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KURIER

Jeszcze się polskie szkoły nie uporały z reformą wprowadzającą 
gimnazja i „nową maturę”, a już kolejnym zmianom podlegają 
podwaliny systemu – edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

DOKĄD ZMIERZASZ 
PRZEDSZKOLAKU?
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NASI SENIORZY

ROZŚPIEWANI SENIORZY GMINY RASZYN
	 27	lutego	2011	roku	odbyła	się	X	edycja	
Festiwalu	Chórów,	Kabaretów	i	Zespołów	Se-
niora,	organizowana	przez	Dom	Kultury	Zaci-
sze	w	Warszawie.	Jak	co	roku	byli	tam	obecni	
również	nasi	seniorzy,	z	bogatym	i	interesu-
jącym	 repertuarem.	 Jako	pierwszy	wystąpił	
zespół	artystyczny Barwy Jesieni z	Falent,	
prezentując	 szereg	 piosenek	 tradycyjnych	
oraz	 krótki	 skecz	humorystyczny.	Następny	
występ	należał	do	gminnego	Studia Małych 
Form Scenicznych.	Zaprezentowana	przez	
nich	inscenizacja	bajki	o	Czerwonym	Kaptur-
ku	spotkała	się	z	żywą	reakcją	publiczności.	

Została	też	nagrodzona	II Miejscem	w	kate-
gorii	Kabarety.	Z	ciepłym	przyjęciem	spotkały	
się	również	dwa	pozostałe	zespoły	reprezen-
tujące	naszą	Gminę,	czyli	zespół	wokalny	Se-
niorki z	Raszyna	oraz	Rybianie ze	Świetlicy	
Środowiskowej	w	Rybiu.	Seniorki	przedsta-
wiły	 repertuar	składający	się	z	popularnych	
piosenek	 sentymentalnych	 i	 estradowych,	
a	Rybianie	muzyczną	inscenizację	połączoną	
z	recytacją.	Całość	wypadła	naprawdę	świet-
nie!

Zofia Kaiper
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Uśmiech!	Czyli	Panie	z	Barw Jesieni,	©	Z.	Kaiper Rybianie przed	występem,	©	Z.	Kaiper

Czyż nie jest groźny? Wilk	i	Czerwony	Kapturek	w	wykonaniu	
Studium Małych Form Scenicznych z	Falent,	©	A.	Zaręba

Rybiane na	scenie,	©	Z.	Kaiper

Seniorki na	scenie,	©	Z.	Kaiper Rybianki na	widowni,	©	Z.	Kaiper Barwy Jesieni dają	występ!,	©	Z.	Kaiper

Seniorka	przed	próbą,	©	Z.	Kaiper
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DOKĄD ZMIERZASZ PRZEDSZKOLAKU?
	 Jeszcze	 się	 polskie	 szkoły	 nie	 uporały	
z	reformą	wprowadzającą	gimnazja	i	„nową	
maturę”,	a	już	kolejnym	zmianom	podlegają	
podwaliny	systemu	–	edukacja	przedszkolna	
i	wczesnoszkolna.	Ich	istotę	stanowi	obniżenie	
do	5	lat	wieku	dzieci	podlegających	obowiąz-
kowi	nauczania,	 rozpoczęcie	 nauki	 szkolnej	
przez	 6-latki	 i	 zobowiązanie	 samorządów	
do	stworzenia	właściwych	warunków	w	pod-
legających	mu	placówkach.	Mimo	uchwalenia	
noweli	ustawy	przez	Sejm	–	debaty	nad	kształ-
tem	polskiej	edukacji	nadal	trwają.
	 	Jeszcze	tylko	w	najbliższym	roku	szkolnym	
rodzice	mają	możliwość	wyboru:	sześciolatki	
mogą	 trafić	 do	 oddziałów	 przedszkolnych	
lub	do	pierwszej	klasy,	od	przyszłego	będzie	
to	 obowiązkowe.	 MEN	 zachęca	 rodziców,	
aby	 już	od	września	2011	zapisywali	6	 latki	
do	pierwszej	 klasy	 a	w	prasie	 pojawiają	 się	
artykuły	mające	rozwiać	rodzicielskie	obawy.	
Głównym	argumentem	ministerialnych	urzęd-
ników,	powtarzanym	przez	część	dziennikarzy	
jest	fakt,	że	w	2012	r	-	pierwszym	roku	obo-
wiązywania	noweli	w	pełnej	formie,	do	pod-
stawówek	 trafią	 jednocześnie	 dwa	 roczniki	
– ok. 700 tys. maluchów. Co to oznacza? 
Z	uwagi	na	niż	demograficzny	od	20	lat	syste-
matycznie	obniżała	się	ilość	nowych	uczniów	
a	 samorządy	 dostosowywały	 do	 tego	 pla-
cówki.	 Zmniejszano	 ilość	 nauczycieli,	 zamy-
kano	 szkoły,	 obniżano	 liczebność	 klas.	 Nie-
trudno	wyobrazić	sobie	się,	że	wprowadzenie	
jednocześnie	prawie	dwukrotnej	 ilości	dzieci	

oznacza	ścisk	w	klasach,	zajęcia	na	kilka	zmian	
i	duży	 stres,	 zarówno	dla	uczniów	 jak	 i	 ich	
opiekunów.	I	tak	co	roku,	na	każdym	etapie	
ich	szkolnej	edukacji.
	 Jaki	zatem	sens	ma	reforma?	Jak	podaje	
„Rzeczpospolita”	Minister	Oświaty	Katarzyna	
Hall	jest	przekonana,	że	gdy	za	kilkanaście	lat	
były	 sześcioletni	 pierwszoklasista,	 wykształ-
cony	według	nowej	podstawy	programowej,	
trafi	na	studia	czy	na	rynek	pracy,	to	będzie	
do	tego	lepiej	przygotowany.	Ma	temu	służyć	
odpowiednia	konstrukcja	i	starannie	dobrana	
treść	programów	nauczania,	które	połączone	
z	wcześniejszym	objęciem	dzieci	obowiązkiem	
szkolnym,	 pomogą,	 dla	 dobra	 całego	 spo-
łeczeństwa	 i	 gospodarki,	 szybciej	 odkrywać	
talenty	dzieci,	co	z	kolei	uczyni	łatwiejszym	ich	
przyszły	sukces	życiowy.	To	pięknie	brzmiące	
słowa.	Niestety	lektura	„Podstawy	programo-
wej”	opisującej	oczekiwane	osiągnięcia	ucznia	
zawiera	zapisy,	które	są	po	prostu	nierealne	
w	odniesieniu	do	przeciętnego	sześciolatka.	
Wymaga	się	od	niego	już	w	pierwszej	klasie	
umiejętności	pisania	zgodnie	z	zasadami	kali-
grafii	a	zakres	wymagań	jest	na	tyle	obszerny,	
że	narzuca	na	dzieci	konieczność	intensywnej	
pracy	od	początku	nauki.	Czy	da	się	to	pogo-
dzić	 z	naturalną	wśród	dzieci	w	 tym	wieku	
niezdolnością	 do	 dłuższej	 koncentracji	 nad	
jednym	zadaniem	i	ogromną	potrzebą	ruchu?	
W	jaki	sposób	wynikający	z	tych	okoliczności	
stres	 dzieci	 i	 rodziców	 ma	 pomóc	 rozwija-
niu	talentów?	Jak	mają	temu	służyć	przepeł-

nione	klasy,	czy	lekcje	prowadzone	na	zmiany,	
nie	mówiąc	o	utrudnionej	adaptacji	małych	
dzieci	do	dużych	szkół.

	 O co w takim razie chodzi?
	 Zapraszam	do	dyskusji	na	ten	niezwykle	
ważny	 temat.	 Uwagi	 można	 przekazywać	
na	 adres	 kurier@raszyn.pl.	 W	 miarę	 możli-
wości	będziemy	je	prezentować	w	kolejnych	
numerach	Kuriera.

Małgorzata Kaiper

OD REDAKCJI

„KURIER RASZYŃSKI”? – TAK! ALE JAKI?

	 W	 początku	 lat	 90-tych	 na	 fali	 ogrom-
nego	entuzjazmu	wobec	 idei	 samorządności	
lokalnej	oraz	w	wyniku	uzyskania	przestrzeni	
dla	 upragnionego	 wolnego	 słowa,	 powstało	
tysiące	 nowych	 tytułów	 gazet	 i	 biuletynów	
będących	pismami	 samorządowymi.	 Tak	 też	
się	 stało	 i	 w	 Gminie	 Raszyn,	 gdzie	 zaistniał	
„Kurier	Raszyński”,		najpierw	jako	gazeta	ini-
cjatyw	społecznych,	a	później	–	już	w	pierw-
szej	kadencji	Rady	-	jako	pismo	samorządowe.	
Był	 to	wtedy	najlepszy	 sposób,	 by	wypełnić	
zadanie	 dobrego	 i	 powszechnego	 informo-
wania	 mieszkańców,	 tworzących	 z	 mocy	
prawa	wspólnotę	samorządową,	o	wszystkich	
ważnych	decyzjach,	działaniach	 i	projektach	
władz	oraz	struktur	samorządowych.	Zgodnie	
z	art.	70	Konstytucji	z	1992r		„Samorząd	tery-
torialny	 jest	 podstawową	 formą	 organizacji	
lokalnego	życia	publicznego”,	a	w	tym	zawsze	
ważną	rolę	będzie	odgrywała	jakość	informo-
wania	mieszkańców,	świadcząca	o	jakości	ich	
traktowania.	To	z	kolei	może	mieć	pozytywny	
lub	negatywny	wpływ	na	 rzeczywistą,	 a	 nie	
tylko	prawną	wspólnotowość	mieszkańców.

 A więc jaki „Kurier”?
		 Jest	on	już	od	20-stu	lat	pismem	samorzą-
dowym,	dotowanym	z	budżetu	gminy	Raszyn.	
Przez	 pierwsze	 lata	 istniał	 przy	 ośrodku	
kultury	 i	miał	dość	otwartą	 formułę.	Starali-
śmy	się	wtedy	bardzo	dbać	o	wolność	słowa	
i	 o	niezależność	 „Kuriera”,	 ciągle	 akcentując,	
może	aż	do	przesady,	że	należy	on	do	miesz-
kańców.	 W	 1995	 r	 z	 racji,	 w	 dużej	 mierze,	
choć	 nie	 tylko,	 	 formalno-prawnych,	 został	
on	 umocowany	 w	 urzędzie	 gminy.	 Nabierał	
jakości	technicznej,	przybrał	ładną,	kolorową	
szatę,	 cieszył	 radosną	 stroną	 Raszyniaczka,	
ale	powoli	i	nieuchronnie	wędrował	w	stronę	
pisma	władzy.	 Aż	 do	 przekraczania	 granicy,	
gdzie	 prasa	 staje	 się	 już	 tubą	 propagan-
dową,	tracąc	swą	właściwą		rolę.	W	ostatnich	
10	 latach	 ta	granica	niewątpliwie	była	prze-
kraczana.	
	 Obecnie	jest	dobry	czas	i	klimat	na	przy-
wracanie	„Kurierowi”	jego	dobrej	roli.	Sprzyja	
temu	nowa	sytuacja	w	Gminie	Raszyn,	nowy	
Wójt,	człowiek	rozumiejący	istotę	samorząd-
ności	(a	z	tym	nawet	wśród	samorządowców	
bywa	 różnie),	 a	 także	 grono	 ludzi,	 którzy	

widzą	 potrzebę	 nowej	 jakości	 komunikacji	
między	 samorządem	 a	mieszkańcami	 i	 chcą	
uczestniczyć	 w	 tworzeniu	 nowego	 Kuriera.	
W	dobie	obecnej	nowoczesne	formy	przekazu	
i	 informacji	 takie	 jak	 Internet	 czy	 TV,	 będą	
niewątpliwie	 odgrywały	 coraz	większą	 rolę,	
ale	jeszcze	nie	czas	by	zarzucić	ten	tradycyjny	
przekaz	jakim	jest	gazeta	lokalna.
	 „Kurier	Raszyński”	 jako	gazeta	 samorzą-
dowa,		może	dobrze	przyczyniać	się	do	krze-
wienia	 idei	 i	zasad	samorządności,	do	budo-
wania	 poczucia	 bycia	 u	 siebie,	 do	 szerszego	
uczestnictwa	mieszkańców	w	naszym	 lokal-
nym	życiu,	do	refleksji	 i	uśmiechu.	Może	nas	
rzetelnie	 informować	o	wszystkim	co	ważne	
i	poważne.	Może	więc	nas	szanować.	Być	po	
prostu	pismem	dobrym.	Nam	wszystkim	tego	
życzę.

Krzysztof	Będkowski

Autor	współorganizował	samorządność	lokalną	
w	Gminie	Raszyn	w	1990	roku,	Przewodniczył	Radzie	
Gminy	w	I	kadencji,	w	której	właśnie	„Kurier”	stał	się	

pismem	samorządowym	mieszkańców.	
Uczestniczył	w	pracach	redakcyjnych	do	momentu	

umocowania	pisma	przy	zarządzie	gminy.

ODESZŁA PANI 
ALICJA WAWRZYŃSKA

„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci żywych.”

	 Z	 głębokim	bólem	 i	 żalem	przyjęliśmy	
wiadomość	o	śmierci	Pani	Alicji	Wawrzyń-
skiej	–	społeczniczki	o	wielkim	sercu	i	ide-
ałach	o	które	nigdy	nie	bała	 się	walczyć.	
Będzie	nam	brakowało	jej	bezkompromiso-
wej	postawy	i	serca	jakie	wkładała	w	roz-
wój	naszej	Gminy.	W	naszej	pamięci	pozo-
stanie	jako	Wielki	Człowiek	i	Społecznik.

  Rodzinie oraz najbliższym pragniemy zło-
żyć wyrazy szczerego współczucia.

