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Ta inwestycja
Odmieni Gminę Raszyn !

POGRZEB KS. PRAŁATA MACIEJA CHOLEWY

Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje
11 Kwietnia wczesnym rankiem odszedł
do Domu Ojca w wieku 59 lat
Ks. prałat Maciej Cholewa,
proboszcz Parafii św. Szczepana i św. Anny w Raszynie.
Wspaniały duchowny, patriota Polski.
Pogrążeni w smutku jesteśmy mu wdzięczni za niezliczone dary
duchowe i pracę na rzecz Gminy Raszyn.
Będzie nam brakowało jego niezwykłej energii, przewodnictwa
duchowego i przykładu, za którym obiecujemy iść przez nasze
życie.
Przewodnicząca Rady Gminy 		
Celina Szarek 			

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Uroczystości pogrzebowe
Uroczystości żałobne nad
trumną ks. Prałata Macieja
Cholewy rozpoczęły się w piątek 13 kwietnia wystawieniem
trumny w Kościele Św. Szczepana w Raszynie, nad którą
modlili się księża, siostr y
zakonne i wierni. Następnego
dnia o godz. 10 rozpoczęła się
msza pogrzebowa, której przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Cały raszyński
kościół i jego podwórze wypełniły się kapłanami, siostrami
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zakonnymi i niezliczoną rzeszą wiernych, którzy chcieli
towarzyszyć swojemu Proboszczowi w jego ostatniej drodze.
Wiele dobrych słów o drodze
kapłańskiej i ludzkiej padło
z ust uczestników Mszy Świętej: począwszy od tych, które
na początku wygłosił ks. Kardynał Józef Nycz, poprzez
refleksję głębokiej w swej
wymowie homilii wygłoszonej przez ks. dr. Krzysztofa
Szwarca, po ostatnie słowa
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nad trumną wypowiedziane
przez przedstawicieli Rady
Parafialnej, Wójta Andrzeja
Zarębę, siostrę Antoninę
Kasjaniuk, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej i przedstawiciela rodziny. Z ich słów
wyłaniał się wszystkim wspaniały kapłan, dobry człowiek
i patriota, który przechodził
przez życie cicho, ale z wielką
miłością do Boga i ludzi,
który w czasie swej 35 letniej

posługi ostatnie sześć lat spędził w raszyńskiej parafii,
nie szczędząc sił w pracy na
rzecz kościoła i całej lokalnej
społeczności.
Po uroczystej Mszy Św.
kondukt pogrzebowy udał się
do Sochaczewa, gdzie kontynuowano uroczystości pogrzebowe w kościele p.w. św. Wawrzyńca, a także na miejscowym
cmentarzu grzebalnym.
Małgorzata Kaiper

Gmina RASZYN

Obwodnica potrzebna od zaraz
Ta inwestycja odmieni naszą
gminę. O projektowanej
obwodnicy Raszyna redakcja Kuriera Raszyńskiego
rozmawia z Wójtem Andrzejem Zarębą.
W jaki sposób obwodnica
Raszyna wpłynie na ruch
w gminie? Co ta inwestycja
oznacza dla gminy?
Decyzja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o ogłoszeniu przetargu
na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Raszyna jest
bardzo ważną i wyczekiwaną
wiadomością. Stanowi prawdziwą rewolucję w odciążeniu gminy z ruchu krajowego,
który dzięki budowie trasy S8
na odcinku od Węzła Opacz
do Węzła w Magdalence, przeniesiony zostanie na jej granicę z Michałowicami. Węzeł
Opacz, położony tuż przy granicy Warszawy z Raszynem
Zachodnim jest już w trakcie
budowy i ma być przejezdny
podczas Euro 2012.
Obwodnica dla mieszkańców Raszyna oznacza zatem
namiastkę powrotu do normalności. Dla nas mieszkańców oraz tysięcy codziennie
stojących w korku kierowców jest inwestycją tak ważną
jak metro dla Warszawy.
Wedle szacunkowych badań
na odcinku od ulicy Łopuszańskiej do Raszyna w początkowym okresie ruch ma zostać
zmniejszony o 25 tysięcy
samochodów na dobę,
a w roku 2025 o 50 tysięcy.
Jak długo trwały starania
o budowę obwodnicy?
Starania o obwodnicę
trwały właściwie od zawsze.
Na drodze pojawiały się jednak wciąż jakieś problemy:
protesty grupy mieszkańców,
ekologów, zwykłe niezrozumienie. Przypomnę, że już
w 2006 roku podjęta została
decyzja o lokalizacji drogi,
dotycząca dalszego odcinka
– do Węzła w Magdalence.
W wyniku protestu lokalnej
społeczności w Magdalence

i Sękocinie została jednak
uchylona, w efekcie czego
wstrzymane na wiele lat
zostały jakiekolwiek prace nad
drogą. Właściwie dopiero teraz
udało się przełamać tą niemoc.
Mieszkańców naszej gminy
z pewnością ucieszy fakt,
że w dniu 06.02.2012 Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska wydała nową
d e c y z j ę o ś ro d o w i s ko wych uwarunkowaniach
dla budowy odcinka drogi
ekspresowej S8 od węzła
Opacz do węzła Paszków

i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 721 w Magdalence.
To podstawowy dokument,
który, z uwagi na poddanie
go rygorowi natychmiastowej
wykonalności, nie dopuszcza
wstrzymywania dalszych przygotowań, nawet w razie odwołań. Nowa decyzja zakłada
budowę trasy w poprzednim wariancie, co pozwoli
na wykorzystanie istniejącej dokumentacji. W dniu
29.03 br. GDDKiA ogłosiła

przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie tego
odcinka S8. Planowany termin podpisania umowy to
listopad 2012, a zakończenie budowy powinno nastąpić w 2015 roku. Raszyński
odcinek, zaczynając się 600
m od granicy gminy Węzłem
Opacz, będzie biegł do Węzła
Wypędy z wjazdem z ul. Sokołowskiej, a następnie do Węzła
Janki Małe, któr y powstanie na połączeniu z Mszczonowską, by dalej, w okolicy
ul. Sękocińskiej włączyć się
w Al. Krakowską. Sokołowska, Centralna i Pruszkowska
zostaną poprowadzone wiaduktami nad trasą.
Ważną informacją dla
mieszkańców Raszyna jest
także budowa trasy S7
– o d Wę z ł a L o t n i s k o
do Tarczyna. Mimo, że nie
leży na terenie naszej gminy,
trasa ta znacznie zmniejszy
ruch w jej wschodniej części.
Łącząc się z POW w węźle
„Lotnisko” poprowadzi przez
węzły „Zamienie”, „Lesznowola”, „Antoninów” do Tarczyna. 22 kwietnia 2011 roku
wydana została decyzja środowiskowa dla tego wariantu
trasy. Zgodnie z komunikatem GDDKiA jej budowa jest
planowana od I kw. 2015r.
– III kw. 2017r.
Jakie działania gmina
podjęła w celu realizacji
inwestycji?
Obwodnica dla władz
samorządowych zawsze była
sprawą priorytetową. Wielokrotnie do GDDiKA wysyłane
były pisma i monity. Prowadzone były również rozmowy,
w trakcie których GDDiKA
wykazywała zrozumienie
i wsparcie dla szybkiej realizacji projektu. Mam wrażenie, że także i Dyrekcja nieraz
stała w naszym, raszyńskim
korku.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiała Małgorzata Kaiper

Kurier Raszyński nr 14 Kwiecień 2012 | www.raszyn.pl

3

UROCZYSTOŚCI

Obchody dni Raszyna
Historia współczesnego Raszyna jest nierozerwalnie związana z rocznicą Bitwy
pod Raszynem. Stoczona w czasie kampanii napoleońskiej w dniu 19 kwietnia
1809 roku, pomiędzy wojskami polskimi,
dowodzonymi przez księcia Józefa Poniatowskiego, a korpusem wojsk austriackich pod dowództwem arcyksięcia Ferdynanda Karola d’Este, jest od wielu
lat, rokrocznie upamiętniana przez władze i mieszkańców gminy. W uroczyste
obchody wpisują się też Obchody Święta
Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, jako, że patron szkoły,
walcząc bohatersko w tejże bitwie życie
zakończył.
Tegoroczne obchody upamiętniły uroczyste złożenie wieńców przy pomniku
na Grobli, między falenckimi stawami,
w którym uczestniczyli Wójt Andrzej
Zaręba, jego zastępcy Marzena Lechańska i Mirosław Chmielewski, Radni Rady
Gminy, delegacje ze szkół i przedszkoli.
Po upamiętnieniu symbolicznego miejsca
bitwy wszyscy udali się na uroczystą Mszę
Św. celebrowaną w Kościele w Raszynie,
po zakończeniu której obejrzeli program

artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej
w Raszynie.
W kolejnych dniach rocznicę Bitwy
pod Raszynem upamiętniano XXVII Rajdem „Szlakiem Naszej Historii”, inscenizacją „ Armia Napoleońska w Raszynie”
zorganizowaną przez Grupę Rekonstrukcyjną. Rozpoczęta w piątek montowaniem obozu, trwała w sobotę, kiedy
„gwardia napoleońska” prowadząc iście
żołnierskie życie dała pokaz manewrów
i musztry wojsk Księstwa Warszawskiego.
Wspaniałe stroje i umiejętności żołnierzy wzbudziły podziw oglądających je
widzów. W sobotni wieczór w Kościele
na Rybiu odbył się koncert, podczas którego pieśni patriotyczne wykonali artyści
z Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. W niedzielę 22 kwietnia, odbyła
się w pałacu w Falentach konferencja
naukowa „W Dwusetną Rocznicę Kampanii 1812 roku” zorganizowana przez
Stowarzyszenie PROJEKT RASZYN,
pod patronatem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Małgorzata Kaiper

