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wystawa okolicznościowa w dolnym kościele na Rybiu © Z. Kaiper
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OD REDAKCJI
KWIECIEŃ TO DZIWNY
MIESIĄC, PRZEŁOMOWY
Kwiecień to dziwny miesiąc, przełomowy.
Łączy w sobie śmierć i odrodzenie. Kolejne
daty, kolejne świeczki i księgi kondolencyjne
– w kwietniu jest ich jakoś więcej. To również
miesiąc ciszy. Kiedy przed sześciu laty biskup
Sondrii oznajmił śmierć Jana Pawła II na rozmodlonym do tej pory pl. Świętego Piotra
zapadła cisza. Dopiero później przerwał ją
huk oklasków – w ten sposób Włosi żegnali
człowieka, który przeżył piękne życie. Gdy
rok temu stacje telewizyjne, radiowe i serwisy internetowe podały informację o katastrofie samolotu rządowego Tu-154 wszyscy zamarli. – Panowie, pomóżcie. Nie wiem,
co powiedzieć – stwierdziła jedna ze spikerek
Polskiego Radia przerywając audycję. Na kilka
minut cisza zdominowała media. Cisza unosiła się na Wołyniu, gdy odchodzili partyzanci
ze zmasakrowanych wiosek i trwała gdy przebrzmiało echo wystrzałów w Katyniu.
Tak musiało być pod krzyżem - na moment
władzę nad Golgotą przejęło milczenie. Gdy
ponownie odezwały się lamenty i komendy,
stało się to już w całkiem innym świecie.
Wykonało się.

Przede wszystkim jest to jednak miesiąc odrodzenia i powrotów, a także większej
aktywności. Rodząca się wraz z wiosną przyroda, pełna przepięknych kolorów krokusów,
żonkili, barwinka, tulipanów czy w końcu zieleń młodych listków, dłuższy, często słoneczny
dzień sprzyjają lepszemu samopoczuciu,
pozytywnemu myśleniu oraz podejmowaniu
odważniejszych decyzji. Jest to więc również
czas nadziei na lepsze, a przynajmniej równie
dobre jutro.
Ten miesiąc obfituje w rocznice, spory
i dyskusje, podkreślone jeszcze jednym, niezwykle ważnym wydarzeniem: Świętami
Wielkanocnymi. Dopiero symbolika Wielkiego
Tygodnia daje narzędzia, by lepiej zinterpretować mijający czas.
Kwiecień już się kończy. Gdy czytacie Państwo te słowa za nami są już rocznice oraz
święta Wielkiej Nocy, a przed nami święta
majowe: radosne, ciepłe i jednoznaczne, przy
których wreszcie możemy w pełni odpocząć.
I dobrze.
Zofia Kaiper
11 kwietnia 2011

Zdrowych, szczęśliwych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych radością obcowania z bliskimi,
rodzinnego ciepła i miłości oraz pogodnego, wiosennego nastroju.
Wesołego Alleluja!
życzy Mieszkańcom Gminy Raszyn
Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba
Kwiecień jest szczególnym miesiącem, w którym społeczność
Raszyna daje dowód pamięci o swoich bohaterach, wypełniając w ten
sposób ich testament. Cztery lata przed śmiercią w słynnym wierszu
„Do legionów polskich” Cyprian Godebski napisał, zatroskany o pamięć
potomnych:
O wy, drogie narodu ogromnego szczątki
Czyż niemość ginąć marnie? Trzebaż bez pamiątki?
Niktże waszych dzieł świetnych nie ogłosi światu
Ni rzuci na mogiły ojczystego kwiatu?
W dalszych słowach poeta wyraził nadzieję, że następne pokolenia
nie zapomną o bohaterstwie walczących za ojczyznę.
Na obchodzoną w kwietniu, przez naszą społeczność, rocznicę
Bitwy pod Raszynem nałożyły się następne tragiczne i doniosłe wydarzenia. Zbrodnia Katyńska, Śmierć Jana Pawła II, a przed rokiem Katastrofa Smoleńska.
Pojęcia „narodu” i „lokalnej społeczności” wzajemnie się przenikają, dlatego niezmiernie cenne jest to, że mieszkańcy naszej gminy
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chcą pamiętać. Corocznie od 1989 roku, 19 kwietnia w raszyńskim
kościele odprawiane są Msze Święte dla uczczenia rocznicy Bitwy pod
Raszynem. W 160 rocznicę, na dziedzińcu szkoły odsłonięto pamiątkowy kamień. Od tamtego czasu, co roku składane są pod nim kwiaty,
podobnie jak na grobie Cypriana Godebskiego na Warszawskich Powązkach oraz pod innym, pamiątkowym kamieniem na Falenckiej Grobli.
W 1959 r. w 150 rocznicę Bitwy nadano raszyńskiej szkole podstawowej imię Cypriana Godebskiego, a w 165 rocznicę ufundowano sztandar
z wizerunkiem patrona.

Jesteśmy wyjątkową społecznością i chciałbym, żebyśmy taką pozostali. Nasze dziedzictwo tworzy historia, religia i kultura. Mam nadzieję,
że minione Święta Wielkanocne były czasem odpoczynku, religijnych
wzruszeń, ale i historycznej refleksji. Niech każdy kolejny kwiecień
będzie dla naszej społeczności miesiącem szczególnym, czego życzę
Państwu i sobie.
Andrzej Zaręba
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NASI RADNI
O KOMISJI, KTÓRA DBA
O NASZE BEZPIECZEŃSTWO
Jedną z pracujących w Radzie Gminy jest
Komisja Bezpieczeństwa. Należą do niej czterej
radni: Michał Słoma (przewodniczący), Sławomir Haczkur, Dariusz Marcinkowski i Kazimierz
Wieczorek, którzy opiniują wszelkie, realizowane przez Urząd Gminy działania związane
z naszym bezpieczeństwem. Jakie to sprawy?
Bardzo różne: od tych zasadniczych jak udział
gminy w budowie nowego komisariatu, po najmniejsze, ale nie mniej ważne, jak znaki drogowe
w niebezpiecznych miejscach, pasy dla pieszych czy progi spowalniające. Na posiedzenie
ostatniej komisji radni zaprosili przedstawicieli
raszyńskiego komisariatu, wspólnie z którymi
ustalali miejsca, które powinny być szczególnie
chronione. Określili też punkty usytuowania
kamer w ramach przygotowywanego przez
Wójta M. Chmielewskiego gminnego systemu
monitoringu.
W trakcie spotkania radni pochylili się,
nad ważną kwestią dostępności dla młodzieży
i dzieci skateparku przy Szkolnej i „orlików” przy
Pruszkowskiej i w Sękocinie. Zwrócili uwagę,
że możliwość korzystania z tych obiektów jest
ważnym sposobem organizowania czasu dzieci
i młodzieży. Prosili policjantów o szczególne
zwrócenie uwagi na te miejsca. To bardzo cenne
dla mieszkańców działania, nie od dziś bowiem
wiadomo, że młodzież, której naturalna aktywność kierowana jest we właściwą stronę sprawia
mniej problemów wychowawczych.
W kolejnych numerach przybliżymy mieszkańcom zagadnienia, nad którymi pracują inne
komisje Rady Gminy.
Małgorzata Kaiper

FUNDUSZE SOŁECKIE
W tym roku, już drugi raz, sołectwa naszej
gminy realizują fundusze sołeckie. Ich zaistnienie aktywizuje mieszkańców, bo choć środki
przeznaczone na ten cel nie są duże, to każde
z sołectw poważnie rozważało na co je wydać. Jak
bardzo – pokazuje różnorodność wniosków tworzonych podczas, często burzliwych, zebrań. Kilka
wsi przynależne im fundusze, w całości przeznaczyło na działania wspomagające tworzenie
projektów odwodnień ich terenów, niektóre
na podtrzymywanie czystości, inne na spotkania
i pikniki integrujące mieszkańców, jeszcze inne
na uzupełnianie zabawek na placach zabaw dla
dzieci. Za każdym razem przeznaczenie funduszy
wskazywało na nie zrealizowane potrzeby mieszkańców. Mimo, że ich wydatkowanie jest trudne
w gąszczu gminnych przepisów, społeczności
lokalne chcą kontynuowania  tej formy ich współudziału w rządzeniu gminą. Nie bez znaczenia
jest fakt refundacji 10% z budżetu państwa.
Małgorzata Kaiper
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VI SESJA RADY GMINY RASZYN
Trwająca wiele godzin sesja rozpoczęła się
ustalaniem porządku obrad oraz sprawozdaniami wójtów z bieżącej działalności. Wójt
Mirosław Chmielewski prezentując radnym
kolejność kroków, jakie urząd gminy musi  
podejmować w celu stworzenia spójnego systemu zabezpieczenia terenów gminy przed
zalewaniem, powiedział, że tworzenie kanalizacji burzowej, jedynego skutecznego sposobu odwadniania w terenach zabudowanych,
wymaga, dla uzyskania zezwolenia wodnoprawnego, zabezpieczenia miejsc retencjonowania wód. Zgodnie z porozumieniem zawartym jesienią ubiegłego roku przez poprzedniego
wójta z HRS Dawidy, obecny zarząd podjął działania zmierzające do wieloletniego wydzierżawienia od Spółdzielni 2 stawów hodowlanych
o pow. ok 7 ha, które mogą, po przebudowie,
pełnić funkcję zbiorników retencyjnych. Będą
one mogły pomieścić 150 tys. m3 wody. Niestety
podczas obrad komisji budżetu, która odbyła
się poprzedniego dnia, radni sprzeciwili się
wcześniej akceptowanej, wieloletniej dzierżawie stawów, uważając, że mogą być one nieprzydatne. Uznali, że do podjęcia pozytywnej
opinii konieczna jest ekspertyza.   W związku
z wątpliwościami na obrady Rady Gminy zaproszono Panią Krystynę Tarasińską – kierownika
Inspektoratu  Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim. Tłumacząc zasady funkcjonowania
melioracji szczegółowych, pozytywnie oceniła
działania podjęte przez Urząd Gminy Raszyn,
uważając, że   wykorzystanie istniejących stawów hodowlanych to właściwa droga w tworzeniu w tej części gminy systemu zabezpieczeń
przed zalewaniem. Fakt, że na linii Raszynki
znajdują się stawy rybne, które na dodatek
właściciel chce wydzierżawić uznała za bardzo
korzystne rozwiązanie. Każdy inny zbiornik
retencyjny należałoby wybudować, co pociąga
za sobą znaczne koszty i wymaga długiego
czasu przygotowywania.  Mówiła też o konieczności współpracy w tworzeniu spójnego systemu odwodnień pomiędzy sąsiadującymi
ze sobą gminami, roli spółek wodnych w utrzymywaniu rowów i sieci drenarskiej a także
możliwości uzyskiwania przez spółki wodne
pomocy finansowej ze Starostwa.
W czasie dalszych obrad radni podjęli
uchwałę w sprawie dofinansowania budowy

