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PO CO KOMU KULTURA?
Postawmy sprawę jasno:
kultura w gminie Raszyn jest zaniedbana.

REPORTAŻ

z OSP. Po programie uczestnicy obejrzeli
przejmującą instalację plastyczną autorstwa
dyrektor GOK-u  Elżbiety Kuczary, Krzysztofa Bąkały oraz Piotra i Grzegorza Staszewskich. Przejmujące były zdjęcia czasu
ubiegłorocznej żałoby, symboliczne szczątki
prezydenckiego samolotu i znicze. Artystyczne wydarzenie poprzedziła uroczysta
Msza Święta oraz odsłonięcie i poświęcenie
tablicy pamiątkowej ufundowanej przez
wójta Gminy Raszyn, oddającej hołd 96 ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.

Koncert wiolonczelowy

wisko piękne i przejmujące, przygotowali
w dniu 10 kwietnia w Kościele w Rybiu, pracownicy raszyńskiego GOK-u wspomagani
przez zawodowych artystów, uczniów szkół
raszyńskich, harcerzy i strażacką młodzież

Na grobli

Szarek, Henryka Koper, Magdalena Karpiniak i Dariusz Marcinkowski oraz niezwykle
licznie uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele rodziców. Nie zabrakło też najmłodszych – przedszkolaków z raszyńskich placówek. Wieczorem, w raszyńskim kościele
odbyła się z tej okazji uroczysta Msza Święta
w intencji Ojczyzny i Samorządu.

Rapsod pamięci Wrota do Nieba

19 kwietnia przypadła 202 rocznica
bitwy pod Raszynem. Ten dzień obchodzono uroczyście w Szkole Podstawowej
w Raszynie, która nosi imię bohatera bitwy
Cypriana Godebskiego, na grobli, gdzie
kwiaty złożyli: Wójt Andrzej Zaręba i z-ca
Wójta Marzena Lechańska, Radni Celina

Uroczysta Msza Świeta
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Kwiecień to dla mieszkańców naszej
gminy czas wielu uroczystości: zadumy
w szóstą rocznicę śmierci Jana Pawła i pierwszą tragedii smoleńskiej, radosnej Niedzieli
Palmowej, uhonorowanej po raz X Konkursem Palm, obchodów Dni Raszyna w rocznicę Bitwy Pod Raszynem a także akademii
w raszyńskiej szkole podstawowej. Pierwszą z rocznic upamiętniały dwa koncerty.
W sobotni wieczór 9 kwietnia w kościele
w Raszynie koncert „Pamięć” dedykowany
pamięci Jana Pawła II zagrał jeden z czołowych polskich wiolonczelistów, Paweł
Frejdlich a wielki spektakl zatytułowany
„Rapsod Pamięci – Wrota do Nieba”, wido-
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UROCZYSTOŚCI KWIETNIOWE
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PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM…
XXVI RAJD „SZLAKIEM NASZEJ HISTORII”

Niezwykła lekcja historii

16 kwietnia  ponad 300 uczniów raszyńskich szkół uczestniczyło w Rajdzie „Szlakiem Naszej Historii” zorganizowanym  
już po raz szesnasty przez Światowy Związek  Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Powiat Koło Nr 6 „HELENÓW”
w Ursusie. W Raszynie Rajd odbywał się
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pod patronatem Wójta
Gminy Andrzeja Zaręby.
Organizacją rajdu zajmował się Gminny Ośrodek
Kultury w Raszynie oraz
Koło PTTK prowadzone
przez panią Elżbietę
Rędziak. Honorowymi
gośćmi byli przedstawiciele miejscowego Koła
Kombatantów: prezes
Stanisław Kempczyński
i Leszek Rusiak – całym
sercem oddani idei
wychowania patriotycznego oraz upamiętniania historycznych wydarzeń naszej narodowej historii. W trakcie rajdowych zmagań
uczestnicy poznawali historię Ziemi Raszyńskiej, zabytki naszej miejscowości oraz
wybitne postaci, związane z tym terenem.
W opinii zarówno dzieci i młodzieży  

gimnazjalnej jak i dorosłych: opiekunów,
rodziców i organizatorów   była to bardzo
udana impreza, łącząca przyjemną formę
spędzania czasu z pożytecznym poznawaniem. Nowym pomysłem w tegorocznym
rajdzie było wprowadzenie tzw. patroli
rodzinnych np.: rodzice z dziećmi czy też
babcie lub dziadkowie z wnuczkami.
Po wykonaniu zadań i powrocie
na boisko Szkoły Podstawowej w Raszynie  
uczestnicy zostali poczęstowani kiełbaskami
z grilla, upieczonymi przez naszych strażaków z OSP Raszyn: Marcina Malczewskiego,
Marka Oczyńskiego i Krzysztofa Makowskiego, którym serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy także policjantom z raszyńskiego Komisariatu, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników podczas rajdu.
Elżbieta Kuczara
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OD REDAKCJI
Z okazji nadchodzącego DNIA DZIECKA redakcja Kuriera Raszyńskiego
pragnie złożyć wszystkim dzieciom życzenia zdrowia,
szczęścia i jak najwięcej radości z dorastania!

PO CO KOMU KULTURA?
Postawmy sprawę jasno: kultura w gminie Raszyn jest zaniedbana. Dzieje się tak
pomimo potężnych starań pracowników
GOK-u, świetlicy w Rybiu, stowarzyszeń,
nauczycieli, lokalnych twórców. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele: brak odpowiedniego zaplecza, niedostatecznie rozwinięta
platforma informacyjna, niewystarczająca
infrastruktura, bliskość Warszawy czy
wreszcie nie docenianie roli kultury w życiu
mieszkańców. Dochodzi jeszcze problem
braku działań na rzecz młodzieży starszej
niż gimnazjalna (licealistów, studentów, młodych próbujących budować swoje życie na
terenie gminy), który powoduje, że głównym
ośrodkiem kultury staje się nie Raszyn i okolice, ale Warszawa. Tymczasem nie da się
nie zauważyć ogromnego zapotrzebowania
na lokalne wydarzenia kulturalne. Doskonałym przykładem niech będzie niedawno
powstała Świetlica Środowiskowa w Rybiu,
która dzięki zainteresowaniu mieszkańców
oraz pracy animatorów stała się dla tego
osiedla głównym punktem imprez i zajęć
dodatkowych. Niestety, tworzenie kolej-

nych tego typu miejsc kłóci się z wizją części
mieszkańców i urzędników, według których
najważniejsze są sprawy czysto praktyczne,
spychające na margines działania na rzecz
kultury. Nie róbmy kultury, kładźmy chodniki!
– nie da się odmówić im racji. W wielu miejscach w gminie brakuje chodników, kanalizacji czy dobrej nawierzchni. wiele innych
spraw wymaga wykończenia.
A jednak kultury lokalnej nie da się
przecenić – festyny, koncerty, zajęcia dodatkowe oraz wszelkiego rodzaju akcje odgrywają główną rolę w procesie kształtowania
i utrwalania więzi społecznych. Ma znaczenie przy formowaniu postaw obywatelskich
oraz obyczajów mieszkańców. To najpotężniejsze narzędzie wychowawcze i prospołeczne w jakie można zainwestować. Wreszcie to właśnie ona jest sitem pozwalającym
wyłowić najzdolniejsze jednostki i przy odrobinie szczęścia, pokazać je światu.
W trakcie ostatniego posiedzenia Rady
Gminy seniorzy z Raszyna złożyli na ręce
przewodniczącej Rady, Celiny Szarek petycję o budowę Domu Kultury. Zgrało się to

z przegłosowaniem uchwały o niesprzedawaniu działki na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Krótką, na której straszy dobrze
nam wszystkim znany szkielet. Zachowanie
tego terenu oraz wykończenie budynku tworzy realne szanse na stworzenie lokalnego
centrum kultury, a tym samym skoncentrowanie życia mieszkańców w miejscu, do którego łatwo dojść i dojechać. To z kolei oznacza nie tylko większy prestiż, ale również
pozytywny kop dla lokalnego biznesu – pieniądze dotąd wydawane w Warszawie trafią
do kieszeni naszych przedsiębiorców. Jest to
jednak rozwiązanie wymagające dużo pracy
i nakładów finansowych ze strony samorządu, o co sprawa się rozbija. W ten sposób
na przestrzeni ostatnich lat powstał impas,
który decyzja rady, powzięta w trakcie ostatniej sesji pozwoli wreszcie rozwiązać.
Oczywiście zawsze istnieje druga, prostsza, prawdopodobnie tańsza opcja. Zamiast
inwestowania w lokalną kulturę możemy
włożyć te pieniądze w warszawskie MZK.
Ucieszą się.
Zofia Kaiper

ZASŁUGUJEMY NA DOM KULTURY W RASZYNIE
Z pewnością wszyscy mieszkańcy
Gminy Raszyn chcą, by ich miejsce zamieszkania było bezpieczne, funkcjonalne i estetyczne by służyło zdrowiu i rozwojowi
mieszkańców.
Jaki będzie Raszyn w przyszłości zależy
od nas, bo tę przyszłość kreujemy. Myśląc
o przyszłości mam przede wszystkim na
względzie stworzenie warunków wielostronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży,
zaś dla ludzi starszych możliwość kontynuowania swoich pasji i zainteresowań. Mądra
społeczność to ta, która posiada świadomość
wszelkich zagrożeń współczesnego świata.
Orientacja w skomplikowanej dzisiejszej
rzeczywistości w dużej mierze zależy od
umiejętności krytycznego i selektywnego
wyboru docierających do nas informacji ze
środków masowego przekazu: prasy, radia,
telewizji, Internetu. Można im przypisać
ambiwalentny charakter: z jednej strony
wspomagają indywidualny rozwój współ-

czesnego człowieka, z drugiej ich nieumiejętny, często nieświadomy odbiór niesie
szereg niebezpieczeństw. Dla systemu wartości zagrożeniem jest narzucanie odbiorcom miałkich treści tzw. kultury masowej.
Pojęcie kultury masowej wprowadził do świadomości społecznej Dwight Mcdonald prawie 60 lat temu, mówiąc, że jest to wytwór
„showbiznesu, po prostu kicz”. Produkty
kultury masowej są towarami na sprzedaż,
służą ogłupianiu ludzi, usypianiu ich czujności, by łatwiej nimi manipulować poprzez
stopniowo kształtowaną niewrażliwość społeczną. Odbiorców tej kultury charakteryzuje bierne przyswajanie przekazywanych
treści, które mają być podane łatwo, lekko
i przyjemnie, bez intelektualnego wysiłku.
Alternatywę dla niej stanowi kultura wyższa, kreowana przez twórczość i sztukę.
Wymaga ona od odbiorcy zaangażowania
i wysi��������������������������������������
łku intelektualnego, inspiruje��������
do rozwoju, samorealizacji, a przede wszystkim
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– uwrażliwia i rozwija osobowość. Wychowaniem takiego odbiorcy zajmuje się edukacja kulturalna, realizowana przez szkoły
oraz instytucje kultury. W naszej gminie
funkcjonują dwie takie instytucje: Biblioteka
Publiczna, która już ma godną siedzibę oraz
Gminny Ośrodek Kultury, który na realizację swoich statutowych zadań potrzebuje
domu kultury z prawdziwego zdarzenia,
z dobrze wyposażonymi pracowniami do
edukacji artystycznej i z salą koncertową.
Potrzebne jest w naszej Gminie miejsce, w
którym moglibyśmy stworzyć warunki do
rozwoju naszej lokalnej tradycji poprzez
upamiętnianie dokonań mieszkańców. Jesteśmy aktywni i zaangażowani.
Uważam, że jako lokalna społeczność,
świadoma swojej kulturowej tożsamości –
zasługujemy na Dom Kultury w Raszynie,
dlatego proszę mieszkańców o poparcie inicjatywy powstania takiego obiektu.
Andrzej Zaręba
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GMINNE INWESTYCJE