Składanie kwiatów na grobli © M. Kaiper

W strojach z epoki © M. Kaiper

Raszyński Maj
Od 30 kwietnia do 1 lipca zapraszamy do oglądania wystawy ikonografii „Bitwy pod Raszynem” w Galerii
Wystaw Artystycznych Biblioteki Publicznej w Raszynie. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, współpraca: Gimnazjum
Nr 1 w Raszynie im. Prymasa Tysiąclecia, Gminna Biblioteka
Publiczna w Raszynie
3 maja godz. 18.00 – Koncert w kościele w Raszynie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Wystąpią artyści z Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego z repertuarem pieśni patriotycznych. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury, współpraca: Parafia
Raszyn.
9 maja – Program artystyczny poświecony Janowi Pawłowi II
w wyk. zespołu „ RYBIANIE” . Świetlica Środowiskowa „Świetlik”, ul. Spokojna 23. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Klub Seniora Rybie; współpraca: Świetlica Środowiskowa
„Świetlik”
15 maja godz. 11.00 – Uroczyste zakończenie konkursu
„Raszyńskie Palmy Wielkanocne” pod patronatem Wójta Gminy
Raszyn Andrzeja Zaręby – wręczanie dyplomów i nagród. Sala
Widowiskowa GOK-u w Urzędzie Gminy Raszyn. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury.
15 maja godz. 18.00 – Jubileusz 65-lecia istnienia raszyńskiej biblioteki. W programie otwarcie wystawy o historii biblioteki oraz zakończenie gminnego konkursu sportowo-bibliotecznego. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Poniatowskiego 20.
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie.
22 maja godz. 11.00 – Gala finałowa gminnego etapu
konkursu „Cały Powiat czyta dzieciom” z udziałem Starosty
Powiatu Pruszków p. Elżbiety Smolińskiej, Wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zaręby oraz Zbigniewa Hołdysa. Gminna Biblioteka
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Publiczna, ul. Poniatowskiego 20. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie.
25 maja godz. 18.00 – Program z okazji Dnia Matki przygotowany przez Klub Literacki, działający przy Gminny Ośrodku
Kultury w Raszynie. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Poniatowskiego 20. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury.
26 maja – Koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry symfonicznej z Lesznowoli z okazji Dnia Matki. Sala
ITP Falenty. Organizator: Filia Gminnego Ośrodka Kultury
w Falentach.
26-27 maja – Coroczna pielgrzymka Sołtysów i Środowisk
Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu.
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Rada Gminy Raszyn.
27 maja – Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej
w Ładach – impreza plenerowa. Organizator: SP Łady.
27 maja – „W hołdzie Wielkim Polakom”. Uroczysta
msza św. o godz. 13.00. W Kościele św. Szczepana i św. Anny
w Raszynie. Po mszy św. koncert w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 1 w Raszynie i Szkoły Podstawowej w Raszynie. Organizatorzy: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie,
Parafia Raszyn.
28 maja – Święto patrona Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa
Tysiąclecia w Raszynie.
3 czerwca (niedziela) – Gmina Raszyn Dzieciom –
Festyn Rodzinny. Rynek w Raszynie: godz. 13. wesołe miasteczko, kucyki, stragany pełne niespodzianek, atrakcje sportowe
i muzyczne. Godz. 14 – start sceny młodych. Organizatorzy:
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, Gminny Ośrodek Kultury,
Gminny Ośrodek Sportu, Świetlica Środowiskowa „Świetlik”.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Rekrutacja do gminnych przedszkoli
W ubiegłym roku wszystkie
zgłoszone dzieci pracujących
rodziców, które ukończyły 3
rok życia dostały się do gminnych przedszkoli. Co więcej,
z braku chętnych, nie stworz o n o j e d n e g o o d d z i a ł u
w Punkcie Przedszkolnym
przy Szkolnej 2 w Raszynie. W obecnym roku, jak
się okazało, jest więcej chętnych. Podsumowując tegoroczną rekrutację stwierdziliśmy, że jedynie w Przedszkolu
„Pod Topolą” zabrakło miejsc
dla 14 dzieci spełniających
kryteria regulaminu przyjęć
dzieci do przedszkoli. Jednak, wzorem lat ubiegłych,
należy sądzić, że w ciągu najbliższych miesięcy sytuacja
może ulec zmianie. Już otrzymujemy sygnały, że rodzice,
m i m o p rz y j ę c i a d z i e c k a
do przedszkola decydują się
na posłanie go do szkolnej
klasy „0”. Z uwagi na to i inne

okoliczności, Komisja przyjęła zasadę, że rodzice dzieci
nie przyjętych do Przedszkola
„Pod Topola” będą sukcesywnie informowani o pojawieniu się wolnego miejsca
w którymkolwiek z gminnych
przedszkoli.
Warto ponadto wiedzieć, że
na terenie gminy działa kilka
prywatnych placówek, które
są również dofinansowywane
z budżetu gminy kwotą 806 zł
miesięcznie na każde dziecko
z naszego terenu. Oferują
one ciekawy program zajęć,
włączają się niejednokrotnie w działania edukacyjne
i wychowawcze prowadzone
na terenie gminy. Są to:

•	„Pociecha” Przedszkole Niepubliczne przy ul. Ceramicznej 9 w Rybiu
•	A n g i e l s k o – Po l s k i e
Przedszkole Muzyczne
„ZEBRA” w Rybiu przy ul.
Rubinowej 15.

•	Bajkowe Przedszkole Niepubliczne przy ul. Jesiennej
16 w Raszynie
•	„Gwiazdeczka” Przedszkole
Niepubliczne przy ul. Ogrodowej 16 w Raszynie

Mamy nadzieję, że wspólnymi
siłami uda się zapewnić opiekę
wszystkim dzieciom w wieku
przedszkolnym z terenu naszej
gminy.
z-ca wójta Marzena Lechańska

Przedszkole pod Topolą © M. Kaiper

Rozbudowa szkoły w Ładach
KLUB TWÓRCZYCH RODZICÓW
 centrum spotkań rodziców wraz dziećmi
 miejsce, do którego przychodzimy ze swoimi pociechami po to, aby rozmawiać,
dzielić się radością i razem się bawić
 okazja, by uczyć się od siebie i wzajemnie się wspierać

 to także spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin

 i ogólnorozwojowe warsztaty zarówno dla rodziców jak i dla maluszków
Spotkania odbywają się:
w pierwszą sobotę miesiąca (warsztaty i zabawy dla dzieci w wieku 0-5 lat)
oraz w trzecią sobotę miesiąca (warsztaty i spotkania dla rodziców).
Spotykamy się w dwóch miejscach: w Filii GOK w Falentach, na ul. Hrabskiej 2 oraz w Świetlicy Środowiskowej na ul. Spokojnej 23 w Raszynie .
Szczegółowe terminy, adresy i tematy spotkań można znaleźć na stronie: www.klubmamraszyn.waw.pl.
Informacje i zapisy na zajęcia: klubmamraszyn@o2.pl , tel. 501 359 800.
Spotkania są bezpłatne lub odpłatne symbolicznie, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Sołeckich.
Naszej akcji patronuje Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie.
Serdecznie zapraszamy !

UWAGA
Na stronie Urzędu Gminy www.raszyn.pl znajduje się
nowa zakładka przeznaczona dla szukających pomocy
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Zainteresowani
znajdą w niej:
•	informacje na temat konsultacji w Punkcie Konsultacji
w Jaworowej przy ul. Warszawskiej 95 (Dom Rolnika)
•	dane adresowe i telefoniczne Poradni Leczenia Uzależnień w Warszawie i Pruszkowie
•	artykuły drukowane w Kurierze Raszyńskim
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień Beata Adamiak

Rozstrzygnięto przetarg na
opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Ładach, któr y stanowić
będzie podstawę do tworzenia projektu architektonicznego i budowlanego. Jeżeli
uda się uchwalić zmianę planu
zagospodarowania terenu,

na którym ma stanąć nowa
część szkoły a także wykonać właściwy projekt i uzyskać zezwolenie na budowę
do wiosny przyszłego roku,
możliwe będzie rozpoczęcie
prac budowlanych już w 2013
roku.
Małgorzata Kaiper

Raszyński Wolontariat
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Raszyńskim Centrum Wolontariatu „RaszynAriat” wszystkie osoby, które
z dobrej woli pragną pomagać innym. Centrum powstało
po to, żeby pośredniczyć między potrzebującymi wolontariuszy i tymi, którzy chcieliby pomagać, a nie wiedzą, jak
i komu.
Aby:
•	uzyskać więcej informacji o Programie
•	zadać pytanie
•	zostać wolontariuszem
Należy skontaktować się z Koordynatorem Wolontariatu
p. Karoliną Staszewską:
osobiście w siedzibie GOPS, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090
Raszyn
telefonicznie pod numerem (22) 378 14 82
internetowo pod adresem e-mail: raszynariat@gmail.com
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Zdjęcie na okładce: Anna Pluta | Projekt graficzny, skład: Rafał Dymerski | Druk: Tonobis Sp. z o.o. Zakład poligraficzny, ul. Brzozowa 75, 05-080 Laski
Nakład: 6700 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji. Przy publikacji zastrzega sobie prawo do skrótów
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Wybory uzupełniające

Szkolenie Rady Gminy
W pierwszych dniach marca
br. Rada Gminy Raszyn zorganizowała dla swoich członków, sołtysów oraz zainteresowanych pracowników Urzędu
Gminy, szkolenie przybliżające
problematykę reformy systemu
gospodarki odpadami komunalnymi, która od 15 lipca
2013 roku nakłada na gminy
obowiązek pełnej odpowiedzialności za odpady komunalne. To całkowita zmiana
systemu, do której przygotować

się muszą nie tylko gminni
urzędnicy, ale i radni. Na nich
spoczywa obowiązek podjęcia szeregu uchwał dotyczących regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy, terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości czy też górnych
stawek opłat ponoszonych

przez właścicieli nieruchomości. Znajomość tematu jest
konieczna do podejmowania
właściwych uchwał, a także
uczestniczenia w informowaniu mieszkańców o zasadach
funkcjonowania nowej reformy.
Trwające kilka godzin szkolenie poprowadzone zostało
w bardzo dostępny i jasny sposób przez adiunkta Katedry
Ekonomiki i Finansów Samorządu terytorialnego warszawskiej SGH dr. Marka Golenia.