Wójt	Gminy	Raszyn	
Andrzej Zaręba 

Samorząd Gminy Raszyn
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NAD CZYM PRACUJĄ GMINNI URZĘDNICY?
	 15	 marca	 komisje	 budżetu	 i	 bezpie-
czeństwa	Rady	Gminy	spotkały	się	z	wójtem	
Andrzejem	Zarębą	i	 jego	zastępcą	Mirosła-
wem	Chmielewskim.	Radni	chcieli	zapoznać	
się	z	harmonogramem	robót	inwestycyjnych,	
które	wykonywać	ma	Urząd	Gminy	w	naj-
bliższym	 czasie.	 Myślę,	 że	 te	 informacje	
zainteresują	 również	 naszych	 czytelników,	
dlatego	spróbuję	je	pokrótce	przekazać.
	 Pierwsze	cykl	działań	to	niestety	powrót	
do	teoretycznie	zakończonych	w	ubiegłym	
roku.	 Już	 wiadomo,	 że	 ulicę	 Ceramiczną	
należy	rozebrać	w	całości	i	wykonać	powtór-
nie,	a	19	Kwietnia	częściowo	przeprojekto-
wać,	 zdjąć	 kostkę	 z	 ulicy	 i	 chodników,	 po	
czym	położyć	 ją	ponownie	na	prawidłowo	
wykonanej	podbudowie.	Na	szczęście	wyko-
nawca	z	pokorą	przyjmuje	to	zadanie,	choć	
jak	mówi,	na	piśmie	dostał	decyzję	kontynu-
owania	prac	mimo	mrozu	i	śniegu.	Sytuacja	
ta	dotyczy	też	ulic:	Mokrej,	Słowikowskiego,	
Projektowanej	i	Kościuszki,	które	pokrywano	
nakładkami	 asfaltowymi	 późną	 jesienią.	
Analiza	 dokumentów	 powykonawczych	
pokazuje,	że	nagminnie	stosowaną	praktyką	
inspektorów	 nadzoru	 było	 dołączanie	 do	
dokumentu	odbioru,	 listy	usterek.	 Jaki	 jest	
tego	skutek?	Wystarczy	spojrzeć	na	te	ulice.
	 Kolejne	prace	 inwestycyjne	 to	planowy	
powrót	do	budowy	dróg	nie	zakończonych	
w	roku	ubiegłym.	Jest	to	między	innymi	19	
Kwietnia,	 której	 mieszkańcy	 po	 20	 latach	
niewygód	doczekają	się	wreszcie	przyzwoitej	
nawierzchni	i	prostych	chodników.	Wykoń-

czenia	 wymagają	 też	 prowizorycznie	 zro-
bione	rowy	odwadniające	przy	Warszawskiej	
w	Dawidach.	
	 W	 dalszej	 części	 spotkania	 wójt	 infor-
mował	o	nowych	w	tym	roku	inwestycjach:	
ośrodku	 zdrowia,	 odwodnieniu	 stawu	
w	Jaworowej,	boisku	wielofunkcyjnym	przy	
SP	 w	 Raszynie	 oraz	 rozpoczęciu	 budowy	
kanalizacji	w	ul.	Na	Skraju,	w	Ładach,	Dawi-
dach	 Bankowych	 i	 Falentach.	 Dla	 Janek,	
Podolszyna	i	reszty	Dawid	Bankowych	wyko-
nywane	są	projekty	budowlane.	Rozpoczęto	
też	procedury	koncepcyjne	kanalizacji	sani-
tarnej	w	Wypędach	 i	Puchałach.	Mają	one	
określić	przede	wszystkim	sposób	podłącze-
nia	 instalacji	 do	 oczyszczalni	 w	 Falentach.	
Dopiero	po	tym	uzgodnieniu	można	przystą-
pić	do	projektowania.	
	 Wójt	 Mirosław	 Chmielewski	 poinfor-
mował	 radnych,	 że	 do	 czerwca	 powinna	
powstać	koncepcja	odwadniania	określonych	
terenów	gminy.	Jednocześnie	trwają	przygo-
towania	do	 tworzenia	projektów	kanaliza-
cji	burzowej	w	drogach	powiatowych	oraz	
zabezpieczanie	zbiorników	retencyjnych.	Te	
ostatnie	gmina	uzyska	podpisując	wieloletnią	
umowę	z	SHR	Dawidy,	właścicielem	stawów	
hodowlanych,	z	których	dwa	zostaną	przy-
stosowane	do	pełnienia	funkcji	zbiorników	
przeciwpowodziowych.	Ustalono,	że	roczny	
koszt	dzierżawy	to	ok	70	tys	zł.
	 Gminni	urzędnicy	pracują	 również	nad	
przygotowaniem	do	remontu	ulic	szczegól-
nie	uciążliwych	dla	mieszkańców.	W	wielu	

przypadkach	 procedury	 trwają	 od	 dawna,	
ponieważ	 przed	 rozpoczęciem	 procesu	
projektowania	 ulic	 trzeba	 uregulować	 ich	
stan	prawny.	Radni,	z	troską	dopytywali	się	
o	możliwości	wykonywania	konkretnych	ulic.	
Jest	ich	tak	dużo,	że	trudno	je	w	tym	miejscu	
wymieniać.	
	 Korzystając	 ze	 spotkania	 wójt	 Andrzej	
Zaręba	 prosił	 radnych	 o	 zastanowienie	
się	 nad	 zmianą	 decyzji	 w	 sprawie	 organi-
zacji	 kolonii	 letnich.	 Zgodnie	 z	 uchwałą	
budżetową	mają	się	tym	zająć	organizacje	
pozarządowe.	 To	nowa	 forma	zdejmująca	
z	 gminy	 odpowiedzialność	 za	 przebieg	
wypoczynku	letniego	i	zwiększająca	znacz-
nie	jego	koszt.	Wójt	zaproponował	powrót	
do	 poprzedniej	 praktyki	 –	 organizowanie	
przez	gminę	w	oparciu	o	 raszyńską	 kadrę	
nauczycielską.
	 Kolejną	 zmianą	 poddaną	 przez	 wójta	
radnym	 pod	 rozwagę	 jest	 rezygnacja	 ze	
sprzedaży	budynku	przy	Cechu	w	Al.	Kra-
kowskiej,	a	następnie,	w	kolejnych	latach	po	
adaptacji	projektu	 i	wykończeniu	budynku	
przeznaczenie	go	na	Dom	Kultury.	Zdaniem	
wójta	wycofanie	ze	sprzedaży	nie	uszczupli	
budżetu,	bowiem	już	wiadomo,	że	projekto-
waną	kwotę	2mln	800	tys.	zł	będzie	można	
pokryć	z	wolnych	środków	własnych.	
	 Spotkanie	 trwało	 cztery	 godziny,	 czy	
radni	 wyszli	 z	 niego	 usatysfakcjonowani	
pokaże	najbliższe	posiedzenie	Rady	Gminy.

Małgorzata Kaiper

CO SIĘ DZIEJE W URZĘDZIE GMINY

ZACZYNA SIĘ DZIAĆ!

	 Już	za	nami	podpisanie	umów,	otwiera-
jących	rozpoczęcie	inwestycji	Gminy	Raszyn	
jak	 Beneficjenta	 Programu	 Operacyjnego	
Infrastruktura	i	Środowisko,	w	ramach	któ-
rego	realizowany	jest	projekt	pn.	„Uporząd-
kowanie	 gospodarki	 wodno	 –	 ściekowej	
w	Gminie	Raszyn”.	Jak	pisaliśmy	wcześniej,	
po	jego	zakończeniu	znacznie	powiększy	się	
skanalizowany	obszar	gminy.	

	 	W	dniu	9	marca	2011	 r.	Wójt	Gminy	
Raszyn	 Andrzej	 Zaręba	 podpisał	 umowę	
z	firmą	SAFEGE	S.A.	na	pełnienie	funkcji	Inży-
niera	Kontraktu	nadzorującego	wykonanie	
zadań	inwestycyjnych	od	podpisania	umowy	
do	 zakończenia	 wszystkich	 robót	 budow-
lanych.	 Wartość	 kontraktu	 290.000,00	 zł	
netto,	 to	 kwota	 podlegająca	 refundacji	
w	ramach	projektu.	Do	obowiązków	Inży-
niera Kontraktu	 należy	 profesjonalna 
i kompleksowa realizacja	 przedmiotowej	
inwestycji,	 zarządzanie,	 nadzór,	 kontrola	
oraz	 rozliczenie	projektu.	Nie	bez	 znacze-
nia	 jest	 zobowiązanie	 go	 do	 zachowania	
w	trakcie	robót	budowlanych	maksymalnej	
ochrony	 środowiska.	 Tak	 więc	 do	 zadań	
Inżyniera	Kontraktu	będzie	należało	pełnie-
nie	usług	Inżyniera,	Inspektora	Nadzoru	oraz	
Konsultanta	dla	umów	na	konieczne	roboty	
dodatkowe	oraz	zamówień	uzupełniających	
związanych	z	realizacją	Kontraktów.
	 W	dniu	18	marca	Wójt	Andrzej	Zaręba	
podpisał	 kolejne	 umowy.	 Tym	 razem	 na	

wykonanie	 robót	 budowlanych	 z	 firmami	
mającymi	zrealizować	projekty.
	 Pierwszą	 z	 nich	 zawarto	 z	 konsor-
cjum	 firm	 WODROL	 S.A.	 i	 Przedsiębior-
stwem	 robót	 Inwestycyjnych	 „Energopol	
Lublin”	S.A.	na	zadania:
•	 	„Budowa	kanalizacji	sanitarnej	w	Falen-

tach	 –	 Faza	 I	 ulice:	 droga	 do	 oczysz-
czalni,	 Opackiego,	 Droga	 Hrabska,	
Falencka,	Źródlana,	Róży,	Willowa”	

Podpisywanie umowy z inżynierem Kontraktu,	
©	M.	Kaiper

A. Zaręba i przedstawiciel Konsorcjum WODROL 
i Energopol Lublin,	©	M.	Kaiper
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ULUBIEŃCY POWIATU
	 Zgodnie	 z	 ustawą	 o	 drogach	 publicz-
nych	w	Polsce	 rozróżnia	się	cztery	 rodzaje	
dróg:	 krajowe,	 wojewódzkie,	 powiatowe	
i	gminne.	Aleja	Krakowska	to	droga	krajowa	
nr	7.	Odcinek	przy	wjeździe	do	Warszawy	
ma	 największe	 natężenie	 ruchu	 w	 Polsce.	
W	gminie	mamy	też	11	dróg	powiatowych.	
Ale	kto	o	nie	dba?

	 Na	stronie	BIP	Powiatu	Pruszkowskiego	
można	znaleźć	 informację,	że	do	zakresu 
działania Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa należy w szczególności 
(…) „Opracowywanie	 projektów	 planów	
rozwoju	 sieci	 drogowej	 (...)	 oraz	 nadzór	
nad	 utrzymaniem	 dróg	 powiatowych”.
Tak	 wygląda	 teoria.	 A	 jaka	 jest	 rzeczywi-
stość?	Proponujemy	wycieczkę	po	leżących	
w	naszej	gminie	drogach	powiatowych.

 Ulice niczyje
	 Najbliżej	siedziby	powiatu	są	dwie	ulice,	
Pruszkowska	i	Sokołowska.	Wyglądają	tak:
	 Miło	popatrzeć.	Ul.	Pruszkowską	wyre-
montowano	przy	znacznym	dofinansowaniu	
ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	 Roz-
woju	 Regionalnego.	 Powiat	 wyasygnował	
na	 ten	cel	590	 tys,	dofinansowanie	z	Unii	
to	2	mln	501	 tys	 zł.	 Budowę	zakończono	
w	2010	roku.	Sokołowska	nie	miała	takiego	
szczęścia,	ale	przyznać	należy,	że	 to	 jedna	
z	porządniejszych	w	gminie.	Brakuje	oczy-
wiście	chodnika,	ale	zważywszy	brak	zabu-

dowy	mieszkaniowej	wzdłuż	ulicy	można	to	
zaakceptować.
	 A	pozostałe?	Chlubnym	wyjątkiem	 jest	
ul.	Długa	przecinająca	Łady	 i	 część	Dawid	
Bankowych	–	ma	chodniki	i	dobrą	jezdnię.	
Pozostałe	 już	 nie.	 Przejeżdżając	 tym	 szla-
kiem	 można	 zauważyć	 pewną	 prawidło-
wość:	im	dalej	od	Pruszkowa	a	bliżej	granicy	
powiatu	–	tym	gorzej.	W	dobrym	stanie	jest	
Sportowa	w	Raszynie,	w	gorszym	Raszyńska	
w	Rybiu	i	Warszawska	w	Jaworowej.	Kosz-
mar	 zaczyna	 się	 przy	 wjeździe	 do	 Dawid,	
szczególnie	gdy	skonfrontuje	się	go	z	war-
szawskim	 odcinkiem	 Baletowej.	 W	 fatal-
nym	stanie	 jest	ul.	Starzyńskiego.	To	samo	
możemy	 zaobserwować	 przy	 ul.	 Wygody	
(przedłużenie	 Falenckiej).	 Nie	 potrzebna	
jest	tablica	oddzielająca	gminy	i	powiaty	–	
wystarczy	spojrzeć	na	drogę.	Ul.	Sękocińska	
przy	 wjeździe	 z	 Al.	 Krakowskiej	 wita	 nas	
kolejnymi	strupami	asfaltu.	Natomiast	o	ul.	
Willowej	w	Falentach	Nowych,	kolejnej	dro-
dze	powiatowej	lepiej	nie	mówić.	Dlaczego?	
Jej	 stan	 jest	 tak	 katastrofalny,	 że	 w	 zasa-
dzie	już	jej	nie	ma.	Żartownisie	twierdzą,	że	
powierzchnia	tej	części	drogi,	w	której	 już	
nie	ma	asfaltu	jest	znacznie	większa	od	tej,	
gdzie	 pozostałości	 asfaltu	 wykukują	 spod	
błota	i	kamieni.

 Gminna charytatywność
	 Część	 ulic:	 Warszawska,	 Długa,	 Sta-
rzyńskiego	oraz	odcinek	Falenckiej,	uzyskały	
ostatnio	 nowe	 chodniki.	 Powiat	 łaskawy?	
Nic	 z	 tych	 rzeczy.	Wszystkie	one	wybudo-
wane	zostały	z	budżetu	gminnego.	Proce-
dura,	z	której	tak	chętnie	korzysta	powiat,	

wygląda	następująco:	wójt	gminy	przygoto-
wuje	uchwałę,	na	mocy	której,	po	przegło-
sowaniu	przez	Radę	Gminy,	asygnowane	są	
z	budżetu	środki	 finansowe	przekazywane	
powiatowi	na	wykonanie	inwestycji	w	nale-
żącej	 do	niego	drodze.	 To	obecnie	 jedyny	
sposób	na	poprawienie	stanu	tych	ulic.	Na	
pieniądze	 z	 powiatu	 nie	 możemy	 liczyć.	
W	tegorocznym	budżecie	przeznaczono	395	
tys	zł	na	stworzenie	nowej	drogi	łączącej	ul.	
Sokołowską	z	Al.	Hrabską	 i	ul.	Przyszłości.	
To	 bardzo	 enigmatyczny	 zapis	 –	 obydwie	
leżą	 po	 dwóch	 stronach	 Al.	 Krakowskiej	
i	w	żaden	sposób	nie	 rozwiązują	zasadni-
czych	problemów	drogowych	w	gminie.	

 Kto płaci za drogi?
	 Wpisanie	 do	 wyszukiwarki	 interneto-
wej	słów	„stan	dróg	powiatowych”	otwiera	
listę	wpisów	o	fatalnym	stanie	dróg	powia-
towych.	Nie	my	widać	jedyni.	Skoro	jednak	
wokół	nich	 koncentruje	 się	 życie	większo-
ści	 mieszkańców	 spoza	 Raszyna	 –	 trudno	
nie	dostrzegać,	jak	fatalnie	działa	ten	brak	
gospodarza.	Nasze	podatki	trafiają	nie	tylko	
do	budżetu	gminy,	ale	również	do	powiatu.	
Czy	nie	powinno	się	 to	przekładać	bezpo-
średnio	na	inwestycje	na	naszym	terenie?	
	 W	świadomości	społecznej	istnieją	tylko	
sprawy,	o	których	się	mówi.	Może	aktywna	
postawa	mieszkańców	 jest	w	stanie	zmie-
nić	świadomość	powiatowych	decydentów.	
Zapraszam	do	dyskusji.

Małgorzata Kaiper

•	 	„Budowa	kanalizacji	sanitarnej	w	Dawi-
dach	Bankowych	i	Ładach	-	Faza	I	ulice:	
włączenie	 obszaru	 Dawidy	 Bankowe,	
Łady	do	ulicy	Droga	Hrabska,	Szlachecka,	
Droga	Hrabska,	Za	Olszyną,	Długa,	ulice	
bez	nazwy,	Kmicica,	Zagłoby	w	obszarze	
części	miejscowości	Dawidy	Bankowe.”