REGULACJA RASZYNKI WSPÓLNĄ SPRAWĄ
27 kwietnia w Urzędzie Gminy Raszyn
rozpoczęto cykl działań, zmierzających
do stworzenia spójnej koncepcji systemu
odwodnień w tej części aglomeracji warszawskiej, opartej o regulację Raszynki i zbiorniki retencyjne. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
oddziałów w Warszawie i Grodzisku oraz
włodarze ościennych gmin i dzielnic warszawskich. Prowadząca spotkanie p. Tarasińska (WZMiUW O/Grodzisk) stwierdziła,
że regulacja Raszynki stanowiącej zlewnię
wód z terenów reprezentowanych przez

wszystkich zebranych, powinna być wspólną
sprawą. Tę myśl podjęli wójt Michałowic
Krzysztof Grabka oraz nasz wójt Andrzej
Zaręba, mówiąc, że zapobieganie groźnym,
analogicznym do zeszłorocznych sytuacjom,
wymaga zadeklarowania przez zainteresowane strony wspólnego ponoszenia kosztów
wyliczanych  udziałem przewidywanej ilości
wód, jaka będzie spływać do każdej z gmin
czy dzielnic do sąsiadów. Razem gminy
powinny sfinansować nie tylko regulację
Raszynki, ale też budowę zbiornika retencyjnego w Michałowicach czy adaptację stawów hodowlanych na zbiorniki retencyjne

w Dawidach. Wspólną sprawą wszystkich
zebranych są też skutki spływu wody z nowo
budowanych tras i porozumienie z  GDDKiA
w tworzeniu systemów odwodnień.
Podsumowując spotkanie K. Tarasńska
stwierdziła, że do końca roku, w oparciu
o posiadane materiały i na bieżąco prowadzone konsultacje, WZMiUW stworzy
opracowanie wskazujące, jaki będzie udział
poszczególnych beneficjentów w utrzymaniu
koryta Raszynki i zbiorników retencyjnych.
Wspólny projekt i proporcjonalne koszty
– to jedyna droga skutecznego działania.
Małgorzata Kaiper

OBELISK W PUCHAŁACH
ks. Prałat powiedział „Do świętych miejsc na
całej ziemi dopisujemy ten w Puchałach”.
PODZIĘKOWANIE
„Dziękujemy proboszczowi naszej
parafii ks. Prałatowi Maciejowi Cholewie,
Wójtowi Andrzejowi Zarębie, wice Wójtom Marzenie Lechańskiej i Mirosławowi
Chmielewskiemu, Przewodniczącej Rady
Gminy Celinie Szarek,   samorządowcom
oraz wszystkim mieszkańcom, którzy
uczestniczyli w poświęceniu obelisku dedykowanego Janowi Pawłowi II i figurki Matki
Boskiej Fatimskiej na terenie rekreacyjnym
w Puchałach”.
Sołtys z Radą Sołecką

TERMINARZ ZEBRAŃ WYBORCZYCH
W SOŁECTWACH I OSIEDLACH:

Poświęcenie obelisku w Puchałach

6 czerwca- I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Sękocin Nowy – Szkoła Podstawowa w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
Falenty Nowe – Filia Domu Kultury w Falentach, Al. Hrabska 2

30 maja – I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Podolszyn Nowy – Szkoła Podstawowa w Ładach, ul. Długa 49
Jaworowa I – Dom Rolnika w Jaworowej, ul. Warszawska 95

7 czerwca - I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Sękocin Stary – Szkoła Podstawowa w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
Raszyn I – Przedszkole Nr 1 w Raszynie, ul. Pruszkowska 21 c

31 maja – I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Jaworowa II – Dom Rolnika w Jaworowej, ul. Warszawska 95
Łady – Szkoła Podstawowa w Ładach, ul. Długa 49

8 czerwca I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Raszyn II – Gimnazjum Nr 1 w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1
Wypędy – Sołtys Wypędy 4A

1 czerwca – I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Laszczki – Sołtys, Laszczki 8
Nowe Grocholice – Przedszkole Nr 1 w Raszynie, ul. Pruszkowska 21 c
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7 maja w Puchałach, proboszcz raszyńskiej parafii ks. Prałat Maciej Cholewa
poświęcił obelisk  dedykowany pamięci Jana
Pawła II, umieszczoną na nim figurkę Matki
Boskiej Fatimskiej a także położony wokół,
a zorganizowany czynem społecznym
mieszkańców, teren rekreacyjny. Jak powiedziała współorganizatorka uroczystości,
wieloletni sołtys wsi Gabriela Kaczorowska,
po śmierci Jana Pawła II społeczność Puchał
zapragnęła, powierzając opiece Ojca Świętego swoją miejscowość, zagospodarować
przekazany im przez księdza proboszcza
teren i uświęcić go obeliskiem. Dzięki wspólnej pracy mieszkańców sołectwa, powstało
wspaniałe świadectwo ich wiary. Święcąc

9 czerwca – I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Rybie I – sala pod kościołem w Rybiu, ul. Polna 39
Puchały – Sołtys – ul. Centralna 26

2 czerwca – I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Falenty Duże – Filia Domu Kultury w Falentach, Al. Hrabska 2
Dawidy – siedziba OSP Dawidy, ul. Warszawska 210

10 czerwca – I zebranie 18:30
II zebranie 19:00
Rybie II – Świetlica Środowiskowa w Rybiu, ul. Spokojna 23
Janki – Yankee Sport Club, Al. Krakowska 16

3 czerwca – I zebranie 18:30 3
II zebranie 19:00
Falenty – Filia Domu Kultury w Falentach, Al. Hrabska 2
Dawidy Bankowe – Szkoła Podstawowa w Ładach, ul. Długa 49

14 czerwca – I zebranie 18:30 3
II zebranie 19:00
Rybie III – Świetlica Środowiskowa w Rybiu, ul. Spokojna 23
Słomin – Szkoła Podstawowa w Sękocinie, ul. Wierzbowa 5
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GMINNE INWESTYCJE
KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA PRZEDSZKOLA PRZY LOTNICZEJ – GOTOWA
Znamy już koncepcję architektoniczną
przedszkola przy ul. Lotniczej w Raszynie,
opracowany przez wyłonione w drodze
przetargu  konsorcjum Strzelecki i Maciejski.
Będzie to budynek parterowy, z  niedużym
poddaszem użytkowym, na którym umieszczono pomieszczenia techniczne. Zwartą
bryłę     podzielono na pięć stref: edukacyjną,
ogólną, administracyjną, kuchenną oraz
techniczno-gospodarczą. W przedszkolu
miejsce znajdzie setka dzieci w czterech,
25-cio osobowych oddziałach, umieszczonych w wygodnych, doskonale doświetlonych salach. W strefie ogólnej zaprojektowano wielofunkcyjną salę widowiskową
o powierzchni 107 m2, która na co dzień
służyć będzie prowadzeniu zajęć umuzykalniających i gimnastycznych, a  w czasie uro-

widok od północy, autor Konsorcjum Strzelecki Maciejko

czystości, powiększona o korytarz, z którym
łączy się rozsuwanymi drzwiami, pomieści
personel, wszystkie dzieci ich rodziców i bliskich. Koncepcja zakłada również organiza-

cję placu zabaw, miejsc parkingowych oraz
przestrzeni wypoczynkowej na terenie planowanego przedszkola.
Zofia Kaiper

SĘKOCIN CORAZ BLIŻEJ NOWEJ SZKOŁY
Istniejącą  obecnie szkołę wybudowano
w okresie międzywojennym, potem   kilkakrotnie przebudowano i rozbudowano.
Obecnie wymaga ona generalnego remontu
i powiększenia z uwagi na  rosnące potrzeby
okolicznych mieszkańców. Wychodząc

temu naprzeciw władze gminy zleciły
przygotowanie projektu rozbudowy placówki, uwzględniającego pełnienie przez
nią funkcji szkoły przyjaznej dzieciom
niepełnosprawnym. Prace zlecono Studiu
Autorskiemu PUCH z Warszawy. Budynek

Studio Autorskie PUCH

w nowej formie ma wyrównane poziomy,
szeroką klatkę schodową i windę oraz
wygodny układ funkcjonalny. Powstaną
nowe sale lekcyjne o właściwych wymiarach
a istniejące obecnie będą pełnić funkcję pracowni językowych. Nadbudowana zostanie
tylko parterowa część budynku. Dobudowany hol wejściowy stanowić będzie łącznik
dla pozostałych: klatki schodowej, windy,
części sportowej z salą do rehabilitacji i gabinetami lekarskimi, części pozalekcyjnej składającej się ze świetlicy połączonej z jadalnią
i zapleczem cateringowym, części dydaktycznej z 13 klasami, czytelnią, sanitariatami
oraz przeznaczonej dla nauczycieli i administracji szkolnej.
Budynek szkoły poza nowymi funkcjami
i co bardzo ważne dostosowaniu dla niepełnosprawnych, uzyska nowoczesną elewację
pięknie wkomponowaną w otaczającą zieleń.
Małgorzata Kaiper

RASZYN, WEDŁUG FORBES’A, NIEZWYKLE ATRAKCYJNY DLA BIZNESU
W majowym numerze polskiego wydania Forbes’a, miesięcznika opisującego
najważniejsze wydarzenia gospodarcze
w kraju i na świecie, opublikowano ranking przyjaznych biznesowi niewielkich
gmin położonych w pobliżu wielkich miast.
Gmina Raszyn zajęła w nim drugie miejsce,
po niekwestionowanym liderze, Lesznowoli. Komentując wyniki Marcin Kaczmarczyk, autor artykułu „Sąsiedztwo trzeba
umieć wykorzystać” stwierdził, że oprócz
strategicznego położenia na skrzyżowaniu
szlaków transportowych, istotne znaczenie

mają takie działania lokalnych władz jak niedrogie i przygotowane tereny inwestycyjne,
troska o komfort życia mieszkańców oraz
wysoka jakość obsługi w urzędach. W naszej
gminie, zdaniem wójta Andrzeja Zaręby,
inwestorzy cenią dużą liczbę uchwalonych
planów zagospodarowania przestrzennego
(pokrywają ok. 70% pow. gminy) oraz zróżnicowanie terenów przeznaczonych pod
inwestycje. Nie bez znaczenia są bogate
tradycje rzemiosła, które w latach 90 przyczyniły się do powstania wielu małych
i średnich przedsiębiorstw a także polityka

