytania do przewodnika. Omawiane są zwyczaje świąteczne
i okazjonalne, w tym również kulinaria.
Następnie wysłuchaliśmy krótkiego
sprawozdania pani Zyty z działalności
Klubu. Było o zwiedzeniu 64 miejscowości, w tym 15 miejsc kultu religijnego
różnych wyznań, 8 twierdz wojskowych,
10 parków i ogrodów oraz 8 cmentarzy
warszawskich, traktowanych jako swoiste parki i zabytki architektury sepulkralnej. Na licznych cyklicznych wieczorach
omawiano polskie zwyczaje szlacheckie, mieszczańskie i włościańskie. Zwracano uwagę na tradycyjne potrawy polskie. Zorganizowano liczne konkursy na
ciasta, sałatki i inne przysmaki z różnych
regionów Polski. Jeden z wieczorów był
poświęcony Oskarowi Kolbergowi, słynnemu etnografowi i zbieraczowi muzyki
ludowej.
W swoim wystąpieniu pani Zyta złożyła podziękowania – pani Swietłanie
Żarczyńskiej, która przez kilka lat była
animatorem kultury w Falentach, panu
Edmundowi Kani za umilanie spotkań

stosownymi do danej sytuacji recytacjami
wierszy oraz pani Korduli Gryglak, która
wspólnie z mężem Janem pełni w Klubie rolę „ministra kultury”, zajmując się
wyjazdami do teatrów. Kolejne podziękowania skierowane były do Zarządu Klubu,
Gminy, CKR, licznych darczyńców, w tym
dla państwa Gromków. Kończąc swoje
wystąpienie usłyszeliśmy jeszcze jedno
swoiste podziękowanie:
Boże mój i Panie! Przyjmij dziękczynienie od
małej Zytki.
Dziękuję Ci Boże za wszystko co dałeś, za
zdrowie i siłę,
za to, że mi się chciało chcieć,
za to, że mnie otoczyłeś życzliwymi ludźmi.
Czuwaj nad mani. A tym, którzy odeszli daj
spokój wieczny. Amen
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Publiczność wypełniająca szczelnie salę
nagrodziła panią Zytę Stąpel owacją na
stojąco za Jej wieloletni trud i piękną
modlitwę, po czym nastąpiły gratulacje i podziękowania – kwiaty, okolicznościowe grawerowane statuetki, słodycze
i wiele innych stosownych drobiazgów.
Na zakończenie Ksiądz Prałat Zdzisław
Karaś udzielił zebranym błogosławieństwa. I jak nakazuje zwyczaj świąteczny –
usłyszeliśmy koncert kolęd w wykonaniu
zespołów: „Seniorki”, „Rybianie” i „Barwy
Jesieni” i Fal-Canto, przygotowanych przez
p. Edytę Ciechomską i p. Piotra Piskorza i p. Michała Śniadowskiego. Podano
wspaniały tort, dzieło mistrza Kazimierza
Bały oraz biały i różowy szampan.
Jacek Kaiper

CENTRUM KULTURY RASZYN

Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności Panu
Wójtowi Andrzejowi Zarębie za to, że
przez te 10 lat wspierał Klub osobiście.
Dziękuję Panu Dyrektorowi Mariuszowi
Smolisze i całemu zespołowi CKR za
pomoc w organizacji tej uroczystości i za
wielką życzliwość. W tym miejscu pragnę
podziękować poprzedniej organizacji,

czyli Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w osobach Pań Marii Gajek (za adres)
i Elżbiecie Kuczara.
Serdeczne słowa kieruję do naszych
Falenckich działaczy – Pana Sławka
Ostrzyżka, Kazimierza Choromańskiego,
Sławomira Gajewskiego i Pani Bożenki
Kąckiej, a także do Państwa Lidii i Jacka
Gromków za materialną pomoc w funkcjonowaniu Klubu. Moje słowa uznania
kieruję do zespołu Filii CKR w Falentach

Bardzo gorąco dziękuję za słowa uznania dla „trochę innego” Klubu: Paniom
Basi Turek, Jadzi Senator i Eli Ostowskiej –
Niedbalskiej oraz dla ich poprzedniczek –
Basi Wiśnik i Ali Sondel, które wprowadzały mnie w arkana klubowe. Dziękuję
za prezenty rzeczowe dla Klubu, a także
za wszystkie kwiaty i słodycze.
Z ogromną wdzięcznością
i wzruszeniem, Zyta Stąpel