	 Zgodnie	 z	 ofertą	 konsorcjum	 zobowią-
zało	 się	 wykonać	 zadania	 objęte	 umową	
za	 kwotę	 10.971.600 zł brutto a	 prace	
zakończyć	do 30 czerwca 2012 roku.
	 Drugą	umowę	zawarto	z	konsorcjum	firm	
P.W.	Hydrobud	Sp.	z	o.o.	i	Molewski	Sp.	z	o.o.	
na	 zadanie	 „Budowa	 kanalizacji	 sanitarnej	
ul.	Na	Skraju	w	miejscowości	Raszyn	i	Rybie”	
Wartość	 umowy	 na	 realizacje	 powyższego	
zadania	 wynosi	 1.977.000,00 zł brutto	
z	terminem	zakończenia	prac	do	31 sierpnia 
2011 r.

na postawie materiałów 
uzyskanych od Jagody Gronowskiej 

i Anny Wierzbickiej	
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CO SIĘ DZIEJE W URZĘDZIE GMINY

ul. Warszawska,	©	Z.	Kaiper

Droga Hrabska,	©	Z.	Kaiper
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KOMPETENCJE RADY? KOMPETENCJE WÓJTA?
	 Podczas	 obrad	 V	 sesji	 Rady	 Gminy 
Przewodnicząca Celina Szarek pod-
jęła,	 dyskusję	 nad	 uprawnieniami	 radnych	
i	wójta	do	proponowania	zmian	w	budże-
cie.	 Powołując	 się	 na	 literaturę	 tematu	
zawartą	 w	 opracowaniu	 Rafała	 Trykozko	
pt. „Ustawa o Finansach Publicznych. 
Komentarz dla jednostek samorządu 
terytorialnego” stwierdziła,	że	jako	Prze-
wodnicząca	 Rady	 Gminy	 Raszyn,	 stojąc	
na	straży	kompetencji	i	prerogatyw	przysłu-
gujących	radzie	i	radnym,	dokonała	zbada-
nia	ustawy	i	orzecznictwa	sądowego	w	tym	
przedmiocie.	 Jasne	 i	 wyczerpujące	 omó-
wienie	 tematu	 znalazła	 w	 w/w	 publikacji	
omawiającej	 kwestię	 orzecznictwa	 sądów	
administracyjnych	ustalających	zakres	kom-
petencji	organu	stanowiącego	(	Rady	Gminy)	
do	 modyfikacji	 treści	 propozycji	 uchwał	
przedłożonych	 przez	 Wójta.	 Z	 lektury	
tematu	wywnioskowała,	że	Rada	ma	prawo	
do	zgłaszania	poprawek	w	uchwałach	przy-
gotowanych	przez	organ	wykonawczy.	Nie	
zwróciła	uwagi,	że	w	dalszej	części	wywodu	
autor	 publikacji	 stwierdził:	 „Brak odpo-
wiedniej inicjatywy uchwałodawczej 
zarządu jednostki samorządu teryto-
rialnego w zakresie zmian w budżecie 
uniemożliwia zatem wprowadzenie 

jakichkolwiek zmian w jego treści na 
podstawie inicjatywy wystosowanej 
wyłącznie przez organ go uchwalający, 
czyli radę, z pominięciem zgody organu 
wykonawczego”
	 Wobec	 zaistniałych	 wątpliwości	 warto	
czytelnikom	 przybliżyć	 rozstrzygnięcie	
tego	 problemu,	 jednoznacznie	 wynikające	
z	ustaw,	które	tę	sprawę	regulują.	Pierwsza	
z	 nich	 –	 Ustawa o samorządzie gmin-
nym	w	art.60	ust.	2	pkt	4	zawiera	nastę-
pujący	 zapis:	 ”wójtowi gminy przysłu-
guje wyłączne prawo (…) zgłaszania 
propozycji zmian w budżecie gminy”,	
a	z		art.	233	ustawy	z	dnia	27	sierpnia	2009	
roku	o	 finansach	publicznych	 jednoznacz-
nie	wynika,	ze	inicjatywa	w	sprawie	sporzą-
dzenia	 projektu	 uchwały	 budżetowej	 i	 jej	
zmiany	 przysługuje	 wyłącznie	 zarządowi	
jednostki	budżetowej	–	Wójtowi Gminy.
	 Z	powyższego	jednoznacznie	wynika,	że	
wójt,	 jako	wykonawca	budżetu	gminy	ma	
wyłączne	prawo	do	proponowania	w	nim	
zmian,	rada	gminy	zaś	ma	prawo	uchwalać	
je	bądź	nie.	
	 Zainteresowanych	 zachęcamy	 do	 lek-
tury	 ustaw.	 Można	 je	 znaleźć	 na	 stronie	
www.sejm.gov.pl,	w	dziale	Internetowe	akty	
prawne.	

	 Ustawa	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	
z	2001	nr	142	poz.	1591),	Ustawa	o	finan-
sach	publicznych	(Dz.U.	2009	nr	157	poz.	
1240)

Małgorzata Kaiper
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NAD CZYM OBRADUJĄ NASI RADNI?
	 24	 lutego	 br.	 nasi	 Radni	 kolejny	 raz	
usiedli	przy	stole	obrad.	Bogaty	był	w	treści	
porządek	obrad,	ale	tylko	dwie	z	nich	budziły	
kontrowersje.	 Największą,	 długo	 dyskuto-
waną,	była	uchwała	Wójta	Andrzeja	Zaręby	
w	sprawie	zmian	w	budżecie	gminy,	polega-
jąca	na	zmniejszeniu o 150 tys zł środ-
ków na zakup materiałów, wyposażenia 
i usług w urzędzie i przesunięciu ich na 
wynagrodzenia osobowe pracowników.	
Dla	kogo?	Przede	wszystkim	dla	wysoko	kwa-
lifikowanych	pracowników	zajmujących	się	
realizacją	 gminnych	 inwestycji,	 na	 które	
w	bieżącym	roku	przeznaczono	41 mln zł,	
podczas	 gdy	 w	 poprzednim,	 rekordowym	
w	ubiegłej	kadencji	20 mln zł.	Od	ponad	
dwóch	 lat	Referat	 Inwestycji	pracował	bez	
nadzoru	 kierownika	działu,	 co	bezpośred-
nio	przełożyło	się	na	problemy	z	gminnymi	
inwestycjami.	 Z	 kolei	 brak	właściwej	 ilości	
kompetentnych	pracowników	w	JRP	stał	się	
zasadniczą	przyczyną	odrzucenia	wniosków	
o	 unijne	 dofinansowanie	 na	 niebagatelną	
kwotę 32 mln zł	przez	Wojewódzki	Urząd	
Ochrony	 Środowiska.	 Zdaniem Wójta 
Andrzeja Zaręby gminy nie stać na taką 
rozrzutność, a zapobieżenie jej wymaga 

skompletowania wysoko kwalifikowa-
nej kadry. Jego zdaniem trzeba sobie 
uświadomić, że oszczędności na wyna-
grodzeniu pracowników mogących zdo-
bywać dla gminy miliony, to faktyczne 
straty.	Część	przesuniętych	środków	Wójt	
chciałby	 przeznaczyć	 dla	 pracowników	
którzy	podnieśli	swoje	kwalifikacje,	a	także	
dla	osoby	nadzorującej	proces	rewitalizacji	
Austerii.	 Podane	przez	wójta	uzasadnienie	
wzbudziło	protest	części	radnych. Po burzli-
wej dyskusji zmiana w budżecie została 
uchwalona. (	6	za,	4	przeciw,	4	wstrzymu-
jące	się).
	 Kolejną	 kontrowersję	 części	 radnych	
wzbudziła	„Uchwała w sprawie udziele-
nia pomocy rzeczowej Powiatowi Prusz-
kowskiemu (wykonanie chodnika przy 
ul. Długiej)”,	zdjęta	w	końcu	z	porządku	
obrad.	Kolejne	uchwały,	przyjmowane	jed-
nogłośnie,	 dotyczyły	 przygotowania	 pro-
cedury	 budowy kanalizacji burzowej 
w	 przebiegających	 przez	 gminę	 drogach	
powiatowych:	 Sękocińskiej,	 Starzyńskiego,	
Granicznej,	 Długiej,	 Willowej	 i	 Falenckiej.	
Wykonanie	 projektów	 odwodnień	 w	 tych	
ulicach	 wymaga	 przekazania	 przez	 gminę	

powiatowi,	 właścicielowi	 dróg,	 pieniędzy	
przeznaczanych	następnie	na	zapłatę	pro-
jektantom.	 Skomplikowana	 to	 droga,	 ale	
jedyna.
	 Na	podobnej	zasadzie	Rada	Gminy	pozy-
tywnie	zaopiniowała	przekazanie	powiatowi	
środków	na	wykonanie projektu ścieżki	
rowerowej wzdłuż ul. Raszyńskiej i War-
szawskiej aż do ul. Terleckiego w Dawi-
dach.	 Sprawa	 tym	ważniejsza,	 że	otwiera	
drogę	 budowaniu	 kolejnych	 ścieżek	 tak	
bardzo	potrzebnych	w	naszej	słabo	skomu-
nikowanej	gminie.	Warto	pamiętać,	że	są	to	
działania	wpisujące	się	w	ochronę	zdrowia.	
	 Mieszkańcy	 Drogi	 Hrabskiej	 (od	 Opac-
kiego	do	Willowej)	oraz	Falenckiej	(od	Opac-
kiego	 do	 Godebskiego)	 już	 w	 niedługim	
czasie	 cieszyć	 się	 będą	 nowymi chodni-
kami.	Na	ich	wykonie	przeznaczono	kwotę	
580	tys	zł.
	 Podczas	 obrad	 tej	 sesji	 Rady	 przyjęto	
również	Program Ochrony Środowiska 
na lata 2010-2013 i aktualizację Planu 
Gospodarki Odpadami.	 Szczegółowe	
informacje	na	temat	tego	dokumentu	znajdą	
Państwo	na	dalszych	stronach	Kuriera.

Małgorzata Kaiper

„JEDNOŚĆ GMINY” W RADZIE

	 W	dniu	8	marca	2011	roku	grupa	rad-
nych	naszej	gminy	założyła	klub	„Jedność	
Gminy”.	 Przewodniczącym	 Klubu	 został	
Dariusz	Marcinkowski,	 sekretarzem	Rafał	
Sieradzki.	Pozostali	członkowie	to:	Henryka	
Koper,	Celina	Szarek,	Agata	Kuran-Kalata,	
Janusz	Hoffman	Sławomir	Haczkur,	Michał	
Słoma	 i	 Kazimierz	 Wieczorek.	 Jak	 mówi	
Przewodniczący	 celem	 klubu	 nie	 jest	
utrudnianie	wójtom	rządzenia	gminą,	ale	
dzięki	integracji	i	współpracy	działanie	na	
rzecz	mieszkańców.	Zwrócił	też	uwagę,	że	
większość	członków	klubu,	to	osoby	zasia-
dające	w	Radzie	w	poprzedniej	kadencji,	
które	cieszą	się	dużym	zaufaniem	miesz-
kańców.

Małgorzata Kaiper

NASI RADNI
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ROZŚPIEWANY 
DZIEŃ KOBIET

	 To	 już	 tradycja,	 że	 raszyńscy	 seniorzy	
obchodzą	Dzień	Kobiet	na	wspólnej	zaba-
wie.	Nie	 inaczej	 było	 i	 tym	 razem.	W	Sali	
widowiskowej	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	
w	Urzędzie	Gminy	 już	na	kwadrans	przed	
początkiem	 imprezy,	 trudno	 było	 znaleźć	
wolne	miejsce	siedzące.	Trzeba	było	donosić	
krzesła	i	ławki,	aby	wszyscy	mogli	wygodnie	
usiąść	 i	 posłuchać	 specjalnie	 przygotowa-
nego	na	tę	okazje	programu.	Całość	rozpo-
częła	mała	oficjalna	uroczystość,	w	 czasie	
której	 wójt,	 Pan	 Andrzej	 Zaręba	 przywitał	
przybyłych	 i	wręczył	okazały	 kosz	dedyku-
jąc	go	wszystkim	paniom.	Część	artystyczną	
rozpoczęła	Pani	Krystyna	Lipińska.	Jej	recyta-
cja	wiersza	dopełniona	nastrojową	piosenką	
sprawiła,	że	w	wielu	oczach	zakręciły	się	łzy.	

Po	tym	nostalgicznym	momencie	nastąpiła	
radykalna	zmiana	klimatu.	Na	scenę	wszedł	
chór	 Seniorki,	 który	 zabrał	 wszystkich	 na	
wycieczkę	po	 świecie	popularnej	piosenki.	
Zwłaszcza	zaśpiewane	pięknie	„Tango	Not-
turno”	publiczność	nagrodziła	owacją.
	 Jak	 zwykle	 uroczystość	 Seniorów	 nie	
ograniczyła	się	wyłącznie	do	koncertu.	Gdy	
wybrzmiały	 ostatnie	 dźwięki,	 sala	 zamie-

niła	się	w	wielki	taneczny	parkiet,	a	zabawa	
prowadzona	 przez	 Panią	 Krysię	 trwała	 do	
późnych	godzin	nocnych.	Kto	nie	był,	musi	
uwierzyć.	Z	popularnej	Pani	Krysi,	niegdysiej-
szej	 szefowej	 raszyńskiego	 Klubu	 Seniora,	
jest	 prawdziwy	 DJ!	 Całe	 obchody	 Dnia	
Kobiet	 kolejny	 raz	 pokazały,	 że	 Seniorzy	
potrafią	się	świetnie	bawić,	jak	mało	kto.

PIW

KOBIETA I MĘŻCZYZNA

	 Czwarty	raz	plastycy	z	całej	Polski,	wysta-
wili	 swoje	 prace	 pod	 szyldem	 „Kobieta”.	
Wernisaż	wystawy,	która	 tym	razem	miała	
dodatkowy	 tytuł	 „Mężczyzna”,	 odbył	 się	
11	marca.	Publiczność	dopisała	tak	bardzo,	
że	 galeria	 w	 raszyńskiej	 bibliotece	 pękała	
w	szwach.	Zarówno	tematyka	jak	i	sposób	
ujęcia	tematu	zaskarbiły	sobie	wielkie	grono	

orędowników.	Wernisaż	otworzyła	Elżbieta	
Kuczara,	szefowa	raszyńskiego	GOK-u,	przy-
bliżyła	 ideę	wystawy,	wprowadziła	nastrój,	
który	 sprawił,	 że	 staliśmy	 się	 świadkami	
wielkiego	święta	piękna	–	sztuki.	Do	zgro-
madzonych	 niezwykle	 ciepło	 zwrócił	 się	
wójt,	Andrzej	Zaręba.	Nie	kryjąc	zachwytu	
zdradził,	 że	 jest	 pod	 wrażeniem	 poziomu	
artystycznego	 prezentowanych	 prac.	
Publiczność	rozbawił	występ	wokalny	Studia	
Piosenki	w	Falentach.	
	 To	 co	 najbardziej	 rzucało	 się	 w	 oczy,	
to	 różnorodność	 technik,	którymi	posługi-
wali	się	artyści	–	w	zdecydowanej	większości	
panie.	Luźna	atmosfera	wernisażu,	niekoń-
czące	się	dyskusje	 i	 fachowe	opinie	o	pre-
zentowanych	obrazach	sprawiły,	że	raszyń-
ska	galeria	w	stała	się	miejscem	prezentacji	
sztuki	współczesnej	bez	jakichkolwiek	kom-

pleksów.	 O	 tym	 jak	 atrakcyjne	 to	 prace		
świadczą	 słowa	 widzów,	 zdradzających,	
że	niejeden	z	nich	chętnie	widziałby	u	siebie	
w	salonie	ten	czy	inny	obraz.	
	 Wystawę	 można	 podziwiać	 każdego	
dnia	w	godzinach	otwarcia	Biblioteki.	
	 Swoje	 prace	 wystawiają:	 H.	 Adamska,	
H.	Baborska,	L.	Biernat,	M.	Cygan,	 J.	Czo-
snecka-Kobryń,	 J.	 Grabowska,	 K.	 Gryglak,	
B.	 Jeziorska-Dąb,	 D.	 T.	 Kasprzyk,	 E.	 Kazi-
mierczyk,	 M.	 Lubowiecka,	 T.	 Nikołajczuk,	
C.	 Nowak,	 G.	 Ostrowska,	 D.	 Pachnicka,	
E.	Piotrowicz,	A.	Piórkowska,		K.	Porayska-
-Pomsta,	K.	Przybyla,	A.	Rosak,	A.	Sołtysiak,	
Z.	Stąpel,	H.	Stronk,	M.	Szrejter,	W.	Szulecka,	
G.	Tarnowska,	A.	M.	Turowska,	A.	Wielgosz,	
K.	Zadrożna,	M.	Zawadzka,	U.	Zawilińska,		
S.	Żarczyńska.