Opierając się na dostarczonym
wcześniej zebranym materiale
szkoleniowym zaprezentował
nie tylko podstawowe zapisy
Ustawy ale również wprowadził zebranych w meritum zagadnienia segregowania odpadów, podał przykłady
rozwiązań przyjętych przez
inne kraje. Dzięki tej wiedzy
wprowadzenie nowego systemu
z pewnością będzie łatwiejsze.
Małgorzata Kaiper

PROTEST WYBORCZY
Orzeczenia Sądu Okręgowego w sprawie unieważnienia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Raszyn.
W dniu 15 stycznia 2012 r.
odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Raszyn.
Dwa komitety wyborcze
wniosły do Sądu Okręgowego
w Warszawie protesty o ich
unieważnienie i powtórzenie.
Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina wniósł protest wyborczy, jako główny
zarzut podnosząc usunięcie w dniu głosowania, przez
członków Obwodowych
Komisji Wyborczych, plakatów i baneru reklamowego
kandydatów na radnych,
które umieszczono przy lokalach Obwodowych Komisji
Wyborczych mieszczących
się w Szkołach Podstawowych w Ładach i w Raszynie
oraz w Gimnazjum w Raszynie. Podczas rozprawy, która
odbyła się w dniu 27 lutego
br. pełnomocnik KWW Nasza
Gmina sugerował, iż czyny te
należy rozpatrywać jako możliwość dokonania przestępstwa z art. 249 k.k. z uwagi
na naruszenie swobody kandydowania oraz jako niszczenie
mienia. Postawiono również
inne zarzuty takie jak: brak
wykazu miejsc do prowadzenia
agitacji wyborczej, brak kotar
przy kabinach do głosowania w jednym z lokali wyborczych, dopuszczenie do pracy
w komisji osoby popierającej w materiale wyborczym
jednego z kandydatów oraz
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dopisanie 27 osób do spisu
wyborców w okręgu nr 4.
Komisarz Wyborczy w Warszawie, będący jednocześnie
Sędzią Sądu Okręgowego,
w piśmie do Sądu wniósł
o oddalenie protestu wyborczego jako bezpodstawnego
stwierdzając, że zarzuty w nim
wymienione nie miały istotnego wpływu na wynik wyborów, a więc nie mogą też stanowić o ich unieważnieniu.
Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu rozprawy postanowił protest wyborczy oddalić.
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że usunięcia plakatów
wyborczych nie można zakwalifikować ani jako przestępstwa z art. 249 k.k, ani uznać
za przestępstwo niszczenia
rzeczy. Sąd stwierdził również, że w niniejszej sprawie
nie wykazano, aby usunięcie
kilku plakatów wyborczych
doprowadziło do wadliwego
ustalenia wyników wyborów. W okręgu nr 4 wygrał
kandydat komitetu KWW
Nasza Gmina – Ireneusz
Koper uzyskując 145 głosów
pomimo usunięcia jego plakatów, a w okręgu nr 8 wygrała,
uzyskując 269 głosów, Maria
Izabela Makarska, która nie
prowadziła swojej kampanii
wyborczej za pomocą plakatów. Tak więc brak plakatów
nie miał żadnego związku
z wynikami wyborów. Podobnie sąd ocenił pozostałe
zarzuty, uznając, że nie miały
żadnego wpływu na wyniki
wyborów oraz nie zostały należycie udowodnione.
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Podobne działania podjął
Komitet Wyborczy Wyborców „Inicjatywa Obywatelska Gmina Raszyn” wnosząc do sądu o unieważnienie
wyborów uzupełniających oraz
o ich powtórzenie, stawiając
zarzuty podobne do wyżej
opisanych. W tym przypadku
Sąd Okręgowy pozostawił
protest bez dalszego biegu
na mocy art. 393, § 2 i 3
Kodeksu Wyborczego, jako że
nie zawierał ani przedstawienia ani wskazania dowodów.
Już w trakcie trwania kampanii wyborczej KWW „Inicjatywa Obywatelska” złożył
do sądu wniosek o wydanie
zakazu rozpowszechniania
mojej ulotki wyborczej twierdząc, że zawierał nieprawdziwe informacje i wprowadza w błąd wyborców poprzez
słowa „Twoja Radna”, które
miały informować wyborców,
że jestem już radną i zapewniać mi uprzywilejowaną
pozycję w wyborach. Pan
Jacek Wiśniewski posiadający
pełnomocnictwo KWW „Inicjatywa Obywatelska” stwierdzał przed sądem, że również
inne informacje w mojej ulotce
są nieprawdziwe. Domagał się
przepadku moich materiałów wyborczych, nakazania

publikacji sprostowania z treścią wyroku w niniejszej sprawie oraz nakazania wpłacenia
pewnej kwoty na konto organizacji pożytku publicznego.
Sąd Okręgowy w postanowieniu z dnia 13 stycznia br.
oddalił wniosek KWW „Inicjatywa Obywatelska”, stwierdzając, że sformułowanie „Twoja
Radna” jest typowym przykładem sloganu wyborczego i nie
sugeruje wyborcom, że kandydatka jest radną, bo gdyby
była radną to nie kandydowała by w wyborach uzupełniających. Sąd potwierdził
również prawdziwość innych
informacji zawartych w mojej
ulotce. Sąd Okręgowy oddalając wniosek KWW „Inicjatywa Obywatelska” udaremnił
zamiar wyeliminowania mnie
z kampanii wyborczej.
Protesty obydwu komitetów wyborczych nie doprowadziły do unieważnienia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Raszyn. Niezależnie
działające trzy składy sędziowskie Sądu Okręgowego w Warszawie podważyły zasadność
zarzutów i oddaliły wszystkie
pozwy w tej sprawie.
Radna Gminy Raszyn
Maria Izabela Makarska

Ekologia

Uwaga! To niebezpieczne!
Wielu mieszkańców gminy uskarża się na praktyki sąsiadów,
którzy w domowych piecach spalają wszystko, co się da: plastiki, płytki PCV, stare meble, ramy okienne, gumowe podeszwy czy stare ubrania. Z kominów ich domów wylewa się śmierdzący, żółtobrązowy, duszący dym, pełen szkodliwych substancji.
Zapewne nie zdają sobie sprawy z tego, że powstające w procesie spalania dioksyny i furany, cyjanowodór, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla czy drobny pył zawierający związki
metali ciężkich takich jak kadm, rtęć, tytan, kobalt, arsen, nikiel,
selen czy ołów są niezwykle toksyczne nawet w najmniejszych
ilościach. Po spaleniu jeszcze długo utrzymują się w powietrzu
a ich wdychanie ma działanie rakotwórcze, osłabia odporność
na choroby, wzmaga alergie, powoduje poronienia, może uszkadzać płód, narusza strukturę kodu genetycznego, osłabia proces
wzrostu. Powolnie uszkadzają wiele narządów wewnętrznych:
wątrobę, nerki, rdzeń kręgowy, korę mózgową. Szczególnie wrażliwe na ich działanie są dzieci. Z czasem toksyczny gaz opada
na ziemię, przedostaje się do wód powierzchniowych i gruntowych a następnie, z pożywieniem, do naszych organizmów,
odkładając się w tkance tłuszczowej i wątrobie. W glebie rozkładają się około 10 lat. Najbardziej narażeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła skażenia – Ci, którzy spalają i ich najbliżsi
sąsiedzi.

Czy jesteśmy bezradni?
NIE. Prawo wypowiada się na ten temat jednoznacznie. Atr. 71
Ustawy o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628.) stwierdza:, „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami odpadów (…) podlega karze aresztu albo
grzywny”. Z kolei Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w art. 379
nakłada obowiązek kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska marszałkowi województwa, staroście, wójtowi lub burmistrzowi, którzy, z kolei mogą do nich upoważnić pracowników podległego im urzędu. Ich uprawnienie polega na prawie
do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez
całą dobę do nieruchomości, w których prowadzona jest działalność
gospodarza, a do pozostałych między godz. 6 a 22, przeprowadzenia niezbędnych czynności kontrolnych i badań, uzyskania potrzebnych informacji i dokumentów mających związek z problematyką
kontroli. Po stwierdzeniu nieprawidłowości występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie właściwych działań.

Procedury działania
W ubiegłym miesiącu w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie
Wójta Andrzeja Zaręby, komendanta Komisariatu raszyńskiej
policji Piotra Byry oraz kierownika Referatu Ochrony Środowiska Jarosława Kozłowskiego, którzy wspólnie określili zasady
reagowania Urzędu Gminy na zatruwanie środowiska przez
mieszkańców. Ustalili, że na podstawie informacji o takich działaniach złożonej do Referatu Ochrony Środowiska - urzędnik,
wspólnie z policjantem, będą podejmować interwencję. Zgłaszający nie musi podawać swojego nazwiska, musi natomiast podać adres „trującego” sąsiada. Interwencja odbędzie
się w najbliższym czasie, co nie oznacza, że natychmiast. Taki
sposób działania daje szansę na przykrócenie procederu.