nowego posterunku policji a także przyjęli
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w latach 2011-2015”.
Zaproponowane przez Wójta Andrzeja Zarębę
a przyjęte przez radnych zmiany w budżecie
dotyczyły między innymi rezygnacji z pomysłu przekazania prowadzenia kolonii letnich
organizacjom pozarządowym. Zdaniem wójta
znacznie korzystniejsze wychowawczo i finansowo jest, wzorem lat ubiegłych, organizowanie ich przez gminę, w oparciu o gminną kadrę
pedagogiczną.
Radni przyjęli również uchwałę o utrzymaniu na przyszły rok funduszy sołeckich,
choć ich realizacja w bieżącej formie przysparza niemało kłopotów. Obecni na sali sołtysi
i mieszkańcy nagrodzili tę decyzję brawami.
Przyjęto również uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na budowę sieci wodociągowej
w Laszczkach i sieci kanalizacyjnej w drugiej
części ul. Żytniej. Na mocy kolejnych uchwał
gmina może przejąć na własność, nieodpłatnie, niektóre działki w Dawidach Bankowych,
Podolszynie Nowym i Raszynie.
W trakcie obrad największe emocje wzbudził projekt uchwały dotyczącej udzielenia
powiatowi pruszkowskiemu rzeczowej pomocy
na wybudowanie chodnika przy ul. Długiej
w Dawidach Bankowych. Radni zakwestionowali sens budowy chodnika w tym miejscu,
mimo że w ubiegłym roku podjęli uchwałę
w sprawie wykonania jego projektu, w następnie do tegorocznego budżetu wpisali jego
budowę. Nie pierwsza to sytuacja, kiedy radni
kwestionują swoje, podjęte wcześniej decyzje. Po wyjaśnieniach Wójta Andrzeja Zaręby,
że uchwała konieczna jest do zapłacenia projektantowi za jego pracę, uchwalono przekazanie
kwoty zapewniającej tę zapłatę oraz wykonanie
projektu kanalizacji burzowej.
Wójt Marzenia Lechańska wystąpiła do radnych z prośbą o ich włączenie się w tworzenie
gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Obrady zakończył apel jednego z mieszkańców, aby projekty ulic i chodników były konsultowane z mieszkańcami, którzy jako użytkownicy pomogą określić potrzebną ilość miejsc
parkingowych i bezpieczną szerokość chodników.
Małgorzata Kaiper

Większy staw HRS-u © M. Kaiper
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CO SIĘ DZIEJE W URZĘDZIE GMINY

W RASZYNIE BĘDZIE NOWY KOMISARIAT
W trakcie marcowych,  połączonych obrad
Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Rolnictwa
Wójt Gminy Andrzej Zaręba zreferował rozmowy prowadzone z Komendą Stołeczną  
Policji w sprawie wsparcia przez gminę
Raszyn budowy nowego  Komisariatu Policji
w Raszynie. W czasie poprzednich obrad Rady
Gminy zrezygnowano z projektowanej przez
poprzedniego wójta zamiany budynków policji
i Eko-Raszyna. Uznając ją za nieekonomiczną
obecny Wójt uznał za warte  wsparcia  działania policji  zmierzające do budowy nowego,
opartego na wcześniej już sprawdzonych
specjalistycznych   projektach, komisariatu
na wykorzystywanej już do tego celu działce

przy Al. Krakowskiej. Jej wielkość i kształt
pozwalają na prowadzenie prac budowlanych
bez zakłócania pracy posterunku. Wg wstępnego kosztorysu kosztować on będzie ok.
5,5 mln złotych.
Radni postanowili zarekomendować
Radzie Gminy uchwałę intencyjną, zgodnie
z którą gmina w ciągu kolejnych dwóch lat
przekaże na ten cel 40% kosztów budowy
nowego komisariatu, ale nie więcej niż
2 mln zł. W nowym komisariacie będzie pracować o 10 funkcjonariuszy więcej. Mamy
nadzieję, że choć część z nich pilnować będzie
naszego bezpieczeństwa.
Małgorzata Kaiper

CZY JESTEŚMY BOGATĄ GMINĄ?

Powszechnie uważa się, że Gmina Raszyn należy do gmin bogatych. Czy rzeczywiście?
Spójrzmy na zestawienie przedstawiające tegoroczne dochody budżetowe gminy Raszyn oraz
3-ech gmin sąsiednich.

Gmina

Dochody budżetowe

Liczba ludności

Dochód na mieszkańca

LESZNOWOLA

124.000.000 zł

ok. 15.000

8.300 zł./osobę

RASZYN

94.000.000 zł

ok. 20.000

4.700 zł/ osobę

MICHAŁOWICE
NADARZYN

79.000.000 zł
65.000.000 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że
dochód na jednego mieszkańca naszej gminy
jest najniższy i daleko nam do znajdującej się
w czołówce Lesznowoli.

	Z CZEGO WYNIKAJĄ
NASZE PRZYCHODY?

Najważniejszą pozycję – 31% czyli
29,5 mln zł stanowią podatki płacone przez
firmy prowadzące na naszym terenie działalność gospodarczą. Najprawdopodobniej,
dzięki właściwej promocji można by przyciągnąć nowych inwestorów krajowych i zagranicznych. Kolejną ważną pozycją wynoszącą  
19 mln zł (20%),  są podatki: od nieruchomości, płacony przez firmy i mieszkańców, rolny
i leśny, od środków transportu, od czynności
cywilno-prawnych i inne. Jeżeli zgodnie z prognozami demograficznymi oraz rozwojem
budownictwa wzrastać będzie liczba mieszkańców naszej gminy zwiększać się będzie
również ta część dochodów. Już teraz służyłoby temu płacenie przez mieszkańców
gminy podatków w miejscu zamieszkania,
a nie zameldowania. Jeżeli płacimy je gdzie
indziej, to z nich nie korzystamy.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
to dochody budżetowe w kwocie 6,8 mln zł.

ok. 16.000
ok. 10.000

4.900 zł/osobę
6.500 zł/osobę

Na wydatki związane z oświatą (utrzymanie
szkół, przedszkoli itd.) Gmina Raszyn otrzyma
w br. subwencję ogólną z budżetu państwa
w wysokości 12,5 mln zł., zaś na transport,
łączność, administrację publiczną i pomoc
społeczną dotacje celowe w wysokości
5,7 mln zł.  W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nasza
gmina pozyska  dotacje celowe w wysokości
19,6  zł. Jak Państwu wiadomo w roku ubiegłym przyznano nam z Funduszu Spójności
kwotę 30 mln zł. na realizację projektu” Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Raszyn”. Z wniosków o płatność,
które zostały złożone jeszcze przez poprzednie władze gminy na całą przyznaną kwotę
zaakceptowano jedynie jeden – do kasy gminnej wpłynęła kwota 8.463.870,39 zł. Obecne
władze deklarują, że zrobią wszystko, aby
kolejne wnioski o płatność pozostałej części
przyznanej kwoty zostały zaakceptowane
i cały projekt  został zrealizowany.
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Maria Piesiewicz

Spotkanie radnych z przedstawicielami
stołecznej policji © M. Kaiper

DLACZEGO W NIEKTÓRYCH
DROGACH NIE MA
KANALIZACJI
Jeszcze kilka lat temu istniała możliwość,
żeby działając na granicy prawa, ale na rzecz tzw.
interesu społecznego czyli mieszkańców, gmina
mogła robić kanalizację czy wodociągi w drogach prywatnych, nie mając do tego stosownych
służebności. Istniała też możliwość wykonywania instalacji ze środków społecznych. Niestety
obecnie jest to niemożliwe. Obowiązujący stan
prawny jasno określa, że warunkiem niezbędnym jest ustanowienie, w formie aktu notarialnego, służebności dla gminy przez wszystkich
właścicieli drogi. I tu zaczynają się problemy.
Wystarczy bowiem, że są kłopoty z dotarciem do
któregoś z nich, żeby nie można było rozpocząć
procedury projektowej, nie mówiąc o wykonaniu.
Taka sytuacja dotyczy kilku przynajmniej
ulic w gminie. Jedna z nich to Błękitna w Jaworowej. Już kilka lat temu rozpoczęto przygotowywanie koncepcji kanalizacji w ulicy. Niestety brak
kontaktu z kilkoma współwłaścicielami drogi
skutecznie zablokował dalsze prace. W ubiegłym roku  wystąpiłem do Starostwa w Pruszkowie z prośbą o wydanie decyzji, w trybie art.
124 Ustawy o Gospodarowaniu Nieruchomościami, na mocy której Starosta może ustalając
lokalizację inwestycji celu publicznego, podjąć
decyzję o wykonaniu przyłącza. Niestety starostwo odpowiedziało odmownie. Wówczas,
w maju 2010 roku, Urząd wystąpił do sądu
z prośbą o wyznaczenie kuratora sądowego,
który może występować jako strona, pełniąc tym
samym rolę właściciela. Niestety do tej pory sąd
się do prośby nie ustosunkował. Nie pozostaje
nic więcej tylko czekać. Spróbujemy jeszcze raz
wystąpić do władz w Pruszkowie o  wykorzystanie przepisów prawa?  A może, poza Urzędem
Gminy mogą o to zabiegać mieszkańcy?
Mirosław Chmielewski
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FINANSOWANE Z UNII

KOLEJNE PIENIĄDZE Z UNII
Pieniądze popularnie nazywane „unijnymi”, to nic innego jak dotacje, których źródło
finansowania znajduje się w kwotach przyznanych przez Unię Europejską z przeznaczeniem
na konkretne działania i cele. Zazwyczaj kojarzymy je z dofinansowaniem do dróg, oczyszczalni ścieków czy kolektorów kanalizacyjnych bądź baterii słonecznych. Jednak unijne
pieniądze to również dofinansowanie w rozmaitych projektach znajdujące się w koszyku
Europejskiego Funduszu Społecznego. Tutaj
spektrum działań jest trudne wręcz do ogarnięcia. Upraszczając, mnogość docelowych
zadań skupiających się na rozwoju obywateli,
podnoszeniu ich kompetencji i tym samym
konkurencyjności na europejskim rynku
pracy (w tym również poprzez rozmaite formy
kształcenia) wyklucza omówienie wszystkich
działań w jednej publikacji. Nas jednak interesuje, w jaki sposób Gmina Raszyn aplikuje
do tego typu projektów.