KURIER RASZYŃSKI NR 4 MAJ 2011 | WWW.RASZYN.PL

gminy, obniżająca mniejszym firmom stawki
podatku od nieruchomości.
Mimo że drudzy, jesteśmy niestety
daleko za Lesznowolą, w której w 2010
roku powstało aż 227 nowych firm. To bardzo dużo w porównaniu z 59 naszymi
nowymi przedsiębiorstwami, jednak lepiej
niż w innych zestawionych gminach. Mamy
nadzieję, że w najbliższych latach podjęte
zostaną działania zachęcające firmy do lokowania swoich siedzib i płacenia podatków
na naszym terenie.
Zofia Kaiper
0
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NASI RADNI
VII SESJA RADY GMINY RASZYN
Na początku VII sesji złożono wniosek
o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej wycofania ze sprzedaży czterech działek: dwóch na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i Krótkiej, gdzie stoi znany wszystkim
szkielet budynku i dwóch na terenie boiska
SP w Raszynie. Zgodnie z zamiarem wójta
Andrzeja Zaręby, w budynku, w niedalekiej przyszłości mógłby powstać Dom Kultury. Jak argumentował Radzie, jesteśmy
jedyną gminą wokół Warszawy, która nie
ma placówki kulturalnej z prawdziwego
zdarzenia. Obecnie Raszyn dysponuje salą
w podziemiach urzędu i kilkoma salkami
GOK-u w budynku Biblioteki Publicznej.
Po tych informacjach radni odrzucili wniosek o zdjęcie uchwały.
W sprawozdaniu z bieżącej działalności wójt A. Zaręba poinformował o zakończeniu budowy ul. Pogodnej, modernizacji
SUW przy ul. Unii Europejskiej oraz kończeniu budowy ul. 19 Kwietnia. Stwierdził,
że na początku maja wykonawcy mają rozpocząć naprawę ul. Ceramicznej, budowę
kanalizacji w ul. Na Skraju i w Ładach,
Dawidach Bankowych i Falentach, przystąpić do osuszania stawu w Jaworowej. Wykonana została koncepcja architektoniczna
przedszkola przy Lotniczej, a zaprojektowany ośrodek zdrowia czeka na wydanie
pozwolenia na budowę. Projekt rozbudowy

szkoły w Sękocinie wykonano znacznie
taniej. Powstają projekty kolejnych ulic
oraz odwodnień. Projekty kanalizacji ul.
Warszawskiej w Dawidach oraz Starzyńskiego w Dawidach Bankowych zostały
już wykonane i obecnie czekają w starostwie na zezwolenie na budowę. Związek
Spółek Wodnych otrzymał od gminy środki
na udrażnianie kolejnych rowów.
W dalszej części obrad radni zadawali
wójtom pytania dotyczące realizacji kolejnych inwestycji: odwodnienia Słomina,
naprawy ul. Sękocińskiej, odwodnienia pod
ul. Rozbrat, budowy ścieżki przy Drodze
Hrabskiej, wykupu i budowy dalszej części
Traktu Grocholickiego, wybudowania w Jankach świetlicy środowiskowej czy zaprojektowania wodociągu przy ul. Jeziornej.
W trakcie przerwy członkowie raszyńskiego koła seniora zaprosili wszystkich
zebranych na opartą na ludowym zwyczaju
inscenizację „Dyngus, dyngus” i podzielenie
się wielkanocnym jajkiem. W trakcie dalszej
części obrad delegacja seniorów złożyła na
ręce przewodniczącej Rady Celiny Szarek,
podpisaną przez 80 osób, petycję z prośbą
o zaakceptowanie przez radnych wybudowania w Raszynie Domu Kultury. Po naradzie radni zgodzili się na wycofanie działek
ze sprzedaży, pod warunkiem przeprowadzenia przez urząd konsultacji społecznych.

Radni przyjęli uchwały dotyczące Statutu Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej,
przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Malinowej w Rybiu, dzięki której będzie
można w końcu wykonać kanalizację w tej
ulicy a także wyrazili pozytywną opinię na
temat dalszego użyczenia gabinetu stomatologicznego dentyście w SP w Raszynie
w zamian za sfinansowanie przez niego
zakupu fotela dentystycznego. Wyrazili też
zgodę na zwiększenie w budżecie środków
na kulturę, w tym dodatkowe finansowanie
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu. Zgodnie
z wcześniejszą opinią komisji bezpieczeństwa nie wyrazili zgody na lokalizację kasyna
gry w Raszynie, przy Al. Krakowskiej 62.
Kolejne punkty obrad przyniosły
następne dyskusje. Najgorętsza dotyczyła
zmian w budżecie, na mocy których pieniądze przeznaczone w tegorocznym budżecie
na budowę chodnika przy ul. Długiej, zostałyby przekazane na wykonanie kanalizacji
w ul. Warszawskiej w Dawidach. Radni
nie zaakceptowali tej propozycji i powstałe
w ten sposób wolne środki przeznaczyli
na projekty kanalizacji w innych miejscach
gminy (poza Dawidami).
Sesja trwała od godziny 14 do 22 i była
najdłuższą w historii gminy.
Małgorzata Kaiper

Dawidy to wieś leżąca na wschodnich
rubieżach gminy, granicząca z Warszawą.
Choć od Raszyna dzieli ją zaledwie kilka
kilometrów cywilizacyjnie można mówić
o latach świetlnych. To klasyczna ulicówka,
usytuowana wzdłuż należącej do powiatu
ul. Warszawskiej. O jej fatalnej nawierzchni
pisaliśmy w poprzednich numerach Kuriera.
Trudno uwierzyć, że stanowi ona wizytówkę
naszej gminy. Trasa ta jest często wykorzystywana przez kierowców jako połączenie
Al. Krakowskiej i Puławskiej. Z danych
powiatu wynika, że natężenie ruchu, relatywnie do powierzchni, jest na wszystkich tych
ulicach podobne. Nietrudno sprawdzić ile
osób z Baletowej – ulicy o porządnym asfalcie, oświetlonej wzdłuż całej długości i wyposażonej w chodnik – wjeżdża na zniszczoną
do granic możliwości Warszawską, wzdłuż
której niczym trofea walają się urwane kołpaki. Nie bez powodu ceny gruntów tu są
niższe niż w położonej znacznie dalej Lesznowoli.
Przed obradami ostatniej Rady Gminy
wyglądało na to, że stan ten może się zmienić. Zbiegły się ze sobą działania Gminy
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i Powiatu. Gdy Powiat poinformował o chęci
położenia na Warszawskiej asfaltowej
nakładki, okazało się, że Gmina ma gotowy
projekt kanalizacji.. Powstała zatem szansa
na zrobienie na Warszawskiej, już w tym
roku, najpierw kanalizacji sanitarnej a następnie nowej nakładki asfaltowej. Pieniądze na
wykonanie kanalizacji miały w dużej mierze pochodzić z zaplanowanej na ten rok
budżetowy budowy brakującego chodnika
przy ul. Długiej. Takie działania, po konsultacji z Pruszkowem, zaproponowali wójtowie
naszym Radnym. Ci uznali to za chybiony
pomysł i wygospodarowane pieniądze, przeznaczyli na projekty kanalizacji w innych
częściach gminy. Na nic się zdały argumenty
Tadeusza Pawlikowskiego, jedynego Radnego, który bronił inwestycji, na nic wypowiedzi Wójtów, którzy starali się nakłonić
radnych do podjęcia tej decyzji. Pieniądze
przeznaczono na projekty kanalizacji, które
będą mogły być realizowane za kilka lat, o ile
warunki techniczne i prawne na to pozwolą.
Nakładka asfaltowa wykonana w tym roku,
za kilka lat zostanie zniszczona w trakcie
robienia kanalizacji. Jednym z zarzutów,

© Z. Kaiper

DAWIDY WIZYTÓWKĄ GMINY

ul. Warszawska

z jakimi spotykają się samorządowcy to niegospodarne działanie polegające na niszczeniu uprzednio wyremontowanych jezdni
podczas budowy instalacji. Tu była możliwość wykonania tego po kolei. Teraz Dawidy
zostały bez chodnika i bez kanalizacji na Warszawskiej.
Małgorzata Kaiper
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OŚWIATA

„Piękna nasza Polska cała” – te słowa
stały się mottem akademii zorganizowanej
w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Ładach z okazji Święta
Szkoły obchodzonego 7 maja w rocznicę urodzin patrona.
Na wstępie dyrektor, Wiesław Borsuk,
poinformował zebraną społeczność szkolną
oraz zaproszonych gości, że nasza placówka
uzyskała tytuł SZKOŁY ODKRYWCÓW
TALENTÓW, który jest przyznawany przez
Ministra Edukacji Narodowej za aktywnie
wspieranie dzieci w odkrywaniu i rozwijaniu ich uzdolnień. Na ręce pana dyrektora gratulacje złożył Wójt Gminy Raszyn,
Andrzej Zaręba.
Podczas uroczystej akademii uczniowie
wraz z biurem podróży „Palcem po mapie”
wyruszyli na wycieczkę po Polsce szla-

kiem trzech stolic. W Gnieźnie Lech, Czech
i Rus opowiedzieli nam o tym, skąd wzięła
się nazwa tego miasta. W Krakowie dzieci
w strojach regionalnych odtańczyły krakowiaka, krakowskie kwiaciarki rozdawały
wiosenne tulipany, a wszyscy razem odśpiewaliśmy „Barkę” - ulubioną pieśń błogosławionego Jana Pawła II, który przez wiele lat
związany był z Krakowem. W Warszawie
wysłuchaliśmy utworu Fryderyka Chopina
zagranego przez ucznia Antka Zbytniewskiego. Mieliśmy także niepowtarzalną okazję porozmawiać z samym księciem Józefem
Poniatowskim (w tej roli Mateusz Tymiński), który zszedł z postumentu i opowiadał
o swoim życiu. Uroczystość zakończyła się
polonezem odtańczonym przez naszych
uczniów w strojach z epoki. Do tańca zaproszeni zostali również goście przybyli na aka-
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ŚWIĘTO SZKOŁY W ŁADACH

Święto szkoły w Ładach

demię. Na sam koniec spotkała wszystkich
słodka niespodzianka – Rada Rodziców
ufundowała wspaniały tort, którym poczęstowała zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.
Uroczystość została przygotowana przez
panie: Iwonę Pastuszkę, Elżbietę Borsuk
i Beatę Róg.
Iwona Pastuszka

© K.Bilska,E.Wijatkowska

ŚWIĘTO SZKOŁY W SP W RASZYNIE

Akrobaci ze SP w Raszynie

Święciliśmy je 19 kwietnia w dniu święta
patrona naszej szkoły Cypriana Godebskiego i rocznicy Bitwy pod Raszynem.
Obchody rozpoczęło złożenie kwiatów przy
pamiątkowym obelisku przed szkołą przez

przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
Przybyłych gości Wójta Gminy Andrzeja
Zarębę, z-cę Wójta Marzenę Lechańską,
Dyrektora GOK-u Elżbieta Kuczarę, przedstawiciela BS w Raszynie Annę Nowakowską, Jana Karwatowskiego, wieloletniego
nauczyciela Gminy Raszyn, p. Honoratę
Kaszubę, Mariana Gronka byłego Dyrektora
SP w Raszynie oraz grupę ekologów wolontariuszy z banku HSBC serdecznie powitała
Dyrektor naszej szkoły p. Anna Bobynko.
Podczas uroczystości uczniowie, którzy
brali udział w konkursie „Talenty są wśród
nas” zaprezentowali swoje uzdolnienia literackie, plastyczne, muzyczne, fotograficzne,
sportowe i taneczne. Spośród 96 osób, które
stanęły do konkursu 21 marca br Komisja