PIW

„WAKACJUSZKA”
	 13	marca	w	GOK	zaprosił	mieszkańców	
naszej	 gminy	 do	 Świetlicy	 Środowiskowej	
na	Rybiu	na	spotkanie	z	Emilią	Krakowską	
–	 gwiazdą	 polskiego	 kina	 i	 teatru,	 nieza-
pomnianą	 Jagną	 z	 „Chłopów”	 Reymonta,	
Marysią	 z	 „Wesela”	 Wyspiańskiego	 czy	
ostatnio	Gabrysią	z	serialu	„Na	dobre	 i	na	
złe”.	 Aktorka	 wystąpiła	 w	 monodramacie	
Zofii	 Mierzyńskiej	 „Wakacjuszka”.w	 któ-
rym	wykreowała	kobietę	kapryśną,	o	wiel-
kim	temperamencie,	zmienną	w	nastrojach,	
spragnioną	uczucia	miłości,	na	wszelkie	spo-
soby	poszukującą	swojego	Romusia	i	przez	
to,	a	może	dzięki	temu	przezabawną	i	trafia-
jącą	do	serc	odbiorców.	Licznie	zgromadzo-

nym	widzom	podobała	się	ta	humorystyczna	
i	ironiczna	zarazem	prezentacja	relacji	dam-
sko-męskich.	 Aktorkę	 wielokrotnie	 nagro-
dzono	gromkimi	brawami.	A	po	spektaklu…	
był	 sympatyczny	 dialog	 z	 publicznością,	
którą	 pani	 Emilia	 poczęstowała	 tortem	

śmietanowym.	Był	także	bukiet	wiosennych	
kwiatów	od	widzów,	który	w	imieniu	miesz-
kańców	wręczył	Wójt	Gminy	Raszyn	Andrzej	
Zaręba.

GOK 

KULTURA
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DOKĄD ZMIERZASZ PRZEDSZKOLAKU?
Od	trzech	lat	wprowadzana	jest	w	życie	reforma,	nakładająca	obowiązek	szkolny	już	na	dzieci	
sześcioletnie.	Razem	z	sześciolatkami	do	szkół	trafią	pięciolatki.	Tylko	czy	to	dobry	pomysł?

 Koniec sielanki
	 Zgodnie	z	przedstawionymi	przez	MEN	
statystykami	od	września	tego	roku	do	szkół	
trafi	 40%	 sześciolatków.	 Rodzice	 chcą	
uniknąć	tłoku,	który	niechybnie	zacznie	się	
w	 roku	 szkolnym	 2012/13.	 Wtedy	 naukę	
rozpoczną	jednocześnie	dzieci	sześcio-	oraz	
siedmioletnie	–	czyli	około	700	tys.	osób.	
	 Zapisy	nowelizacji	od	początku	budziły	
kontrowersje.	 Decyzja	 o	 obniżeniu	 wieku	
szkolnego	 oraz	 upowszechnienie	 edukacji	
przedszkolnej	nie	przeszły	bez	echa.	Dysku-
sje	na	forach	internetowy,	protesty,	debaty	
sejmowe	 i	 weto	 zgłoszone	 przez	 prezy-
denta	Lecha	Kaczyńskiego	–	opór	społeczny	
przed	 wprowadzeniem	 tych	 zmian	 był	 się	
ogromny.	Nie	zmalał	mimo	poparcia	ustawy	
przez	 Związek	 Nauczycielstwa	 Polskiego,	
oraz	 środowiska	 opiniotwórcze.	 Na	 czele	
niezadowolonych	stanęli	Tomasz	i	Karolina	
Elbanowscy,	 rodzice	 pięciorga	 dzieci.	 Pod	
ich	protestem,	podpisało	się	już	24	tys	rodzi-
ców.

 MEN: Rewolucja
	 Jak	na	 te	protesty	odpowiadało	MEN?	
Głównym	argumentem	za	wprowadzeniem	
zmian	 było	 przystosowanie	 polskiego	 sys-
temu	 edukacji	 do	 warunków	 panujących	
na	europejskich	rynkach	pracy.	W	większości	
krajów	zachodnich	naukę	zaczynają	nawet	
pięciolatki.	Dzięki	temu	wcześniej	niż	rówie-
śnicy	 z	 Polski	 kończą	 szkołę	 i	 zdobywają	
doświadczenie	 zawodowe.	 Wiąże	 się	 to	

również	z	niżem	demograficznym,	którego	
ekstremum	przypadło	na	rok	2003.	Przyta-
czane	są	badania,	z	których	 jasno	wynika,	
że	 nasze	 sześciolatki	 są	 już	 wystarczająco	
dojrzałe	intelektualnie,	by	uczyć	się	w	szko-
łach.	Minister	Edukacji,	Katarzyna	Hall	pod-
kreśla,	 że	w	przystosowaniu	dzieci	pomóc	
ma	starannie	przygotowana	podstawa	pro-
gramowa,	zapewnia	też,	że	reforma	pomoże	
wyłowić	utalentowanych	oraz	obroni	przed	
nudą,	 którą	 mogą	 cierpieć	 w	 przedszko-
lach	nad	wiek	rozwinięci.	Nie	bez	znaczenia	
jest	fakt,	że	w	przeciwieństwie	do	płatnych	
przedszkoli,	szkoły	państwowe	zapewniają	
dziecku	opiekę	bez	konieczności	uiszczania	
dodatkowych	opłat.
	 Poza	obowiązkiem	kształcenia	 sześcio-
latków,	wprowadzona	zostaje	również	edu-
kacja	przedszkolna	dla	dzieci	pięcioletnich.	
Oznacza	to	konieczność	wysłania	do	przed-
szkoli	 wszystkich	 pięciolatków,	 również	
tych,	które	do	tej	pory	zostawały	w	domu.	
Pierwszeństwo	w	przyjmowaniu	do	placó-
wek	będą	miały	dzieci,	które	już	wcześniej	
tam	 uczęszczały,	 dlatego	 dla	 wielu	 może	
zabraknąć	miejsc.	O	to	również	zatroszczyli	
się	 twórcy	ustawy.	Przy	 szkołach	powstają	
specjalne	 oddziały	 przedszkolne.	 Czy	 to	
dobre	 rozwiązanie?	 –	 Zaczynałam	 pod-
stawówkę	w	Hamburgu.	Osobny	budynek	
połączony	z	resztą	szkoły	korytarzem,	w	jed-
nej	sali	ławki,	w	drugiej	półki	z	zabawkami,	
cieplarniane	warunki.	Szokiem	był	dla	mnie	
kontakt	ze	szkołą	w	Polsce	–	metalowe	szat-

nie,	hałas.	Dziecko	5-,	6-letnie	może	zostać	
uczniem	 szkoły	 holenderskiej,	 niemieckiej,	
ale	nie	polskiej	–	tak	na	temat	tego	pomy-
słu	wypowiedziała	się	Karolina	Elbanowska,	
w	wywiadzie	dla	Polityki.

 Przedszkolak w Unii
	 Te	działania	wiążą	się	ze	strategią	lizboń-
ską,	w	myśl	której	do	2020	roku	95%	dzieci	
od	4	roku	życia	powinno	być	objęte	eduka-
cją	przedszkolną	.	Ma	to	polepszyć	rozwój	
ekonomiczny	 i	 społeczny	 we	 wszystkich	
krajach	 UE.	 Na	 ile	 jednak	 te	 zmiany	 przy-
stosowane	są	do	rozwoju	dzieci?	Nie	cich-
nie	 krytyka	 pod	 adresem	 takich	 planów,	
co	 szczególnie	 głośno	 słychać	 w	 Polsce.	
U	nas	reforma	przygotowywana	jest	szybko,	
bez	 uwzględnienia	 opinii	 środowisk	 z	 nią	
polemizujących.	Tylko	czy	szkoły	są	gotowe	
na	 przyjęcie	 dzieci?	 Raport	 Głównego	
Inspektoratu	 Sanitarnego	 nie	 pozostawia	
wątpliwości:	6	tys	z	14	tys	skontrolowanych	
szkół	nie	jest	na	to	gotowa.		Zamiana	kame-
ralnego	 przedszkola	 na	 znacznie	 większą	
szkołę,	oraz	brak	odpowiedniego	wyposaże-
nia	może	się	odbić	niekorzystnie	na	rozwoju	
emocjonalnym	 ucznia.	 Podstawa	 progra-
mowa,	tak	zachwalana	przez	minister	Hall	
podlega	 ciągłej	 krytyce,	 jako	 niedostoso-
wana	do	możliwości	sześciolatka.
	 Czy	 w	 takim	 razie	 maluchy	 nie	 padną	
ofiarą	narzuconego	postępu?	Zobaczymy.

Zofia Kaiper

1	http://www.polityka.pl/kraj/269460,1,szesc-lat-i-klasa---zapraszamy-do-dyskusji.read
2		Przestrzeganie	Praw	Dziecka	w	Polsce,	Rekomendacje	dla	Parlamentu	i	Rządu	Helsinska	Fundacja	Praw	Człowieka,	UNICEF	Warszawa,	listopad	2009
3	http://nauka.dziennik.pl/edukacja/artykuly/326192,szesciolatki-przerosly-rzad-tuska-horror-w-szkolach.html

POBUDKA DLA OGRÓDKA
	 Zima	tak	długo	nie	chciała	od	nas	odejść,	
że	 trzeba	było	 trochę	 jej	w	 tym	dopomóc.	
Dzieci	z	klas	czwartych	(IVa,	 IVb	i	 IVd)	pod	
kierunkiem	 Pani	 Magdaleny	 Karpiniak	 ze	
Szkoły	 Podstawowej	 oraz	 przedszkolaki	
z	 Przedszkola	 nr	 2	 w	 Raszynie	 uczestniczą	
w	 niecodziennych	 zajęciach	 „Pobudka 
dla ogródka”.	 To	 innowacyjny	 program	
edukacyjny.	Którego	organizatorką	 i	współ-
prowadzącą	 zajęcia	 jest	 Hanna	 Burchert	
z	 firmy	Plantarium	w	Raszynie.	 Sponsorem	
i	dostawcą	wszystkich	materiałów	jest	firma	
CNOS-GARDEN,	producent	m.	in.	doskona-
łych	markowych	nasion	serii	VILMORIN.
	 W	 trakcie	 zajęć	 dzieci	 uczą	 się	 samo-
dzielnie	wysiewać	nasiona,	przygotowywać	
rozsadę,	 obserwować	 zmiany	 we	 wzroście	

roślinek	 a	 starsze	 prowadzić	 dzienniczek	
obserwacji.	 Poprzez	 lekcje	 realizowanyjest	
też	cel	ekologiczny,	któremu	służy	używanie	
doniczkek	torfowe	jiffy,	podłoża	naturalnego	
i	toreb	eko.	Forma	i	czas	trwania	zajęć	uczyć	
będzie	dzieci	samodzielnej	pracy	a	także	inte-
grować	ze	współpracującymi	przy	tym	rodzi-
cami.
	 Zajęcia	 przebiegają	 w	 2	 etapach.	
W	pierwszym	(18-25	marca)	każde	dziecko	
w	swoim	torfowym	kubeczku	wysiało	nasiona	
2	 gatunków	 warzyw:	 sałaty	 Justine	 oraz	
pomidora	Pedro	i	po	podlaniu		odstawiło	do	
kiełkowania.	Po	wzejściu	roślin,	za	ok.	3	tygo-
dnie,	odbędą	się	zajęcia	otwarte	z	udziałem	
rodziców:	każde	dziecko	z	pomocą	mamy	lub	
taty	przepikuje	wykiełkowane	roślinki,	które	 Jakie to ciekawe!!! ©	H.	Burchert
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 DOBRA WOLA	 „Dobra	 Wola”	
od	 lat	 działa	 na	 rzecz	 osób	
upośledzonych.	 Teraz	 TY	
możesz	 pomóc	 im.	 Podaruj	
1%	 na	 rzecz	 „Stowarzyszenia	
na	 rzecz	 osób	 upośledzonych 
umysłowo	lub	fizycznie	„Dobra	
Wola”	 KRS	 0000256560.	 jeśli	
chcesz	 wiedzieć	 więcej	 zajrzyj	
na	stronę	www.dobrawola.org.p
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FESTIWAL HUMANI-
STYCZNY W ŁADACH
	 W	sobotę	19	marca	odbyła	się	już	druga	
edycja	Festiwalu humanistycznego	z	hasłem	
przewodnim	Nie taki język polski straszny	
organizowanego	przez	uczniów	i	nauczycieli	
Szkoły	Podstawowej	w	Ładach.	W	tym	roku	po	
raz	kolejny	uczniowie,	rodzice	a	nawet	dziad-
kowie	 zmagali	 się	 z	 wyzwaniami	 z	 zakresu	
nauk	 humanistycznych.	 Po	 rozwiązaniu	
wstępnego	testu	mogli	zabrać	się	za	kolejne	
zagadnienia,	w	dziesięciu	różnych	stacjach,	od	
mitologii	greckiej,	historii	i	języka	polskiego	aż	
do	quizów	komputerowych	i	zajęć	ruchowych.	
Dużą	popularnością	cieszyły	się	kalambury	pod	
tytułem	Pokaż mi to, oraz w poszukiwaniu 
minionego czasu,	polegające	na	umiejsca-
wianiu	wydarzeń	na	osi	czasu.
	 Wyniki	 festiwalowych	 zmagań	 wkrótce	
zostaną	ogłoszone	w	SP	w	Ładach,	a	my	już	
teraz	gratulujemy	wszystkim	uczestnikom!

Zofia Kaiper

MARATON MATEMATYCZNY MAT-ŁAD
	 W	dniu	22	stycznia	(sobota)	
2011	roku	w	SP	w	Ładach	zor-
ganizowano	 już	 po	 raz	 drugi	
Maraton	 Matematyczny.	 Jego	
celem	było	propagowanie	zain-
teresowania	 matematyką	 nie	
tylko	wśród	dzieci,	ale	także	ich	
starszego	 rodzeństwa	 i	 rodzi-
ców.	 Uczniowie	 klas	 VI	 mieli	
możliwość	sprawdzenia	swoich	
umiejętności	przed	sprawdzia-
nem	kończącym	szkołę	podsta-
wową,	który	będą	pisać	w	kwietniu	2011	roku.	
Przyszli	maturzyści	mogli	zbadać	poziom	swo-
jej	wiedzy	w	kategorii	„matura	podstawowa”	
i	„matura	rozszerzona”.	Dla	rodziców	zaś	była	
to	nie	lada	przygoda,	kiedy	po	latach	ponow-
nie	zasiedli	w	szkolnych	ławkach	i	rywalizowali	
ze	swoimi	dziećmi	o	lepszy	wynik	w	zadaniach	
testowych.
					W	trzech	kategoriach	wiekowych	uczest-
niczyło	 łącznie	 116	 osób.	 Impreza	 trwała	
4	godziny.	Jej	głównym	koordynatorem	był	

pan	Piotr	Królak,	natomiast	testy	dla	klas	I-III	
opracowała	pani	Ewa	Kulińska.
	 Maraton	 odbył	 się	 z	 inicjatywy	 i	 przy	
wsparciu	Dyrektora	Szkoły,	pana	Wiesława	
Borsuka,	który	aktywnie	włączył	się	w	jego	
przygotowanie.	 Sponsorem	 słodkiego	
poczęstunku	był	Sklepik	Uczniowski	a	fun-
datorem	nagród	dla	uczestników	Maratonu	
Matematycznego	szkoła.

Iwona Pastuszka

GET TALKING!	 Gminna	 Biblioteka	
Publiczna	 w	 Raszynie	 zaprasza	 	 młodzież	
i	 dorosłych	 w	 każdy	 poniedziałek o 1730 
na bezpłatne	 spotkania	 z	 językiem	 angiel-
skim.	 Prowadzone	 przez	 Kamila	 Walczaka,	
profesjonalnego	 nauczyciela	 angielskiego,	
pomogą	nabrać		biegłości	w	mówieniu.