Wiele zależy od nas
Reszta zależy od nas. W polskiej kulturze utarło się, że nie
należy „donosić”. Z tego względu często mylimy konieczną interwencję z „donoszeniem” na sąsiada. Jeżeli jednak uprzytomnimy
sobie, że nie informując o zatruwaniu przez niego ludzi i całego
najbliższego środowiska, zachowujemy się tak, jakbyśmy obojętnie patrzyli na samochód, który właśnie śmiertelnie potrąca
dziecko, może inaczej na to spojrzymy. W takim przypadku
sąsiedzka solidarność jest zwykłą głupotą. Nie liczmy na to, że
wójt czy urzędnik za nas to zrobi. Od nich możemy wymagać
interwencji, jeżeli po wskazaniu przez nas winnych, nic nie zrobią. A nasi sąsiedzi „truciciele” nie mogą od nas wymagać, abyśmy bezkarnie pozwalali zatruwać siebie i swoje dzieci.

Udana interwencja
Niedawno, na skutek interwencji sąsiadów, wspartych przez radnych i sołtysów, udało się ukrócić proceder wylewania szamba
przez jednego z mieszkańców Rybia. Umęczeni wszechobecnym
smrodem, zdecydowali się prosić o pomoc Urząd Gminy i Eko
Raszyn. Nazajutrz po interwencji sąsiad umęczonych podpisał
umowę o odbiór ścieków. Myślę, że konsekwentne podejmowanie
takich działań wszystkim nam wyjdzie na dobre.
Na podstawie danych uzyskanych do Kierownika Referatu Ochrony Środowiska
Jarosława Kozłowskiego opracowała Małgorzata Kaiper

Obchody Dnia Ziemi
Zielono zrobiło się 16 kwietnia 2012 r.
w Szkole Podstawowej w Ładach, a to
za sprawą strojów, w które ubrani byli
uczniowie klas 0-III podczas szkolnych
obchodów Dnia Ziemi. W ten sposób
szkoła podjęła działania, których celem
jest wdrażanie najmłodszych do ochrony
środowiska przyrodniczego. Organizator
spotkania p. Iwona Ignaczak przygotowała dla nich „Quiz przyrodniczo-ekologiczny” pytający o odnawialne źródła
energii, promocję zdrowia i znajomość
symboli recyklingu. Następnie dzieci prezentowały plakaty, ulotki, scenki rodzajowe oraz gadżety promujące aktywny

tryb życia, zdrowe odżywianie, dbałość
o higienę jamy ustnej i ochronę klimatu.
Wszystkich zachwycił występ dzieci
z zerówek, przygotowany przez p. Małgorzatę Petkowić oraz p. Sylwię Jaźwińską i inscenizacja wychowanków świetlicy
o szkodliwości palenia papierosów, przygotowana pod kierunkiem p. Doroty Wojteckiej. Klasa Ic obdarowała wszystkich
chorągiewką przypominającą o konieczności oszczędzania wody. Dwugodzinne spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów wszystkim uczestnikom.
Katarzyna Witanowska

Quiz przyrodniczo-ekologiczny

Kurier Raszyński nr 14 Kwiecień 2012 | www.raszyn.pl

7

Gmina

Uroczyste wręczenie nagród w II edycji loterii „Twoje konto z prezentami”

Laureaci konkursu © M. Kaiper

W dniu 28 marca 2012 r.
w Banku Spółdzielczym
w Raszynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w loterii
organizowanej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
L o t e r i a „Tw o j e ko n t o
z prezentami” prowadzona
była na terenie całego kraju
– w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie oraz
bankach spółdzielczych zrzeszonych z BPS S.A. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii
było posiadanie lub założenie
rachunku osobistego w terminie między 1 października 2011 r. a 31 stycznia

2012 r. oraz zgłoszenie swojego udziału poprzez zarejestrowanie kuponu promocyjnego na stronie internetowej
bądź wysłanie wiadomości
sms. Był jednak jeszcze jeden
warunek, a mianowicie dokonywanie regularnych wpływów
minimum 500 zł.
Klienci Banków Spółdzielczych Grupy BPS wygrali
24 samochody marki Chevrolet Spark, 365 telewizorów
Sharp, 560 laptopów firmy
ASUS. Były również nagrody
gwarantowane ufundowane
przez Bank Spółdzielczy w
Raszynie wyłącznie dla swoich

klientów, w tym 3 telewizory
Sharp, 4 laptopy ASUS oraz 6
aparatów fotograficznych.
Wśród laureatów loterii znalazło się 14 klientów
naszego Banku, którzy nie
kryli zadowolenia z wygranych. Uroczyste rozdanie
nagród miało miejsce w Sali
Konferencyjnej Banku mającej swoją siedzibę w Oddziale
w Michałowicach przy ul. Parkowej 1 B. Wręczenia nagród
dokonała Grażyna Wodzińska Prezes Zarządu oraz jej
Zastępcy Anna Nowakowska
i Katarzyna Ziółek w towarzystwie Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Macieja
Zawadzkiego.
W uroczystości uczestniczyli również Dyrektorzy
Oddziałów, którzy osobiście
mogli pogratulować swoim
klientom. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem w miłej atmosferze.
Naszym klientom życzymy
dalszych wygranych w następnych loteriach. Dziękujemy
za obdarzenie nas zaufaniem
i zachęcamy do dalszej współpracy z naszym Bankiem.
Pracownik BS Raszyn
Małgorzata Lepianko

Ufundowane nagrody © M. Kaiper

Przetarg na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej
Pod koniec 2011 roku Gmina
Raszyn rozpisała przetarg na
budowę 344 odcinków przyłączy kanalizacyjnych do sieci
realizowanej obecnie w Falentach, Falentach Dużych, Falentach Nowych, części Dawid
Bankowych i Ład. Kanalizacja, której budowa dofinansowana jest ze środków UE
może być wykonana jedynie

do granicy posesji. Chcąc
pomóc właścicielom, którzy
finansują przyłącze na własnym terenie, gmina rozpisała
przetarg na inwestycję obejmującą przyłącze od ogrodzenia do studzienki na terenie
działki. Wspólne opracowanie
projektu i wykonanie zadania
pozwala na znaczne obniżenie kosztów i przyspieszenie

podłączenia. Oczywiście skorzystają z tego Ci właściciele
nieruchomości, którzy podpisali lub podpiszą stosowne
umowy. Za kwotę 623 219 zł,
inwestycję będzie wykonywała
firma budująca podstawową
sieć kanalizacji na tym terenie.
Przypominamy też, że warunkiem unijnego dofinansowania jest uzyskanie tzw. efektu

ekologicznego, który zależy
od ilości nieruchomości podłączanych do sieci. Przyłączenie się do systemu kanalizacji
sanitarnej służyć będzie zatem
nie tylko ekologii, wygodzie,
oszczędnościom, ale również
da gwarancję faktycznego uzyskania unijnych dotacji.
Małgorzata Kaiper

Projektowanie systemu odwodnień
Zima to okres, w którym nie
ma zwykle możliwości wykonywania prac budowlanych,
za to często wykorzystywany
jest intensywnie na poprzedzające je prace projektowe.
Trwają one znacznie dłużej
niż budowlane, w ich zakres
wchodzi bowiem dokonywanie wszelkich uzgodnień
aż do uzyskania zezwolenia
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na budowę. Na początku
stycznia rozpisany został przetarg na „Wykonanie projektów systemów odprowadzenia
wód opadowych z obszarów
dróg gminnych i powiatowych
na terenie Gminy Raszyn”.
Działania podzielono na kilka
zadań obejmujących różne
tereny gminy. Istotne jest, że
wybrano te ulice, które mają
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najważniejsze znaczenie przy
odwadnianiu terenu. W zadaniu 1 umieszczono ulice
w Jankach: Przyjazną, Przelotową i Działkową, mierzące
w sumie ponad 2 km. W zadaniu 2 ulice we wsi Sękocin:
Starowiejską, Rolną, Jagodową i Sadową, w zadaniu 3:
Wczasową i Relaksu z Rybia,
a w 4: Ukośną, Przechodnią,

Promyka i Objazdową z Jaworowej. Poza ulicami gminnymi projektowane są również odwodnienia w ulicach
powiatowych: Granicznej,
Sękocińskiej i Warszawskiej.
Wykonywanie jakichkolwiek
prac na ich terenie wymaga
zawarcia stosownego porozumienia z powiatem.
Zofia Kaiper

SĘKOCIN – MIESZKAĆ POD LASEM

Raszyńskie
KRAJOBRAZY

Rozpoczynamy w Kurierze Raszyńskim nowy cykl artykułów, w których
będziemy przybliżać miejscowości położone w gminie. Gmina Raszyn
jest bardzo rozległa i różnorodna. „Trójwieś” – jak często nazywany jest
Raszyn z Rybiem i Jaworową ma, z uwagi na zwartą zabudowę i sieć ulic,
bardziej charakter miasteczka niż wsi. Podobne są obecnie Nowe Grocholice, inne zaś Falenty z największą w gminie zabudową wielomieszkaniową, związaną z mieszczącym
się w Pałacu w Falentach Instytutem Melioracji i Użytków Wodnych. Pozostałe wsie to z reguły
„ulicówki” ze szczątkową ilością
dróg poprzecznych, choć i tu
pojawiają się ciekawie zagospodarowane tereny. To wszystko
czytelnikom pokażemy. Uważamy, że to droga budowania
patriotyzmu lokalnego, a także
tworzenia odpowiedzialności
za swoje otoczenie.