SP ŁADY – I W POWIECIE PRUSZKOWSKIM
SZKOŁA ODKRYWANIA TALENTÓW
Rok szkolny 2010/2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rokiem
„Odkrywania talentów” i wytypowało
w całym kraju „Szkoły Odkrywców Talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów”.
Wśród tych pierwszych znalazła się Szkoła
Podstawowa w Ładach, jako jedna z dwóch
w powiecie pruszkowskim, w drugiej kategorii, wśród czterech w powiecie Szkolny
Klub Sportowy Łady.
Celem akcji jest docenienie, promowanie
i nagradzanie  tych szkół i organizacji, które
potrafią w ciekawy sposób rozwijać talenty
swoich podopiecznych. Pochodną tego działania stanowi tworzenie ze szkoły i organizacji  miejsca, do którego uczniowie chodzą

z przyjemnością, a treści programowe i zajęcia realizowane są w sposób ciekawy i motywujący do twórczych działań. Akcja pokazuje też nauczycieli i instruktorów, którzy
z pasją pracują z dziećmi i młodzieżą, rozbudzając ich zainteresowania i rozwijając zdolności – jednym słowem „szlifują talenty”.
Taka jest nasza gminna szkoła w Ładach  
i taki Szkolny Klub Sportowy. O ich osiągnięciach można przeczytać na stronie:
efs.men.gov.pl/projekt-szkoly-odkrywcow-talentow
Laureatom serdecznie gratulujemy.
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Małgorzata Kaiper

wyłoniła 45 i właśnie oni występowali podczas Święta Szkoły. Podczas gdy później
społeczność szkolna składała kwiaty na grobli wolontariusze sadzili drzewa, krzewy
i kwiaty ufundowane przez bank HSBC.
Laureaci konkursu „Talenty są wśród
nas” wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Sandomierza. Sponsorami nagród
byli: Wójt Gminy Raszyn, Dyrektor GOKu, Bank Spółdzielczy w Raszynie oraz proboszcz parafii św. Szczepana w Raszynie.
Gratulujemy serdecznie laureatom oraz
wszystkim uczestnikom, dla których udział
w konkursie był niewątpliwie wielkim przeżyciem, a sponsorom serdecznie dziękujemy
za życzliwość i wsparcie naszych inicjatyw.
Zofia Klimkowska

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W RASZYNIE
Zaprasza na swoją stronę internetową
www.bibliotekaraszyn.pl
z KATALOGIEM ON-LINE
zbiorów Biblioteki
Poleca
BEZPŁATNE KONWERSACJE
W JĘZYKU ANGIELSKIM W GBP
prowadzone w poniedziałki o g. 18.00
przez Kamila Walczaka (CPE)
Informuje, że do 30 czerwca 2011
NIE BĘDĄ POBIERANE
KARY PIENIĘŻNE
za zwracane po terminie książki.

ZAPRASZAMY !
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KULTURA

W zasadzie recenzję kwietniowego
występu Szymanowski Big Band w świetlicy w Rybiu można by zatytułować „Jest
w orkiestrach dętych jakaś siła”, gdyby nie
fakt, że tytuł byłby zbyt długi. Ale prawda
jest taka, że szesnastoosobowy big band
składający się z uczniów i absolwentów
renomowanej warszawskiej szkoły muzycznej zaskoczył słuchaczy nie tylko znakomitym, popartym licznymi nagrodami poziomem artystycznym, ale dynamiką samej
wykonywanej muzyki. Młodzi muzycy
pod wodzą dyrygenta Piotra Kostrzewy
zabrali nas na wycieczkę po standardach

klasycznego swingującego jazzu, z takimi
klasykami jak „Różowa Pantera” na czele.
Nie zabrakło też nowszych brzmień (słynne
„Birdlan” Joe Zawinula) czy rozgrzanej słońcem Rio bossa-novy „Girl from Ipanema”
A.C. Jobima. Koncert, który za sprawą
Gminnego Ośrodka Kultury odbył się
w ramach obchodów Dni Raszyna przypadł słuchaczom tak do gustu, że obecny na
nim wójt Andrzej Zaręba oświadczył, iż  big
band musi jeszcze raz wystąpić na którejś
z naszych dużych, plenerowych imprez.
Z dziennikarskiego obowiązku dodajemy,
że w czasie pierwszego swojego występu
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Z SIŁĄ WODOSPADU

Big Band

na ziemi raszyńskiej, orkiestra musiała bisować! Czy jest lepszy komentarz do tego, co
spotkało nas w ten wieczór?
Piotr Iwicki

NIEZAPOMNIANA NIEZAPOMINAJKOWA IMPREZA
To już tradycja, że do cyklu
ogólnopolskich obchodów
Święta Niezapominajki
włącza się również gmina Raszyn. Po raz
pierwszy obchodzono je w 2001 roku z inicjatywy redaktora EKO Radia, Andrzeja
Zalewskiego. Celem tego święta jest uczynienie ze skromnego niebieskiego kwiatka
niezapominajki znaku pamięci o naszych
najbliższych, tradycji, historii oraz rodzimej
przyrodzie. Na terenie naszej gminy świętowano je po raz pierwszy w 2004 roku, dzięki
działaniom uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Raszynie. Szkoła gościła
redaktora EKO-RADIA i inaugurowała ogólnopolskie obchody. W tym roku organizatorami festynu na rynku były radna Magda-

lena Karpiniak oraz Hanna Burchert  z firmy
PLANETARIUM, które wspomagał Gminny
Ośrodek Kultury. Patronat nad świętem
objęli Wójt Gminy Raszyn, Rada Gminy oraz
Starosta Powiatowy, sponsorowały liczne
firmy i osoby prywatne. Atrakcje przyciągały wszystkich od juniora do seniora. Profesjonalną konferansjerkę poprowadził Piotr
Iwicki. Dla najmłodszych wystąpił teatrzyk
Owocowy Raj, sfinansowany GOK. Przedszkolaki z Przedszkola nr. 2 zaprezentowały niezapominajkowy koncert, a Seniorki
z Klubu Seniora w Raszynie przypomniały
znane i lubiane piosenki. Wręczono nagrody
uczestnikom programu Pobudka dla ogródka
oraz wygrywającym liczne konkursy.
Na koniec Wójt Andrzej Zaręba oraz prze-

wodnicząca Rady Celina Szarek zasadzili
symboliczne drzewko pamięci.
Impreza znalazła się w oficjalnym
kalendarium tego ogólnopolskiego cyklu
będąc znakomitą promocją gminy Raszyn
w całym kraju. Dobrze, że wizerunek naszej
samorządowej społeczności budowany jest
na zewnątrz właśnie w oparciu o pozytywne
wzorce pro-ekologiczne. Przyłączając się
do podobnych działań wysyłamy sygnał,
że w gminie na południowych obrzeżach
Warszawy dzieje się wiele dobrego w sferze
pielęgnowania naturalnego jej bogactwa,
że potrafimy pochylić się nad ulotnym pięknem naszej modrej niezapominajki.
RED

PIKNIK RODZINNY W RYBIU

│  Już 19.06 odbędzie się kolejny Piknik Rodzinny w Rybiu zatytułowany Powitanie Lata. Planowany jest bogaty program o charakterze rekreacyjno-kulturalnym, w tym atrakcje dla najmłodszych i starszych, pokazy
taneczne, zespoły muzyczne, prezentacja osób i zespołów z Rybia, mini galeria obrazów, turnieje sportowe i wiele innych atrakcji!
11.09 odbędzie się również druga odsłona tej imprezy pt. Pożegnanie Lata. Obydwie imprezy odbędą się na terenie Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, ul. Spokojna 23. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

ŚWIETLICA Z POTENCJAŁEM
Otwarcie w marcu ubiegłego roku Świetlicy Środowiskowej w Rybiu okazało się
strzałem w dziesiątkę. Dziś jawi się ona jako
centrum lokalnej kultury. Po zaledwie roku
funkcjonowania może poszczycić się ciekawym dorobkiem. Prowadzi sekcję sportową,
muzyczną, Młodzieżowe Studio Estrady,
zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych oraz konsultacje pedagogiczne.
Swoje miejsce znalazł tam Klub Seniora
zrzeszający ponad 120 osób z całego Rybia,
działa, pracujące na rzecz lokalnej społeczności, stowarzyszenie Nasze Rybie, znane
z ciekawych spotkań tematycznych oraz
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Pikniku Rodzinnego.
Świetlica aktywnie współpracuje
z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Wspólnie
zorganizowali niedawno koncert instrumentalny orkiestry jazzowej Szymanowski Big-Band, prowadzonej przez uczniów Zespołu
Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego. Do najciekawszych inicjatyw należy
Młodzieżowe Studio Estrady, które w ciągu
zaledwie pół roku, przy ogromnej pomocy
z-cy dyrektora Świetlicy, Katarzyny Klimaszewskiej, przygotowało ciekawy repertuar.
Przed publicznością wystąpili 29 kwietnia
jako formacja Flying Singers prezentując

piosenki polskie i zagraniczne oraz pokaz
taneczny. Było to pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane wyłącznie przez pracowników Świetlicy.

I co dalej?

Sukces Świetlicy Środowiskowej
w Rybiu napawa optymizmem, szczególnie,
że jej pracownicy nie zamierzają spocząć na
laurach. W planach jest coraz więcej ciekawych imprez kulturalnych oraz inicjatyw na
rzecz społeczności. Czy warto? Na to pytanie chyba nie trzeba odpowiadać.
Zofia Kaiper
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KULTURA
KULTURA TO STYL ŻYCIA

	Raszyńscy Seniorzy na VI Festiwalu Zespołów Kabaretowych
Seniorów z Mazowsza „eSka”.
Taka wspaniałą salę koncertową już prawie od pięćdziesięciu lat (!) posiada Sokołów
Podlaski, w którym gościli ze mną raszyńscy
Seniorzy 8 maja na VI Festiwalu Zespołów

Alina Wolska – „Dziunia”

Studio Małych Form Scenicznych z Falent
na tle barwnej, własnej scenografii z dużą
odwagą i ekspresją przedstawiło groteskową adaptację baśni „Czerwony Kapturek” w autorskim opracowaniu scenicznym
pani instruktor Ewy Korporowicz, a zespół
raszyński „Barwy Jesieni” zaprezentował
sugestywnie i z humorem wielkanocne, dyngusowe obyczaje z Mazowsza, przywrócone
tradycji przez Oskara Kolberga.
Jako solistka, jak zwykle brawurowo na scenie zaprezentowała się
pani Alina Wolska – „Dziunia”
w przezabawnym monologu
autorstwa pana Jana Chałupczaka
z raszyńskiego Klubu Literackiego.
Raszyniacy otrzymali za swoje
występy gorące brawa, żywo
i spontanicznie reagującej sokołowskiej publiczności. Zostali obdarowani okolicznościowymi pucharami i dyplomami, które wręczali
członkowie jury, w którego składzie
był m.in. znany i popularny aktor,
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Kabaretowych Seniorów z Mazowsza „eSka”. Tę wpisaną  już w tradycję kultury Mazowsza imprezę
zorganizował Sokołowski Ośrodek Kultury we współpracy m.in.
z Urzędem Miasta Sokołowa Podlaskiego.
Celem Festiwalu jest nie tylko
popularyzacja twórczości artystycznej Seniorów i pobudzenie do kreatywnego stylu życia, ale także integracja środowiska artystycznego
oraz promocja mazowieckich walorów i turystycznych. Festiwalowy
maraton prowadzony przez Pawła
Kryszczaka, rozpoczął prezentacją specjalną
o miejscowy program znany i ceniony zespół
Seniorki, którego „duszą” jest pani Danusia
Kalinowska.
Raszyńscy Seniorzy wystąpili w dwóch
kategoriach: zespoły i soliści, jako pierwsi
uczestnicy konkursowych zmagań.