MOJA MISJA W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W RYBIU:
	 Świetlica	 środowiskowa	 w	 Rybiu	 to	
placówka	 zasługująca	 na	 najlepszą	 kadrę	
dydaktyczną	i	nowoczesny	sposób	zarządza-
nia,	przez	fachowców.	Zależy	mi	na	tym,	by	
wspólnie	z	nimi	stworzyć	sprawny	„team”.	
Stawiam	też	na	współpracę	z	radnymi	oraz	
sołtysami	 wybranymi	 przez	 mieszkańców.	
Bardzo	zależy	mi	na	współpracy	z	młodzieżą.	
Im	poświęcę	pierwsze	spotkania,	ponieważ	
chcę	poznać	czego	od	świetlicy	oczekują,	co	
ich	interesuje.	Marzę,	by	stworzyć	to	co	lubią,	

co	 ich	 porywa	 np.	 profesjonalne	 karaoke	
czy	kurs	nowoczesnego	miksowania	muzyki	
przy	pomocy	DJ-a	z	prawdziwego	zdarzenia.	
Najmłodszym	mieszkańcom	proponuję	kilka	
nowości;	 szczegóły	 zdradzę	 później.	 Starsi	
mieszkańcy	odpoczną	w	trakcie	koncertów,	
warsztatów,	 seminariów,	 spotkań	 tema-
tycznych	i	wieczorków	tanecznych.	W	świe-
tlicy	 bardzo	 prężnie	 działa	 Klub	 Seniora,	
w	którego	kompetencję	nie	chcę	wchodzić.	
Możemy	 być	 tylko	 dumni,	 że	 mamy	 tak	
aktywnych	seniorów.
	 Pomysłów	w	głowie	mam	 tysiące,	 inne	
dla	 każdej	 grupy	 wiekowej.	 W	 pierwszej	
kolejności	 chcę	 zrealizować,	 nowoczesny	
„projekt	 multimedialny”,	 jakiego	 nie	 było	
dotąd	w	naszej	gminie.	Zależy	mi,	aby	robić	
to	wspólnie	z	młodzieżą,	niech	to	będzie	ich	
projekt	autorski	.
Moja	 koncepcja	 funkcjonowania	 świetlicy	
środowiskowej	 w	 Rybiu	 odpowiada	 obra-
zowi	 nowoczesnej	 placówki	 opiekuńczo-
-wychowawczej	 wsparcia	 dziennego.	 Musi	
ona	 ulegać	 nieustającemu	 doskonaleniu,			
zachęcając	 mieszkańców	 do	 miłego	 i	 pro-
duktywnego	spędzania	wolnego	czasu	w	tym	
obiekcie.	A	my,	jej	animatorzy,	musimy	sobie	
codziennie	zadawać	pytanie	czy	to	co	robimy	
zaspokaja	 różnorodne	 potrzeby	 naszych	
”odbiorców”.

mgr Katarzyna Klimaszewska

następnie,	w	ekologicznych	 torbach	papie-
rowych,	dzieci	zabiorą	do	domu.	Zakończe-
niem	 działań	 będzie	 konkurs	 na	 najładniej	
prowadzony	dzienniczek	obserwacji	a	najlep-
sze	prace	zostaną	nagrodzone,	zaś	wszyscy	
uczniowie	otrzymają	oceny	z	przyrody.
	 Zdjęcia	z	przebiegu	akcji	będą	do	obejrze-
nia	w	internecie	na	stronach:	
www.plantarium.pl,	na	tablicy	ze	zdjęciami	
w	szkole	i	przedszkolu,	jak	również	na	stro-
nach	internetowych	tych	placówek	oświato-
wych.	Kurier	Raszyński	jako	patron	medialny	
programu	będzie	zdawał	relację	z	przebiegu	
akcji	budzenia	wiosny	w	naszych	ogródkach.

Hanna Burchert

Wszyscy razem w jednej ławce,	©	Z.	Kaiper

Jakie to ciekawe!!! ©	H.	Burchert

Świetlica Środowiskowa w Rybiu wreszcie	doczekała	się	kierownika.	Kasia	Klima-
szewska,	mieszkanka	 naszej	 gminy,	 chce	 nie	 tylko	 administrować	 placówką.	 Z	 prawdziwą	
przyjemnością	zamieszczamy	jej	słowa.		 	 	 	 																				RED
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W NASZEJ GMINIE SĄ CZTERY PARAFIE
 PARAFIA 
 W DAWIDACH BANKOWYCH
	 W	naszej	gminie	są	cztery	parafie.	Cen-
tralnym	ośrodkiem	życia	najstarszej	 z	nich	

pod	wezwaniem	św.	Szczepana	i	św.	Anny	
jest	barokowo	klasycystyczny	kościół,	cenny	
zabytek	 siedemnastowiecznej	 architektury.	
Położony	 przy	 Alei	 Krakowskiej	 zachwyca	
wjeżdżających	 do	 Raszyna	 i	 Warszawy.	
Mieszkańcy	 Rybia	 i	 Jaworowej	 gromadzą	
się	 na	 modlitwie	 w	 powstałym	 niedawno	
kościele	 pod	 wezwaniem	 św.	 Bartłomieja.	
W	 Sękocinie	 Starym	 wybudowano	 kościół	
parafialny	 pod	 wezwaniem	 Bł.	 Faustyny.	
Czwartemu,	 najmłodszemu,	 kościołowi	
w	Dawidach	Bankowych	poświęcony	zosta-
nie	niniejszy	artykuł.	
	 Decyzję	 o	 budowie	 ośrodka	 duszpa-
sterskiego	w	Dawidach	Bankowych	podjął	
w	 1997	 roku	 Dziekan	 Dekanatu	 Raszyń-
skiego,	ks.	dr	Stanisław	Leszczyński.	Zaku-
piono	 działkę	 przy	 ul.	 Miklaszewskiego	
a	rok	później	JE	ks.	bp.	Marian	Duś	dokonał	
poświęcenia	Krzyża	i	placu.	
	 Budowa	 kościoła	 to	 wielkie	 zadanie.	
Nawet	 te	 najskromniejsze	 wznoszone	
i	wykańczane	 są	przez	wiele	 lat.	 Potrzeba	
stworzenia	 nowego	 Domu	 Bożego	 dla	
mieszkańców	 okolicznych	 wsi	 była	 tak	
duża,	 że	 postanowiono	 najpierw	 posta-
wić	 kaplicę.	 Projektem	 zajęli	 się	 architekt	
Jacek	Gruszka	i	konstruktor	Jerzy	Kłopocki.	
W	 czerwcu	 1999	 roku	 Kuria	 Warszawska	
mianowała	 organizatorem,	 a	 później	 pro-
boszczem	parafii	ks.	Wojciecha	Pokrzywnic-
kiego.	 Pierwszą	 Mszę	 świętą	 odprawiono	
29.10.2000	roku,	a	w	dniu	12.06.2001	roku	
Jego	Eminencja	Ksiądz	Kardynał	Józef	Glemp	
erygował	parafię	św.	Mateusza	Ewangelisty	
w	Dawidach.	
	 Nowy	 kościół	 stopniowo	 wpisywał	 się	
w	 krajobraz	 i	 serca	 mieszkańców.	 Począt-
kowo	wielu	parafian	na	Msze	św.	chodziło	
do	„swoich”	kościołów	–	w	Raszynie,	Pyrach	
a	 nawet	 znacznie	 dalej.	 Proces	 identyfi-

kowania	 się	 z	 powstającym	 kościołem	 był	
długi	i	mozolny,	tak	jak	długie	i	mozolne	jest	
zmienianie	 przyzwyczajeń.	 Trudne	 to	 były	
początki,	 szczególnie,	 że	 powstały	 budy-

nek	 raził	 swoją	 nieforemnością,	
a	 skromne	 wnętrze	 wyraźnie	
odstawało	od	 tego	w	przepięk-
nym	 kościele	 raszyńskim,	 czy	
zamożnym	 kościele	 w	 Pyrach.	
Z	uwagi	na	bliskość	kaplicy	naj-
szybciej	 uznali	 go	 za	 „swój”	
starsi.	 Integracji	 sprzyjało	 przy-
gotowanie	uczniów	do	Pierwszej	
Komunii.	 Ksiądz	 Wojtek	 potrafił	
zjednywać	sobie	sympatię	dzieci	
i	 rodziców.	 Z	 czasem	 okoliczni	
mieszkańcy	coraz	liczniej	uczest-
niczyli	 w	 Mszach	 św.	 w	 nowej	
kaplicy.	 Częstsze	 stały	 się	 też	

chrzty	i	śluby.	W	2004	roku,	Kuria	Warszaw-
ska	odwołała	Ks.	Pokrzywnickiego	i	powo-
łała	na	funkcję	Proboszcza	Parafii	Ks.	Grze-
gorza	Jasińskiego
	 W	ciągu	kilku	minionych	lat	stale	rosła	
liczba	parafian	związanych	z	kościołem	przy	
Miklaszewskiego.	 Coraz	 częściej,	 podczas	
Mszy	 św.	 kościół	 zapełniał	 się	 wiernymi,	
którzy	podczas	kościelnych	uroczystości	nie	
mieścili	się	w	kaplicy.	Dzieci	ze	szkoły	i	przed-
szkola	 występami	 uświetniały	 niedzielne	
Msze	 św.:	 dla	 nich	 kościół	 był	 już	 „ich”.	
Dla	rodziców	i	dziadków	coraz	częściej	też.	
Powoli	stawał	się	miejscem	faktycznej	sym-
biozy	„starych”	i	„nowych”	mieszkańców
	 W	takiej	sytuacji	konieczną	stała	się	roz-
budowa	 kościoła.	 To	 zadanie	 powierzono	
dotychczasowemu	 raszyńskiemu	 wikariu-
szowi	 Ks.	 Grzegorzowi	 Jaszczykowi,	 który	
bardzo	szybko	zdobył	serca	parafian.	 Jako	
nowy	proboszcz	z	ogromnym	poświęceniem	
zabrał	 się	 za	pełnienie	obowiązków	dusz-
pasterskich	 i	 organizowanie	 rozbudowy.	
Pierwszym	zadaniem	było	przeprojektowa-
nie	niefortunnej	wizji	budowli,	rażąco	kon-

trastującej	 z	 piękną	 architekturą	 sakralną.	
Do	wspólnego	dzieła	włączyli	się	mieszkańcy	
parafii.	 Dzięki	 pomocy	 architektów	 Kata-
rzyny	i	Janusza	Żuchowiczów	w	końcu	lipca	
2010	 r.	 uzyskano	 zezwolenie	 na	 budowę	
kościoła.	 Wkrótce	 Sylwester	 Piasecki,	 wła-
ściciel	 firmy	 z	 Podolszyna	 rozpoczął	prace	
budowlane.	 Mimo,	 że	 wylewanie	 potęż-
nych	 fundamentów	 utrudniały	 nawałnice,	
już	25	września	2010	roku	Jego	Eminencja	
Kazimierz	 Nycz,	 podczas	 ceremonii	 bierz-
mowania	kilkudziesięciu	młodych	parafian,	
dokonał	poświęcenia	fundamentów.	Piękna	
była	msza,	piękne	słowa	kardynała	wyraża-
jące	uznanie	dla	naszego	proboszcza	i	jego	
parafian.	

	 Na	okres	zimy	prace	wstrzymano.	Wio-
sną	ruszą	pełną	parą,	zwłaszcza,	że	dzięki	
ofiarności	parafian,	środki	na	ten	cel	rosną.	
Ks.	 Grzegorz	 ma	 nadzieję,	 że	 jesienią	
do	 swoich	prac	przystąpi	 ekipa	 zaprzyjaź-
nionych	dekarzy,	zamykając	bryłę	kościoła.	
–	 Realizacja tego wielkiego wyzwania nie 
byłaby możliwa gdyby nie ufność w Bożą 
Opatrzność i ofiarne serca miejscowych 
sponsorów – mówi.	Budowa	kościoła	i	jego	
wykończenie	będą	 trwać	 jeszcze	wiele	 lat.	
Hojna	 taca	 ostatniej	 niedzieli	 miesiąca,	
dodatkowe	deklaracje	parafian	pragnących	
włączyć	swoje	firmy	w	proces	budowy	poka-
zują,	 że	 katolicka	 społeczność	 parafii	 jest	
coraz	bardziej	spójna.	
	 Warto	dodać,	że	od	października	2009	r.	
Ks.	Grzegorza	wspomaga	w	pracy	duszpa-
sterskiej	ulubieniec	dzieci	Ks.	Łukasz	Gąsior	
doktorant	 kapłan	 diecezji	 drohiczyńskiej,	
studiujący	teologię	moralną	na	Uniwersyte-
cie	Kardynała	Stefana	Wyszyńskiego	w	War-
szawie	Ich	sympatię	zdobywa	niedzielnymi	
mszami	celebrowanymi	o	godz.	1130	specjal-
nie	dla	najmłodszych	parafian.
	 Nie	ma	żadnej	przesady	w	stwierdzeniu,	
że	kościół	w	Dawidach	Bankowych	jest	już	
„nasz”.	

Małgorzata Kaiper

PARAFIE

1 0

Makieta nowego kościoła,	©	Z.	Kaiper

Kościół w Dawidach Bankowych,	©	Z.	Kaiper

Kościół	św.	Szczepana
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O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
	 Mimo	zimowej	aury,	pierwsza	sportowa	
sobota	 marca	 upłynęła	 pod	 znakiem	 piłki	
nożnej.	W	hali	w	Łazach	odbył	się	tradycyjny	
Ogólnopolski	Turniej	Piłki	Nożnej	o	Puchar	
Wójta	Gminy	Raszyn.	To	już	czwarta	edycja	
tej	niezwykle	lubianej	imprezy	organizowa-
nej	przez	GOS	Raszyn	i	UKS	Łady.	Podobnie	
jak	 w	 latach	 poprzednich	 były	 to	 zawody	
bardzo	 udane	 i	 silnie	 obsadzone.	 Wzięło	
w	nich	udział	dwanaście	zespołów	z	całej	
Polski.	 Gminę	 Raszyn	 reprezentowały	 KS	
Raszyn	i	UKS	Łady.
	 Pod	nieobecność	Górnika	Zabrze,	który	
zdominował	poprzednie	turnieje,	do	fawo-
rytów	należały	 Jagiellonia	Białystok,	 Junior	
Radom	i	SMS	Łódź.	My	mieliśmy	nadzieję,	
że	w	tym	doborowym	towarzystwie	„namie-
szają”	trochę	nasze	zespoły.
	 W	 meczu	 inauguracyjnym	 UKS	 Łady	
niespodziewanie	tylko	zremisował	z	Mazu-
rem	 Karczew.	 Na	 szczęście	 w	 spotkaniu	
decydującym	o	pierwszym	miejscu	w	grupie	
eliminacyjnej	UKS,	po	zaciętym	i	emocjonu-
jącym	 pojedynku	 pokonał	 faworyzowaną	
Pogoń	Siedlce	i	jako	pierwszy	zapewnił	sobie	
awans	do	finału,	co	oznaczało	przynajmniej	
czwarte	miejsce	w	całym	turnieju.
	 Kiedy	 zawodnicy	 z	 Ład	 cieszyli	 się	
z	 awansu,	do	 rywalizacji	 przystąpił	 zespół	
KS	 Raszyn.	 Na	 „dzień	 dobry”,	 po	 ciężkiej	
walce,	 raszyńskie	 Żaki	 skromnie	 pokonały	
UKS	Biała	Podlaska.	Gorzej	było	w	kolejnych	