MIESZKAĆ pod LASEM

Sękocin Stary, położony na południowym krańcu gminy, jest największą,
pod względem powierzchni, a najmniejszą
– zaludnienia, wsią w gminie. Na 738 ha
zameldowanych jest 460 osób (dane na
koniec 2011 r.). Większość powierzchni
zajmują Lasy Sękocińskie, fragment dawnej puszczy, należące do Nadleśnictwa
Chojnów. Tereny zabudowane znajdują się
głównie na dawnych łąkach przed lasem.
Z pewnością obecność pięknych ostępów
leśnych, stanowiących wspaniałe trasy spacerowe, cieszących niezwykłą urodą, stała za decyzjami wielu osób, które tu właśnie
postanowiły się osiedlić.

TROCHĘ HISTORII

Poszukiwaniami najdawniejszego pobytu człowieka na tych ziemiach zajmował się
w latach 1984 i 1985 archeolog Stefan Woyda. W trakcie poszukiwań, między
innymi w Sękocinie Starym, odkrył dużą ilość krzemieni, pozostałości po obozowisku łowców z późnej epoki kamienia, datowane na IX tysiąclecie przed Chrystusem
( H.Kaszuba „Dzieje Raszyna i Falent” Wydawnictwo Bonum 2009).
W opisach dziejów Raszyna i Falent kilkakrotnie pojawia się nazwa Sękocin, jednak raczej jako nazwa dóbr ziemskich należących do większego majątku, niż niezależna, znacząca, wieś.

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA

Założony w 1930 r. jako Zakład Doświadczalny
Lasów Państwowych, w 1934 r. został przekształcony w Instytut Badawczy Lasów Państwowych,
a od 1945 r. istnieje jako Instytut Badawczy Leśnictwa, działający obecnie pod nadzorem Ministra
Środowiska. Jest placówką naukową, która posiada
uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz występowania
z wnioskami o nadanie tytułu profesora. Badania
Instytutu służą formułowaniu teorii objaśniających
zjawiska zachodzące w lesie oraz zasad prowadzenia leśnej gospodarki w oparciu o doświadczenia,
eksperyment i obserwację.
Kurier Raszyński nr 14 Kwiecień 2012 | www.raszyn.pl
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Wydarzenia

GOLGOTA WSCHODU
Po radosnych świętach Zmartwychwstania Pańskiego przyszedł czas na smutną,
ale jak ważną dla każdego z nas, refleksję. Wiosną 1940 roku w Katyniu zginęło
ponad 20 tysięcy ludzi. Był to kwiat polskiej inteligencji – oficerowie, policjanci,
urzędnicy państwowi oraz lekarze, sędziowie, naukowcy. Wszystkich rozstrzelano,
nocą, strzałem w tył głowy – bez sądu,
tylko na podstawie decyzji podpisanej
5 marca 1940 roku przez Stalina i jego
współpracowników. Prześladowano także
rodziny Ofiar deportując w nieludzkich
warunkach, w głąb Rosji ludność cywilną
do niewolniczej pracy w kołchozach,
kopalniach i lasach.
O Golgocie Wschodu, której symbolem stał się Katyń, musimy pamiętać.
I pamiętamy. Obyczaj corocznych obchodów rozpoczęła w 2006 roku mieszkanka
Raszyna Pani Urszula Zawilińska ofiarowując parafii św. Bartłomieja wizerunek
Matki Boskiej Katyńskiej, wykonany techniką „malowania” ziarnami zbóż. Obraz
ten ksiądz proboszcz Bartłomiej Kapałka
umieścił w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej. Podobnie uczynił z urną
wypełnioną ziemią z Cmentarza Wojennego z Katynia, którą państwo Urszula
i Józef Zawilińscy przekazali w roku
następnym. 70-tą rocznicę zbrodni katyńskiej uczciliśmy upamiętnieniem Synów
Ziemi Raszyńskiej – bohaterów Golgoty
Wschodu. We wspomnianej kaplicy, staraniem księdza Bartłomieja Kapałki i komitetu organizacyjnego Obchodów Uroczystości Katyńskich, pojawił się krzyż
katyński i pamiątkowa tablica, które
zostały poświęcone przez ks. Biskupa
Kazimierza Nycza. Pragnę przypomnieć
Państwu osoby, których nazwiska widnieją
na tej tablicy.
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• EDWARD KAZIMIERZ KREMKY
– geograf. Lista NKWD z kwietnia 1940
roku, więzień Kozielska, numer ekshumacyjny 2658. Pozostawił żonę Janinę
i dwóch synów, z których jeden – Jacek
nadal mieszka z rodziną w domu rodzinnym w Raszynie. Warto przypomnieć, iż
w 1995 roku, śp. Pani Janina wygłosiła
w imieniu wdów katyńskich apel poległych podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, z udziałem
prezydenta Lecha Wałęsy, a w Katyniu,
razem z prezydentem Wałęsą wmurowała
kamień węgielny pod przyszły cmentarz.
• SZYMON LIWIŃSKI VEL LEWIŃSKI – kapitan dyplomowany, więzień
Kozielska. Lista NKWD z kwietnia 1940,
numer ekshumacyjny 4179

Kurier Raszyński nr 14 Kwiecień 2012 | www.raszyn.pl

• LEON TOMBAK – komendant posterunku policji w Raszynie w latach 19341939. Po napaści Związku Radzieckiego
na Polskę wzięty z posterunku do niewoli. Więzień Ostaszkowa. Lista NKWD
z 13 kwietnia 1940. Zostawił żonę i troje
dzieci.
10 kwietnia 2010 roku do obchodów
tragicznych wydarzeń doszło kolejne
– katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem,
w której zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką i wszystkie 94 towarzyszące im
osoby. Lecieli do Katynia uczcić 70 rocznicę mordu Polaków. I tak jak oni zginęli
na smoleńskiej ziemi. Od tej pory te dwie
tragedie splotły się ze sobą i ich rocznice
obchodzimy razem.
Pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

INWESTYCJE

KUPUJEMY NOWEGO GIMBUSA

Od połowy zeszłego roku
Referat Oświaty i Spraw Społecznych, wspomagany przez
Referat Inwestycji oraz urzędników zajmujących się organizacją ruchu drogowego
pracują nad udoskonaleniem
systemu dowożenia dzieci do
szkół. Zgodnie z przepisami
podlegają mu dzieci z klas
1-3, których droga do szkoły
wynosi ponad 3 km, starsze, których szkoła odległa
jest od miejsca zamieszkania
o 4 km oraz wszystkie niepełnosprawne. Nasze dzieci
dojeżdżają do szkół podstawowych w Raszynie, Ładach
i Sękocinie oraz do raszyńskiego gimnazjum. Korzystamy z dwóch pojazdów
– Gimbusa, który jest własnością gminy i wynajmowanego autobusu wybieranego
podczas przetargu. W tegorocznym budżecie znalazły
się środku na zakup nowego
autobusu, bowiem zdajemy

sobie sprawę, że ośmioletni
autobus może niejednokrotnie odmawiać posłuszeństwa.
Po rozpisaniu zimą przetargu
okazało się, że 300 000 zł to
za mało, ponieważ najtańsza oferta była na 418 200
zł. Uznając konieczność tego
zakupu, Rada Gminy wyraziła zgodę na dołożenie brakujących środków. Przetarg
rozstrzygnięty 27 marca
2012 r. wygrała firma AUTOSAN S.A z Sanoka. Umowa
na zakup autobusu została
podpisana 19.04.2012 r.,
obecnie ustalamy szczegóły wyposażenia. GIMBUS
będzie samochodem nowym
fabr ycznie, bezpiecznym
dzięki nowoczesnemu systemowi hamulcowemu, wygodnym dla pasażerów dzięki
wysokim fotelom pasażerskim
i dla kierowcy dzięki pneumatycznie zawieszanemu siedzeniu, podgrzewanym i sterowanym elektrycznie lusterkom
z e w n ę t rz n y m , p rz e d n i m
i tylnym halogenom. Będzie
pomarańczowy z 41 miejscami
siedzącymi. Odbiór autobusu
nastąpi do 20.08.2012 r.
Nowym Gimbusem dzieci
pojadą w roku szkolnym
2012/2013.