Roztańczeni seniorzy

© E. Kuczara

Zasługujemy na Dom Kultury

Zadaniem instytucji kultury jest dbałość  
o jej rozwój i odpowiedni poziom.
W edukacji kulturalnej nie może zabraknąć świata wartości, którego ważnym nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe. Jan Paweł II
mawiał, że „kultura jest stylem życia, charakteryzującym i określającym społeczeństwo”.
Wartości własnego dziedzictwa kulturowego są człowiekowi najbliższe, dlatego
nie może ich zabraknąć w wychowaniu, tym
bardziej, że są sprawdzone przez wielowiekową tradycję.
Poprzez kulturę i sztukę człowiek
poznaje świat, doświadcza i odkrywa
jego brzydotę i piękno, przeżywa różnego
rodzaju emocje, rozwija wyobraźnię, własną
ekspresję, uczy się komunikacji z innymi.
A poprzez własną twórczość poznaje siebie, własne możliwości i własne miejsce we
Wszechświecie. Kultura stanowi pewnego
radzaju postawę człowieka wobec świata,
to styl życia. Dlatego w wychowaniu człowieka ważna jest edukacja kulturalna, którą
na co dzień zajmują się szkoły, a przede
wszystkim ośrodki   kultury. To one stanowią miejsce spotkań ze sztuką twórców
z mieszkańcami.
W naszej gminie potrafimy kultywować
tradycję i rozwijać kulturę. Musimy zadbać,
by była ona na coraz wyższym poziomie.
Dlatego powinniśmy stworzyć godne
warunki do jej rozwoju. RASZYN ZASŁUGUJE NA DOM KULTURY z prawdziwego
zdarzenia m.in. z profesjonalnie funkcjonującymi pracowniami do edukacji  plastycznej, muzycznej, animacji  ruchowej, tanecznej, teatralnej oraz  z salą koncertową.

profesor Warszawskiej PWST Stanisław
Górka (występujący ostatnio w serialu „Plebania”) – gość honorowy, gwiazda Festiwalu. Zarówno Stanisław Górka, jak i Wanda
Wierzchowska – przewodnicząca jury zwrócili uwagę w swoich wystąpieniach na różnorodność i oryginalność prezentacji artystycznych zespołów z różnych mazowieckich
miast i gmin m.in. ze Skierniewic, Warszawy,
Piaseczna, Łochowa, Kobyłki, Makowa Mazowieckiego, Ostrowii Mazowieckiej, Siedlec,
Chojnowa. Było sympatycznie i wesoło.
Okaże się, że nawet Seniorzy idą mentalnie z „duchem czasu”. Oto dobry przykład:
kabaret z Łochowa prezentując przezabawny
program o „Sądzie Niebieskim” tymi oto
słowami św. Piotra zobrazował organizację
„Nieba”: W tym laptopie wszystkie dane są
na wieki zapisane”.
Trzeba przyznać, że mazowieccy Seniorzy imponowali aktywnością, nawet podczas
przerwy biernie nie odpoczywali, śpiewali
i tańczyli przed budynkiem SOK’u, porywając
widzów i gości do wspólnej zabawy. Atmosferę dodatkowo podgrzewało piękne tego
dnia świecące nad miastem wiosenne słońce.
I w takim radosnym nastroju opuszczaliśmy Sokołów Podlaski. Otrzymaliśmy także
zapewnienie i propozycję interesującej współpracy i wymiany artystycznej. Nie ukrywamy,
że zazdrościmy mieszkańcom miasta wspaniałych warunków, w jakich mogą rozwijać
swoją aktywność twórczą oraz promować
artystyczne talenty swoich   mieszkańców.
Dzięki tym możliwościom i kreatywnej postawie animatorów kultury w mieście (pod przewodnictwem dyrektor SOK’u p. Marii Koc)
działają tam różnorodne zespoły artystyczne,
zwłaszcza muzyczne i taneczne oraz organizowane są   imprezy kulturalne o szerokim
zasięgu np. Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne – Międzynarodowe Warsztaty
Kulturowe. A gościnny Sokołów Podlaski na
pewno odwiedzimy za rok z nowym repertuarem.
Elżbieta Kuczara
0
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NASI MIESZKAŃCY
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Urszula Zawilińska i Andrzej Zaręba

Pod koniec kwietnia w sali GOK-u
w raszyńskim Urzędzie Gminy odbyły się
dwie uroczystości. Pierwsza z nich to rozdanie nagród w X konkursie Raszyńskie
Palmy, podczas której poza nagrodami

dla zwycięzców, wójt Andrzej Zaręba wręczył wieloletniej organizatorce konkursu
Pani Urszuli Zawilińskiej podziękowania
za odrodzenie i kultywowanie polskiej
tradycji wielkanocnej. Druga, to występ
raszyńskiego klubu seniora zatytułowany
Dyngus Dyngus. Była to inscenizacja prastarego obyczaju ludowego o tej samej nazwie.
– Chodzenie po dyngusie to zwyczaj ludowy kiedyś kontynuowany na wsiach, obecnie niezbyt
popularny- mówi Barbara Wiśnik, przewodnicząca Klubu Seniora. – Tradycyjnie po dyngusie chodzi się w nocy z Niedzieli Wielkanocnej na poniedziałek śpiewając, robiąc różnego
rodzaju żarty i psikusy. Do tradycji poniedziałkowej należało prowadzenie na wózku koguta,
wcześniej żywego, później zastąpionego kukłą lub
wypiekiem z chleba. Zbudzeni gospodarze obda-

rowywali uczestników jajkami, kiełbasą, ciastem
a czasami i wódką.
Na drugą z uroczystości seniorzy zaprosili obradujących na VII sesji Rady Gminy
wójtów i radnych, na których ręce złożyli
później, podpisaną przez 80 osób petycję
o podjęcie starań zmierzających do stworzenia domu kultury z prawdziwego zdarzenia.
Zofia Kaiper

nie spore kontrowersje. Ich wyrazem jest
wystosowane przez 13 spośród 22 sołtysów
i przewodniczących zarządów osiedli pismo
skierowane do Rady Gminy z wnioskiem
o ustalenie dla nich diety w formie ryczałtu
miesięcznego wysokości 50% (do ustalenia)
miesięcznej diety radnego gminy a zrezygnowanie z wynagrodzenia za inkaso
podatków, z jednoczesnym przyjmowaniem
bezpłatnie podatku od tych mieszkańców,
którzy będą sobie tego życzyli.
Z czego wynika ta propozycja? Wczytując się we wniosek można zauważyć, że podpisani pod nim widzą potrzebę kształtowania nowej wizji sołtysa. Ich zdaniem
powinna to być osoba czynnie współpracująca z gminą na rzecz mieszkańców sołectw

czy osiedli, reprezentująca ich opinie wobec
rady, uczestnicząca w opiniowaniu spraw
związanych z danym terenem. Uważają,
że dotychczasowe kojarzenie z poborcą
podatkowym powinno zmienić się na rzecz
traktowania go jako skutecznego w działaniu, odpowiedzialnego działacza.
W trakcie posiedzenia komisji budżetu,
w dniu 15.03 w imieniu swoich koleżanek
i kolegów wniosek przedstawił Andrzej
Górecki – przewodniczący Osiedla Rybie
II. Powiedział też, że kwoty przeznaczane
obecnie na inkaso z nawiązką pokryją proponowane diety.
Propozycja nie spotkała się z akceptacją
Rady Gminy.
opr. Małgorzata Kaiper

Chodzenie po dyngusie

NOWA ROLA SOŁTYSA
W najbliższym czasie czekają nas kolejne
wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym reprezentują sołectwo
i osiedle na zewnątrz, zwołują zebrania,
realizują uchwały Rady Gminy dotyczące
sołectwa czy osiedla, jak również starają się
zaprezentować je jak najszerszemu kręgowi
mieszkańców. Uczestniczą w sesjach rady
gminy i innych jej organach bez prawa głosu,
a w posiedzeniach komisji, jeżeli rozpatrywane są na niej sprawy sołectwa. Ostatnią
funkcją sołtysów i przewodniczących rad
osiedli jest wykonywanie funkcji inkasenta
organu podatkowego zbierającego podatek
rolny, leśny i od nieruchomości.
To ostatnie zadanie budzi w naszej gmi-

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMNINIE
9 maja, w Urzędzie Gminy, odbyło się
ciekawe spotkanie, zorganizowane przez
Jacka Wiśniewskiego, Pełnomocnika Wójta
ds. Jakości, Promocji, Sportu i Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych z różnych terenów naszej
gminy a prowadził je zespół badawczy pod
kierownictwem Pani Anety Marcinkowskiej
z Instytutu Socjologi UKSW, realizujący
II fazę Projektu Badawczo-Rozwojowego
„Ryzyka i rozwój lokalny – rola sektora
trzeciego”. Finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badało,
w I fazie Jednostki Samorządu Terytorialnego. Druga, obecna faza badając członków
społeczności lokalnych ma na celu lepsze
zrozumienie zagadnień związanych z dzia1
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łalnością organizacji pozarządowych i ich
współpracy z samorządem. Wyniki badań
będą też służyć usprawnieniu prac legislacyjnych w tym obszarze. Uczestnicy opowiadali o napotykanych problemach, określali
najbardziej charakterystyczne cechy swojej
działalności, uzasadniali potrzebę istnienia
swoich organizacji. Spotkanie,  poza udziałem w ciekawym badaniu, stało się nieformalnym forum wymiany doświadczeń,
uświadamiało różnice między poszczególnymi częściami gminy, wynikające z charakteru zamieszkującej ludności oraz posiadanej bazy materialnej. Mamy nadzieję, że
w przyszłości zapoznamy się z wynikami
przeprowadzonej ankiety, wykorzystując je
do planowania skuteczniejszej pracy.
Małgorzata Kaiper
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UROCZYSTOŚCI GMINNYCH SENIORÓW

MŁODZIEŻ
GMINNY OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA MŁODZIEŻ

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACYJNYM: GMINNY PULITZER
Gminny Pulitzer to konkurs skierowany
do uczniów raszyńskich szkół gimnazjalnych
biorących udział w Warsztatach Dziennikarskich, nad którymi patronat honorowy objął
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn.
Idea Gminnego Pulitzera zrodziła się
z troski o rozwój umiejętności i potencjału
naszej młodzieży oraz krzewienia wzorca
społeczeństwa obywatelskiego. Idąc za przykładem nagród przyznawanym najlepszym,
amerykańskim dziennikarzom pragniemy
ogłosić konkurs na najciekawszy tekst

dziennikarski: wywiad, reportaż lub artykuł
o dowolnej, związanej z naszą gminą tematyce.
Mając świadomość, że dla uczniów będzie
to jedno z pierwszych spotkań z prawdziwym dziennikarstwem, proponujemy uczestnictwo w warsztatach, na których w ciekawy
i przystępny sposób przedstawione zostaną
techniki pisania tekstów prasowych.
Laureaci wyłonieni podczas konkursu
prac otrzymają nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Raszyn oraz będą mieli szansę

CO NAS KRĘCI, CO NAS PODNIECA!