Cuda muzyczne w Kościele w Raszynie
czyli Koncert kolęd „Ogłaszamy dziś nowinę”

12 stycznia w kościele pod wezwaniem
świętego Szczepana w Raszynie odbył
się niezwykły koncert zorganizowany
przez Centrum Kultury Raszyn, w którym zabrzmiały kolędy z różnych epok –
od renesansu po współczesność, z wielu
krajów: między innymi z Polski, Francji,
Anglii, Czech. Wystąpiło bardzo wielu
wykonawców:
– chór dziecięcy Animato ze Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Łazach
– laureat wielu prestiżowych konkursów,
występujący w najlepszych salach koncertowych w Polsce, założony i prowadzony
przez Olivię Kaczyńską.
– chór Effatha z kościoła pod wezwaniem
świętego Szczepana w Raszynie, prowadzony przez Olivię i Pawła Kaczyńskich,
– Zespół Instrumentów Dawnych Ars
Nova, prowadzony przez Krzysztofa

Owczynika, który zagrał w strojach renesansowych na kopiach instrumentów
dawnych między innymi fideli, gambie,
skrzypcach renesansowych, krzywule,
krumhornie i harfie haczykowej.
– tancerze Joanna Lichorowicz i Sławomir
Greś prezentujący się w strojach średniowiecznych, renesansowych i kontuszowych, którzy zatańczyli między innymi
poloneza, niosąc świecę – symbol pokoju,
– sopranistka Dagmara Barna, śpiewaczka operowa, laureatka wielu międzynarodowych konkursów.
Koncertem dyrygowała Olivia Kaczyńska,
a akompaniamenty organowe wykonał
Paweł Kaczyński. Wieczór poprowadziła
niezrównana Malina Sarnowska przez
wiele lat współpracująca z Filharmonią
Narodową, a od niedawna z Sinfonią
Varsovią. Koncert bardzo spodobał się

publiczności, która nagrodziła wykonawców owacjami na stojąco.

Paweł Kaczyński

Od redakcji
Pan Paweł Kaczyński skromnie napisał:”zabrzmiały kolędy z różnych epok”. Jak one
zabrzmiały! To był niezapomniany wieczór
poświęcony kulturze polskiej. Przez zestawienie różnych form; muzyki, pieśni wykonanych przez znakomity sopran, pieśni chóralnych i fascynujące prowadzenie, dwie godziny
jego trwania przeszły niezauważenie. Dodać
należy, że poziom artystyczny najwyższej
klasy stworzył dodatkową jakość. Wszystkie
te cuda obejrzeliśmy w raszyńskim kościele
i mam nadzieję, że przynajmniej raz do roku
organizatorzy i artyści pozwolą nam wziąć
udział w podobnej uczcie duchowej.
Jacek Kaiper
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO I PIŁKARZYKÓW
O Puchar Wójta Gminy Raszyn
W pierwszą sobotę 2019 roku Świetlik
zapełnił się miłośnikami tenisa stołowego i Piłkarzyków. W organizację zawodów, tradycyjnie włączyło się Raszyńskie
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
klub ARKA, fundując nagrody rzeczowe
i poczęstunek, za co serdecznie dziękuję.
W rozgrywkach wzięło udział 29 graczy, a zwycięskie trofea otrzymali osoby
podane w poniższej tabeli.
TENIS STOŁOWY DZIECI

Udział pięciu pań: Moniki Niedziółki,
Małgorzaty Wysockiej, Doroty Kozickiej,
Joanny Gala i Aleksandry Jończyk, świadczący o coraz większym zainteresowaniu
płci pięknej grą, spowodował, że w kolejnym turnieju zostanie wyodrębniona
kategoria: Kobiety.
Na zakończenie Wójt Andrzej Zaręba
i instruktor Dariusz Murawski wręczyli
zwycięzcom puchary, nagrody rzeczowe,
TENIS STOŁOWY OPEN

a wszystkim uczestnikom – dyplomy.
Kolejny Turniej odbędzie się wiosną.
Zapraszamy mieszkańców gminy Raszyn
do udziału w szlifowaniu umiejętności
gry w obydwu dyscyplinach, które prowadzone są w Świetlicy poniedziałki i piątki
po południu.

Małgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

TENIS STOŁOWY MŁODZIEŻ

TURNIEJ PIŁKARZYKÓW

I MIEJSCE

Karol KUCZORA

Artur KASPRZAK

Divit AMARNANI

Marcin KUCZORA, Karol KUCZORA

II MIEJSCE

Piotr CEGIEŁKA

Arkadiusz GRZEGORZEWSKI

Khwab GIANCHANDANI   

Divit AMARNANI, Andrzej GÓRECKI

III MIEJSCE

Prince KEWLANI

Krystian KOWALCZYK

Jakub PŁASZCZYŃSKI

Filip PROJS, Aleksander KŁOPOCKI

Uczestnicy Turniejów, fot. M. Kucharski

KOLĘDY I PASTORAŁKI – znane i nieznane, Rybie 2019
12 stycznia 2019 roku po raz trzeci w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
odbył się niezwykły koncert w wykonaniu zespołów seniorów z Gminy Raszyn:
Rybian, Seniorek, Barw Jesieni i Fal Canto,
wprowadzający uczestników w przepiękny świat kolęd i pastorałek. Pamiątką
tegorocznego spotkania jest świetlikowe
wydawnictwo – śpiewnik z utworami
wykonanymi w tym roku przez artystów, zaprojektowany przez Aleksandrę
Kaiper Miszułowicz. Zbiór kolęd i pastorałek zawartych w śpiewniku jest mały,

skromny, ale wielki duchem. Splatają się
w nim utwory powszechnie śpiewane,
stare i współczesne, z pieśniami mniej
znanymi, ale równie pięknymi. Nuty
i słowa wyciągnięte ze starych kufrów, czy
napisane współcześnie, pokazują bogactwo naszej kolędowej tradycji. Pokazują
też, że jest ona żywa i bardzo nam bliska.
Śpiewnikiem, świadectwem koncertu
w wykonaniu zespołów raszyńskich
Seniorów, Świetlica Środowiskowa „Świetlk” w Rybiu dołożyła swoją cegiełkę do
utrwalania tradycji kolędowania. Wyboru

Rybianie, fot. M. Kaiper
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Seniorki, fot. M. Kaiper

utworów dokonali nasi wspaniali instruktorzy: Pani Edyta Ciechomska, Pan Piotr
Piskorz i Pan Michał Śniadowski, którzy
sięgnęli do starych szaf i kufrów oraz biurek swoich przyjaciół, skąd wydobyli na
światło dzienne utwory mniej znane, ale,
równie wspaniałe. Spotkanie było bardzo
udane, za co wykonawcom i instruktorom
serdecznie dziękuję.
Małgorzata Kaiper,
Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Rybiu

Barwy Jesieni, fot. M. Kaiper

INTEGRACJA W PRZEDSZKOLU POD TOPOLĄ

Nasz cel – INTEGRACJA!
„Jeżeli otrzymałeś czegoś więcej niż inni,
w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień,
energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa,
harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi
szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby
wiele ofiarować innym…”
Albert Schweitzer
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie
od 2005 roku prowadzi oddziały integracyjne, zapewniając edukację przedszkolną także dzieciom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Jest to przedmiot naszej szczególnej troski i dumy.
Staramy się tworzyć optymalne warunki
do rozwoju, zdobywania doświadczeń,
edukacji, kształtowania samodzielności
dzieciom z wyzwaniami rozwojowymi.
To ogromna odpowiedzialność. Dlatego
działając wielotorowo staramy się jak najpełniej wykorzystywać nasze zasoby.

Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka

Jednym z zespołów specjalistycznych działających od marca 2014 roku
w naszym Przedszkolu jest zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
WWRD to system oddziaływań profilaktycznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, skierowanych do dziecka
z nieprawidłowościami w rozwoju psychoruchowym i jego rodziny. Adekwatnie do potrzeb rozwojowych obejmujemy wsparciem i pomocą specjalistyczną
także dzieci, które na co dzień nie uczęszczają do naszego przedszkola.