spotkaniach.	Dwie	jednobramkowe	porażki	
z	 Juniorem	 Radom	 i	 Jagiellonią	 Białystok	
sprawiły,	że	zawodnicy	z	Raszyna	zajmując	
III	miejsce	w	swojej	grupie	eliminacyjnej,	aby	
zagrać	w	ścisłym	finale,	musieli	przebijać	się	
przez	kolejne	dwie	fazy	turnieju.
	 Do	grupy	finałowej	C,	której	zwycięzca	
otrzymywał	 prawo	 walki	 o	 jedno	 wolne	
miejsce	w	wielkim	finale,	oprócz	KS	Raszyn	
trafił	Mazur	Karczew	i	CWKS	Legia.	Niesieni	
dopingiem	rodziców,	wójta	Andrzeja	Zareby	
i	 Pełnomocnika	 ds	 Sportu	 Jacka	 Wiśniew-
skiego,	młodzi	zawodnicy	KS	Raszyn	wygrali	
kolejno	z	Mazurem	Karczew	i	CWKS	Legią,	
co	 uchyliło	 im	 furtkę	 do	 walki	 o	 główne	
trofeum	turnieju.	Teraz	trzeba	było	„tylko”	
wygrać	finał	B,	otwierając	tę	furtkę	w	cało-
ści.	Niestety,	drużyny,	które	zajęły	II	miejsca	
w	 swoich	 grupach	 eliminacyjnych,	 oka-
zały	się	za	silne	dla	chłopców	trenera	Łuka-
sza	Wojciechowskiego.	Remis	z	 Jagiellonią	
i	 porażki	 z	 KSZO	 Ostrowiec	 oraz	 Pogonią	
Siedlce	spowodowały,	że	dzielnie	walczący	
chłopcy	 z	 Raszyna	 musieli	 zadowolić	 się	
dopiero	 siódmą	 lokatą.	 Na	 osłodę,	 naj-
lepszym	 zawodnikiem	 turnieju	 wybrano	
kapitana	zespołu	Adama	Chrzanowskiego.	
Skład	wielkiego	finału	uzupełnił	zespół	KSZO	
Ostrowiec.
	 Batalię	 o	 zwycięstwo	 w	 całym	 tur-
nieju	rozpoczął	mecz	UKS	Łady	z	Juniorem	
Radom.	Po	zaciętym	i	emocjonującym	spo-

tkaniu	 1:0	 wygrali	 Radomianie.	 Porażka	
postawiła	zawodników	z	Ład	w	niezwykle	
trudnej	sytuacji.	Teraz,	aby	wygrać	zawody,	
należało	 wysoko	 pokonać	 pozostałe	 dwa	
zespoły	 i	 liczyć	na	korzystne	wyniki	 innych	
spotkań.	 Mimo	 to	 w	 meczu,	 jak	 się	 póź-
niej	okazało,	 z	 triumfatorem	 turnieju	SMS	
Łódź,	 chłopcy	 z	 Ład	pokazali	 „lwi	pazur”.	
Po	 wymianie	 ciosów	 trwającej	 dosłownie	
do	 ostatniej	 sekundy,	 polegli	 2:3.	 Po	 tym	
spotkaniu,	 z	 zawodników	 UKS-u	 „zeszło	
powietrze”.	 W	 meczu	 o	 trzecie	 miejsce	
gładko	ulegli	 KSZO	Ostrowiec	0:3.	 Puchar	
Wójta	zdobył	zespół	SMS	Łódź	pokonując	
w	bezpośredniej	walce	o	to	trofeum	Juniora	
Radom.	Jak	wcześniej	wspomniałem	najlep-
szym	zawodnikiem	wybrano	Adama	Chrza-
nowskiego	z	KS	Raszyn,	bramkarzem	Krzysz-
tofa	Klimka	z	SMS	Łódź,	a	królem	strzelców	
został	 zdobywca	 siedmiu	 bramek	 Mikołaj	
Nowak	z	Juniora	Radom.	Uczestnikom	tur-
nieju	nagrody	wręczał	wójt	Andrzej	Zaręba	
w	 towarzystwie	 swojego	 zastępcy	 Pani	
Marzeny	Lechańskiej	i	Pełnomocnika	Wójta	
ds	Sportu	Pana	Jacka	Wiśniewskiego.	Wyniki,	
relacje	video	i	zdjęcia	z	turnieju	można	zna-
leźć	na	www.ukslady.pl	w	zakładce	„Łazy‚	
2011”.

Jarosław Aranowski
j.aranowski@gazeta.pl

JAK NIE WIADOMO O CO CHODZI…
	 Jak	 nie	 wiadomo	 o	 co	 chodzi,	 to	 tym	
razem	chodzi	o	zdrowie,	a	bardziej	szcze-
gółowo,	 to	 chodzi	 o	 serce.	 To	 urządzenie	
w	naszym	organizmie	jest	najbardziej	zadzi-
wiające.	Jak	żaden	inny	miesień,	pracuje	bez	
wytchnienia,	 non	 stop,	 ale	 też,	 jak	 każdy	
inny	mięsień	kiedy	zostanie	poddany	obcią-
żeniom,	będzie	się	powiększał	i	odwrotnie,	
jeśli	 jego	właściciel	będzie	dzień	 i	wieczór	
spędzał	 przed	 telewizorem,	 jego	 serce	
będzie	się	kurczyło,	aż	wreszcie	się	zatrzyma.	
Nie	ma	co	ukrywać,	że	zdrowe	serce	nie	jest	
normą	w	naszym	społeczeństwie.
	 Chciałbym	 Was	 zachęcić	 do	 regularnego	
poddawania	 obciążeniom	 Waszych	 serc.	
Pomysł	Biegu	Raszyńskiego	oraz	powstanie	
amatorskiej	sekcji	biegowej	przy	KS	Raszyn	
skierowany	 jest	 głównie	 do	 mieszkańców	
naszej	gminy.	W	tym	roku,	 jak	podają	sta-
tystyki	ze	strony	biegraszynski.pl,	zapisanych	
zostało	59	osób	z	terenu	gminy	Raszyn.	Ten	
fakt	bardzo	mnie	cieszy	i	oznacza,	że	świa-
domość	korzyści	z	uprawiania	sportu	rośnie	
i	będzie	rosła.	Na	ulicach	Raszyna	nikogo	już	

nie	dziwi	postać	amatora	biegania,	a	obie-
cuję	 Wam,	 że	 to	 dopiero	 początek	 mody	
na	bieganie,	która	ogarnie	stopniowo	cały	
Raszyn.	
	 Tymczasem	 10	 kwietnia	 wystar-
tuje	 II Ogólnopolski Bieg Raszyński	
na	dystansie	10	km.	Przed	godziną	11.00	
w	sposób	wymowny	uczcimy	pamięć	ofiar	
katastrofy	smoleńskiej,	następnie	uczestnicy	
przemierzą	ulice	Raszyna.	Po	ubiegłorocznej	
edycji	biegu	na	 forach	biegowych	zawod-
nicy	wyrażali	 zgodnie	 jedną	opinię,	 że	 tak	
fantastycznie	kibicująca	publiczność	rzadko	
się	zdarza	na	imprezach	biegowych	w	kraju.	
Na	dowód	przytoczę	jeden	z		komentarzy:	
„Szanowni Państwo - serdecznie dziękuję.
Ciągle jestem pod wrażeniem wczorajszego 
I Biegu Raszyńskiego. Nie mogę ustrzec się 
od wyrażenia słów uznania dla Wszyst-
kich zaangażowanych w organizację tego 
Biegu. Słowa pochwały dla wszystkich na 
każdym szczeblu działania za ogromne 
zaangażowanie, miłą atmosferę i perfek-
cjonizm.  Mieszkańcom Raszyna, dzię-

kuje za niezwykle i niespotykane życzliwe 
nam kibicowanie i zagrzewanie  do wysiłku 
biegowego, przy tak wspaniałych kibicach 
każdy przebyty kilometr staje się największą 
satysfakcją. Tylko pozazdrościć takich miesz-
kańców. 	W	takiej	atmosferze	nawet	deszcz	
nie	śmiał	padać	cha,	cha,	cha.	
Miło zapadnie w pamięć, (nie tylko mnie) 
ten bieg . Mam nadzieję do zobaczenia 
za rok.
Pozdrawiam serdecznie Jadwiga.”
Kochani,	 może	 świadomie,	 a	 może	 przy-
padkowo	podnieśliśmy	poprzeczkę	bardzo	
wysoko,	 dlatego	 z	 całego	 powiększanego	
serca	 Was	 proszę,	 podnieśmy	 poprzeczkę	
jeszcze	wyżej	i	pokażmy,	że	serce	biegacza	
nie	bije	szybciej	od	serca	kibica.

Piotr Pikiel
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CZY JESTEŚMY BEZPIECZNI?
	 Kiedy	 zapytamy	 się	 tej	 czy	 innej	osoby	
kryteria	dla	niej	najważniejsze	przy	wyborze	
miejsca	 zamieszkania,	 wśród	 tych	 pryncy-
pialnych	 padają:	 lokalizacja,	 komunikacja,	
rozwój	 infrastruktury	 i	 bezpieczeństwo.	
To	ostatnie	często	bywa	elementem	depry-
mującym,	 bowiem	 zdając	 sobie	 sprawę	
z	tego,	że	okolica	nie	należy	do	najciekaw-
szych,	że	zło	czai	 się	za	 rogiem	a	ulice	 są	
poligonem	 doświadczalnym	 dla	 piratów	
drogowych,	zapewne	nie	będziemy	decydo-
wać	się	na	umiejscowienie	swojego	ogniska	
domowego	w	takim	właśnie	miejscu.	A	jak	
wygląda	 gmina	 Raszyn	 na	 tle	 okolicznych	
pod	względem	bezpieczeństwa?	Fakt	zasia-
dania	 w	 Radzie	 Powiatu	 Pruszkowskiego	
ułatwia	mi	dostęp	do	licznych	interesujących	
materiałów.	 Mam	 nadzieję,	 że	 interesują-
cych	również	dla	Państwa.

 Koniec kadencji
	 Takiej	analizie	 sprzyja	zakończona	wła-
śnie	 kadencja	 Komisji	 Bezpieczeństwa	
i	Porządku	Powiatu	Pruszkowskiego.	Komi-
sja	składa	się	wójtów,	burmistrzów	i	prezy-
dentów	powiatu	pruszkowskiego,	 radnych	
powiatowych,	komendantów	powiatowych:	
policji,	straży	pożarnej,	powiatowego	leka-
rza	weterynarii,	przedstawiciela	powiatowej	
Państwowej	Inspekcji	Sanitarnej,	Kierownika	
Zespołu	Zarządzania	Kryzysowego	 i	przed-
stawiciela	tej	instytucji.	Cała	komisja	działa	
pod	przewodnictwem	starosty	Pani	Elżbiety	
Smolińskiej,	a	udział	w	jej	pracach	doraźnie	
biorą	przedstawiciele	straży	miejskich,	pra-
cownicy	obrony	cywilnej,	szefowie	wydzia-
łów.	Komisja	staje	się	też	centrum,	do	któ-
rego	 trafiają	 informacje	dotyczące	 szeroko	
pojmowanego	bezpieczeństwa	publicznego.	
Niejednokrotnie	informacje	intrygujące.

 Czy wiesz, że…
	 Na	fali	likwidacji	sklepów	z	dopalaczami	
jesienią	ubiegłego	roku	w	powiecie	prusz-
kowskim	zlikwidowano	 łącznie	9	 sklepów.	
Dwa z nich znajdowały się w Raszy-
nie.	 Monitorowanie	 w	 powiecie	 ujawniło	

dwa	przypadki	zasłabnięć	przez	nieletnich.	
W	jednym	wypadku	zażyto	dużą	ilość	środ-
ków	nasennych,	w	drugim	nie	zidentyfiko-
wano	zażytego	środka.
	 Ciekawie	wypada	analiza	zdarzeń	dro-
gowych.	 W	 2010	 r.	 w	 całym	 powiecie	
miało	miejsce	169	wypadków	drogowych,	
z	czego	najwięcej,	bo	45,	w	gminie	Raszyn.	
W	skali	powiatu	to	o	42	mniej	niż	w	2008	r.,	
co	oznacza	poprawę	bezpieczeństwa.	Nie-
stety,	wzrosła	liczba	ofiar	śmiertelnych	–	19	
osób,	wobec	15	w	2008	r.	W	gminie	Raszyn	
znowu	 padł	 smutny	 powiatowy	 rekord	 –	
w	wypadkach	zginęło	aż	6	osób.	(w	Brwino-
wie	–	4;	Michałowicach	–	4;	Nadarzynie	–	3;	
Piastowie	 –	 0;	 Pruszkowie	 –	 2).	 W	 całym	
powiecie	rannych	w	wypadkach	zostało	222	
osoby	wobec	273	w	2008	r,	z	tego	w	gminie	
Raszyn	–	58.

 Dlaczego?
	 Jeśli	 ktoś	podejdzie	do	podanych	 liczb	
bezkrytycznie,	 może	 odnieść	 wrażenie,	
że	 gmina	 Raszyn	 wiedzie	 niechlubny	 pry-
mat.	I	tu	kryje	się	pułapka,	bowiem	wypadki	
z	ofiarami	śmiertelnymi	mają	miejsce	głów-
nie	na	drogach	krajowych	nr	8	i	nr	7,	czyli	

trasach	wylotowych	na	Kraków	i	Katowice	
(4	ofiary	 śmiertelne).	Na	 tych	drogach	 rok	
temu	 łącznie	 59	 osób	 zostało	 rannych	
w	wypadkach.
	 Konkludując,	na	drogach	powiatu	prusz-
kowskiego	 w	 ubiegłym	 roku	 zdarzyło	 się	
1599	kolizji	i	122	wypadki.	Warto	też	wie-
dzieć,	że	główne	przyczyny	wypadków	to:	
nieustąpienie	pierwszeństwa	przejazdu	(62);	
nadmierna	 prędkość	 (38);	 nieustąpienie	
pierwszeństwa	pieszemu	 (23)	oraz	 z	winy	
pieszych	(16).	W	roku	2010	w	całym	powie-
cie	zatrzymano	417	kierujących	„na	podwój-
nym	 gazie”,	 a	 najniebezpieczniejsze	 dni	
na	drogach	 to:	 poniedziałek,	 piątek	 i	 nie-
dziela.	Najwięcej	osób	zginęło	na	drogach	
w	piątki,	a	wypadki	najczęściej	maja	miejsce	
w	godzinach	popołudniowych.	 Choć	 ilość	
wypadków	 drogowych	 spadła	 od	 2008	 r.	
to	jednak	smuci	wzrost	ofiar	śmiertelnych.	
	 Niech	 ta	 statystyka	 będzie	 przestrogą	
i	spowoduje,	że	zastanowimy	się	jeden	raz	
więcej,	 zanim	 wykonamy	 manewr	 bądź	
dodamy	gazu.

Piotr Iwicki
Autor jest radnym 

Rady Powiatu Pruszkowskiego

 Widzane z Pruszkowa
	 Niniejszym	tekstem	rozpoczynamy	nowy	cykl	publikacji,	którego	tematyka	związana	będzie	z	życiem	samorządowym	
na	poziomie	powiatu.	Dotąd	fakt	naszej	partycypacji	w	strukturach	rady	powiatu	pruszkowskiego,	wpływ	zapadających	
tam	decyzji	na	naszą	codzienność	był	tematem	pojawiającym	się	na	naszych	łamach	incydentalnie.	Czas	to	zmienić.	Stąd	
nasza	nowa	rubryka	–	Widziane	z	Pruszkowa.