LICZY SIĘ KAŻDY GROSZ

– Szkolnictwo, cała edukacja to prawdziwa
dziura bez dna – mówi zastępca wójta, Pani
Marzena Lechańska. W edukacje dzieci i młodzieży można wprowadzić każde pieniądze
i zawsze znajdzie się jakiś cel, który usprawiedliwi takie działanie. Nie trzeba nikogo
przekonywać, że inwestycja w młodych mieszkańców, to najlepsza inwestycja gminna.
Stąd Gmina aplikuje wszędzie gdzie tylko się
da, o pieniądze umożliwiające podniesienie
poziomu edukacji i uczynienie tejże edukacji
atrakcyjniejszą zarówno poprzez zwiększenie
oferty ale i budowę bazy – uściśla Pani wójt.
Właśnie trwa procedura aplikacyjna
w ramach działania Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki ściślej w tzw. Priorytecie IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Gmina Raszyn jako gmina wiejska ma dostęp do znacznie szerszej oferty niż
miasta. Wynika to z licznych działań mających
uzupełnić i ułatwić dostęp uczniów na wsiach
do bazy identycznej jak ta w aglomeracjach.
W tym wypadku Raszyn aplikuje w działaniu
9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty. Uściślając
w poddziałaniu: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
Jakkolwiek dziwnie brzmi całe przedsięwzięcie w myśl unijnej nomenklatury, to idea
projektu sprowadza się do organizacji zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci z gminy Raszyn.
Mają się one odbywać w zakresie podnoszenia
umiejętności matematycznych, posługiwania
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się technikami informatycznymi, podnoszenia
znajomości języków obcych, rozwijania zainteresowań naukowo-technicznych oraz rozwijania aktywności i ekspresji twórczej. Wszystkie
działania będą skierowane do ogółu uczniów
z naszej gminy, z których w wyniku kwalifikacji (czy może raczej weryfikacji)   zostanie
wyłoniona grupa 150 osób z klas IV-VI. O tym
jak ciekawe będą to zajęcia niech świadczą
robocze nazwy poszczególnych warsztatów:
Z kulturą na TY; Klub Młodego Odkrywcy;
Zabawy językowe; Uczę się z komputerem;
Klub Młodego Przedsiębiorcy.

NIEBAGATELNE KWOTY

Tak jak z każdym projektem dofinansowywanym z funduszy unijnych, tak i tutaj trzeba
zaangażować własne środki by aplikować
o zewnętrzne. Ale proporcje są tutaj wręcz
imponujące. W sytuacji, w której Gmina zaangażuje się na poziomie finansowym wynoszącym niespełna 20 tysięcy złotych w postaci
udostępnienia pomieszczeń (de facto
nie wyłoży pieniędzy ale udostępni swoje własne pomieszczenia w szkołach, to daje możność wyliczenia udziału własnego) zaś kwota
zewnętrzna tzw. pieniądze unijne to bagatela
prawie pół miliona złotych! By być bardzo
dokładnym, 480 177 złotych. Jak widać, warto
dołożyć trudu i aplikować gdzie tylko się da,
bowiem pieniądze czekają na najbardziej
wytrwałych. Warto wiedzieć, że po wyliczeniu dokładnych kwot wynika, że na jednego
uczestnika przypadać będzie w latach 2011
i 2012 łącznie 3 327 złotych i 51 groszy. W tym
projekcie partnerem zewnętrznym gminy jest
fundacja „A Jednak”.

WNIOSEK NUMER DWA
Kolejny wniosek to samodzielne działanie
Gminy w obrębie tego samego zadania tym
razem ukierunkowany na placówkę w Raszynie. Projekt nosi nazwę „Uczeń na piątkę
– wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkoły im. Cypriana Godebskiego w Raszynie”. Tutaj Gmina wyasygnuje łącznie na lata
2011 i 2012 6,5 tysiąca złotych, a otrzyma
212 627 złotych. Aby nie wchodzić głęboko
w detale całego projektu, ma zostać wyciągnięta pomocna dłoń do tych uczniów, którzy mają problemy z konkretnymi przedmiotami bądź nie dysponują możliwościami
technicznymi do pracy w domu takimi, jak
ich rówieśnicy. W ramach zajęć odbędą się
wyjścia do muzeów, teatrów itp., wszystko
po to, aby rozbudzić w uczniach ciekawość
i dostarczyć im tej wiedzy, która uczyni z nich
przywołanych w nazwie projektu Uczniów
na piątkę. Z ramienia Gminy koordynatorem
całego projektu i osobą prowadzącą jest Pan
Jacek Wiśniewski, Pełnomocnik Wójta Gminy
Raszyn ds. jakości, promocji, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Jak to z projektami bywa, każdy z nich
to obszerny segregator, choć to dopiero proces aplikacyjny. Ale nie od dzisiaj wiadomo,
że procedury unijne, często wręcz określane
jako żmudne i mocno zbiurokratyzowane mają
jeden cel: znaleźć partnera zdesperowanego
i przygotowanego merytorycznie do pozyskania pieniędzy. Niesolidni odpadają na starcie.
Trzymamy więc kciuki. Wszak to dla dobra
naszych pociech.
PI

Pracownia komputerowa w gimazjum też została dofinansowana ze środków unijnych © A. Kędziora
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OŚWIATA
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA?
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej
to przełomowy czas w życiu dziecka. Większość maluchów pierwszy raz styka się z dużą
grupą rówieśniczą i inną od domowej organizacją życia. Zerwanie, choćby czasowe, silnej
więzi emocjonalnej z domownikami zaburza
jego poczucie bezpieczeństwa. Przerażają je
nowe twarze, hałas, śmiech, głośne rozmowy
i przestrzeń dużo większa i inna od domowej.
Nowe warunki życia budzą w dziecku niepokój
i niepewność, a zaakceptowanie nowej sytuacji
wymaga czasu i pozytywnych doświadczeń.
Przygotowanie do przedszkola dotyczy nie
tylko dzieci, ale też ich rodziców. Zdenerwowanie bliskich, przenoszenie na dziecko własnych emocji, głośne wyrażanie braku zaufania
do personelu powoduje, że przedszkole jawi
się dziecku jako miejsce groźne i nieprzyjazne.
Rodzice akceptujący wybraną przez siebie placówkę, nauczycielki i ich metody pracy, pomagają dziecku w procesie adaptacji. Maluch
szybciej przyzwyczai się do przedszkola gdy
będzie je postrzegał jako miejsce bezpieczne
i atrakcyjne dla siebie i swoich bliskich.
Jako wieloletni nauczyciel przedszkola,
chciałabym przekazać rodzicom kilka praktycznych rad pomagających w przedszkolnej
inicjacji.
Wspólnie poznajcie przedszkole, do którego będzie uczęszczał wasz maluch. Przyjdźcie na „dni adaptacyjne”, zapoznajcie dziecko
z placówką, nauczycielkami, ofertą wycho-

wawczo – edukacyjną. Spacerujcie w okolicach
wybranego przedszkola, zachwalajcie je, opowiadajcie dziecku o nowych zabawkach i kolegach;
Przy codziennych pożegnaniach bądźcie uśmiechnięci i spokojni. Z waszej twarzy
dziecko szybko wyczyta niepokój, dobre lub
złe emocje. Stosujcie krótkie pożegnania, gdyż
ich przedłużanie wzmaga   negatywne uczucia. Nawet jeśli maluch płacze, pożegnajcie go
ze spokojem i pozostawcie pod opieką nauczycielki, która dobrze wie, jak je zabawić. Trzylatek charakteryzuje się niestabilnością uczuć
– płacze, a za chwilę jest wesołe i świetnie się
bawi;
W początkowym okresie odbierajcie
dziecko z przedszkola wcześniej, ponieważ
maluch ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo
długi;
Pozwólcie dziecku zabrać ze sobą cząstkę
domu do przedszkola, na przykład ulubioną
zabawkę czy książeczkę;
Rozmawiajcie z dzieckiem o wydarzeniach przedszkolnych, będzie miało poczucie,
że przedszkole jest dla Was ważne. Tłumaczcie mu, że czas w przedszkolu będzie spędzało
bez rodziców, ale w towarzystwie miłych pań
i innych dzieci, z którymi będzie się codziennie
bawić;
Rozwijajcie umiejętności samoobsługowe dziecka, gdyż bardzo często ich brak

jest powodem dodatkowego stresu. Pozwólcie dziecku samemu jeść, myć ręce, korzystać
z toalety a nie nocnika, ubierać się i rozbierać;
Wcześniej przyzwyczajajcie dziecko
do przebywania pod opieką osób trzecich:
babci, cioci, koleżanki. Postarajcie się też, aby
miało kontakt z rówieśnikami.
I jeszcze jedno, drodzy rodzice – nie straszcie dzieci przedszkolem! Niech nie zdarza
Wam się skarcić nieposłusznego malucha
lub niejadka: pójdziesz do przedszkola,
to ci pokażą!
Przedszkole jest ważnym i potrzebnym
miejscem wspomagającym rozwój   Waszej
pociechy. Jest to profesjonalne środowisko
opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne,
które każdemu dziecku zapewnia jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju. Służą
temu indywidualne plany pracy z dziećmi, programy realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a także
różnorodne metody i formy pracy. Tu dziecko
zdobędzie nowe wiadomości, umiejętności
i doświadczenia, którymi będzie się dzieliło
z innymi rówieśnikami i domownikami.
Jestem pewna, że po kilku tygodniach
„przedszkolnego życia” będziecie dumni
ze swoich pociech. Czego Wam szczerze życzę.

Minął pierwszy semestr wyśmienitej
zabawy ale i systematycznej, wytężonej pracy
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Ładach. O tym, że wszyscy pracowaliśmy
solidnie, świadczą nasze sukcesy. Wśród licznych osiągnięć, najbardziej spektakularnym
jest zdobycie przez Weronikę Zawadzką,
z klasy 3A, tytułu laureata I stopnia z wyróżnieniem w Międzynarodowym Konkursie
Językowym TEST OXFORD PLUS – ENGLISH
PLUS. Weronika uzyskała maksymalną ilość
punktów!