Praca zespołowa

W naszym przedszkolu bardzo cenimy
sobie pracę zespołową. W kontekście
pracy z dzieckiem z wyzwaniami rozwojowymi praca zespołowa i współpraca nabierają szczególnego znaczenia.
Wspólnie, czyli nauczyciel – wychowawca, pedagog specjalny, psycholog,
neurologopeda, logopeda, terapeuta
SI wraz z rodzicami oceniamy potencjał rozwojowy dziecka, określamy jego
zasoby, ale również trudności i deficyty
oraz wyznaczamy indywidulane cele
terapeutyczne, które każdy z nas skrupulatnie realizuje z możliwością codziennej
wymiany informacji i spostrzeżeń.

Gabinet do terapii Integracji Sensorycznej

Szeroka oferta
działań terapeutycznych

Jesteśmy placówką, prowadząca wiele
działań specjalistycznych: terapię
pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, neurologopedyczną, Integrację Sensoryczną, Trening Umiejętności
Społecznych, dogoterapię, zajęcia prowadzone w Sali Doświadczania Świata.
Nasze gabinety terapeutyczne są doskonale wyposażone w pomoce i sprzęty.
Dzięki aktywności Stowarzyszenia „Skrzydła Topoli” działającego przy przedszkolu
powstała Sala Doświadczania Świata,
czyli gabinet terapeutyczny wyposażony
w urządzenia dające szeroką ofertę bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, zapachowych, kinestetycznych.
Rozpoczęliśmy także działania, na rzecz
stworzenia „Ogrodu Zmysłów i Żywiołów”.

Terapia Metodą Tomatisa®
oraz wykorzystanie słuchawek
Forbrain®

Sala Doświadczania Świata

Od września prowadzimy innowacyjną terapię Metodą Tomatisa® oraz

Terapia Metodą Tomatisa

trening słuchowo-głosowy z wykorzystaniem słuchawek Forbrain®. Są to
nowoczesne i sprawdzone rozwiązania
technologiczne, wspomagające terapię logopedyczną, neurologopedyczną
i pedagogiczną.
– Metoda Tomatisa®, terapia mająca
na celu poprawę procesów przetwarzania słuchowego, pozytywnie wpływa
na komunikacje dziecka z otoczeniem.
– Słuchawki Forbrain® – urządzenie do
treningu słuchowo-głosowego, wyposażone w mikrofon oraz dynamiczny filtr,
które poprawiają odbiór własnego głosu,
pomagają mózgowi w lepszym przetwarzaniu informacji zmysłowych. Zastosowanie tych metod przynosi pozytywne
efekty u dzieci z problemami koncentracji uwagi, dysleksją, w przypadku zaburzeń artykulacji.

Nasze sukcesy

Nasze sukcesy? Sukcesem „Topoli” są
przede wszystkim nasi podopieczni,
którzy każdego dnia zdobywają nowe
umiejętności i są żywym dowodem na to,
że nasz cel – integracja – to dobry i właściwy wybór! Dajemy szansę wspólnego
przebywania, wychowania, zabawy i uczenia się wszystkim dzieciom, również tym,
u których pojawiają się deficyty w różnych
sferach funkcjonowania. Dzieci obserwując odmienność swoich koleżanek i kolegów dowiadują się, że nie musi być ona
przeszkodą w dążeniu do celu, kształtują w sobie empatię oraz akceptację
dla ograniczeń rówieśników.
Agnieszka Okła-Barwicka neurologopeda,
terapeuta Metody Tomatisa®
w Przedszkolu „Pod Topolą”
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WIGILIA W STUMILOWYM LESIE