RED

Komisja Bezpieczeństwa,	©	P.	Iwicki
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KAŻDY MA COŚ DO ZROBIENIA
	 Aktualizacja	 Planu	 Gospodarki	 Odpa-
dami	dla	Gminy	Raszyn	na	lata	2010-2013	
z	 perspektywą	 do	 2017	 r.	 to	 dokument	
przygotowany	 przez	 Gminę	 zobowiązaną	
do	nadzorowania	gospodarki	odpadami	na	
jej	terenie.	Przyjęty	przez	Radę	Gminy	jako	
załącznik	do	uchwały	z	dnia	24	lutego	2011	
roku,	zawiera	opis	stanu	aktualnego	i	pro-
pozycje	poprawy.
	 Z	opracowania	wynika,	że	obecnie:
●	 	brakuje	 bazy	 danych	 dla	 umów	

na	odbiór	odpadów	komunalnych,
●	 	brakuje	 inwentaryzacji	 przydomowych	

kompostowników,
●	 	brakuje	 systemu	 zbierania	 oraz	 stacji	

demontażu	 i	 unieszkodliwiania	 odpa-
dów	z	budowy	i	remontów	pozwalają-
cego	 na	 właściwe	 zagospodarowanie	
tych	odpadów,

●	 	brakuje	badań	składu	odpadów	komu-
nalnych	wywożonych	na	wysypiska,

●	 	nie	 jest	dopracowany	 system	zbierania	
selektywnego	odpadów	ulegających	bio-
degradacji,

●	 	na	niskim	poziomie	jest	zbieranie	odpa-
dów	wielkogabarytowych,

●	 	na	niskim	poziomie	jest	zbieranie	odpa-
dów	 niebezpiecznych	 występujących	
w	strumieniu	odpadów	komunalnych,

●	 	niewystarczająca	 jest	 jeszcze	 świado-
mość	ekologiczna	mieszkańców,	a	co	za	
tym	idzie	są	trudności	w	egzekwowaniu	
prawidłowej	segregacji	odpadów,	szcze-
gólnie	tych	niebezpiecznych.

	 Występujące	 braki	 nie	 pozwalają	 kon-
trolować	w	 jaki	sposób	mieszkańcy	 i	 firmy	
z	 terenu	 gminy	 pozbywają	 się	 odpadów.	
Sprzyja	 to	 powstawaniu	 dzikich	 wysypisk,	
a	 zadaniem	 gminy	 jest	 również	 ich	 likwi-
dacja	 i	 rekultywacja	 zdegradowanego	
przez	nie	 terenu.	Cele	krótkookresowe	dla	
Gminy	Raszyn	na	lata	2010-2013	zakładają	
usunięcie	 tych	 niedociągnięć	 oraz	 objęcie	
wszystkich	mieszkańców	Gminy	 systemem	
selektywnego	odbioru	odpadów.	Cele	dłu-
gookresowe	do	roku	2017	zakładają	dosko-
nalenie	 systemu	 selektywnego	 zbierania	
i	dalszą	edukację	ekologiczną.	Na	wszystkie	
te	działania	Urząd	Gminy	zobowiązany	jest	
przewidzieć	źródła	finansowania	z	budżetu	
lub	funduszy	zewnętrznych.
 W przyjętej uchwale Gmina Raszyn 
zobowiązała się również do prowadze-
nia edukacji mieszkańców poprzez:
●	 	promocję	 projektów	 ekologicznych	

wspierających	 wykorzystywanie	 pro-
duktów	o	przedłużonej	trwałości	i	tych,	
które	nadają	się	do	odzysku,

●	 	wprowadzenie	 zachęt	 ekonomicznych	
popierających	zmniejszanie	powstawa-
nia	odpadów	np.	dopłat	do	przydomo-
wych	kompostowników,

●	 	organizowanie	 szkoleń	 (skierowanych	
np.	do	przedsiębiorców,	rolników,	kon-
sumentów)	 służących	 przekazywaniu	
wiedzy	o	sposobach	zmniejszania	ilości	
tworzonych	 odpadów,	 między	 innymi	
poprzez	 wielokrotne	 wykorzystywanie	
opakowań,	naprawy	sprzętu	itd.,

●	 	organizowanie	 kampanii	 informacyj-
nych	skierowanych	do	dzieci,	rodziców,	
nauczycieli,	 	 radnych,	 polityków,	 pra-
cowników	Urzędu	Gminy	i	dziennikarzy,	
promujących	 konieczność	 działań	 pro-
ekologicznych.

	 Kurier	 Raszyński,	 w	 trosce	 o	 czystość	
naszej	 gminy	 i	 wychodząc	 z	 głębokiego	
przekonania	o	konieczności	udziału	miesz-
kańców	 w	 tych	 działaniach,	 rozpoczyna	
akcję	„CZYJE  TO  ŚMIECIE?”.	Na	łamach	
gazety	będziemy	umieszczać	zdjęcia	miejsc	
szczególnie	zaśmieconych	wraz	z	adresami.	
Państwa	Czytelników	zapraszamy	do	przy-
syłania	 fotografii	 i	 ich	 opisów	 na	 adres		
kurier@raszyn.pl	 lub	 listownie	 na	 adres	
redakcji.

Konrad Zubko

PROBLEMY Z ZACHOWANIEM LUDZI W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA
	 W	dzisiejszym	świecie	często	stykamy	się	
z	 agresją,	 obawiamy	 ataków	 terrorystycz-
nych,	 uczestniczymy	w	wypadkach	drogo-
wych	 czy	 innych	 niebezpiecznych	 wyda-
rzeniach.	 Zwykle	 nie	 jesteśmy	 w	 stanie	 im	
zapobiec,	 możemy	 natomiast,	 poprzez	
właściwe	 szkolenie	 nauczyć	 się	 właściwie	
na	nie	reagować.	Pomaga	nam	w	tym	pozna-
nie	rodzajów	ludzkich	zachowań	w	chwilach	
zagrożenia.	
	 W	 sytuacjach	 normalnych	 zachowanie	
człowieka	 jest	 zazwyczaj	 spokojne	 i	nasta-
wione	 na	 osiągnięcie	 konkretnego	 celu.	
Natomiast	 w	 sytuacjach	 trudnych,	 zwłasz-
cza	 wobec	 zagrożenia	 osobistego,	 aktyw-
ność	człowieka	często	ulega	dezorganizacji,	
a	 jego	 zachowania	 stają	 się	 nieracjonalne.	
Dotyczy	to	również	zagrożeń	decydujących	
o	jakości	dalszej	egzystencji	człowieka	takich	
jak	utrata	uznania	społecznego,	autorytetu	
czy	zajmowanego	stanowiska	i	to	niezależnie	

od	tego,	czy	jest	ono	faktyczne	czy	subiek-
tywne.	
	 Reakcje	 człowieka	 wobec	 zagrożenia	
uzależnione	 są	 od	 jego	 zdolności	 adapta-
cyjnych	i	umiejętności	reagowania	na	stres.	
W	 dużym	 stopniu	 zależą	 od	 wrodzonych	
predyspozycji	i	wcześniejszych	doświadczeń,	
przy	czym	te	ostatnie	nie	zawsze	pomagają.	
Zawsze	 pozytywny	 wpływ	 ma	 natomiast	
zapoznanie	 człowieka	 z	 rodzajami	 wystę-
pujących	 reakcji,	 zasadami	 postępowania	
i	 sposobami	 ratowania.	 Na	 ile	 właściwe	
nawyki	i	wiedza	mogą	pomóc	w	sytuacjach	
ekstremalnych,	świadczą	pokazane	ostatnio	
reakcje	 Japończyków	 na	 trzęsienie	 ziemi.	
Właściwe,	wyuczone	przez	lata	zachowania	
niejednemu	z	nich	uratowały	życie.	Wiedza	
i	 wyrobione	 nawyki	 szczególnie	 istotne	 są	
u	 tych,	 którzy	 odruchowo	 przyjmują	 rolę	
przywódców.	Powinni	wiedzieć,	że	niektórzy	
ludzie	przejawiają	wtedy	nadmierną	ruchli-

wość,	 inni	 rozładowują	 napięcia	 poprzez	
żywe,	 impulsywne	 mówienie,	 u	 innych	
pojawia	 się	 zahamowanie	 ruchowe.	 Nie-
które	z	 zachowań	nie	wywierają	 istotnego	
wpływu	na	przebieg	działań	ratowniczych,	
inne	 wywierać	 będą	 wpływ	 zdecydowa-
nie	 szkodliwy.	 Jest	 to	 wielka	 niewiadoma,	
bowiem	nie	możemy	przewidzieć	tego,	jakie	
zachowania	i	z	jaką	siłą	przejawią	poszcze-
gólni	ludzie	i	w	jakim	stopniu	wzorować	się	
na	nich	będą	inni.	
	 Jedno	 nie	 ulega	 wątpliwości:	 im	 więk-
szą	będziemy	posiadać	wiedzę	na	ten	temat	
tym	skuteczniej	zadziałamy	w	sytuacji	trud-
nej	 dla	 nas	 samych	 i	 naszego	 otoczenia.	
Z	tego	względu	już	w	następnym	numerze	
rozpocznę	 cykl	 podstawowej	 nauki	 postę-
powania	w	chwilach	zagrożenia	 ludzkiego	
zdrowia	i	życia.

Andrzej Paweł Zygmuntowicz
Szef Rejonowego Sztabu Ratownictwa.

WAŻNE TELEFONY
Komisariat Policji w Raszynie, Al.	Krakowska	16,	tel.	720	01	07,	tel.	zaufania/fax:	720	16	00
tel. interwencyjny: 0 602 861 091 w razie pożaru należy dzwonić do Sp Pruszków 758 62 52
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA: Raszyn tel.	720	01	08,	720	25	97		l		Falenty tel.	720	25	99		l		Dawidy tel.	720	25	98
Dzielnicowi	Komisariatu	Policji	w	Raszynie,	05-090	Raszyn,	Al.	Krakowska	16,	tel.	720	01	07,	fax	603	68	73
Wszyscy dzielnicowi przyjmują w godzinach pełnienia służby w komisariacie policji w Raszynie
mł.	asp.	LESZEK SIJKA		l		asp.	ZBIGNIEW PORĘCKI		l		mł.	asp.	MIROSŁAW BOGIEL		l		sierż.	STEFAN GRUDZIŃSKI
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BILANS OTWARCIA… CIĄG DALSZY
	 Nowa	kadencja	samorządu	powinna	roz-
począć	się	od	bilansu	otwarcia,	czyli	ustalenia	
punktu	z	którego	wystartowaliśmy.	Trzy	mie-
siące	mamy	za	sobą,	co	oznacza,	że	na	reali-
zację	 wyborczych	 programów	 zostało	 ich	
jeszcze	45.	Żeby	tego	czasu	nie	zmarnować,	
potrzebne	 jest	 precyzyjne	planowanie	oraz	
określenie	stanu	początkowego.
	 Zgodnie	z	treścią	materiałów	wyborczych	
sytuacja	na	początku	kadencji	nie	była	zła.	
Przyznane	środki	z	funduszu	spójności,	prze-
jęta	działka	pod	ośrodkiem	zdrowia,	wymel-
dowani	z	Austerii	mieszkańcy	komunalni	do	
nowego	budynku	i	projekt	wielkiego	przed-
szkola	na	200	dzieci.	Te	 informacje	czytali-
śmy	w	ulotkach	poprzedniego	wójta,	który	
wybory	przegrał.	
	 W	 materiałach	 jego	 adwersarzy	 wska-
zywano	na	dług	w	wysokości	29	milionów	
złotych,	brak	pozyskiwania	środków	unijnych	
i	koszmarną	politykę	społeczną.	
	 Obecny	 wójt,	 Andrzej	 Zaręba	 przeko-
nał	do	swojego	spojrzenia	na	 realia	Gminy	
Raszyn	większość.	Z	dzisiejszej	perspektywy	
wyraźnie	widać,	że	ta	większość	nie	pomy-
liła	się	w	ocenie	stanu	faktycznego.
	 Zadłużenie,	 po	 zmianie	 przepisów	
finansowych	 stanowi	 poważne	 zagrożenie	
dla	 dalszego	 rozwoju	 naszej	 gminy.	 Ośro-
dek	jest,	ale	do	tego	aby	go	zrobić	zgodnie	

z	zaplanowanym	projektem	trzeba	zmienić	
plan	miejscowy,	co	oznacza	miesiące	ocze-
kiwań.	Projekt	przedszkola	zakłada	realizację	
2	kondygnacyjnego	budynku	w	14	miesięcy,	
przy	 jednoczesnym	założeniu,	że	wcześniej	
będziemy	musieli	rozebrać	istniejący	obiekt.	
Plan	nierealny,	nie	zakładający,	gdzie	w	razie	
„obsuwy”	w	terminach	podzieją	się	dzieci.	Ze	
środków	z	funduszu	spójności	co	rusz	mamy	
obcinane	 refundacje	 kosztów	 z	 uwagi	 na	
realizowanie	 zadań,	 które	wykraczają	poza	
listę	tych	zgłoszonych	we	wniosku.	I	nie	są	to	
bynajmniej	małe	pozycje.	Obcięcie	każdego	
euro	oznacza	wzrost	udziału	środków	wła-
snych.	Do	tego	dochodzi	rosnący	w	ostatniej	
kadencji	deficyt	pływalni,	 który	przekroczył	
już	dwa	miliony	złotych,	oraz	inwestycje	od	
trzech	lat	układane	bez	kierownika.	Efektem	
tego	stanu	rzeczy	 jest	zmniejszenie	docho-
dów	z	tytułu	podatków.	Te	powyższe	opisy	
oczywiście	 można	 byłoby	 wesprzeć	 wykre-
sami,	 tabelami,	 wyliczeniami,	 ale	 zarówno	
obecny	wójt	–	Andrzej	Zaręba	jak	i	my,	ludzie,	
którzy	go	wsparli	w	wyborach,	a	dziś	wspól-
nie	 wdrażają	 program	 wyborczy,	 mieliśmy	
doskonałą	wiedzę	o	mankamentach	Gminy	
Raszyn	 i	 jej	nie	najlepszym	stanie	 już	przed	
wyborami.	
	 Jednak	dziś	ważniejsze	od	udowadniania	
jak	 bardzo	 jest	 źle	 wydaje	 się	 przekonanie	

wszystkich	do	wspólnego	działania	na	rzecz	
poprawy	sytuacji	Gminy	Raszyn	i	przyspiesze-
nia	 jej	 rozwoju.	Chciałbym	aby	 ten	swoisty	
„bilans	 otwarcia	 2011”	 właśnie	 tak	 został	
przez	mieszkańców	Gminy	Raszyn	zapamię-
tany.

Jacek Wiśniewski

 DLACZEGO TAK!!! 
 DLACZEGO NIE!!!
	 To	nowa	 rubryka	w	Kurierze.	 Zawierać	
będzie	wypowiedzi	radnych,	którzy	głosując	
dają	wyraz	przeciwstawnym	poglądom.	
 Dlaczego jest Pan przeciwny budo-
waniu chodnika przy Długiej? – zapyta-
łam		Dariusza	Marcinkowskiego.	Odpowie-
dział:	 „Ja	 nie	 jestem	 przeciwny,	 uważam,	
tylko,	że	nie	można	budować	bez	projektu,	
a	tu	takiego	nie	ma.	Jeśli	nie	ma	projektu,	
nie	 można	 określić	 wartości	 kosztoryso-
wej.	W	budżecie	zabezpieczono	770	tys	zł,	
a	podobno	kosztorys	inwestorski	jest	na	ok	
1	450	tys.”	
 Dlaczego uważa Pan, że należy 
wybudować w tym roku chodnik przy 
Długiej? – zapytałam	Tadeusza	Pawlikow-
skiego.	Stwierdził:	„Odpowiedzią	na	to	pyta-
nie	jest	protest	dzieci	opisany	w	poprzednim	
Kurierze.	 Ten	chodnik	 jest	potrzebny	dzie-
ciom,	osobom	starszym,	które	poruszają	się	
w	 tym	 obszarze.	 Dzieci	 do	 szkoły	 chodzą	
często	 pieszo,	 jeżdżą	 na	 rowerach.	 Wielu	
idzie	tędy	do	kościoła,	sklepu.	Ten	fragment	
jest	po	prostu	niebezpieczny”.