Rozbudowa szkoły w Sękocinie
Zaraz po zakończeniu roku
szkolnego rozpocznie się rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej
w Sękocinie.
Obecna powierzchnia 1001
m 2 zostanie powiększona
do 2301 m2, a powierzchnia
zabudowy z 1222 do 1709 m2.
Dzięki nadbudowie wysokość
budynku zwiększy się o ponad
2 m. Zasadniczym celem prac
budowlanych jest dostosowanie obiektu do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz
powiększenie części „pozalekcyjnej” szkoły. W projekcie
znalazły się dodatkowe sale
dydaktyczne a obecnie istniejące zostaną dostosowane
do obowiązujących przepisów.
Dzięki rozbudowie powstanie
nowy hol dostępny poprzez
pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a na wyższe
poziomy za pomocą schodów i windy, szatnia, świetlica i sanitariaty na piętrze.
Po modernizacji szkoła będzie
posiadać 9 sal dydaktycznych,
salę rekreacyjno-sportową,

gabinet, szatnie obsługującą
znajdującego się przy szkole
Orlika, pomieszczenia administracji oraz wszystkie inne
niezbędne do funkcjonowania
obiektu.
Poza pracami budowlanymi
nastąpi wyrównanie terenu
przy wejściu oraz od strony
wnętrza działki (placu zabaw),
wykonane zostanie nowe ogrodzenie, a teren zielony zagospodarowany. W wyniku tych
wszystkich działań Szkoła
Podstawowa w Sękocinie
będzie nowoczesnym obiektem, który pozwoli nie tylko
na prowadzenie pracy edukacyjnej w dobrych warunkach,
ale również będzie mogła
prowadzić szeroko zakrojoną pracę pozalekcyjną, tak
bardzo potrzebną młodemu
pokoleniu. Szeroki program
sal do zajęć pozalekcyjnych
może zostanie wykorzystany
również przez inne grupy
sękocińskiej społeczności.
z-ca wójta Marzena Lechańska

z-ca wójta Marzena Lechańska

Prace nad Austerią
Urząd gminy u Raszynie, stosując się do zaleceń konserwatorskich zawartych w piśmie
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 czerwca 2011
zlecił przeprowadzenie ekspertyz budynków należących
do zespołu dawnej austerii w zakresie: konstrukcji, mykologii, stratygrafii,
architektury oraz dodatkowych badań georadarowych.
Badania powyższe przeprowadzone zostały, po ogłoszeniu ustawowych przetargów, w miesiącach wrzesień
– grudzień 2011. Ekspertyzy
miały na celu zbadanie stanu
zachowania przedmiotowych
budynków oraz dalszych zaleceń co do sposobu ich rewitalizacji. Na ich podstawie

Mazowiecki Wojewódzki
Ko n s e r w a t o r Z a b y t k ó w
w piśmie z 28 marca 2012
roku przedstawił ogólne zalecenia, wśród których czytamy
o pozytywnym ustosunkowaniu się do wprowadzenia
w budynkach funkcji użyteczności publicznej, nieuciążliwej działalności gospodarczej, drobnego handlu i małej
gastronomii. Do pełnego
wykorzystania budynków jest
jednak daleka droga. W pierwszej kolejności należy wykonać
hydroizolację poziomą i pionową, a wszystkie te prace
muszą być przeprowadzane
pod nadzorem archeologów.
Koordynator Projektu
Krzysztof Bąkała

Kurier Raszyński nr 14 Kwiecień 2012 | www.raszyn.pl
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Przedszkolaki

Pierwszy dzień w „Stumilowym Lesie”
N a p rz e d s t a w i e n i e p o d
t a k i m t y t u ł e m re d a k c j ę
Kuriera Raszyńskiego zaprosił w pierwszy dzień wiosny, Teatr Przedszkolnych
Artystów wraz z dyrektorem
i opiekunami z raszyńskiego
przedszkola nr 2. W rolach
głównych wystąpiły: „Maleństwa”, „Króliki”, „Tygryski”,
„Mądre Sowy” i „Puchatki”
oraz ich panie, które wcieliły się w postacie Wiosny,
Biedronki i Pszczółki. Inspirowane pierwszymi podmuchami wiosennego wiatru
p rz e d s z ko l a k i w y ko n a ł y
piosenki, tańce i utwor y
muzyczne, któr ych tytuły
i treść nierozłącznie związane

były z długo oczekiwaną wiosną. „Maleństwa” zaśpiewały
piosenkę „Wiosno, wiosenko”,
zatańczyły taniec „Motylki”
i „Słonko zaświeciło”, „Króliki” śpiewały „Wiosenny
marsz”, zaprosiły wszystkich
do zabawy „Lata mucha”
a „Tygr yski” opowiadały
piosenką o przylatujących na
wiosnę bocianach. Na podziw
zasługiwała zagrana przez
tę grupę na instrumentach
muzycznych znana melodia
„Tarantella”. Z prawdziwym
entuzjazmem spotkała się
zaśpiewana przez „Mądre
Sowy”, specjalnie dla Pani
Dyrektor Magdaleny Kołakowskiej, piosenka Skaldów

Zaproszenie wiosny © M. Kaiper

Dzieci odbierały dyplomy rodziców © M. Kaiper

„Wiosna”, a podziw wywołała ich gra na instrumentach.
„Puchatki”, najstarsze z przedszkolaków, poza piosenką
„Wiosna” i tańcem „Wiosenny
poranek” perfekcyjnie wykonały na różnorodnych instrumentach muzycznych „Marsz
turecki” z The Ruins of Athens
Ludwig’a van Beethoven’a.
Na zakończenie imprezy
Pani Dyrektor nagrodziła laureatów i uczestników „Konkursu na nazwę Przedszkola
nr 2 w Raszynie”. Zwyciężyła
Pani Julia Ostrowska proponując nazwę „W Stumilowym
lesie”. Wyróżnienia przyznano
Bartoszowi Arak i Józefowi
Wieteska, którzy proponowali nazwę „Stumilowy las”,
mamie Maćka Michalaka

– „Rozbrykany 100 milowy
las” i tacie Zosi Morawskiej
– „Przedszkole pod Stumilowym Lasem”. Nie ulega wątpliwości, że „Maleństwa”,
„Króliki”, „Tygryski”, „Mądre
Sowy” i „Puchatki” to przedszkolaki, które bawią się i uczą
w „Stumilowym lesie”.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego bardzo dziękuję za
z a p ro s z e n i e , z w ł a s z c z a ,
że zaprezentowane przedstawienie było na naprawdę
wysokim poziomie. Poziom
umuzykalnienia dzieci wyrażony śpiewem, tańcem i grą
na instrumentach pokazuje,
że prowadzona z nimi praca
daje doskonałe rezultaty.

dziecięcej prof. Jerzy Kowalczyk. Badaniami objęte są
dzieci w wieku od 9 miesięcy
do 6 lat. Z badania w raszyńskim przedszkolu skorzystało
wielu przedszkolaków i ich

rodzeństwo. To wspaniała
akcja, która pokazuje, jak
ważna jest nowocześnie prowadzona profilaktyka.

Małgorzata Kaiper

Troska o zdrowie dzieci
W dniach od 2 do 3 kwietnia
do Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi „Pod Topolą”
w Raszynie zaproszono, z inicjatywy jednej z mam Magdaleny Piotrowskiej, wspieranej
przez Panią Dyrektor Hannę
Pasterską, Fundację Ronalda
McDonalda. Od 2005 roku
objeżdża ona, specjalnym
ambulansem medycznym,
darem amerykańskiej Fundacji RMHC cały kraj, wykonując ultrasonograficzne badania
sprawdzające prawidłowość
fizycznego rozwoju dzieci.
Dzięki nowoczesnej aparaturze wysokiej klasy specjaliści
– radiolodzy dziecięcy dokonują kompleksowej oceny
stanu tarczycy i węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo
moszny. Jeżeli zachodzi taka
potrzeba rodzice otrzymują
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dodatkowe porady i wskazania do wykonania innych specjalistycznych badań i dalszej
diagnostyki. Każdy taki przypadek to dowód, że badania
profilaktyczne u zdrowych
dzieci mają ogromny sens.
Badania są bezpłatne. Szczególnie ważne są w tych miejscowościach, w których nie
ma dostępu do odpowiedniego sprzętu. Akcja prowadzona jest na terenie całego
kraju, a jedynym ograniczeniem jest kalendarz i dostępność terminów. Dzięki ambulansowi to Fundacja może
przyjechać do dzieci. Program
badań ultrasonograficznych
dzieci znakomicie wpisuje się
w linię programową Fundacji
pod nazwą «NIE nowotworom u dzieci». Jego pomysłodawcą jest krajowy konsultant
ds. onkologii i hematologii
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Małgorzata Kaiper

Ambulans pod przedszkolem © M. Kaiper

SUKCESY UCZNIÓW Z SĘKOCINA

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sękocinie
•	Gminny Turniej Piłki Siatkowej
dziewcząt i chłopców odbył się 23
i 24 lutego 2012 roku w naszej szkole.
Drużyna dziewcząt zajęła w nim
II miejsce, natomiast drużyna chłopców zwyciężyła – I miejsce w gminie!
Automatycznie siatkarze awansowali
do rozgrywek powiatowych. Gratulacje,
dyplomy i nagrody otrzymali od pani
dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
w Raszynie Katarzyny Klimaszewskiej.

U c z n i o w i e S z k o ł y Po d s t a w o w e j
w Sękocinie odnoszą wiele sukcesów,
pokazujących, że nie ma dziedziny, w której nie byliby bardzo dobrzy.
•	„Ortografia na medal” – gminny etap
II Konkursu Ortograficznego odbył się
7 lutego 2012 w Szkole Podstawowej w Raszynie. Wzięło w nim udział
26 uczniów z klas piątych i szóstych
trzech szkół podstawowych naszej
gminy. Spośród trojga dzieci, które
zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego, są dwie nasze uczennice:
Karolina Pudełko z kl. VI i Zuzanna
Sikora kl. V. Karolina Pudełko,
została laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal”.

Zuzanna Sikora i jej nagroda

Bernard Pigan i Mateusz Warylak.
•	„Bezpieczna droga do szkoły”
to konkurs, w którym uczniowie naszej
szkoły wykazali się świetną znajomością przepisów ruchu drogowego.
Z trzech gminnych podstawówek do
etapu powiatowego zakwalifikowało się
10 uczniów, w tym 4 z naszej placówki.
Byli to: Adam Matulka, Magdalena
Makowska i Zuzanna Sikora z kl. V
oraz Bernard Pigan z kl. VI. Zuzanna
Sikora zajęła I miejsce w powiecie
pruszkowskim i za znakomitą znajomość przepisów ruchu drogowego
otrzymała rower. Brawo!