14 marca 2011 odbył się finał gminnego konkursu języka angielskiego GLOBAL VILLAGE. Tam również odnieśliśmy
sukcesy. Wśród pierwszoklasistów I miejsce
zajęły Nina Burzyńska i Zosia Domańska,
a III Szymon Nastański. Spośród drugoklasistów III miejsce zdobyła Natalia Kabala tuż
za nią Maciek Szpak, a Gabrysia Kot i Milena
Małaszek zdobyły V pozycję. Niezawodna
Weronika Zawadzka z kl. III ponownie zdobyła
I miejsce, III Maja Klimaszewska, zaś VI Ola
Wrona. Spośród uczniów klas IV na II miejscu

uplasowała się Klaudia Ślipiec, na III Martyna
Matysiak, a na IV Agnieszka Sędłak. Z klas
piątych V miejsce należało do Karoliny Purat
, IV do Uli Chmielewskiej, a wyróżniony został
Kuba Boruciński. Tuż za podium znalazła się
szóstoklasistka Zosia Szwech. a wyróżnienia
zdobyli Paulina Chmielewska i Mateusz Gużkowski.
Walczyli dzielnie i ambitnie. Dziękujemy i serdecznie wszystkim gratulujemy !
Zosia Wróbel
Beata Róg

Dnia 11 marca 2011r. w Gimnazjum
w Raszynie dr hab. Andrzej Wysmołek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Fizyki
Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosił
wykład na temat „Prawo Archimedesa i pole
magnetyczne”, bogaty w efektowne pokazy
i doświadczenia, które w dużej części przeprowadzali uczniowie. Ponad 100 gimnazjalistów
mogło przekonać się m.in., że na wszystkie

ciała zanurzone w cieczy działa siła wyporu,
która zanika w warunkach nieważkości, czym
jest i jak działa „Nurek Kartezjusza”, jakie
są warunki pływania ciał, jak udowodnić,
że ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne.
Absolutnym hitem okazały się eksperymenty
z ciekłym azotem, którym umyto podłogę,
zmieniano objętość nadmuchanego balona,
a nawet usmażono jajko! Wrażenia były bar-

dzo pozytywne i niezapomniane! Celem
wykładu, świetnej zabawy połączonej z nauką,
była popularyzacja fizyki wśród gimnazjalistów, którzy licznie biorą udział w sobotnich
otwartych wykładach z fizyki w Instytucie
Fizyki na ul. Hożej w Warszawie.
Aneta Kedziora
Nauczycielka fizyki
w Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

Ewa Gac
Dyrektor Bajkowego Przedszkola
w Dawidach

9 LETNIA MISTRZYNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁADACH

„CIEKAWA FIZYKA” W GIMNAZJUM W RASZYNIE
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KULTURA

WIELKANOC
Rozpoczyna się mszą rezurekcyjną, od XVIII w. odprawianą o świcie, a nie jak wcześniej o północy. Przed procesją rezurekcyjną słychać
kanonadę dzwonów, strzelb, pistoletów, petard, a nawet z moździerzy
i armat. Ta wrzawa miała pobudzić świat do życia. Po rezurekcji zasiadano do śniadania wielkanocnego i dzieląc się święconym jajkiem składano sobie życzenia. Śniadanie wielkanocne miało bardzo określony
rytuał. Z koszyczka na stół wykładano: baranka (z ciasta słodkiego,
chlebowego, cukru, czekolady, masła lub masy chrzanowej) – symbol
Pana Jezusa , jajko – symbol nowego życia, chleb lub babę wielkanocną
– symbol sytości, chrzan – na znak, że Zbawiciela pojono żółcią z octem,
kiełbasę – symbol dobrobytu, sól i pieprz – jako smak życia. Niezbędne
też były: żurek lub biały barszcz, biała kiełbasa, potrawy z jajek oraz
różne mięsiwa pieczone i pasztety. Poza tym ćwikła, chrzan, niekiedy
białe wino lub podpiwek i ciasta. Organizując Święta trzeba pamiętać,
że dekoracji tych nie należy mieszać, ponieważ odnoszą się do różnych

Stół wielkanocny w filii GOK w Falentach Wiosna ach to Ty © Z. Kaiper

symboli: BARANEK to nasz Zbawiciel,
natomiast ZAJĄC wywodzi się z wierzeń
starorzymskich i oznacza zmysłowość lub tchórzostwo (np. figurka
zajączka posłana kobiecie była
komplementem a mężczyźnie –
obelgą).
Dekoracje stołu wielkanocnego nie różniły się zbytnio
we dworach i chałupach. Był
więc biały obrus, haftowane
i ręcznie tkane serwety, dużo
zielonego żytka lub rzeżuchy w donicach, pisanki
malowane woskiem lub
drapane,
farbowane
w sposób naturalny,
tj. w łupinach cebuli,
buraczka lub w zielonym
życie. Porcelana powinna być
biała.
Dość powszechna na wschodzie Polski jest tradycja w stylu
rosyjskim. Dekoracje utrzymane są
w tonacji czerwono-złotej. Dotyczy
to zarówno bielizny stołowej (z białymi
serwetnikami), jak porcelany, dekoracji
ze szkła, miedzi, kwiatów oraz jajek. W stylu
zachodnim na stołach pojawia się pieta, porcelanowe kurki wypełnione
kolorowymi cukierkami – jajeczkami oraz zajączki.
Zyta Stąpel

WIELKANOCNY KONKURS PALM
Do szczególnie ważnych tradycji wielkado parafii w Dawidach Bankowych. W czasie
nocnych w naszej Gminie należą coroczne
niedzielnej procesji parafianie zaprezentowali
konkursy Palm, organizowane w przez parafie
własnoręcznie wykonane palmy, a po zakońprzy udziale GOK-u. I w tym roku uczestnicy
czeniu mszy ksiądz proboszcz ogłosił wyniki
nas nie zawiedli. Do konkursów stanęły dzieci
konkursu.
ze szkół i przedszkoli, pojedynczy twórcy i całe
Zofia Kaiper
rodziny. Prekursor konkursu, raszyńska parafia pod wezwaniem Św. Szczepana, organizowała go już po raz
dziesiąty. Palmy, w całej ich krasie, były prezentowane w trakcie
uroczystej procesji Niedzieli Palmowej. Jak widać na zdjęciach
były one wyjątkowo piękne,
okazałe, często utrzymane
w barwach Gminy. W trakcie
wcześniejszej mszy dla dzieci,
parafianie mieli okazję uczestniczyć w mniejszej, ale równie
widowiskowej dziecięcej procesji z osiołkiem.
Od kilku lat tradycja raszyńPisanki wyklejanki praca dzieci w filii GOK w Falentach © Z. Kaiper
ska została przeniesiona
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Chłopc

KULTURA
O TRADYCJACH WIELKIEJ NOCY
Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie, a we współczesnym kalendarzu
jeden z najważniejszych momentów roku.
Przygotowania mają charakter nie tylko
sakralny, ale też świecki. Niektóre
znane nam tradycje liczą sobie setki
lat - malowanie pisanek, robienie
palm, wybitka, straż przy grobie,
czy wyjątkowe Dziady Śmiguśne
– obchodzimy je do dziś dnia.
Nas gaik zielony, pięknie
przystrojony
Najwięcej obrzędów i tradycji
wiąże się z samym świętem Wielkiej
Nocy. Zgodnie z Mszałem Rzymskim
inaugurowane są wraz z Liturgią
Wigilii Paschalnej, najważniejszą
w całym Triduum. Rozpoczyna się
ona dopiero z zapadnięciem nocy,

od poświęcenia ognia i paschału, a kończy  najpóźniej przed świtem. Całą ceremonię zamyka
procesja rezurekcyjna, po której odbywa się
pierwsza wielkanocna msza święta. Od tego
momentu sacrum zaczyna mieszać się z tradycją ludową. Na południu Polski dla zapewnienia urodzaju w pierwszy dzień Świąt święcono
pola i dobytek. Na Mazowszu zachował się obyczaj dzielenia się jajkiem ze święconego, często
w towarzystwie kieliszka wódki. W niektórych
wsiach do tej pory dziewczynki praktykują
zwyczaj chodzenia z gaikiem – gałązką przystrojoną kwiatami, wstążkami i wydmuszkami.

Od wielu lat w naszej gminie działa Związek Kombatantów RP i byłych więźniów poli-

tycznych. Związek obecnie liczy 52 osoby. Są
wśród nich żołnierze różnych formacji wojskowych i  politycznych, którzy obecnie  działają
na rzecz swojego środowiska. Do najstarszych
należą dwaj żołnierze września 1939 roku;
Józef Jankowski i Piotr Kowalczyk. Kombatanci
nie zapominają też o tych, którzy im pomagają.
6 kwietnia br w sali GOK-u w Urzędzie Gminy
na uroczysty poczęstunek wielkanocny zostali
zaproszeni wójt Andrzej Zaręba, jego zastępczyni Marzena Lechańska i dyrektor GOK-u

i amerykanizacja kultury nie sprzyjały zachowaniu prastarych obyczajów. Jednak duża
popularność tradycyjnych obchodów, choćby
na terenie naszej Gminy wskazuje, że ciągle
istnieje w nas potrzeba kultywowania dawnych zwyczajów i obrzędów. Może więc nie są
skazane na wymarcie?
Zofia Kaiper

CO DALEJ?

Zmiany demograficzne i kulturowe
w naszym kraju sprawiły, że na przestrzeni
ostatnich stu lat większość tych tradycji zanikła. Migracje ludności do miast, laicyzacja

Pisanki wyklejanki praca dzieci
w filii GOK w Falentach © Z. Kaiper

UROCZYSTOŚĆ GMINNYCH KOMBATANTÓW

Wielkanocne spotkanie kombatantów © M. Kaiper

Elżbieta Kuczara. Uczestniczyli oni nie tylko
w dzieleniu się wielkanocnym jakiem, ale również we wręczeniu medali za zasługi dla środowiska raszyńskich kombatantów, którymi prezes Stanisław Kempczyński odznaczył Lilianę
Kłos - gminnego skarbnika oraz przewodniczącą Rady Gminy, Celinę Szarek. Wójt Andrzej
Zaręba podziękował za wkład byłych żołnierzy
w rozwój gminy. Tę piękną uroczystość przygotowali  sekretarz koła Leszek Rusiak i członek zarządu Jacek Gromek.

cy i palmy w procesji w Raszynie © Z. Kaiper
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EKOLOGIA

DOMOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady metalowe aluminiowe

CYWILIZACJA ŚMIECI
Wszyscy wiemy, że ochrona środowiska naturalnego to sprawa najwyższej wagi.
Musimy o nie dbać tu i teraz. Tylko jak to
pogodzić z zalewającą nas powodzią odpadów,
produktów używanych raz, a rozkładających
się wieki? Nie jest przesadą stwierdzenie, że
jesteśmy „cywilizacją śmieci”. Tego problemu
nie da się rozwiązać jednym, prostym sposobem. Do tego potrzeba wielu, kompleksowych
działań.
W 2009 roku mieszkanka Raszyna, Marta
Czyżewska przesłała do Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Komunalnej naszego
Urzędu Gminy pracę na konkurs związany
z pomysłami selektywnej zbiórki odpadów na terenie własnego gospodarstwa
domowego. Autorka projektu po raz pierwszy z dobrze prowadzoną segregacją śmieci
zetknęła się w latach 90-tych w Niemczech.
Wstępna segregacja odbywała się w domach,
gdzie stały kubełki analogiczne z większymi
na podwórzach. Do tego dołączone były
instrukcje jasno opisujące zasady segregacji. Jak pisze; „Wówczas nie towarzyszyły mi
górnolotne myśli o ekologii, ale przebywając
w środowisku, w którym normalną rzeczą
było segregowanie odpadków, przejęłam te
nawyki i z czasem dostrzegłam sens takich
działań, tak że obecnie selektywna zbiórka
odpadów jest dla mnie i mojej rodziny rzeczą
całkiem naturalną.”