Siedem lat temu, razem z dzieciakami
ze szkół podstawowych z Raszyna, Lesznowoli i Ład pojechałam na wycieczkę szlakiem głównych atrakcji gminy. Obejrzałam
kościół w Raszynie (dowiedziałam się,
że jest barokowy), stawy (nie słuchałam),
kapliczkę ze śliczną Maryjką (umarł pod nią
jakiś ważny poeta… Godebski?) i dół obok
kapliczki (wyglądał, jak każdy inny dół).
Tym zamyka się moja wiedza o gminnych
zabytkach. Ach, jeszcze pałacyk w Falentach, w którym, przez jedną noc spał sam
książę Józef Poniatowski. Trudno mnie
nazwać lokalną patriotką. Sądzę że, moje
stosunki z Raszynem najlepiej określa słowo

„tolerancja”. Tylko nie w dziwnym współczesnym znaczeniu, kiedy „toleruję” oznacza „ubóstwiam” i „kocham”. W znaczeniu
przedwojennym - nie będę przeszkadzać.
Zatem możliwe, że po tym felietonie autobusy przestaną mi przyjeżdżać na czas,
w sklepach zabraknie najfajniejszych tygodników, a tego jednego dnia, kiedy nie będę
miała przy sobie karty miejskiej spotka mnie
miły pan kontroler.
Jeśli mam być szczera, to muszę przyznać,
że w gminie Raszyn nic mnie ani nie kręci.
Znajomych mam w Warszawie, do liceum
dojeżdżam godzinę, nie ma tutaj żadnych
ciekawych wystaw, imprez, koncertów.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, RYBIE

W miejscu gdzie wyrosła Świetlica Środowiskowa spotykamy się od lat. Na Spokojnej nie zawsze było tak kolorowo, ale to
nasze jedyne miejsce gdzie mogliśmy się
spotykać aby spędzić wolny czas. Teraz gdy
już mamy ładną świetlice pragniemy, aby
działo się w niej jak najwięcej pozytywnych
zdarzeń. Jako młodzież chcemy czynnie brać
udział w tym co sie dzieje i w tym co będzie
się działo, dzięki pracy jaką włożymy w miejsce, które jest dla nas bardzo ważne, a zarazem budzi wiele pozytywnych wspomnień.
Chcielibyśmy również pisać o tym co się
dzieje na świetlicy, aby wszyscy się dowiedzieli, że młodzież jest ambitna i chętna

do działania. Po otwarciu świetlicy byliśmy
trochę rozczarowani, gdyż ignorowano nas,
a czas na świetlicy był poświęcany głównie
starszym.
Teraz zaczynamy nowy rozdział pod
względem działalności w obiekcie świetlicy.
Wraz z objęciem stanowiska przez nową
Panią Kierownik – Kasię Klimaszewską,
z którą od razu znaleźliśmy wspólny język
wszystko się zmienia. Ona ma dla nas wiele
propozycji, chce współpracować z młodzieżą.
A co najważniejsze rozmawia z nami, jest
w porzo !!! Nasze podejście do świetlicy oraz
podejście świetlicy do nas się zmienia. My nie
jesteśmy złymi ludźmi! Prawda jest zupełnie

opublikować swój artykuł na łamach Kuriera
Raszyńskiego.
Dlatego też zwracamy się do Państwa,
wychowawców klas gimnazjalnych, z prośbą
o wytypowanie przedstawicieli klas, grup
składających się z 2 najbardziej utalentowanych osób, które wezmą udział w Warsztatach Dziennikarskich.
Zgłoszenia prosimy kierować do p. Michała
Kucharskiego, gminnypulitzer@op.pl
do 22 czerwca br.

W Raszynie nie ma nic, co mogłoby młodego
człowieka nastawionego na odbiór kultury
zatrzymać. Raszyn zionie dla mnie nudą, tym
jaskrawszą, że w sąsiedztwie stolicy.
Dla Raszyna jestem stracona. Jest może
jednak rzesza młodych ludzi, których gmina
może sobie pozyskać. Apeluję do tych, którym na tym skrawku świata zależy. Zacznijcie działać. Stwórzcie ogniska sportowe,
teatralne, muzyczne na dobrym poziomie,
stwórzcie dom kultury. Cokolwiek! Bo może
za dziesięć lat jakaś smarkula będzie szczerze porównywała Pałac Falencki do Pałacu
na Wodzie?
Dorota Kaiper

inna, jako młodzież jesteśmy chętni i otwarci
na współprace ze wszystkimi w celu budowania jedności Rybia, razem możemy wiele!
Jeśli wszyscy wykażemy chęć do współpracy,
świetlica może być miejscem w którym każdy
znajdzie coś dla siebie.
Marek Obłuski „Mel”
Moja młodzież, która czynnie bierze
udział w zajęciach jakie im oferujemy jest
fantastyczna ! Oni chcą tu miło spędzać
czas, angażować się oraz realizować. Mam
nadzieję, że nasza współpraca będzie fajnie się rozwijać, ale musi to działać w dwie
strony: ja z młodzieżą a młodzież ze mną.
Kasia Klimaszewska

SKAUCI ŚWIĘTEGO BERNARDA Z CLAIRVAUX W SĘKOCINIE

Przy parafii św. Faustyny Kowalskiej
w Sękocinie powstaje drużyna skautowa
pod auspicjami św. Bernarda z Clairvaux,
organizacja harcerska, zrzeszającą męską
młodzież katolicką oraz zainteresowanych
dorosłych. W drużynie skautowej: 1-szej
Warszawskiej Świętego Jerzego, są chłopcy
12-17 lat. Spotykają się na zbiórkach dwa

razy w miesiącu. Ukoronowaniem rocznej pracy jest trzytygodniowy obóz letni.
W czasie zbiórek   uczą się obsługi narzędzi, budowania konstrukcji z drewna,
pierwszej pomocy, poznają też historię
Polski, a przede wszystkim mają okazję
wyszaleć się i przeżyć wspaniałe przygody
w towarzystwie rówieśników.
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Dla zainteresowanych:
scautes.sbc@gmail.com,
Piotr Lipiński, drużynowy
1szej Warszawskiej,
782-196-293.

Więcej informacji:
www.ssbc.pl, www.facebook.com/skauci
1

1

WIDZIANE Z POWIATU

WSZYSCY JESTEŚMY JANOSIKAMI
Gmina Raszyn zapłaciła w 2010 roku
2 miliony 52 tysiące zł. a powiat pruszkowski 24 miliony 740 tysięcy zł. w formie
wkładu do budżetu państwa, z którego tworzona jest subwencja ogólna (wyrównawcza). Ot – uproszczając -  bogate samorządy
oddają część swoich dochodów na rzecz tych
biednych. W ten sposób stają się swoistymi
Janosikami. Pan i Pani, wszyscy czytelnicy
też!
Nigdy jednak nie doszło do takiego
absurdu jak ostatnio. Aby udźwignąć ten ciężar województwo mazowieckie musiało się
zadłużyć. To wywołało falę sprzeciwu.
Marszałek Województwa zauważył
słusznie, że winnym obecnej sytuacji jest
błąd systemowy. Za jego sprawką ciężar
wyrównania rozwoju regionów w Polsce
spada de facto na barki jednego województwa. Mazowsze nie uchyla się od wspierania
innych regionów, o czym świadczy przekazanie w ostatnich latach ok. 4,5 mld zł
na ten cel, ale ubiegłoroczny absurd obnażył
mechanizm, który sprawił, że „janosikowe”
zabrało Mazowszu ponad połowę jego
dochodów!

KRYZYS NA POBUDKĘ

Być może samorządy stałyby dalej dosyć
biernie, jednak pogorszenie ich sytuacji
finansowej w konsekwencji ubiegłorocznego
kryzysu gospodarczego, który w dużej mierze dotknął także przedsiębiorców (podatek
dochodowy od osób prawnych stanowi znaczącą część wpływów do budżetów), zmusił do podjęcia kroków. Ustawę zaskarżono
do Trybunału Konstytucyjnego, uznając,
że zasady obowiązującego systemu wpłat
do budżetu państwa naruszają gwarantowaną przez Konstytucję RP samodzielność

finansową samorządu przez co są sprzeczne
z ideą samorządności, będącą jedną z podstaw sprawnego funkcjonowania państwa
demokratycznego. Jedna z propozycji
mówi, że owszem bogatsi powinni dotować biedniejszych jednak tylko do kwoty
30% własnych dochodów. Niedopuszczalne
jest bowiem to, że zmniejsza się w jednym
regionie inwestycje o ponad 400 mln zł.
a na inne zaciąga się kredyty by wypłacić
„janosikowe”. Na koniec 2009 r. zadłużenie Województwa Mazowieckiego wyniosło 1,634 mld zł., co stanowi 36 proc. kwoty
przekazywanej w ramach „janosikowego”
w ostatnich latach! To jak widać – absurd!

W NASZYM POWIECIE

Konieczność zapłacenia tej daniny przekłada się wprost na zaniechanie pewnych
inwestycji bądź ich odwleczenie w czasie.
Blisko 25 milionów przekazanych przez
powiat   pruszkowski to strata pieniędzy,
za które można by wybudować cztery pięciokilometrowe drogi. A o tym jaki jest stan
dróg powiatowych, pisaliśmy już niejednokrotnie. Burmistrzowie i wójtowie z naszych
okolic podsumowali na łamach gazety WPR
„straty” bardzo plastycznie. Nadarzynowi
„uleciała” budowa szkoły (blisko 6,5 miliona
złotych). Raszynowi – 12 lokali socjalnych
i 1,5 km chodnika z odwodnieniem (łącznie
ponad 2 miliony złotych, w tym samym czasie podejmowano uchwały o zaciąganiu kredytów). Michałowice „oddały” remont ulicy
Raszyńskiej (ponad 4,5 miliona). Pruszków
i Piastów nie musiały dokonywać wpłaty
„janosikowego” a Brwinów zubożał jedynie o 35 tysięcy złotych. Tak wygląda sytuacja w powiecie pruszkowskim.   Dyskusja
na temat dopłat ze strony dobrze prospe-

rujących samorządów na rzecz tych gorzej
radzących sobie z finansami trwa od lat.
I na pewno nie obniży emocji fakt, że w roku
budżetowym 2010 mazowieckie gminy,
powiaty, miasta i samorząd województwa
musiały oddać łącznie 940 milionów złotych! To wszystko dzieje się kosztem naszej
infrastruktury technicznej, dróg, kolei. Jak
widać, zła zasada równania do średniaków,
w tej sytuacji wydaje się być najlepszym wyjściem. Nie płacić „janosikowego” i nie być
skazanym na dotację z tych środków. Ale
czy to wyjście? Czy rozsądnym jest karanie
Raszyna, powiatu pruszkowskiego tylko
za to, że potrafią gospodarować swoim
budżetem, że rozwija się tam przedsiębiorczość a mieszkańcy odprowadzają podatki
od godziwych zarobków? Nasuwa mi się
tylko jedna refleksja: Mrożek w swych
satyrycznych literackich wizjach by tego
absurdu nie wymyślił.
Piotr Iwicki

W A Ż N E T E L E F O N Y:
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
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
Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
Redaktor Naczelna: Małgorzata Kaiper │ Sekretarz redakcji: Zofia Kaiper
Redaguje: Zespół │ Zdjęcie na okładce: Zofia Kaiper │ Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski
Druk: TOP DRUK Zelkowski Ryszard, ul. Wojska Polskiego 122, 18-402 Łomża
Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów
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BEZPIECZEŃSTWO

ABC PIERWSZEJ POMOCY (CD.)
W poprzednim numerze opisaliśmy
działania, jakie powinni podjąć świadkowie
wypadku drogowego. Obecnie opisujemy te,
które należy w miarę możliwości wykonać
przed przyjazdem wyspecjalizowanych
służb. Pierwsza to ocena stanu poszkodowanych. Koncentrować należy się na następujących kwestiach:
– czy jest przytomny: reaguje na głos, dotyk,
ból.
– czy oddycha: wtedy klatka piersiowa rytmicznie się unosi a po przyłożeniu ucha do
jamy ustnej i nosa wyczuwamy strumień
wydychanego powietrza
– czy ma zachowane tętno: kontroli dokonujemy układając drugi, trzeci i czwarty palec
w zagłębieniu między krtanią a mięśniami
szyi. Nie wolno badać tętna jednocześnie
na obydwu tętnicach szyjnych. Kontrola
oddechu i tętna powinna trwać przynajmniej 5-10 sekund.