BOŻONARODZENIOWE TRADYCJE W PRZEDSZKOLU NR 2
„W STUMILOWYM LESIE”
Grudzień dla nas dorosłych to czas pośpiechu i gorączkowej
krzątaniny. Zabiegani, zaaferowani, jesteśmy zajęci świątecznymi porządkami i sprawunkami. A przecież grudzień to przede
wszystkim czas oczekiwania. Wyglądamy Świąt Bożego Narodzenia – dni wypełnionych rodzinnymi spotkaniami, wspólnym
kolędowaniem, pełnych serdecznych słów, dzielonych razem
z opłatkiem.
Nikt jednak nie wypatruje świąt bardziej niecierpliwie niż
dzieci. Dlatego w naszym przedszkolu staraliśmy się, aby przygotowania do nich czynić radośnie, z werwą, wprowadzając
przedszkolaki w świat bożonarodzeniowych symboli, zwyczajów
i tradycji. Dzieci wykonały kalendarze adwentowe, zapoznając
się jednocześnie ze znaczeniem adwentu. Zrobiły przepiękne
bombki i łańcuchy, ozdabiając nimi choinki. Okolicznościowe
prace plastyczne udekorowały całe przedszkole. Oczywiście
dla dzieci najbardziej emocjonujące było spotkanie ze Świętym Mikołajem. Jak co roku niezwykle cieszyły się z jego wizyty
i z prezentów, które przyniósł.
W tworzeniu świątecznej atmosfery pomagali rodzice –
w ramach warsztatów robiąc wraz ze swoimi pociechami świąteczne ozdoby. Potem w salach zorganizowaliśmy poczęstunek
wigilijny – cudownie pachniały korzenne przyprawy i pomarańcze, światełka i bombki migotały, rozbrzmiewały dźwięki kolęd,
uwagę przyciągała przedszkolna szopka. Mamy nadzieję, że te
wspomnienia pozostaną w dziecięcej pamięci i w przyszłości
będą inspiracją w dorosłym życiu.
W tegoroczne przygotowania włączyliśmy działania związane z realizacją projektu „Dzień Dobrego Słowa”. Szczególną
uwagę poświęciliśmy świątecznym życzeniom – rodzice pisali
je na papierowych bombkach i przyczepiali do makiety choinki.
Z kolei dzieci dużo pracy włożyły w wykonanie świątecznych kartek i prezentów, które wraz z wychowawczyniami zaniosły do

wielu raszyńskich instytucji i firm.
Jak co roku najważniejszym grudniowym wydarzeniem były
jasełka wystawiane przez dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Tegoroczne występy miały zróżnicowaną formę: od tradycyjnych inscenizacji, takich jak „Maleńka miłość”, „Dziewczynka
z zapałkami”, po nowoczesną – „Gdzie jesteś gwiazdeczko?”.
Przedszkolaki wystąpiły w pięknych strojach Maryi i Józefa,
aniołów, pastuszków i Trzech Króli na tle białych świątecznych
dekoracji. Ogromnie przejęte deklamowały oraz śpiewały kolędy
i pastorałki, zaś ich występy oglądali zachwyceni rodzice, rodzeństwo, babcie i dziadkowie. Z uśmiechem i życzliwością jasełka
oglądali również nasi wspaniali goście: Wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba, radni pani Elżbieta Kuczara i pan Sławomir
Ostrzyżek oraz proboszcz parafii Rybie Dominik Koperski.
Wzruszającą atmosferę podczas jasełek stworzyły również
życzenia, które składaliśmy sobie nawzajem. Słowa pełne serdeczności i refleksji do zebranych skierowali Wójt Gminy Raszyn
pan Andrzej Zaręba, ksiądz proboszcz Dominik Koperski oraz
dyrektor przedszkola Magdalena Kołakowska. Świątecznymi
życzeniami obdarowały nas także dzieci:
W sercach – radosnego pokoju,
W domach – świątecznego nastroju,
A od bliskich – prezentów na rok cały,
W ustach – by dźwięki kolęd rozbrzmiewały,
Na stole – sianka i opłatka białego,
Na święta – zdrowia i radości oraz szczęśliwego roku nowego.
I my także życzymy czytelnikom Kuriera Raszyńskiego
oraz mieszkańcom gminy Raszyn wszystkiego najlepszego
w Nowym Roku.

Jolanta Adamska, logopeda w Przedszkolu Nr 2 „W Stumilowym Lesie”

Maleństwa, fot. arch. przedszk.

Mądre Sowy rozpoczeły jasełka, fot. arch. przedszk.
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Skrzaty ze Spokojnej, fot. arch. przedszk.

Puchatki szukają gwiazdki, fot. arch. przedszk.

Nasi wspaniali goście, fot. arch. przedszk.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

biblioteki, są częścią pracy dyplomowej
Artystki i będzie je można oglądać do
końca lutego 2019 r. Kuratorem wystawy
jest Elżbieta Kuczara, członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków. Honorowy patronat nad wystawą objęła Rada
Gminy Raszyn. Serdecznie zapraszamy –
wstęp wolny!