	JAK WYGLĄDA SEGREGACJA ŚMIECI
W DOMU PANI MARTY?
I etap to wstępna segregacja do dwóch,
opróżnianych co 1-2 dni, pojemników. Częste
czyszczenie redukuje   ewentualny niemiły
zapach w samej kuchni, a dalszą segregację
czyni przyjemniejszą.
W większy pojemnik domownicy wrzucają różne odpadki do dalszej segregacji
w mniejszy – odpady zmieszane.
ODPADY SEGREGOWANE TO: opakowania
plastikowe i tekturowe, papiery, folie, szklane
słoiki po dżemach, plastikowe pojemniki
po jogurtach, śmietanie, puszki, zakrętki itd.
1

0

Odpady z tworzyw sztucznych

ODPADY ZMIESZANE TO: m.in. resztki
owoców, warzyw, obierki, zepsute artykuły
spożywcze, skorupki jajek, opakowania bardzo
brudne/tłuste. Te odpady – a także odpadki
higieniczne kosza w łazience i z wiaderka
w ogrodzie oraz tzw. kartony wielowarstwowe
po mleku i sokach – wyrzucamy do pojemnika
o pojemności 120 l znajdującego się we wiacie
śmietnikowej, które następnie odbiera wyspecjalizowana firma.
Kolejny etap odbywa się na terenie posesji,
w wiacie, gdzie podlegające recyclingowi dzielone są ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane. Na każdy rodzaj odpadów
przygotowano niezależny pojemnik.
– odpady metalowe aluminiowe (np. dekielki
od jogurtów, śmietany, miękkie opakowania aluminiowe po jedzeniu dla psów
(nie puszki!); wszystko musi być czyste, a to,
co jest „przestrzenne” musi być zgniecione),
– odpady z tworzyw sztucznych (np. różne
opakowania foliowe, butelki po wodzie
mineralnej, po zdarciu papierowych etykiet
i zgnieceniu),
– odpady papierowe (np. gazety, opakowania
z kartonu, papieru).
– odpady ze szkła (np. słoiki, butelki – bez
zakrętek, kapsli, jeśli się da to bez etykiet;
przy wrzucaniu do zbiorczego pojemnika
recyklingowego dzielimy szkło na białe
i kolorowe; wszystko musi być czyste)
– odpady metalowe żelazne (np. puszki po oliwie, dezodorantach, przykrywki od słoików).
Jeśli mamy wątpliwości, z jakiego metalu
wykonane jest dane opakowanie, mamy pro-

ul. Robrat w Falentach Nowych © Z. Kaiper

Odpady z papieru

sty sposób na sprawdzenie – pod sufitem
przymocowaliśmy mały magnes (stosowany
przy np. drzwiczkach od szafek).  

Pani Marta przypomina, że segregowanie
opakowań ma sens, jeśli są one czyste (pleśń
i zgnilizna uniemożliwiają dalsze przetwarzanie), zgniecione, złożone lub rozłożone, jeśli
składają się z różnych materiałów.
Dalszy etap to przekazywanie posegregowanych odpadów do pojemników zbiorczych
na terenie Gminy. Konieczne też jest oddzielanie odpadów medycznych do aptek. Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w Urzędzie Gminy i marketach budowlanych; w tych
ostatnich zbierane są również zużyte żarówki
i świetlówki. Elektrośmieci można oddawać
firmie przywożącej nam nowy sprzęt AGD.
W domu Pani Marty nie używa się toreb jednorazowych, a jeżeli już takie są wykorzystuje się
je wielokrotnie.
Dane na temat przetwarzalności śmieci
niepokoją. W Polsce przetwarza się 4 kg śmieci
na jednego mieszkańca, w Niemczech 20 razy
więcej. Tylko konsekwentnie prowadzona
edukacja ekologiczna i pomaganie w tworzeniu warunków do segregowania może to zmienić. Kurier Raszyński wpisuje się we wszystkie
proekologiczne działania. Będziemy edukować, nagradzać, piętnować, a także włączymy się w akcje w szkołach, przedszkolach,
klubach i urzędzie. Zapraszamy wszystkich
Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
opr. Małgorzata Kaiper

CZYJE TO
ŚMIECIE?
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ZDROWIE
ALKOHOLIZM JEST CHOROBĄ
Wiele osób w to nie wierzy. Konsumują
alkohol, nie myśląc, że są już chorzy. Niestety
nie mają racji. Alkoholizm to choroba dziwna
i podstępna, której rozwój może następować
niezauważalnie. Uznawany kiedyś raczej jako
„grzech” dopiero w połowie ubiegłego wieku
zaczął być traktowany jak choroba. Wcześniej,
w latach 30-tych, dotknięci chorobą alkoholicy zaczęli tworzyć ruch Anonimowych
Alkoholików, który zajął się diagnozowaniem
problemu i tworzeniem sposobów skutecznej terapii. W kolejnych latach w naukowych
opracowaniach pojawiły się naukowe opisy
wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Opierając się na medycznych badaniach
stwierdzono, że alkohol to szkodliwa substancja działająca na wszystkie tkanki i narządy,
skutecznie deregulująca ludzki organizm,
sprzyjająca niewłaściwemu odżywianiu się
oraz zniekształcająca działania człowieka.

SP W ŁADACH:
PIELĘGNIARKA
NIEZBĘDNA!

Szkoła w Ładach w najbliższym roku
szkolnym będzie miała ok. 350 uczniów. Już
teraz wiadomo, że kilkoro z nich, z uwagi na
schorzenia, może wymagać natychmiastowej,
ratującej życie, pomocy polegającej na podaniu właściwych leków. Nauczyciele nie mają
do tego prawa. Szkoła oddalona jest o wiele
kilometrów od najbliższej placówki zdrowia,
a przydzielona pielęgniarka pojawia się raz
w tygodniu na 5-6 godzin. Co gorsza, robi to
kosztem pełnego etatu, jaki ma w SP w Raszynie.
W ostatnim czasie sprawą uzyskania
zwiększonej pomocy pielęgniarskiej, zresztą
zgodnej z przepisami obowiązującego prawa,
zajęli się rodzice i dyrektor   szkoły Wiesław
Borsuk, uzyskując czynne poparcie Pani Wójt
Marzeny Lechańskiej. Wspólnymi siłami, prowadząc trudne rozmowy z ZOZ-em Ochota,
uzyskali zapewnienie, że w najbliższym czasie w przygotowanym do tego celu gabinecie
codziennie, na 4 godziny (1/2etatu) pojawi
się pielęgniarka. Pani Lechańska stara się o to,
żeby kolejne   4 godziny pielęgniarka mogła
przeznaczyć na opiekę nad dziećmi w SP
w Sekocinie.
Mamy nadzieję, że w chwili, kiedy Kurier
pojawi się w Państwa domach – dzieci
w naszych szkołach podstawowych będą
miały zapewnioną właściwą opiekę medyczną.
Małgorzata Kaiper

Najbardziej degraduje wątrobę, której uszkodzenie pozwala wnikać toksynom do organizmu. Alkoholowa marskość wątroby, powikłana infekcją zakaźnej żółtaczki przyczynia
się do rozwoju raka wątroby. Alkohol uszkadza
też trzustkę, a w następstwie tego prowadzi
do cukrzycy. Nie bez znaczenia jest jego wpływ
na układ nerwowy. Psychika osoby pijącej
ulega coraz większej degradacji, wpływając
znacząco nie tylko na życie alkoholika, ale też
całej jego rodziny.
Alkoholicy często wypierają ze świadomości fakt, że są chorzy i powinni się leczyć.
Pomóc im i bliskim może zdiagnozowanie choroby. Jej objawy to:
– zmiana tolerancji na alkohol – coraz mniej
go trzeba, żeby wpadać w stan upojenia,
– objawy abstynencyjne – brak powoduje
niepokój, dążenie do wypicia,
– subiektywne poczucie pragnienia alkoholu,

–
–
–

ŻONO, MATKO, PRZYJACIÓŁKO!
Nie marnuj dłużej życia. Nie trać ani dnia
więcej. Przestań toczyć bezsensowne i nieskuteczne boje o trzeźwość pijaka. Przestań łudzić
się nadzieją i wierzyć w kolejne zapewnienia,
że nie będzie pił, że może więcej cię nie pobije,
nie okradnie. To nie nastąpi samo nigdy.
Zgłoś pijaka na komisję! To nie wstyd, nie
szarganie nazwiska. Twój wstyd dawno
przekroczył granicę twojej wrażliwości,
nazwiska bardziej zszargać nie można, twój
honor, godność już dawno sponiewierano. Nie
wiesz co to spokój, nie pamiętasz co to szczęście. Sama musisz sobie pomóc. Wbrew fałszy-

wym opiniom rodziny czy znajomych, nie daj
sobie wmówić, że publicznie pierzesz domowe
brudy. Twoje „brudy” zna cała okolica. Bardziej już nie masz się czego wstydzić. Jeśli
masz dzieci – pomóż im. One widzą i cierpią,
granica ich wstydu też została przekroczona.
Nie ma żadnych względów, które miałaby Cię
powstrzymać przed:
ZGŁOSZENIEM ALKOHOLIKA NA KOMISJĘ

–
–

 oncentracja życia wokół picia,
k
zaburzenia pamięci i świadomości
nawroty picia po próbach utrzymania
okresowej abstynencji
picie mimo szkód zdrowotnych i problemów rodzinnych
obwinianie innych i szukanie usprawiedliwienia swojego picia.