•	W z a w o d a c h p i ł k i s i a t ko w e j
o Mistrzostwo Powiatu Pruszkowskiego Szkół Podstawowych w kategorii chłopców, które odbyły się
2 marca 2012 roku, drużyna naszych
siatkarzy walcząc z najlepszymi drużynami powiatu pruszkowskiego zajęła
I miejsce.

Zuzanna Sikora i Karolina Pudełko

•	Konkurs Matematyczny „ Asik”
– w etapie powiatowym, 12 marca
2012 roku szkołę reprezentowało
9 uczniów: z klasy IV – Julia Markowicz, Adam Gulczyński, Michał Królikowski; z klasy V – Magdalena Makowska i Magdalena War ylak; z klasy
VI – Zuzanna Jagodzińska, Bernard
Pogorzelski, Piotr Pogorzelski, Mateusz Warylak. Do finału zakwalifikowali się: Julia Markowicz, Magdalena Makowska, Magdalena Warylak,

Mateusz Warylak odbiera dyplom

•	W Międzypowiatowym Turnieju
Minisiatkówki Chłopców Młodzieżowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej
2011/2012, który odbył się 8 marca
2012 roku nasi siatkarze reprezentując powiat pruszkowski dostali się
do finału zajmując II miejsce.

Drużyna siatkarzy z Sękocina i p. dyrektor GOSu

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
Regina Suwała

16 IV 2012 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
dla dzieci i młodzieży
20 lat Państwowej Straży Pożarnej
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sękocinie wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”. Do eliminacji gminnych wysłano
20 prac plastycznych uczniów z klas 0–4. Gminna komisja wyróżniła dzieła następujących dzieci:
grupa młodsza (5 – 8 lat)
III miejsce – Michał Radoliński kl. 0
grupa średnia (9 – 12 lat)
I miejsce – Aleksandra Matulka kl. 3 | II miejsce – Karol Błochowicz kl. 2 | III miejsce – Aleksandra Pudełko kl. 4
Prace tych uczniów wezmą udział w eliminacjach powiatowych. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.
Kurier Raszyński nr 14 Kwiecień 2012 | www.raszyn.pl
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WIDZIANE Z POWIATU

RIO w sprawie finansowania Spółek Wodnych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, uchwałą z dnia 28 lutego 2012
roku, zakwestionowała przekazanie przez
Powiat Pruszkowski kwoty 180 tysięcy
złotych jako dotację celową dla spółek
wodnych na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych oraz realizacje inwestycji będących w gestii spółek, w związku
z finansowaniem ich z dochodów budżetu
Powiatu. To nie pierwszy rok finansowania
spółek wodnych przez powiat pruszkowski. Tym razem jednak środki te zostały
przeznaczone z innego paragrafu. To właśnie zakwestionowało RIO. Prowadząc od
31.01.2012 postępowanie nadzorcze nad

tegoroczną uchwałą budżetową Powiatu,
RIO zajęło stanowisko, że samorządy nie
są uprawnione do przekazywania swoich
środków Spółkom Wodnym na realizację
ich celów statutowych. Na ostatniej sesji
Rady Powiatu radni upoważnili Zarząd
Powiatu do wystąpienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą
na uchwałę Kolegium RIO w Warszawie. Powiat ma się w niej domagać unieważnienia decyzji RIO, powołując się na
uchwałę z 19 kwietnia 2011 roku, kiedy
to ustalił zasady (tryb) przyznawania oraz
sposobu rozliczania dotacji na wskazane
wyżej cele. Spór dotyczy w tym wypadku

klasyfikacji budżetowej dotacji, bowiem
RIO kwestionuje zasadność ich dokonywania na zasadach opisanych w ustawie
Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia
2001 roku. Natomiast Powiat udowadnia swoje racje tym, że dotacji dokonuje
w oparciu o nowelizację ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku – Prawo wodne, która
stwierdza, że spółki wodne mogą korzystać z pomocy jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych, w formie dotacji
udzielonych w myśl ustawy z 27 sierpnia
2009 roku – Finanse publiczne.

Co to oznacza dla mieszkańców?
Można powiedzieć, że stanowisko RIO
może uderzyć nie tylko w powiat, ale również naszą gminę, bowiem część środków,
które powiat chciał przeznaczyć na udrażnianie rowów wzdłuż dróg powiatowych
bądź przepustów pod drogami nie będzie
mogła być nam przekazana na ten cel.
Mówimy tu o kwocie 45 tysięcy złotych,
która znacząco mogłaby wspomóc prace
Spółki Wodnej Raszyn. Na pewno nie
będzie to możliwe do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Administracyjny. Ale czy to
tenże uczyni to poprzez uchylenie stanowiska RIO? Można mieć tylko nadzieję,

bowiem pośrednio w identycznej sytuacji
stanęła Gmina Raszyn, która również
w swoim budżecie ma zarezerwowane
środki na wsparcie Spółki Wodnej. Czy
i to zakwestionuje Regionalna Izba Obrachunkowa? Zasadą jest, że kolegiaci RIO
nie kwestionują stanowiska swoich kolegów, choć – jak twierdził skarbnik Powiatu
– w innych wypadkach takie dotacje przeszły. W całkiem innym świetle stawia całą
sytuację informacja udzielona radnym
powiatowym na sesji, że RIO same mając
dylemat czy wolno samorządom dotować
tak Spółki Wodne, wolało odwołać się

do opinii Sądu Administracyjnego, aby
mieć jasne stanowisko czy taka praktyka
jest zgodna z prawem. Niestety, wyjaśnianie tej kwestii rozpoczęto od naszego
powiatu. To może oznaczać, że przy tempie postępowań sądowych, dotacje w tym
roku nie zasilą spółek. A dla nas mieszkańców skutkuje to mniejszą wydajnością
w zakresie usuwania zagrożeń zalań i podtopień. Jedno jest pewne, przy proceduralnych przepychankach przegrywa zawsze
obywatel.

przedstawicielki Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, że jest to jej autorski
dokument, okazał się on niemal żywcem
przepisany z uchwalonego w powiecie
rzeszowskim. Nawet szata graficzna była
lustrzanym odbiciem dokumentu z południa Polski. Co więcej nie był on konsultowany z organizacjami czy placówkami właściwymi do wypowiedzenia się
co do wartości dokumentu. A jest bardzo

ważne, ponieważ ich opinia może wnieść
do programu bardzo istotne treści, przede
wszystkim konfrontując go z prowadzonymi działaniami praktycznymi. Na mój
wniosek uchwałę zdjęto z porządku
obrad. Ma powstać nowa Program, już
nasz własny – pruszkowski. Wierzę, że nie
będzie on zawierał zakwestionowanych
rozwiązań.

Tak nie wolno!
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni
zdjęli z porządku obrad punkt dotyczący
uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pruszkowskim na lata 2012-2014.
Najpierw radny Przemysław Bryksa
(PiS) uznał za niedopuszczalne zawarcie
w nim zapisu, który za patologię uznawał ubóstwo. Jednak za największą wadę
dokumentu uznano, że mimo zapewnień

Proces szesnastu
Pod takim tytułem można do 15 maja
2 0 1 2 ro ku o g l ą d a ć w p r u s z ko w skim Muzeum Dulag 12, które mieści się w Pruszkowie przy ul. 3 Maja
8a, wystawę przygotowaną przez IPN.
Jej współorganizatorem jest Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe.
Wystawa upamiętnia pokazowy polityczny - stalinowski proces członków Polskiego Państwa Podziemnego w czerwcu
1945 roku w Moskwie. Warto wiedzieć,
że jego uczestnicy zostali aresztowani
właśnie w Pruszkowie. 28 marca Polacy
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mieli się spotkać w willi
przy ul. Pęcickiej 3 (obecnie
ul. Armii Krajowej) z gen.
I. Sierowem. Stawili się
m.in. delegat rządu i wicepremier na kraj Jan Stanisław Jankowski oraz ostatni
Komendant Główny AK,
pełniący funkcję Komendanta Głównego organizacji „NIE” gen.
Leopold Okulicki. W rzeczywistości
owa willa była lokalną siedzibą NKWD.
Pojmani zostali odstawieni na lotnisko
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Okęcie i odtransportowani do Moskwy.
Szczegóły: www.dulag121.pl
Stronę reaguje Piotr Iwicki
– radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

Święto Szkoły Podstawowej w Raszynie

Święto Szkoły Podstawowej
im. C. Godebskiego
w Raszynie
Każdego roku, w dniu 19 kwietnia,
w rocznicę Bitwy pod Raszynem i śmierci
naszego patrona poety Cypriana Godebskiego, nasza szkoła obchodzi Dzień
Święta Szkoły. W tym roku, podobnie
jak w latach poprzednich, złożyliśmy
kwiaty i zapaliliśmy znicze w miejscach
upamiętniających bitwę pod Raszynem
oraz na grobie patrona Szkoły Cypriana
Godebskiego na Warszawskich Powązkach. W uroczystościach, które odbyły się
przed południem na terenie szkoły, oprócz
uczniów i pracowników wzięli również

udział zaproszeni goście – wieloletni
przyjaciele naszej Szkoły. Trwającą przez
cały dzień uroczystość zakończył program
patriotyczny przygotowany pod kierunkiem p. Katarzyny Mączyńskiej i p. Ewy
Wijatkowskiej, który został zaprezentowany raszyńskiej społeczności wieczorem,
w kościele w Raszynie.