PIĄTE SPOTKANIE
KLUBU MAM

WOKÓŁ DEKALOGU /
PEJZAŻ
5 lutego o 18:00 w raszyńskiej bibliotece
odbędzie się wernisaż wystawy „Wokół
Dekalogu / Pejzaż” autorstwa Jolanty
Mikuły, absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zajmującej się malarstwem
sztalugowym, na jedwabiu i innych
podłożach, a także kolażem, asamblażem, linorytem i fotografią. Prace malarskie, prezentowane na wystawie w holu

W nowym roku wracamy z warsztatami
dla rodziców – tym razem zapraszamy
na spotkanie wokół integracji sensorycznej małych dzieci. W trakcie warsztatu
dowiesz się, co może powodować zaburzenia integracji sensorycznej, jak się
mogą przejawiać u małych dzieci i jakie
mogą być ich konsekwencje, jak wspierać rozwój niemowląt i małych dzieci
w oparciu o metodę integracji sensorycznej, jakie zabawy i aktywności wpływają na prawidłowy rozwój dziecka.
Warsztaty będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2019, godz. 11-13, w czytelni biblioteki, ul. Poniatowskiego 20.
Poprowadzi je Marta Kaczmarek, certyfikowana trenerka SMYKO-MULTISENSORYKI®, terapeutka i diagnosta SI. Zapraszamy rodziców oczekujących na dziecko
oraz mających dzieci w wieku 0-3 lata.
Zapisy e-mailowo (info@bibliotekaraszyn.pl) lub telefonicznie (22 7200381).

W zgłoszeniach prosimy podać adres
e-mailowy i/lub numer telefonu. Liczba
miejsc jest ograniczona! Uczestników
z dziećmi prosimy o zabranie kocyków.
Udział bezpłatny.

WARSZTATY
Z PHOTONAMI
15 lutego o 17:30 w czytelni biblioteki
odbędą się wyjątkowe warsztaty z Photonami, interaktywnymi polskimi robotami edukacyjnymi, które poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią
doświadczenia i eksperymenty wprowadzają dzieci w świat nowych technologii.
Do uczestnictwa zapraszamy młodzież
w wieku 8-12 lat. Chętni mogą się zapisywać telefonicznie 22 720 03 81 oraz
e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl.
W zgłoszeniach prosimy podać adres
e-mailowy i/lub numer telefonu. Udział
w warsztatach jest bezpłatny. Liczba
miejsc ograniczona! Warsztaty poprowadzi Emilia Grabowska, pedagog, edukatorka, Mobilna Doradczyni Sektora
3.0. Trzy roboty Photon z akcesoriami
i matą Magic Dongle, trzy tablety Huawei
MediaPad T3 i trzy zestawy gier edukacyjnych Scottie Go! Raszyńska biblioteka
otrzymała w ramach projektu Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
„Koduj w bibliotece – II edycja”.
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CENTRUM SPORTU RASZYN

SPORTOWE PODSUMOWANIE 2018 roku.
Centrum Sportu Raszyn
Sport i rekreacja powinny być nieodzownym elementem życia wszystkich mieszkańców, począwszy od kilkulatków, a skończywszy na naszych seniorach. Z tego punktu
widzenia rok 2018 dla raszyńskiego sportu był wyjątkowy. Dokonał się w nim swoisty
przełom w gminnym samorządzie.