Pomyśl, czy Ty lub Twój bliski nie jest już
chory. W Jaworowej przy ul. Warszawskiej 95,
codziennie, w godzinach od 10-18 otwarty jest
Punkt Konsultacyjny, gdzie dyskretnie, w przyjaznej atmosferze można uzyskać fachowe
porady i wskazówki co robić. Tę chorobę
można leczyć. Można ją zatrzymać. Zadzwoń
pod numery (22) 720-12-55 lub 500 251 643.
Daj sobie pomóc.
Katarzyna Nagiel

ZGŁOŚ ALKOHOLIKA NA KOMISJĘ

Raszyńskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich Klub „Arka”
Jaworowa, ul. Warszawska 95
poniedziałek, czwartek, piątek: g. 1700-2000

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W ŚWIETLICY W RYBIU
Świetlica Środowiskowa na Rybiu
ogłasza nabór dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z regionu naszej gminy na
otwarte zajęcia terapeutyczne. Utworzona
grupa powinna liczyć min. 10-15 osób.
Realizacja tego pilotażowego projektu
WAŻNE

przyczyni się do wykluczenia barier społecznych, wyrównania szans oraz integracji
wszystkich naszych dzieci.
Kontakt:
(22) 720-27-66, (22) 720-27-55
k.klimaszewska@swietlica-rybie.pl

TELEFONY

Pogotowie ratunkowe 112 (tel. komórkowe) 999 (stacjonarne) l Straż pożarna 112
(tel. komórkowe) 997 (stacjonarne) l Policja 112 (tel. komórkowe) 997 (stacjonarne)
Ośrodek Zdrowia w Raszynie ul. Szkolna 2c, tel. 720 05 02 (rejestracja)
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 l Centrum Janki (Geant) – całodobowa tel. 711 30 60
Apteka na Rynku ul. Szkolna 11, tel. 22 467 16 00 www.aptekanarynku.pl
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WIDZIANE Z POWIATU
KOMU DROGĘ, KOMU?
Stan wielu dróg powiatowych na terenie
gminy Raszyn pozostawia wiele do życzenia. Nic dziwnego oddalenie od siedzi by starostwa nie sprzyja kontaktom tamtejszych
urzędników z tymi traktami, które nie należą
do najbardziej uczęszczanych. W poprzednim
numerze Kuriera poświęciliśmy wiele miejsca kwestii dróg zarządzanych przez Starostę.
Najwięcej mowy było o współpracy naszego
gminnego samorządu z powiatowym w zakresie  przejmowania zadań czy ściślej, wyręczania go w dokonywaniu inwestycji w pasie dróg
powiatowych czy wręcz remontowaniu dróg
powiatowych z budżetu gminnego.

CZYJA CZY NICZYJA?

Warto wiedzieć, że prawo dopuszcza
do tzw. pomocy czyli niczego innego, jak przekazania środków bądź wykonania tej czy innej
inwestycji w zamian za powiat bądź inny
samorząd. Gmina Raszyn oczywiście skrzętnie z takiej możliwości korzysta. Nic dziwnego, Starostwo stoi od wielu lat na stanowisku, że chodniki w opasie dróg powiatowych
to domena samorządu gminnego, bowiem
to właśnie mieszkańcy gmin z nich korzystają.
Natomiast stosunkowo małe środki przekazywane na remonty dróg powiatowych sprawiają,
że albo gminy dołożą się do nowych nakładek,
albo będą musiały stać w kolejce do chwili,
kiedy przyjdzie ich kolej na nową nakładkę czy
kompleksowy remont drogi. Niewielu mieszkańców posiada pełne rozeznanie, która droga
należy do gminy a która nie, więc z zasady za
dziury w drogach powiatowych psy wieszane
są na wójtach (a to praktyka ogólnopolska). Bo
co mieszkańca obchodzi, kto zarządza drogą,
która leży na terenie ich gminy, więc wójt (burmistrz, prezydent) mają o nią dbać, albo pilnować, aby dbali ci, którzy mają to czynić.

MAŁE ALE…

W wyniku zmian administracyjnych
na terenie gmin znajdują się drogi, które
kompletnie straciły swój pierwotny charakter. No bo jakie znaczenie dla ruchu międzypowiatowego mają znajdujące się na terenie
gminy Raszyn ulice: Źródlana i Leszczynowa
(łączą Falenty Duże z Sękocinem Nowym)
czy Willowa w Falentach Nowych (między ul.
Falencką a Drogą Hrabską). O ul. Willowej żartowaliśmy ostatnio, że współczynnik dziur do
asfaltu wypada na korzyść tych pierwszych.
I taka jest smutna prawda. Ale co łączy te trzy
wymienione ulice oprócz tego, że są powia-

ul. Willowa w Falentach Nowych © Z. Kaiper

towe i leżą w naszej gminie? Otóż wszystkich
chętnie Starostwo pozbyło by się na rzecz
gminy Raszyn. I przyznam się, że to niegłupi
pomysł. W kadencji kiedy byłem wójtem rozmawialiśmy o tym, teraz jako radny powiatowy zainicjowałem propozycję spotkania
pracowników starostwa z naszymi radnymi
gminnymi i wójtem. Teraz jest dobry klimat,
tym bardziej, że kwestia była dyskutowana
przynajmniej przez ostatnie 10 lat. Drogi te
z racji na położenie, są ostatnimi w kolejce
do remontów a dla ruchu gminnego (i nie
tylko) stanowią bardzo istotny problem.
Mieszkańcy sąsiadujący ze Źródlaną i Leszczynową chętnie widzieliby ograniczenia prędkości ruchu z progami spowalniającym włącznie.
Choć ten pomysł nie wszystkim się podoba
(zwłaszcza służbom ratunkowym i służbom
komunalnym) to jednak fakt władania tymi
drogami przez gminę czyniłby ewentualne
zmiany organizacji ruchu realnymi (w drogach powiatowych nie stosuje się progów
zwalniających, zarządcy z trudem zgadzają
się na tzw. przejścia dla pieszych „wyniesione”
ponad poziom drogi). Czy zatem nie warto
pokusić się o przejęcie tych ulic? O tym, że dla
Willowej przejęcie jest jedyną szansa na ratunek, nie trzeba tłumaczyć zwłaszcza tym, którzy próbowali przejechać nią ostatnio. To coś
dla kierowców o mocnych nerwach i jeszcze
mocniejszym zawieszeniu w pojazdach. Bio-

rąc pod uwagę fakt, że mówimy o drogach
w terenie, w którym niebawem ruszą prace
kanalizacyjne, trzeba liczyć się z tym, że nowe
nawierzchnie raczej powinny się pojawić
po zakończeniu prac w gruncie. Raz, że może
to się wiązać z koniecznością cięcia i odtwarzania nawierzchni oraz  zwykłymi uszkodzeniami wynikającymi z pracy ciężkiego sprzętu.
Ale co się odwlecze…

NAJWAŻNIEJSZA JEST DECYZJA

Wiadomo, że efekty podobnych decyzji,
podobnie jak one same, nie zapadają z dnia
na dzień. Przejęcie dróg to nie tylko przejęcie obowiązku ich remontów ale i odśnieżania oraz odpowiedzialności cywilnej spoczywającej na właścicielu. O ile w wypadku
Al. Krakowskiej, która kiedyś ma przejść
z rąk władz szczebla rządowego na poziom
samorządu (nie wiadomo jakiego szczebla)
wiadomo, że przed przekazaniem otrzyma
nową nawierzchnię tzw. warstwę ścieralną,
o tyle podobnej kosmetyki w wypadku dróg
powiatowych nie należy się spodziewać.
Wszelkie koszty spadną na gminę, czyli na nas.
Na podatników. Ale – moim zdaniem – ta gra
warta jest świeczki. A przynajmniej pochylenia
nad problemem czy raczej propozycją. Skoro
i tak dopłacamy do remontów dróg powiatowych i ich modernizacji, to jaka różnica?
PI
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BEZPIECZEŃSTWO

ABC PIERWSZEJ POMOCY
Od dzisiejszego numeru rozpoczynam
cykl artykułów, których celem jest uczenie jak
każdy z nas może przyczynić się do ratowania
życia i zdrowia osób poszkodowanych oraz
jaki wpływ nasze postępowanie może mieć
na życie poszkodowanego.

W sytuacji konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy; w domu, podwórku, szkole,
pracy czy na drodze; musimy pamiętać,
że pierwszą i podstawową zasadą jest
ZABEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA osoby
ratującej. Opiszemy teraz w sposób blokowy
postępowanie w sytuacji zaistnienia konieczności pomocy poszkodowanemu.
PROCEDURA 1
ROZPOZNANIE

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA
DOTARCIE DO POSZKODOWANEGO
UDZIELENIE PIERWSZEJ POMOCY
LUB EWAKUACJA POSZKODOWANEGO

DOSTĘP DO POSZKODOWANEGO
DLA ZESPOŁU
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Musimy zawsze pamiętać o konieczności powiadomienia Zespołu Ratownictwa
Medycznego o zdarzeniu, w którym udzielamy pierwszej pomocy przed medycznej.  
Co musimy zrobić? Kogo i jak powiadomić?
Co i komu powiedzieć?
W zależności od zdarzenia dzwonimy:
112 – z telefonu komórkowego
999 – pogotowie ratunkowe
997 – policja
998 – straż pożarna