W przypadku braku wyczuwalnego
tętna i oddechu należy przystąpić do pełnej akcji reanimacyjnej. Poszkodowanemu
z wyczuwalnym tętnem, ale bez oddechu
należy udrożnić drogi oddechowe i wykonać sztuczne oddychanie, a osobę nieprzytomną z zachowanym krążeniem i oddychaniem należy ułożyć w bezpiecznej pozycji
bocznej.  
Następnie poszkodowanego należy
poddać bardziej szczegółowej ocenie ze
szczególnym uwzględnieniem krwawień,
złamań, urazów kręgosłupa, oparzeń,
wstrząsów. Jeżeli sytuacja nie zagraża życiu
to nie ruszaj poszkodowanego a udzielając
pomocy ofiarom wypadku samochodowego
zawsze podejrzewaj u nich uraz kręgosłupa
szyjnego!!!
GDY OFIARA JEST UWIĘZIONA POD
POJAZDEM, absolutnie konieczne jest jej
wydobycie, postaraj się o pomoc w podnie-

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W poprzednim numerze Kuriera znalazł się apel Raszyńskiego Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „Arka” namawiający
członków rodzin dotkniętych chorobą alkoholową do zgłaszania alkoholików na Komisję. Czym jest  Komisja? Dlaczego jej prace
mogą skutecznie pomóc?
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to instytucja podejmująca działania   ograniczających szerzenie
się alkoholizmu w społeczeństwie. Uznając,
że alkoholizm jest chorobą, która dotyka nie
tylko alkoholika, ale również jego rodzinę,
Komisja kontroluje dostępność i sprzedaż
alkoholu, szczególnie dla nieletnich, edukuje informując o zagrożeniach  płynących
z nadużywania alkoholu,  diagnozuje  istnie-

jące już  problemy, a także pomaga chorym
i ich rodzinom w podjęciu decyzji o leczeniu.
Znając najskuteczniejsze działania terapeutyczne kieruje uzależnionych i ich rodziny
do właściwych instytucji. W jej szeregach
pracują   przedstawiciele Policji, Pomocy
Społecznej, oświaty i Urzędu Gminy. Przewodniczącą Gminnej Komisji RPA w Raszynie jest Pełnomocnik ds. Profilaktyki, Uzależnień Pani Beata Adamiak.  

STOWARZYSZENIE „NASZE RYBIE”
ZAPRASZA NA SPOTKANIE
z
RATOWNIKAMI
Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego

– Jak rozpoznać stan zagrożenia życia?
–  Jak i kiedy zaalarmować służby ratownicze?
–  U dzielanie pomocy ofiarom NZK
(Nagłego Zatrzymania Krążenia), ofiary
tonięcia.
– Kogo należy ułożyć w pozycji bocznej?
– Postępowanie w przypadkach: zadławień, napadów drgawkowych, oparzeń,
krwotoku z nosa, zasłabnięć, złamań,
krwotoków, zranień;
– Niezbędne rzeczy w Twojej domowej
apteczce;
– Pokazy na profesjonalnych, treningowych manekinach, w końcowej części
możliwość użycia wiedzy w praktyce

„Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”
12 CZERWCA (NIEDZIELA) 2011 r.
o godz. 18.00
w Świetlicy, przy ul. Spokojnej 23
Zagadnienia:
–  P
 rawny i moralny obowiązek udzielenia
pomocy

W S T Ę P

Punkt Konsultacyjny w Jaworowej
czynny pon. – pt. w godz. 10.00 – 18.00
ul. Warszawska 95
tel./fax (22) 720 12 55, 500 251 643
email: pełnomocnik@raszyn.pl

W O L N Y !
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sieniu lub przesunięciu pojazdu i wyciągnij
ofiarę zaczynając, jeśli to możliwe, od głowy,
najlepiej z pomocą 2 osób - dwie po bokach,
a trzecia podtrzymuje głowę i szyję ofiary.
Na potrzeby policji zaznacz dokładnie pierwotne położenie pojazdu i ofiary. Nie podejmuj tych działań jeśli:
– samochód się pali albo rozlana benzyna
tworzy poważne zagrożenie pożarem
– gdy znajdujesz się na ruchliwej drodze
szybkiego ruchu.
Do bezpiecznego i skutecznego udzielania pierwszej pomocy przydatne są: rękawiczki lateksowe, maseczka do sztucznego
oddychania, kompresy gazowe, bandaże,
koc izotermiczny a najlepiej jeśli dysponujemy zawierającą to wszystko apteczką
ratowniczą.
Andrzej Paweł Zygmuntowicz
Szef Rejonowego Sztabu Ratownictwa

Szkoła Podstawowa
w Ładach ogłasza nabór
na wolne stanowisko pielęgniarki
Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1. Aktualne prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki
2. Kurs środowiska nauczania
i wychowania
3. Kurs szczepień ochronnych
Tryb pracy: pół etatu
Zgłoszenia prosimy kierować
do Dyrektora Placówki
– Pana Wiesława Borsuka,
lub przesłać na adres:
Szkoła Podstawowa w Ładach
ul. Długa 49
05-090 Raszyn, Dawidy Bankowe
Telefon kontaktowy: (22) 720 25 69
Kandydatury prosimy zgłaszać
do 31 maja 2011 r.

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
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
1
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OPINIE I PORADY
SPROSTOWANIE KOMPETENCJE RADY? TAK – RADA MA PRAWO
Od kilku sesji rady Gminy Raszyn
toczy się bardzo istotny spór pomiędzy radą,
a przynajmniej większością w radzie, a wójtem i jego prawnikami dotyczący tego jak
bardzo rada może zmienić projekt zmiany
budżetu złożony przez wójta. Sprawa jest
dość skomplikowana, ale niezwykle ważna.
Artykuł zamieszczony w ostatnim
Kurierze Raszyńskim nie tylko nie wyjaśnił istoty problemu, ale wręcz wprowadza
w błąd. Pani Małgorzata Kaiper sugeruje, że
sprawa jest jasna, racja jest po stronie wójta
i jednoznacznie wynika z przepisów ustaw,
do których odsyła. Te ustawy są mi znane.
Problem w tym, że w tej sprawie przepisy
nie dają precyzyjnej odpowiedzi. Spór nie
dotyczy tak zwanej inicjatywy uchwałodawczej wójta w sprawach budżetu. Tego nikt
nie neguje. W czym więc tkwi problem ?
Posłużę się następującym przykładem:
rada gminy dostaje od wójta do zatwierdzenia propozycję zmiany budżetu w dwóch
sprawach pierwsza nowa inwestycja odwodnienia zalanych terenów i druga zwiększenie wydatków na pensje urzędników. Czy
rada uznając pierwszą propozycję za dobrą
a drugą za złą, może inwestycję w odwod-

nienie zatwierdzić, a wydatki na biurokrację
odrzucić. Na zdrowy rozum rada musi mieć
takie prawo, bo inaczej była by zmuszona do
zatwierdzania rzeczy dobrych ze złymi lub
odrzucania spraw słusznych w celu zablokowania złych pomysłów.
Wójt Andrzej Zaręba i radca prawny
urzędu Elżbieta Zawisza uważają, że radni
są tylko po to, by zatwierdzać lub odrzucać
propozycje administracji. Takie stanowisko
jest nie do przyjęcia, bo narusza niezbywalne
uprawnienia rady gminy.
Tak się składa, że w podobnych sporach
w innych gminach   Regionalne Izby Obrachunkowe nadzorujące gminy w sprawach
finansów przyznawały często racje wójtom
i na te decyzje powołuje się radca prawny
urzędu.
Pani mecenas Elżbiecie Zawiszy nie
znane jest jednak dużo ważniejsze, bo wyższej rangi niż orzeczenia RIO orzecznictwo
sądowe. Niedawny wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Opolu potwierdzony orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2011 roku
(sygn. II GSK 224/10) przyznał rację Radzie
Miasta Kędzierzyn-Koźle, która w projekcie

zmian budżetu wykreśliła budowę oświetlenia na jednej ulicy i wprowadziła tę inwestycję na innej ulicy. I zrobiła to mimo braku
zgody Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Wyrok ten przyznający rację radzie
gminy został z aprobatą przyjęty przez prof.
Andrzeja K. Piaseckiego – kierownika Katedry Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w wypowiedzi
dla Rzeczpospolitej opublikowanej 7 marca
powiedział:
„Sprawa ta to kolejny przykład prób
ograniczenia kontrolnej i kreacyjnej roli
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w procesie konstruowania budżetu. Zresztą dotyczy to nie
tylko budżetu, ponieważ od lat przepisy
oraz praktyka polityczna osłabiają pozycję
radnych, wzmacniając tym samym organ
wykonawczy. Niedobrze, że w te tendencje wpisuje się również działalność nadzoru finansowego (jakim jest RIO). Jedynie
orzecznictwo sądowe może taki proceder
powstrzymać. Dlatego z satysfakcją oceniam wyrok NSA.”
Celina Szarek
Przewodnicząca Rady Gminy Raszyn

STANOWISKO GMINY
Stanowisko Urzędu Gminy w Raszynie
co do sprostowania p. „Kompetencje Rady?
Tak – Rada ma prawo” podpisanego przez
Celinę Szarek Przewodniczącą Rady Gminy
Raszyn.
W toczącym się na sesjach sporze pomiędzy częścią radnych Rady Gminy w Raszynie a Wójtem Gminy i jego prawnikami co
do kompetencji rady w przedmiocie zmiany
projektu budżetu złożonego przez Wójta
Gminy, Celina Szarek – Przewodnicząca
Rady Gminy Raszyn podpiera się orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 lutego 2011 r (sygn.akt II GSK
224/10) zarzucając radcy prawnemu Elżbiecie Zawisza nieznajomość orzecznictwa
sądowego.
Jest to pogląd błędny, gdyż orzecznictwo sądowe w przeważającej części przyznaje rację poglądom prezentowanym
przez Wójta i jego prawników. Orzeczenie
zaprezentowane przez Celinę Szarek nie jest

dominującym poglądem prezentowanym
przez sądy administracyjne.
W orzecznictwie sądów administracyjnych panuje pogląd, iż organ stanowiący,
uchwalając zmiany w budżecie na podstawie przedstawionego projektu, nie może
wprowadzać poprawek w zakresie nie objętym tym projektem.
W szczególności brakuje podstaw do
przyjęcia, że w przypadku, gdy organ
wykonawczy wystąpi z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie w ściśle określonym
zakresie, organ stanowiący ma możliwość
wprowadzania zmian także w części nieobjętej wnioskiem. W przypadku, gdy w wyniku
wystąpienia przez organ wykonawczy z
inicjatywą w sprawie zmian w budżecie,
organ stanowiący chce wprowadzić w nim
zmiany nieobjęte tą inicjatywą musi uzyskać
zgodę organu wykonawczego (wyrok NSA
w Warszawie z dnia 20.01.2010 sygn.akt II
GKS 276/09; wyrok WSA w Lublinie z dnia

11.09.2009 sygn.akt I SA/Lu 512/09).
Na koniec należy podkreślić, że orzecznictwo Regionalnych Izb Obrachunkowych
w tym przedmiocie jest jednoznaczne i przyznaje rację poglądom prezentowanym przez
Wójta i jego prawników.
Elżbieta Zawisza