POWOŁANIE
CENTRUM SPORTU RASZYN

Piszę to jako dyrektor GOS zaangażowany od początku w dokonujące się
przemiany. Był to dla nas rok bardzo pracowity. Do końca września Gminny Ośrodek Sportu realizował zadania statutowe
w oparciu o istniejącą bazę sportową,
czyli basen, boisko Orlik, boisko Wronik
i park jordanowski. W tym samym czasie
moja uwaga była skupiona na zakończeniu budowy wielofunkcyjnej hali sportowej, długo wyczekiwanej inwestycji
w Gminie Raszyn. Od stycznia do września 2018 roku wraz z Wójtem Gminy
Raszyn panem Andrzejem Zarębą, jego
zastępcą panem Michałem Kucharskim,
oddelegowanym zespołem pracowników
Urzędu Gminy, przy współpracy z Polskimi Związkami Sportowymi i Ministerstwem Sportu i Turystyki, pod bacznym
okiem Rady Gminy Raszyn z Przewodniczącym Rady panem Dariuszem Marcinkowskim, zamykaliśmy tą inwestycję. We
wrześniu ostatecznie została także podjęta decyzja o zmianie nazwy jednostki.
Powstało wtedy CENTRUM SPORTU
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RASZYN. Nową halę sportową otworzyliśmy już jako element tego Centrum.
Istniejąca dziś baza sportowa w Gminie
Raszyn to niespełnione marzenie wielu
gmin i wielu samorządów.
Dla mnie i moich pracowników
miniony rok to było wielkie wyzwanie
związane z odbiorem nowego obiektu,
wprowadzeniem procedur, zarządzeń,
uchwał, zasad funkcjonowania. Jednocześnie musieliśmy opracować nową ofertę
dla klientów wewnętrznych, zewnętrznych, firm, szkół i klubów sportowych,
nowe grafiki, harmonogramy współpracy,
zajęcia sportowe i rekreacyjne. Dobrze
przemyślana i konkurencyjna oferta
cenowa to był nasz priorytet. Duży nacisk
położyłam na realizację i wykonanie założonego na 2018 budżetu działającego
jeszcze Gminnego Ośrodka Sportu, który
zrealizowaliśmy na poziomie 1 665 865 zł.,
dzięki szerokiej ofercie zajęć oraz maksymalnemu wykorzystaniu infrastruktury
sportowej w godzinach 6:00 – 22:00.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE

Budowa hali sportowej nie wyczerpała
potrzeby inwestowania w CSR. Pod koniec
2018 roku zakupiliśmy, obciążając kwota
kilkunastu tysięcy budżet, nowe bramki
na Stadion im. K. Jedynaka oraz trzy
wiaty, niezbędne do rozgrywek ligowych dla lokalnych Klubów Sportowych.
Wykonaliśmy również nowy projekt placu
zabaw w Parku Jordanowskim, który
uwzględnia podział placu zabaw na kilka
stref dostosowanych do wieku użytkownika, tartanowe podłoże oraz tematyczne
urządzenia. W 2019 roku czeka nas spora
inwestycja na basenie związana z częściowym remontem dachu oraz zakupem i montażem paneli dźwiękochłonnych na sufit wewnątrz pływalni. Musimy
kupić traktor, niezbędny do pielęgnacji
boisk w okresie letnim i zimowym ponieważ poprzedni nie nadaje się do użytku.

WYKORZYSTANIE NOWEJ HALI

Przejęcie przez Centrum Sportu Raszyn
nowej hali wielofunkcyjnej wymusiło
na nas zmianę struktury organizacyjnej
oraz cyklu dotychczasowej pracy całego
zespołu ponieważ nowy obiekt pracuje 7
dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do
23:00. Z hali korzystają raszyńskie szkoły,
kluby sportowe, poszczególne sekcje

CENTRUM SPORTU RASZYN

oraz mieszkańcy. Największym zainteresowaniem cieszą się: hala główna,
w szczególności wykorzystywana przez
sympatyków piłki halowej oraz siatkowej, w pełni wyposażona siłownia oraz
sala fitness. Zauważyliśmy także progres w wykorzystaniu sali ciężarów i sali
boksu, a to oznacza, że KS Raszyn robi
„dobrą robotę” i te sekcje zapełniają się
kolejnymi sportowcami.
Hala budzi duże zainteresowanie
zewnętrznych podmiotów, federacji
oraz Polskich Związków Sportowych
organizowaniem w niej imprez sportowych o zasięgu krajowym i europejskich.
Nawiązaliśmy też współpracę z drużyną
niepełnosprawnych, którzy jeżdżą na specjalnych, sportowych wózkach inwalidzkich. To stowarzyszenie także będzie
odbywać treningi w naszej hali. Cieszę
się, że znajdą oni u nas miejsce dla siebie
i swoich pasji.
Jesteśmy już po organizacji pierwszej,
w historii Raszyna, wielkiej i spektakularnej imprezy masowej, jaką była Gala
Babilon MMA z transmisją przez Polsat
Sport w skali 4,5 godziny. Dzięki temu
wydarzeniu o Raszynie mówiła cała
Polska. Organizacja imprez masowych
zgodnie z Ustawą to już nie lada wyzwanie. Ale właśnie na takie imprezy w 2019

roku położę nacisk. Dziś negocjuję z czterema Polskimi Związkami Sportowymi
siatkówki, podnoszenia ciężarów, boksu
i piłki ręcznej oraz trzema federacjami
kickboxingu, karate i skoków na trampolinie w sprawie organizacji imprez na najwyższym poziomie.