Dyspozytorowi należy przekazać następujące
informacje:
• dokładne miejsce wypadku
• co się wydarzyło
• kiedy doszło do wypadku
• jaki jest stan poszkodowanych
• jaki rodzaj pomocy został udzielony
Nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki!
Poczekaj na ewentualne pytania dyspozytora
Wzywając służby ratownicze przedstaw się
imieniem i nazwiskiem, podaj miejsce
wypadku, ilość oraz stan poszkodowanych, rodzaj i ilość pojazdów (ewentualnie

ich uszkodzenia), czy jest niebezpieczeństwo pożaru oraz poproś o nazwisko przyjmującego wezwanie. Do przyjazdu służb
ratowniczych, jeżeli podjąłeś się udzielania pierwszej pomocy, jesteś w świetle
obowiązującego prawa dowodzącym akcją
ratunkową. Jeśli zostało wezwane pogotowie,
po jego przyjeździe dowodzącym akcją zostaje
lekarz, a jeżeli została wezwana straż pożarna
i pogotowie, bez względu na to, kto przyjedzie pierwszy, dowodzącym akcją ratunkową
zostaje dowódca sekcji straży pożarnej.
Jeśli prosisz kogoś innego o wezwanie
pomocy, spisz jego imię i nazwisko oraz numer
rejestracyjny jego pojazdu, jeżeli musiałby
opuścić miejsce wypadku celem wezwania
pomocy.
Gdy w wypadku bierze udział cysterna,
pamiętaj aby zachować szczególne środki
ostrożności. W ocenie niebezpieczeństwa
pomoże ci umiejętność odczytania ostrzeżeń
zawartych w diamencie niebezpieczeństwa,
oraz w szyldzie transportowym.
Pamiętaj, aby przy powiadamianiu
o wypadku podać wszystkie zawarte w nich
oznaczenia (cyfry) osobie przyjmującej zgłoszenie. Pozwoli to na szybsze rozeznanie sytuacji, oraz szybszą pomoc specjalistyczną.
Wypadki komunikacyjne w chwili obecnej
należą do najczęstszych przyczyn obrażeń.
Stąd właściwe postępowanie w ratowaniu
poszkodowanych w wypadkach jest niezmiernie ważne. Opóźnienia w udzieleniu pomocy
poszkodowanym często niestety wynikają
z trudności wyciągnięcia poszkodowanych
z wraku pojazdu. Stąd w tym przypadku szybkie powiadomienie Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej jest bardzo istotne.
A teraz szczegóły zachowania podczas
zauważenia wypadku komunikacyjnego.
Obrażenia podczas zderzenia samochodu
typowo przedstawiają się następująco:
•
•
•

Złamania
kręgosłupa szyjnego
klatki piersiowej (uraz kierownicowy, uraz
powodowany pasami bezpieczeństwa)
złamanie miednicy
Krwawienia

•
•
•
•

Urazy narządów wewnętrznych
pęknięcie śledziony
uraz serca
uraz wątroby
obrażenia innych narządów

Po zauważeniu wypadku drogowego,
przed przybyciem profesjonalnych służb
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ratowniczych, zatrzymaj swój pojazd tak,
aby nie powodował zagrożenia dla innych
uczestników ruchu. Nie zapomnij o zabezpieczeniu go przed kradzieżą, włącz światła pozycyjne, a jeżeli potrzeba oświetl nim
miejsce wypadku.
Następnie powinieneś zasygnalizować
innym uczestnikom ruchu drogowego fakt
wypadku poprzez ustawienie trójkątów
ostrzegawczych po obu stronach miejsca
zdarzenia. Odległość umieszczenia znaków
ostrzegawczych zależy od wielu czynników
jak przebieg drogi, ukształtowanie terenu,
pogoda i widoczność, a także rodzaju drogi,
od 30-50 m poza terenem zabudowanym
do 100 m na autostradzie lub na drodze szybkiego ruchu. Jeśli to konieczne zabezpiecz
pojazd przez przewróceniem się.
Pamiętaj, że uszkodzony pojazd grozi
zapaleniem bądź wybuchem, stąd obowiązuje absolutny zakaz palenia w jego
pobliżu. Nie ściągaj klem z zacisków akumulatora gdyż powstała iskra może spowodować
zapalenie i wybuch pojazdu. Samochody, które
się palą, w większości przypadków nie wybuchają tylko intensywnie się palą przez krótki
czas. Aby zgasić płomienie pod maską samochodu uchyl (nie otwieraj) klapę, a następnie
wprowadź całą zawartość gaśnicy. Po dostaniu się do wnętrza samochodu wyłącz zapłon
i zabierz kluczyki, zaciągnij hamulec ręczny
na biegu, włącz światła awaryjne. Teraz można
przystąpić do udzielenia pomocy poszkodowanym. Jeżeli sytuacja nie zagraża życiu
(brak tętna, oddechu, pożar samochodu)
to nie ruszaj poszkodowanego. Transportem poszkodowanych w wypadku i pomocą
medyczną zajmie się wykwalifikowany personel medyczny.
Jeżeli istnieje na przykład groźba wybuchu
samochodu należy przetransportować poszkodowanych w bezpieczne miejsce. W pierwszej
kolejności należy ewakuować osoby w ciężkim
stanie. W celu dostania się do rannych może
zaistnieć potrzeba wyłamania przedniego
fotela i przecięcia pasów bezpieczeństwa.
Najważniejsze zawsze jest

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE.
Co z tego, że zaczniesz ratować innych, jak
za chwile Cię potrąci samochód, albo spadnie ci belka na głowę. Dlatego zawsze najpierw
należy zadbać o własne bezpieczeństwo.
W następnym numerze ciąg dalszy…
Andrzej Paweł Zygmuntowicz
Szef Rejonowego Sztabu Ratownictwa
1
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OPINIE I PORADY

100-LETNIA JUBILATKA
W dniu 17 kwietnia mieszkanka Raszyna
pani Anna Parys ukończyła 100 lat.
Dostojna jubilatka, zamieszkująca obecnie
u swej wnuczki, przyjęła życzenia, kwiaty i prezent,  
które w imieniu Gminy Raszyn złożyli jej wójtowie
Marzena Lechańska i Andrzej Zaręba.
Niezwykła to uroczystość i niezwykła jubilatka.
Małgorzata Kaiper

Pani Annie Parys gratulujemy © M. Kaiper

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO
DOWODU OSOBISTEGO!!!
Jeśli twój dowód osobisty został wydany
w 2001 roku, to koniecznie sprawdź czy jest
nadal ważny. Dowody osobiste wydane w
2001 roku tracą ważność jeszcze w tym roku.
Podobnie tracą ważność dowody osobiste
wydane osobom niepełnoletnim w 2006 roku
(czyli 5-letnie dowody osobiste).
Wniosek na wyrobienie dowodu osobistego należy złożyć na 1 miesiąc przed
upływem terminu ważności poprzedniego
dowodu. Do wniosku o zmianę dowodu należy
dołączyć:

–
–

dwie aktualne fotografie (lewy profil)
odpis skrócony aktu małżeństwa
Do wniosku o ponowne wydanie dowodu
osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu
cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie
osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy, lub
dokumenty te zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba
ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
Barbara Cebula
Kier. Ref. Spraw Obywatelskich

W poprzednim numerze Kuriera Raszyńskiego, w fotoreportażu z X edycji Festiwalu

Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora
wkradł się błąd, za który serdecznie
przepraszamy wszystkich zainteresowanych.
Nasi seniorzy działają prowadzą:

STUDIO MAŁYCH FORM TEATRALNYCH i Koło Seniora BRZOZA działają
przy Filii GOK w Falentach
Zespoły BARWY JESIENI i SENIORKI
działają przy podlegającym GOK Klubowi Seniora w Raszynie
Zespół RYBIANIE działa przy podlegającym GOK Kole Seniora na Rybiu.
RED

OŚWIATA
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Z uwagi na niebezpieczeństwa czyhające na użytkowników Internetu do Gimnazjum w Raszynie   w dniach 11 lutego oraz
4 marca zaproszono Mariusza Kędziorę, który
w ramach programu Wolontariatu Microsoft
poprowadził dla uczniów klas pierwszych i IIE

prezentację pt. „Bezpieczeństwo w sieci”.
W trakcie spotkania uczniowie uczyli się jak
radzić sobie z cyberprzemocą, z nieznajomymi w Internecie, publikacją zdjęć i filmów
w sieci czy ustawieniami prywatności w serwisach społecznościowych. Prelegent uprzy-

tomnił wszystkim, że bezpieczne korzystanie
z Internetu zaczyna się od bezpiecznego
komputera, z programem antywirusowym,
firewall’em i włączonymi automatycznie
aktualizacjami. Uczył wprowadzania prawidłowo skonstruowanych haseł, uświadomił
też uczniom, że udostępnione teraz zdjęcia
czy filmy nadal będą dostępne po wielu latach,
kiedy to być może będą się ich wstydzić. Prowadzący pytał też jak zareagowaliby na takie
zdjęcia gdyby na nich pojawili się ich rodzice
Na zakończenie prelekcji zebrano stworzono
katalog zasad bezpieczeństwa. Każdą lekcję kończył konkurs z nagrodami, w którym
wybrani przez maszynę losującą uczniowie
odpowiadali na trzy pytania. Zajęcia bardzo
podobały się uczestnikom, co potwierdziły
wyniki przeprowadzonej ankiety.
Aneta Kędziora

Nauczycielka fizyki i organizatorka cyklu
wykładów „Bezpieczeństwo w sieci”
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{

SPORT
Tegoroczny II Bieg Raszyński, pod względem sportowym był imprezą nadzwyczaj udaną. Na ten sukces pracowało
wiele osób. Prawie wszystkim im dziękuje obok dyrektor tegorocznych zawodów Piotr Pikiel. Prawie, bo zapomina
o jednej osobie, osobie bez której bieg by się nie odbył, osobie która zjednoczyła wszystkich którzy brali udział w tym
szczytnym celu, która nie szczędziła sił, aby Bieg Raszyński stał się cykliczną imprezą w kalendarzu PZLA. Zapomina
o …… Piotrze Piklu. Panie Piotrze dziękujemy! Pan jak nikt inny zasługuje na słowa uznania. Jest Pan „duszą” tych
zawodów. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Jarosław Aranowski

}

10 KWIETNIA, W ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ, ODBYŁA SIĘ
DRUGA EDYCJA BIEGU RASZYŃSKIEGO. RASZYN – GOŚCIŁ BLISKO 500 BIEGACZY

NIE TYLKO Z CAŁEGO KRAJU, MIELIŚMY BOWIEM PRZYJEMNOŚĆ OGLĄDANIA TAKŻE ZAWODNIKÓW REPREZENTACJI UKRAINY.
Biegacze mieli do pokonania 3 pętle. Niesprzyjająca, bardzo wietrzna aura trochę
przeszkadzała w osiąganiu dobrych rezultatów. Mimo to, Radosław Kłeczek, aktualny
mistrz Polski na dystansie 5000m, który zwyciężył wśród mężczyzn, ustanowił czasem
31:00 nowy rekord trasy. Nasz reprezentant
wyprzedził dwóch biegaczy z Ukrainy. Wśród
kobiet, również z rekordem trasy, triumfowała
Dominika Stawczyk (36:49) przed Anią Giżyńską i Mariolą Ślusarczyk. W tym roku padł
też rekord frekwencji uczestników z gminy
Raszyn. Wraz z zawodniczkami Nordic Walking, dystans 10 km ukończyło 56 osób. Najszybszą zawodniczką Raszyna okazała się
Dorota Król 48:05, a zawodnikiem Łukasz
Madetko 39:00.
Po raz drugi mogliśmy zebrać znakomite
recenzje za organizacje biegu. Jest to zasługą
osób, dla których chciałbym wyrazić podziękowania.