Małgorzata Kaiper

ZMIANY!.................NIE
	 W	dniach	od	10	do	24	marca	miesz-
kańcy	gminy,	na	stronie		www.raszyn.net.
pl	oceniali	propozycję	zmian	w	kursowa-
niu	autobusów.	Wypełniło	ją	45	osób.	Z	
ich	wyborów	 jednoznacznie	wynika,	 że	
nie	 akceptują	propozycji	 ZTM-u.	 Ponad	
93	%	skrytykowało	propozycję	likwidacji	
809	 i	 815	 i	 zwiększenia	 częstotliwości	
715.	Proponując	zmiany	chcieli:	wydłu-
żenia	wieczornego	czasu	 jazdy	autobu-
sów,		przedłużenia	kursów,	np.	do	Falent,	
czy	też	do	PKP	Dawidy.	Mieszkańcy	mają	
nadzieję,	 że	wadze	gminy	będą	po	 ich	
stronie.

RED

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
		 Spis	 powszechny	 2011	 to	 pierwsze	
takie	badanie	od	czasu	przystąpienia	Polski	
do	UE.	Będzie	badać:	stan	i	charakterystykę	
demograficzną	 ludności,	 edukację,	 aktyw-
ność	ekonomiczną,	dojazdy	do	pracy,	źródła	
utrzymania,	niepełnosprawność,	obywatel-
stwo,	migracje	wewnętrzne	 i	 zagraniczne,	
narodowość	 i	 język	oraz	mniejszości	naro-
dowe	 i	 etniczne,	wyznanie,	gospodarstwa	
domowe	 i	 rodziny,	 stan	 i	 charakterystykę	
zasobów	 mieszkaniowych.	 Wykaże	 też	
zmiany	wynikające	ze	wzmożonej	migracji	
ludności	po	wstąpieniu	Polski	do	UE.	
	 Ustawa	 zobowiązuje wszystkich 
respondentów do udzielania ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi. Na	 zasadzie	 dobrowolności	
można	odpowiadać	na	pytania	dotyczące:	
pozostawania	 w	 związku	 nieformalnym,	
przynależności	 wyznaniowej,	 liczby	 żywo	
urodzonych	 dzieci	 czy	 planów	 prokreacyj-
nych.	 Odpowiedzi	 o	 osobach	 małoletnich	
udzielają	osoby	pełnoletnie,	wspólnie	z	nimi	
zamieszkałe.
	 Od 1 kwietnia do 16 czerwca roz-
pocznie	się	samospis internetowy w	for-
mularzach,	 znajdujących	 się	 na	 stronach:	

www.spis.gov.pl	 i	 www.stat.gov.pl.	 Od 
momentu pierwszego zalogowania 
dane będzie można wprowadzać i uzu-
pełniać przez 14 dni. Po	tym	czasie	dane	
stracą	 ważność	 a	 spis	 dokończony	 zosta-
nie	 telefonicznie	 lub	 przez	 rachmistrza.	 Z	
wymienionych	stron	można	też	pobrać	pusty	
formularz,	wypełnić,	zapisać	na	wybranym	
nośniku	i	przekazać	do	gminnego	biura	spi-
sowego.	
	 Od 8 kwietnia do 11 lipca 2011 r.	
ankieterzy	 będą	 przeprowadzać,	 wywiady	
telefoniczne,	a	rachmistrze	spisowi,	oznako-
wani	identyfikatorem	ze	zdjęciem	przepro-
wadzać	wywiady	w	terenie,	Tożsamość	rach-
mistrzów	będzie	można	sprawdzić	poprzez	
kontakt	z	 infolinią	2011	 lub	pod	adresem	
spis@stat.gov.pl
	 Wszystkie	dane	zebrane	podczas	 spisu	
objęte	są	tajemnicą,	a	do	opracowań,	zesta-
wień	i	analiz	statystycznych	mogą	być	wyko-
rzystywane	jedynie	w	formie	odpersonalizo-
wanej.

na podstawie informacji 
z Referatu Organizacyjnego 

Urzędu Gminy Raszyn opracowała MK
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BUDOWA NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA W RASZYNIE
	 Po	latach	niewygód,	mieszkańcy	Raszyna	
mają	szansę	na	włączenie	w	gminny	krajo-
braz	nowego	Ośrodka	Zdrowia.	W	poprzed-
niej	kadencji	uzyskano	własność	działki	pod	
ośrodkiem,	teraz	przyszedł	czas	na	budowę.	
Już	 10	 lutego	 2011	 roku	 rozstrzygnięto	
przetarg	 na	 wykonanie	 zadania	 „Projekt	
i	wykonanie	rozbudowy	i	remontu	Ośrodka	
Zdrowia	przy	ul.	Szkolnej	w	Raszynie”.
	 Na	 wykonawcę	 wybrano	 Przedsiębior-
stwo	 Usługowo-Handlowe	 FARTEX	 Janusz	
Kiełczykowski,	 która	 złożyła	 ofertę	 naj-
tańszą,	 opiewającą	 na	 kwotę	 niespełna	
6	mln	zł.	Warto	dodać,	że	najdroższy	wyko-
nawca	życzył	sobie	prawie	8	mln.	zł.
	 Wybrana	firma	działa	w	oparciu	o	efek-
tywny	system	„Projektuj	i	buduj”.	Prace	będą	
przebiegać	 w	 trzech	 etapach.	 Pierwszy,	
wykonanie	 projektu	 i	 uzyskanie	 zezwole-
nia	na	budowę	już	trwa.	Zakończy	się	pod	
koniec	 lipca	br.	W	drugim,	który	 rozpocz-
nie	się	już	w	sierpniu	nastąpi	wybudowanie	
nowego	dwupiętrowego	budynku,	w	 któ-
rym	znajdą	się:	poradnie	pediatryczne,	inter-
nistycznej,	poradnia	„K”,	zespół	rehabilitacji	
z	hydroterapią,	fizykoterapia,	kinezyterapia	
dla	 dzieci	 i	 dorosłych.	 Zakończenie	 robót	
nastąpi	 do	 15.05.2012	 r.	 Po	 wykonaniu	
II	etapu	do	nowej	części	budynku	zostaną	
przeniesione	 i	 rozpoczną	 pracę	 wszystkie	
niezbędne	gabinety,	pracownie	 i	pomiesz-
czenia	pomocnicze.

	 W	 trzecim	 etapie	 wykonany	 zostanie	
remont	i	modernizacja	obecnego	budynku	
Ośrodka	 Zdrowia.	 W	 tej	 części	 placówki	
zlokalizowane	 zostaną	 gabinety	 specjali-
styczne,	w	tym:	pracownia	RTG,	USG,	gabi-
net	 laryngologiczno-okulistyczny,	poradnie	
kardiologiczna,	chirurgiczna	a	także	ogólna	
rejestracja	 pacjentów,	 pokoje	 pielęgniarek	
środowiskowych	 i	 pomieszczenia	 admini-
stracyjne.	Zakończenie	prac	planowane	jest	
na	 30.10.2013	 r.	 Tak	 prowadzona	 rozbu-
dowa	i	remont	pozwolą	działać	przychodni	
bez	żadnych	przerw.	
	 Jak	 widać,	 ośrodek	 zdrowia	 w	 nowej	
postaci	 pozwoli	 na	 znaczne	 rozszerzenie	
oferty	 medycznej,	 poprawi	 warunki	 pracy	

lekarzy	 i	 komfort	pacjentów.	Uwzględniać	
będzie	 również	komunikację	dostępną	dla	
osób	 niepełnosprawnych.	 Mamy	 nadzieję,	
że	 estetyczne,	 dobrze	 wyposażone	 pra-
cownie	 zachęcą	 lekarzy	 do	 związania	 się	
z	raszyńską	służbą	zdrowia.
	 Nowa	przychodnia	będzie	miała	też	nie-
zbędne	miejsca	postojowe,	z	których	część	
przystosowana	zostanie	dla	osób	niepełno-
sprawnych.	Planowane	wjazdy	z	ulic	Szkol-
nej	 i	 Poniatowskiego	 zapewnią	 sprawną	
obsługę	 komunikacyjną.	 Zadbana	 zieleń	
–	trawniki,	klomby	i		drzewa	podkreślą	nie-
wątpliwą	 urodę	 budynku,	 zwiększając	 ład	
architektoniczny	w	tej	części	Raszyna.

Małgorzata Kaiper

©	Pracownia	architektoniczna	„Chmielewski	Skała	Architekci”	s.c.

ZDROWIE

SZCZEPIENIA OCHRONNE 
SZCZEPIONKA HPV DLA DZIEWCZYNEK W WIEKU 12-15 LAT

	 Miło	jest	mi	poinformować	Państwa,	że	
w	trosce	o	zdrowie	swoich	mieszkanek	Rada	
Gminy	Raszyn	podjęła	decyzję	o	 sfinanso-
waniu	programu	szczepień	przeciwko	zaka-
żeniom	 wirusem	 brodawczaka	 ludzkiego	
wywołującego	chorobę	raka	szyjki	macicy.
	 Dzisiejsza	 medycyna	 daje	 możliwość	
zabezpieczenia	się	przed	ryzykiem	choroby	
nowotworowej.	 W	 statystykach	 zachoro-
walności	 na	 raka	 szyjki	 macicy	 Polska	 zaj-
muje	 drugie	 miejsce	 w	 Europie.	 Aby	 zmi-
nimalizować	 ryzyko	 choroby,	 ginekolodzy	
zalecają	 między	 innymi	 szczepienie	 przed	
onkogennymi	typami	wirusa	HPV.	Rutynowe	
stosowanie	szczepionki	przeciwko	HPV	jest	
rekomendowane	dla	dziewczynek	w	wieku	
12-15	 lat,	przed	rozpoczęciem	aktywności	

seksualnej.	Większość	krajów	Unii	Europej-
skiej	zdecydowało	się	na	powszechne	szcze-
pienie.	W	Polsce	szczepienie	przeciwko	HPV	
znajduje	 się	 w	 kalendarzu	 szczepień	 zale-
canych.	W	2008	roku	kilka	polskich	miast,	
gmin	 i	 powiatów	 zdecydowało	 się	 sfinali-
zować	szczepienia	wśród	kilkunastoletnich	
dziewczynek.	W	roku	2011	również	Gmina	
Raszyn	 dołączyła	 do	 samorządów,	 które	
w	 ramach	 swoich	 środków	 budżetowych	
będą	realizować	„Program profilaktyki zaka-
żeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV 
na lata 2011-2015”. Programem	objętych 
zostanie	 515	 dziewcząt	 zameldowanych	
na	terenie	Gminy.	
	 Poprzez	 przyjęcie	 wieloletniego	 pro-
gramu	profilaktyki	raka	szyjki	macicy,	rów-

nież	Państwo	macie	szansę	podjęcia	decyzji	
objęcia	 bezpłatnym	 szczepieniem	 swojej	
córki.
	 Przed	podjęciem	decyzji,	proszę	o	zapo-
znanie	się	z	Programem	(materiały	dostępne	
na	stronie	internetowej	www.raszyn.pl)	oraz	
udział	w	spotkaniach	informacyjnych	z	leka-
rzem,	zorganizowanych	w	szkołach.
	 Po	dokładnym	przeanalizowaniu	tematu	
i	 podjęciu	 ostatecznej	 decyzji,	 proszę	
o	wypełnienie	deklaracji	i	złożenie	w	szkole	
do	której	dziecko	uczęszcza.

Jolanta Osowiecka 
Kierownik Referatu Oświaty 

i Spraw Społecznych

WAŻNE  TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 112 (tel.	komórkowe) 999	(stacjonarne)		l		Straż pożarna 112 (tel.	komórkowe) 997	(stacjonarne)
Policja 112 (tel.	komórkowe)	998 (stacjonarne)
Ośrodek Zdrowia w Raszynie	ul.	Szkolna	2c,	tel.	720	05	02	(rejestracja)		l		Rehabilitacja	tel.	720	02	40		l		Punkt szczepień	tel.	720	01	05
Położna / Poradnia K	tel.	720	05	01		l		Stomatologia	tel.	720	03	05
APTEKI:  „Podmiejska” ul.	Szkolna	2b,	tel.	720	06	80		l		„Raszyńska” Raszyn,	Al.	Krakowska	44,	tel.	720	27	22
 Centrum Janki (Geant)	–	całodobowa	tel.	711	30	60



	 Pobudzajcie	 swoich	 wychowanków		
do	 twórczej	 aktywności	 stanowiącej	 dla	
dziecka	potrzebę	biologiczną,	„której	zaspo-
kojenie	 jest	 absolutną	 koniecznością	 dla	
optymalnego	rozwoju	istoty	ludzkiej	w	okre-
sie	wzrostu”.
	 Twórcze	 możliwości	 każdego	 dziecka	
rozwijać	 można	 przez	 twórczą	 ekspresję,	
która	uznana	 jako	 rodzaj	 siły	 sprawczej	w	
procesie	 wychowania	 powinna	 uruchomić	
jego	postawę	twórczą.
	 Postawa	 twórcza,	 już	 od	 najmłod-
szych	lat	życia	człowieka	wyrażać	się	może	
za	pomocą	gest,	 słowa,	muzyki	 i	 plastyki.		
Są	to	bowiem	najbardziej	naturalne	formy	
przejawiania	 się	 twórczej	 aktywności.	 Nie	

zmuszajcie,	 a	 dyskretnie	 namawiajcie	 do	
twórczych	poczynań.	Dziecko	przede	wszyst-
kim	powinno	chcieć	tego	co	robi,	albowiem	
dopiero	 wówczas	 wykonywana	 czynność		
np.	 rysowanie,	 malowanie,	 konstruowa-
nie	 czy	 śpiewanie	 sprawiać	 mu	 będzie	
autentyczną	 radość.	 Dzieci	 uwielbiają	
wymienione	 czynności,	 ponieważ	 dzięki	
nim	 konkretyzują	 swój	 wewnętrzny	
świat,	 w	 którym	 skrywają	 własne	 myśli		
i	emocje	oraz	bogactwo	wspaniałej,	dziecię-
cej	wyobraźni.
	 Powyższe	 względy	 przemawiają	 także	
za	 uznaniem	 ekspresji	 twórczej	 za	 rodzaj	
pedagogicznej	 i	 psychologicznej	 terapii.	
Daje	 bowiem	 szansę,	 zwłaszcza	 dzieciom	

nieśmiałym	na	pokonanie	własnej	niewiary	
i	nawiązanie	kontaktu	z	innymi,	śmiałe	zaś	
utwierdza	w	ich	twórczych	rezultatach.
	 Temu	 też	 celowi,	 oprócz	 propagowa-
nia	 twórczości	dziecięcej	na	 terenie	naszej	
gminy,	służyć	ma	niniejsza	rubryka.

Elżbieta Kuczara

P.	S.	Zamieszczony	cytat	pochodzi	
z	książki	Roberta	Glotana	i	Claude’a	Clero	

pt:	„Twórcza	aktywność	dziecka”.

Zapraszamy !
Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora) należy dostarczać  
do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie, ul. Poniatowskiego 20, codziennie w godz. 10.00 - 18.00. 

RASZYNIACZEK

Zapraszamy  do  współpracy 
z „Raszyniaczkiem”  

rodziców i wychowawców!

W następnym numerze czekam na rysunki i wiersze o wiośnie. Pozdrawiam Raszyniaczek

Witam wszystkie raszyńskie dzieci.
	 Zapraszam	Was	do	wnikliwej	obserwacji	otaczającego	świata.	
Zaczęła	 się	 już	 wiosna,	 przyroda	 budzi	 się	 z	 zimowego	 snu.		
Coraz	więcej	słońca,	kolorów	i	…	radości.

	 Odchodzącą	 panią	 Zimę	 wdzięcznie	 zobrazowała	 nam	
Agatka,	z	nadchodzącą	panią	Wiosnę	w	pięknych	kolorach	nary-
sowała	Natalia.	Do	tych	portretów	pór	roku	dodaję	jeszcze	śliczne		
wizerunki	zwierząt.	

autorka prac: Agata Gronek autorka prac: Natalia Żemojda 
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