C.S.R. położy nacisk na wspieranie Klubów i sekcji sportowych z terenu naszej
Gminy. Dziś otwieramy nową kartę,
na której rozpisujemy nową formułę
współpracy z Klubami. Czeka nas jeszcze
inwestycja w infrastrukturę sportową,
z której skorzystają sekcje piłkarskie
raszyńskich klubów to jest boisko trawiaste oraz boisko boczne pomocnicze, które
chcemy odtworzyć na wiosnę.
Wielką radość sprawia nam zainteresowanie nową siłownią w hali sportowej. W listopadzie mieliśmy 1925

wejść na siłownię, w grudniu 1158 wejść,
a średni czas pobytu Klienta to 1 godz. 36
min. Po nowym roku już widzimy progres
w wejściach indywidualnych, zakupie karnetów CSR oraz wejść na karty Benefit
System, Fit Profit, OK System.
Jeśli chodzi o zajęcia halówki grup
klubów, sekcji oraz tzw. „dzikich drużyn
mieszkańców” mieliśmy 1159 pojedynczych wejść w grudniu, a obłożenie hali
w styczniu wskazuje na pełne jej wykorzystanie w godzinach od 17:00 do 23:00
w tygodniu i mamy już zapotrzebowanie podczas weekendów. Poszerzyliśmy
ofertę i ilość godzin zajęć fitness i dla
seniorów, a teraz pracujemy nad projektem zajęć sportowo-rozwijających dla
najmłodszych, kilkuletnich Raszyniaków.
Sport i rekreacja jest ważnym obszarem życia Raszyna. Kluby sportowe i sek-

cje, raszyński samorząd z Wójtem Gminy
Raszyn panem Andrzejem Zarębą oraz
Przewodniczącym Rady panem Dariuszem Marcinkowskim są zawsze otwarci
na wszelkie formy działań sportowych.
Centrum Sportu Raszyn to nowa wizytówka Raszyna, o którą chcemy bardzo
dbać i rozwijać zgodnie z potrzebami
Mieszkańców, bo dla nich funkcjonujemy.
Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
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Galeria młodego artysty
DZIEŃ BABCI
I DZIADKA
Wyczaruję dla babuni suknię z kropli rosy
Szal z obłoczków, wstążkę z tęczy wplotę jej we włosy.
Babciu, droga babciu, to wszystko dla ciebie
babciu, droga babciu bardzo kocham ciebie.
Namaluję dziadziusiowi rybek pełną rzekę,
Koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.
Dziadku, drogi dziadku, to wszystko dla ciebie
dziadku, drogi dziadku bardzo kocham ciebie.

Przedszkole pod Topolą.
Gabrysia, 6 lat

P. Sękocin. Filip Daszkowski lat 5
fot. arch. przedszk.

Przedszkole pod Topolą.
Oliwier, 7 lat

P. Sękocin. Tosia Lichota lat 5.
Fot. arch. przedszk.

21 stycznia to we wszystkich naszych przedszkolach dzień
szczególny. Dzieci rysują, malują, wycinają. Portrety Babć
i Dziadków wykonane pracowitymi rączkami ich wnuków
najpierw zdobią przedszkola, aby w końcu trafić do tych,
którym są dedykowane. W każdym przedszkolu odbywają się
też niezwykłe spotkania, podczas których dzieci ofiarowują
swoim najbliższym wiersze, piosenki i taniec. To bardzo
wzruszające chwile, które pozwalają babciom, dziadkom
i wnukom cieszyć się wzajemnie sobą.
Przedszkolaczek

Przedszkole pod Topolą, Staś 5 lat

P. Sękocin. Nastka Niedzielak lat 6. Fot. arch. przedszk.

Bajkowe Przedszkole w Dawidach. Fot. arch. przedszk.

Przedszkole pod Topolą, Julia 5 lat

Bajkowe Przedszkole w Dawidach. Fot. arch. przedszk.

Przedszkole pod Topolą, Aleksy 4 lata

Przedszkole pod Topolą, Stanisław 3 lata

P. Sękocin. Pola Zając lat 6. Fot. arch. przedszk.

Przedszkole pod Topolą, Lena 5 lat