Radość biegania © J.Aranowski

Dziękuję za wsparcie i zaangażowanie Panu Wójtowi Andrzejowi Zarębie, jego
zastępcom Marzenie Lechańskiej i Mirosławowi Chmielewskiemu. Dziękuję przewodniczącej Rady Gminy Pani Celinie Szarek oraz
wszystkim radnym naszej gminy. Dziękuję
za pomoc Katarzynie Klimaszewskiej, Elżbiecie Kuczara, Jackowi Wiśniewskiemu.
Dziękuję sponsorom: Decathlon Okęcie,
Eko-Raszyn, Bank Spółdzielczy w Raszynie,
Zepter International Poland, Autoryzowany
Dealer Toyota Włochy, Elgrom – Jacek Gromek, Mona Vie, Jack-Pol Jacek Wyszomirski,
Pałczyński – Kazimierz Pałczyński przewozy
autokarowe Raszyn, Eko-Hetman, Magia
Dotyku, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Mar-Media – Marek Paś.

Młodość i starość biegną w parze © J.Aranowski

Patronom Medialnym: TVP Warszawa,
Radio Mazowsze, miesięcznik Bieganie,
Puls Raszyna – Przemysław Bociąga, Kurier
Raszyński – Jarosław Aranowski.
Pragnę również złożyć podziękowania
dla osób, które przyczyniły się do sukcesu
organizacyjnego.
Pracownikom Gminnego Ośrodka Sportu:
Dyrektor Justynie Greliak, Ewie Pełka, Izabeli Gałuszka, Annie Świstak, Bożenie Kwiatkowskiej, Agnieszce Gabriel, Annie Jopek,
Franciszce Jedynak, Teresie Pluta, Ewie Ciechomskiej, Sławomirowi Ruszczyk, Józefowi
Ruszczyk, Pawłowi Szewczyk, Grzegorzowi
Bieńko, Edwardowi Szustak, Sebastianowi
Uszyńskiemu, Maciejowi Dąbkowskiemu,
Grzegorzowi Woickiemu.
Pracownikom, członkom, zawodniczkom
i zawodnikom KS Raszyn: Marekowi Saławile,
Robertowi Pikiel, Kazimierzowi Pałczyńskiemu, Jarosławowi Trojanowskiemu, Nicole
Chojnackiej, Magdzie Zielińskiej, Katarzynie
Adamczyk, Marcie Adamczyk, Kamili Zielińskiej, Patrycji Sadeckiej, Milenie Matysiak, Kasi
Orepuk, Maii Zambrzyckiej, Paulinie Wożniakowskiej, Jerzemu Adamuszewskiemu, Sebastianowi Kot, Łukaszowi Malczewskiemu.
Wolontariuszom Gimnazjum nr 1 w Raszynie: Michałowi Dąbkowskiemu, Milenie
Ławrów�������������������������������������
, Agacie Chojnackiej, Katarzynie Stępińskiej, Dorocie Stępińskiej, Katarzynie Szymańskiej, Elżbiecie Zalega, Justynie Hanusz,
Paulinie Paterek, Dominikowi Słomian, Marcie
Adamczyk, Małgorzacie Snochowskiej, Sandrze Więch, Aleksandrze Jeromin, Łukaszowi
Reszka.
Pracownickom Komisariatu Policji
w Raszynie: Komendantowi Piotrowi Byra,
Marzenie Dąbrowskiej, Karolinie Kańka, Mar-
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kowi Grochowskiemu, Ireneuszowi Chmieleckiemu, Mariuszowi Dobuckiemu, Stefanowi
Grudzińskiemu, Mirosławowi Bogiel, Marcinowi Miecznikowi, Sebastianowi Nerlo, Witoldowi Gołyńskiemu, Leszkowi Siejka, Dariuszowi Błaszczyk, Pawłowi Olejnik.
Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej:
Prezesowi Kazimierzowi Komarowi, Krzysztofowi Maciak, Jackowi Kozerskiemu, Łukaszowi
Wiśniewskiemu, Norbertowi Gawron, Norbertowi Białek, Mieczysławowi Kowalewskiemu,
Marcinowi Bednarskiemu, Łukaszowi Dalkiewiczowi, Patrykowi Dąbrowskiemu, Łukaszowi Gajewiakowi, Sławomirowi Gajewiakowi, Mariuszowi Grzejszczyk, Jackowi Grzyb,
Łukaszowi Komarowi, Krzysztofowi Makowskiemu, Marcinowi Malczewskiemu, Krzysztofowi Marczak, Mariuszowi Rutkowskiemu,
Michałowi Śmietanka, Pawłowi Waluszko,
Monice Kruszewskiej, Ewelinie Malczewskiej,
Kindze Malczewskiej, Katarzynie Głodek, Katarzynie Pietrzak, Agcie Szydłowskiej, Jarosławowi Cieśli, Jarosławowi Salickiemu, Andrzejowi Krześniak, Mirosławowi Witkowskiemu,
Zbigniewowi Zychowi, Marcie Szczepańskiej,
Edycie Wojtala, Mariuszowi Więch, Marcinowi
Jędrzejczakowi, Jackowi Olkowskiemu.

Raszyńskie propagatorki Noric Walking © J.Aranowski

Pracownikom Urzędu Gminy w Raszynie:
Dariuszowi Osiadaczowi, Robertowi Płońskiemu, Zdzisławowi Stelmachowi, Stanisławowi Lipcowi,  Grzegorzowi Żywickiemu.
Szczególne i serdeczne podziękowanie
składam Ewie Małkowskiej, Olimpii Bartosik
– Wiśniewskiej, Marcinowi Borsukowi oraz
wszystkim mieszkańcom Raszyna za wspaniały
doping na trasie Biegu Raszyńskiego.
Piotr Pikiel
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!

Dziękuję za prace o tematyce wiosennej – wybrane pokażę w następnym
wydaniu gazety. Natomiast dzisiaj przekazuję Wam informację na temat
Gali Konkursowej, która odbyła się 25 marca w Sali Widowiskowej GOK-u
w Urzędzie Gminy pod hasłem: „Promocja talentów”, podczas której uczniowie
raszyńskich szkół prezentowali, licznie zgromadzonej widowni, różne formy
aktywności twórczej: słownej, muzycznej, plastycznej. Na scenie występowali
laureaci gminnych eliminacji konkursów: recytatorskiego: „Warszawska
Syrenka” i muzycznego: „Wygraj Szansę”. Popisom scenicznym towarzyszyła
wystawa prac plastycznych z różnych konkursów, realizowanych w bieżącym
roku szkolnym. Były podziękowania i nagrody organizatorów eliminacji
gminnych: Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy.
Laureatom serdecznie gratuluję. Poniżej zamieszczam ich listę.
• KONKURS: „Wygraj Szansę”
Julia Konecka - zakwalifikowana do eliminacji powiatowych
wyróżnienia przyznano następującym uczestnikom:
Zuzannie Bilskiej, Kamilowi Domańskiemu, Sylwii Modrzewskiej.

• KONKURS: „Warszawska Syrenka” - w kategorii: 0 -III
I miejsce – Zuzanna Kąkol, kl. II B – Szkoła Podstawowa w Ładach
(wyróżnienie w konkursie na szczeblu powiatowym)
II miejsce – Weronika Lechańska, kl. III E – Szkoła Podstawowaw Raszynie
(wyróżnienie w konkursie na szczeblu powiatowym)
III miejsce – Joanna Nockiewicz, kl. III – Szkoła Podstawowaw Sękocinie
w kategorii: IV – VI
I miejsce – Julia Demidziuk, kl. VI A – Szkoła Podstawowa w Ładach
II miejsce – Adrianna Niewiadomska, kl. V E – Szkoła Podstawowa w Raszynie
III miejsce – Katarzyna Krawczyk, kl. VI C – Szkoła Podstawowa w Raszynie
w kategorii Gimnazjum: (uczniowie Gimnazjum w Raszynie)
I miejsce – Zuzanna Nowicka kl. III A
II miejsce – Ada Cwyl kl. III F
III miejsce – Marta Dzika kl. III B
Wyróżniono:
Magdalena Bednarczyk, Radosław Hajc, Wiktoria Grodzicka, Aleksander Kania,
Paulina Niewiadomska, Julia Pudłowska, Weronika Wągrocka, Laila Karim, Mateusz
Makulski, Mateusz Mizerski, Natalia Kabala, Gabriela Kot, Julia Bednarczyk, Justyna
Charczuk, Martyna Hajc, Adrianna Majdecka, Piotr Porada, Weronika Sochacz, Julia
Stencel, Karol Bujanowicz, Aleksandra Mizerska.
• Eliminacje gminne XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż pożarna przychodzi Ci z pomocą”.
I grupa młodsza: 6-8 lat
1. Natalia Kabala, kl. IIG – Szkoła Podstawowa w Ładach
2. Patrycja Gwadera, kl. II – Szkoła Podstawowa w Raszynie
3. Maksymilian Głogowski, kl. IIG – Szkoła Podstawowa w Ładach
II grupa średnia: 9-13 lat
1. Adrian Winterot, kl. VA – Szkoła Podstawowa w Ładach
2. Gabriela Gamze Yasar, kl. V – Szkoła Podstawowa w Raszynie
3. Katarzyna Uszyńska, kl. VA – Szkoła Podstawowa w Ładach
III grupa starsza: 13-16 lat
1. Paulina Marczak, kl. IIIA – Gimnazjum w Raszynie
2. Dominika Stefańska, kl. IIIA – Gimnazjum w Raszynie
3. Mateusz Grzejszczyk, kl. IIIA – Gimnazjum w Raszynie
Wszystkim uczestnikom konkursu życzę wielu artystycznych sukcesów.
Raszyniaczek

Prace z konkursu plastycznego:
„POWÓDŹ, POŻAR, DNIEM CZY NOCĄ
– STRAŻ POŻARNA PRZYCHODZI CI Z POMOCĄ”

autor: Jakub Buch ,
Szkoła Podstawowa w Ładach - kl. IVa

autor: Mikołaj Makowski,
Szkoła Podstawowa w Ładach - kl. IVb

autor: Maciej Król ,
Szkoła Podstawowa w Ładach - 9 lat

Zapraszamy ! Samodzielnie wykonane, podpisane prace (imię, nazwisko, wiek autora)
należy dostarczać codziennie w godz. 10.00 - 18.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie,
ul. Poniatowskiego 20; Raszyn 05-090; tel/fax (22) 720 09 87; e-mail: gok@raszyn.pl; www.gokraszyn.pl