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW
DLA RASZYNA II
Referat Ochrony Środowiska w imieniu Przewodniczącego Rady Osiedla
Raszyn II, Jacka Wiśniewskiego informuje, iż w dniu 4.06. 2011 r. w godzinach
9.00–14.00 na teren Ośrodka Zdrowia w
Raszynie przy ul. Szkolnej 2B, zostaną

podstawione kontenery przeznaczone
na odpady wielkogabarytowe. Zbiórka
obejmuje meble, wykładziny, dywany,
armaturę sanitarno-łazienkową oraz
innego typu wielkogabarytowe sprzęty.
Zbiórce nie podlegają: odpady z remontów, ziemia, płody rolne, odpady komunalne, odpady objęte selektywną zbiórką,

opony, zużyte elementy lub części samochodów.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
jest przedmiotem odrębnej zbiórki.
Zbiórka finansowana jest z funduszu
sołeckiego Raszyn II.
Małgorzata Szymańska
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OD REDAKCJI:

Drodzy czytelnicy! Wyobraźmy sobie
sytuację, w której posiadając prawo wnioskowania o zmiany w budżecie, niechętna
wójtowi rada wszystkie środki przeznaczone na działalność urzędu  przekaże na
inwestycje w gminie. Co się dzieje? Urząd
przestaje funkcjonować. Inwestycje też nie
powstają, bo nie ma kto ich wykonywać.
To katastroficzny scenariusz, tym niemniej możliwy jeżeliby prawo faktycznie
pozwalało na brak podziału kompetencji
wójta i rady w tym zakresie.
MK
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Ryszard Eggink pojedzie na Mistrzostwa Europy.
Podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów do lat 14 w szachach w ramach XVII Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży „Podlasie 2011”, bardzo dobrze wypadł reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy Łady Ryszard Eggink.
Na dziesięć rozegranych partii cztery zakończyły się jego zwycięstwem, pięć pozostało nierozstrzygniętych i tylko
jedną przegraną. Szósta pozycja pozwoliła Rysiowi na zakwalifikowanie się do Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy. Stanisław Krawiecki zajął dalszą pozycję. W klasyfikacji klubów UKS sklasyfikowany został na miejscach 14-17. Rysiowi życzymy sukcesów na arenie międzynarodowej a obu zawodnikom coraz wyższych miejsc
w kolejnych turniejach.
Jarosław Aranowski

DOKĄD ZMIERZASZ, UKS-IE…

Kiedy w sierpniu 2003 roku, pełni
entuzjazmu tworzyliśmy zespół seniorów
w najśmielszych oczekiwaniach nikt z nas
nie sądził, że po kilku latach będziemy jedną
z czołowych drużyn IV Ligi. Bez bazy sportowej, pieniędzy, własnego boiska, zesłani
na „banicję” do sąsiedniej gminy, grając
w Nowej Woli na „kartoflisku pełnym
kretowisk”, po rundzie jesiennej zostaliśmy samoistnym liderem B-klasy.
Wynik był o tyle istotny, że zaczęły
dostrzegać nas władze gminy. Zyskaliśmy możliwość gry na boisku GOS w Raszynie i środki w budżecie na kolejny rok.
Uskrzydleni docenieniem przez wójta i radnych, ukończyliśmy rozgrywki na pierwszym miejscu awansując do A klasy.
W nagrodę wójt Piotr Iwicki zakupił chłopakom sprzęt sportowy – dresy, ortaliony,
torby. Był to jedyny taki przypadek w historii seniorskiej piłki UKS-u. Nigdy więcej,
mimo że świętowaliśmy kolejne awanse
– do Ligi Okręgowej i wreszcie, co jest największym sukcesem naszej gminnej piłki
w całej jej historii, do IV Ligi, władze już
nas tak nie doceniły…. choć każdy kolejny
sezon był lepszy od poprzedniego. Podnoszenie poziomu przyciągało coraz lepszych
zawodników. Ci z kolei podnosili poziom
gry zespołu. Nie bez znaczenia były także
zmiany szkoleniowców, z których każdy
wnosił coś znaczącego do drużyny. Zarząd
klubu nigdy nie działał pochopnie. Kiedy
zwalniano trenera Pawlikowskiego, spokojnie pozwolono dokończyć zawodnikom rozgrywki bez szkoleniowca na ławce
co poskutkowało awansem do Ligi Okręgowej. Gdy do dymisji podał się Andrzej
Sikorski, funkcję trenera powierzono grającym zawodnikom – Pawłowi Wojciechowskiemu i Pawłowi Osowskiemu. Tym
razem nie udało się awansować, mimo to
członkowie zarządu już na cztery kolejki
przed zakończeniem sezonu zdecydowali,
że w kolejnym trenerem pozostanie Paweł
Wojciechowski.
Jednak dwa tygodnie później, Prezes
Kazimierz Bobowski, wespół z wiceprezesem Jackiem Gromkiem, podjęli decyzję

o zatrudnieniu na stanowisku szkoleniowca
Sławomira Włodarskiego. Dziewiąte miejsce po sześciu kolejkach to nie było to, na co
czekali wierni kibice.

Wielu, będąc na miejscu Sławka, już dawno
by zrezygnowało. Ale on „zakasał rękawy”,
stworzył styl zespołu, wpoił zawodnikom
wiarę w sukces i…. na koniec sezonu był
upragniony awans do IV Ligii!
Po awansie, w wywiadzie dla Pulsu
Raszyna, trener Włodarski powiedział:
„Prezes ma apetyt na III ligę… wkłada
dużo serca, czasu i funduszy … bez wsparcia
Gminy Raszyn będzie to trudne do osiągnięcia…
potrzebna jest stabilizacja finansowa, stypendia
dla zawodników, wsparcie zawodnikami ogranymi w wyższych ligach, dostęp do obiektów
sportowych (boisko, basen, hala, szatnie), sprzęt
sportowy identyfikujący zawodników z klubem
(dresy, ortaliony, torby)… plus determinacja
działaczy, trenera i zawodników.”
Te słowa, jak żadne inne oddają to,
co dziś dzieje się z UKS-em. Mimo bardzo
dobrych wyników sportowych, trudno
oprzeć się wrażeniu, że ciągle staczamy się
w dół. Organizacyjnie lepiej od nas prezentują się zespoły z klas niższych. Zawodnicy
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nie mają dresów, strojów, stałego miejsca
do treningu. Brak hali sportowej, pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią, o stypendiach i ryczałtach za przejazdy nie wspominając. Władze mówią,
co prawda, o budowie hali sportowej, walczy o to głównie radny Dariusz Marcinkowski, jednak słowa wójta z ostatniej
sesji, iż ma ona być dla mieszkańców
a nie klubów optymizmem nie napawają. Jesienią powinniśmy mieć
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy
S.P. w Raszynie, ale czy będą tam mogli trenować seniorzy?
Powolny upadek UKS-u to nie tylko wina
braku klimatu dla piłki wśród lokalnych
władz. Również, a może przede wszystkim,
działacze nie dorośli do poziomu IV Ligi.
Obietnice bez pokrycia, bałagan organizacyjny, zrzucanie na innych odpowiedzialności, brak jakichkolwiek działań mających
na celu przyciągniecie do klubu kibiców
i sponsorów to dziś norma. Potrzeba zmian
i to szybkich. W przeciwnym wypadku,
za rok możemy obudzić się w lidze okręgowej lub, co gorsza, bez seniorów w UKS
Łady…
Jarosław Aranowski

Z OSTATNIEJ CHWILI
Zaplanowany na 14.05 mecz IV ligi
MZPN pomiędzy UKS Łady a Naprzodem
Skórzec nie odbył się. Kilku zawodników
UKS-u odmówiło wyjścia na boisko, doprowadzając do zdekompletowania zespołu.
Zgodnie z regulaminem, sędzia po 15
minutach odgwizdał walkower na korzyść
drużyny przyjezdnej. Prezes zespołu z Ład
zapowiedział zwołanie w trybie pilnym
posiedzenia zarządu, na którym zaproponuje ukaranie zgodnie z obowiązującymi
przepisami PZPN i MZPN zawodników,
którzy odmówili wyjścia na boisko. „Buntownikom” grozi nawet rok bezwzględnej
dyskwalifikacji. Więcej o tych wydarzeniach na stronie Internetowej klubu - www.
ukslady.pl
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RASZYNIACZEK
Dzień Dobry!

Maj i wiosna w całej pełni. Kwitną bzy i drzewa
owocowe, ciesząc swoim widokiem. Uważni
obserwatorzy zachodzących w przyrodzie zmian
pięknie oddali walory wiosny w swoich pracach
plastycznych, wykonanych na gminny konkurs:
„Piękno Ziemi Raszyńskiej”. Organizatorami
Konkursu byli nauczyciele SP w Ładach.
Wyniki Konkursu:
Klasa 0-I
1 miejsce - Helena Sokołowska – SP Łady
2 miejsce – Roksana Słodkowska – SP Łady
3 miejsce – Wiktor Cichowski – SP Raszyn;
Kinga Królikowska – SP Sękocin
Klasa II
1 miejsce – Natalia Kabala  – SP Łady
2 miejsce – Michał Cygan – SP Łady
3 miejsce – Patrycja Rowińska - SP Sękocin
Klasa III
1 miejsce – Wiktoria Szczepańska – SP Raszyn
2 miejsce –   Krzysztof Jasiński   – SP Łady;
Anna Dołbniak  – SP Raszyn
3 miejsce – Maciej Gas – SP Sękocin  

Katarzyna Charczuk, kl. VI B

2 miejsce - Michał Cygan, kl. II - SP Łady

1 miejsce - Natalia Kabala, kl. II - SP Łady

2 miejsce - Krzysztof Jasiński, kl. III - SP Łady

W kwietniu obchodzili swoje święto uczniowie SP w Raszynie, w maju – SP w Ładach. Jako, że ten
rok szkolny przebiega pod hasłem odkrywania talentów obie szkoły zadbały o wspaniałą promocję
osiągnięć swoich uczniów w różnych dziedzinach. Przedstawiam, niestety, tylko wybrane prace.
O artystycznych osiągnięciach – więcej w następnym wydaniu Kuriera Raszyńskiego. Pozdrawiam
Raszyniaczek.

Justyna Charczuk, kl. IV A

Katarzyna Lubańska, kl. IV B

Ks. Józef Poniatowski
Był on świetnym generałem,
Polskę bronił własnym ciałem,
Jest patronem mojej szkoły;
Każdy w szkole jest wesoły,
Był to człowiek bardzo dobry;
A ponadto też był szczodry;
Każdy go szanował wielce,
Był lubiany całym sercem,
Umarł w Lipsku w dużej rzece,
W Niemczech i Elsterze,
Jego pomnik jest w Warszawie,
Przy pałacu i na trawie.
Maciek Tolak, kl. IV B

Kiedy dzień patrona szkoły jest
Wszyscy oddają mu cześć.
Książę Józef Poniatowski
Wśród nas wtedy gości.
Siódmego maja został urodzony,
A pod Lipskiem w walce zraniony.
Gdy armat słyszał strzały
To dzielnie walczył nasz wódz, śmiały.
Również z bitwy pod Raszynem
Bardzo dobrze go znamy,
Bo walczył za ojczyznę
Do ostatniej strzały.
Mądry, dzielny, uwielbiany,
Za swój kraj wielce oddany.
Dziś za czyny wychwalamy,
Wiec szacunek mu oddamy.
Już na zawsze pamiętamy,
Że to dzięki niemu wolność mamy.
Magda Żuchowicz kl. VI a

Książę Józef Poniatowski
Walczył dzielnie w imię Polski
Książę Józef Poniatowski
Bił się ciężko pod Raszynem
Bo ojczyzny swej był synem
Strachu nie czuł, lecz odwagę
W każdej bitwie miał przewagę
Wszyscy o nim pamiętamy
Imię szkoły mu nadamy.

Julia Naukuńska, kl. VI a

Mateusz Topolski, kl. VI a

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