Konkurs „Raszyn jest
piękny – zapraszamy”
Naszą wieloletnią już tradycją stało się
organizowanie ogólnoszkolnych konkursów, których finały rozgrywają się właśnie
w Dniu Święta Szkoły. Celem tegorocznego konkursu, którego hasło przewodnie

brzmiało: „Raszyn jest piękny – zapraszamy”, było rozwijanie aktywności
poznawczej i zainteresowania historią,
współczesnością oraz środowiskiem przyrodniczym Raszyna i okolic. Do zadań
zespołów klasowych należało przygotowanie przewodnika po Raszynie w formie tradycyjnego albumu lub prezentacji
multimedialnej i zdobycie jak największej
wiedzy o nasze małej ojczyźnie. Do konkursu przystąpiły 23 klasy. W czasie eliminacji wstępnych, które miały miejsce
22 marca 2012 roku wyłoniono finalistów
– po sześć klas z poziomu I – III i IV – VI.
W trakcie finału uczestnicy wykazali się
ogromną wiedzą o Raszynie i pokazali,
że potrafią być dumni ze swojej miejscowości. Rywalizacja była bardzo zacięta.
W klasach młodszych konieczna była
nawet dogrywka. Oto wyniki konkursu:
Klasy I – III:
I – klasa 3b wych. Barbara Kowalska
II – III – kl.1f wych. Zofia Klimkowska
/3a wych. Jolanta Rola
IV – kl. 3f wych. Elżbieta Szwed
V – kl. 1a wych. Małgorzata Wrzesińska
VI – kl. 2g wych. Jolanta Mróz
Klasy IV – VI:
I – kl. 6d wych. Agnieszka Zgiep
II – kl. 5e wych. Katarzyna Mączyńska
III – kl. 4a wych. Izabela Grzegorzewska
IV – kl. 4c wych. Beata Murawska
V – kl. 4d wych. Mariola Wiewiór
VI – kl. 5b wych. Katarzyna Bilska
Wyróżnienie specjalne otrzymała klasa
6a wych. Joanna Jagiełło

Program artystyczny w szkole © z arch. szkoły

Rywalizacja była zacięta © z arch. szkoły

Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki hojności których nagrodziliśmy wszystkie klasy biorące udział
w finale. Są to: Wójt gminy Raszyn
– p. Andrzej Zaręba; Prezes Zarządu BS
w Raszynie – p. Grażyna Wodzińska,
Proboszcz parafii Św. Bartłomieja Apostoła – ks. Prałat Bartłomiej Kapałka;
Rada Rodziców, Dyrektor GOK – p. Elżbieta Kuczara; Dyrektor GOS – p. Katarzyna Klimaszewska, Lidia i Jacek Gromkowie – firma ELGROM; Agnieszka
Boczyńska – firma AGNES, Łukasz
Wiewiór – firma MAKSON, p. Marcin
Cwyl i Kamil Cwyl – firma Bracia Cwyl
EVERFRESH. Wspierając nasze działania udowodniliście Państwo, że bliska
jest Wam troska o wszechstronny rozwój
raszyńskich dzieci, że jesteście naszymi
sojusznikami w osiąganiu wspólnego celu
wychowawczego.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
oraz organizatorzy konkursu
Danuta Skonecka i Katarzyna Bilska
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Kultura

Koncert
jak rekolekcje
Dzień przed Niedzielą Palmową wystąpił w Rybiu najsłynniejszy polski Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca – Mazowsze.
Z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej zaśpiewał chór, który każdą frazą
udowadniał, że muzyka pasyjna, wielkopostna w pięknej instrumentacji i aranżacji może konkurować z kolędami. Znakomite nagłośnienie i wyborne oświetlenie
sprawiało, że muzyczne niuanse docierały do nas klarownie, a piękno strojów
śpiewaczek i śpiewaków zapierało dech.
Koncert bardzo trafnie podzielono na części: Wielkość i dobroć Boga; Wizja Syna
Człowieczego; Proroctwo przybycia Zbawiciela; Zapowiedź męki i zmartwychwstania; Śmierć Jezusa; Zmartwychwstanie Jezusa. Między nimi, jako interludia,
pojawiały się czytania z Pisma Świętego
(lektor – Krzysztof Morawski), stanowiąc wraz z muzyką piękną i przejmującą formę. Trudno wyróżnić którąkolwiek z interpretacji, bowiem zarówno
„Ogrodzie oliwny” jak i „Krzyżu Święty”
podobnie jak „Ludu mój ludu” zachwyciły głębią wyrazu, jednością ważkich
strof i jakością aranżacji. Koncert wprawnie prowadził od dyrygenckiego pulpitu

Mazowsze © A.Pluta

Bogusław Kręgielewski, który zarówno
z liturgicznych pieśni jak i znanych kompozycji muzyki poważnej (m.in. piękne
„Panis Angelicus” Cesara Franca i Mozartowskie „Ave Verum Corpus”) wydobywał zawarte w nich piękno. Przyznam
się, że dla mnie ten koncert był wielkim
odkryciem potencjału zespołu Mazowsze. Obawiałem się, że wyzuty z oprawy
tanecznej utraci na swojej sile. Nic z tych
rzeczy! Potęga brzmienia i artystyczny
kunszt pokazały, że nie przez przypadek są wizytówką kultury naszego kraju.
Marcowy koncert był też pięknym przykładem współpracy samorządów. Zorganizował go Wójt Gminy Raszyn wraz

z Starostą Pruszkowskim przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury. Nic
więc dziwnego, że piękne kosze kwiatów artystom wręczyli po występie wójt
- Andrzej Zaręba oraz członek zarządu
powiatu – pan Edward Walczak. Być
może Mazowsze zaśpiewa dla nas zimą
kolędy. I świetnie, bowiem wielki aplauz
publiczności szczelnie wypełniającej tego
wieczoru kościół w Rybiu pokazał, że
warto robić koncerty jak ten. A najlepszą jego recenzją były słowa Księdza Prałata Bartłomieja Kapałko: – Taki koncert
to więcej niż rekolekcje.
Piotr Iwicki

„Kobieta” po raz piąty w Raszynie
6 marca 2012 w Galerii
Wystaw Artystycznych przy
Gminnej Bibliotece Publicznej
w Raszynie odbył się wernisaż, cyklicznie organizowanej
przez GOK, V Ogólnopolskiej
Wystawy pt. „KOBIETA”,
pod patronatem Wójta gminy
Raszyn – Pana Andrzeja
Zaręby. W jubileuszowej

wystawie 47 autorów przedstawiało kobietę poprzez
malarstwo, rysunek, grafikę,
fotografię, rękodzieło i inne
techniki wyrazu plastycznego. Otwierając uroczystość
Dyrektor GOK w Raszynie –
Pani Elżbieta Kuczara, przytaczając słowa Pierre de Brantôme’a – „Świat bez kobiet

© A.Pluta
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byłby jak ogród bez kwiatów”
oraz Wilhelma von Humboldt’a –„Dusza kobiety jest
jak toń wody: najlżejszy ruch
– a kręgi fal wprawiają w ruch
całą powierzchnię” unaoczniła niezwykłą rolę kobiet
w świecie. O historii powstania wystawy „KOBIETA” opowiedziała jej pomysłodawczyni
Pani Jolanta Walentyna Sobolewska – obecnie Dyrektor
GOK w Lesznowoli. Zbiórką
eksponatów na wystawę i jej
aranżacją zajęły się Swietłana
Żarczyńska i Anna Gregorczyk z filii GOK w Falentach,
natomiast Anna Pluta z GOK
Raszyn wykonała ogrom prac
„technicznych” – katalog
wystawy, certyfikaty uczestnictwa, dokumentację fotograficzną. Wystawa po raz
kolejny odniosła ogromny sukces, uczestniczyło w niej ok.
120 osób. Wernisaż uświetnił
koncert Studia Piosenki z Filii
GOK w Falentach w składzie:

Ewa Korporowicz, Swietłana
Żarczyńska, Izabela Makarska,
które zaśpiewały piękne, melodyjne piosenki z repertuaru
Anny Jantar oraz Ireny Jarockiej. Jerzy Łysik zaprezentował
zabawny skecz o nietrzeźwym
mężu wracającym z połamanymi goździkiem do domu
po świętowaniu Dnia Kobiet
w gronie panów, zaśpiewał też
piosenkę Jerzego Połomskiego
pt.„Bo z dziewczynami”.
Publiczność bawiła się świetnie, gorąco oklaskując zespół.
Koncert prowadziła Izabela
Makarska a oprawę muzyczną
przygotował Piotr Piskorz.
Autorzy prac, którzy po
raz pierwszy zgłosili swoje
prace na naszą wystawę,
byli zachwyceni przebiegiem
imprezy, mówiąc, że nigdy
nie byli na tak świetnym
wernisażu.
W imieniu organizatorów:
Izabela Makarska
i Swietłana Żarczyńska.

GOK

Gmina Raszyn powitała wiosnę w Falentach…
Już po raz drugi w Filii GOK-u w Falentach powitano wiosnę, organizując
24 marca Festiwal p. n. „Wiosna, wiosna ach to ty”. Ta sympatyczna impreza
została podzielona na dwie części: pierwszą część przygotowały dzieci pod kierunkiem instruktorów, w drugiej części
– adresowanej do dorosłych, wystąpili
zawodowi artyści. Festiwalową prezentację zapoczątkowała dziecięca grupa tańca
nowoczesnego pod kierunkiem Łukasza
Trochiniaka impresję pt. „Powitanie wiosny”. Następnie młodzieżowy teatr „Bez
bladego pojęcia”, prowadzony przez Edytę
Pengryn przedstawił inscenizację pt. „Ekobajka z krainy Smerfów”. Po wspaniałych
występach nasi młodzi artyści otrzymali
upominki i wzmocnili kondycję, przygotowanym przez opiekunów poczęstunkiem.

Atrakcją wieczoru był koncert w wykonaniu kwartetu wokalno – instrumentalnego „Rex Gloriae” w składzie: Dorota
Filipczak – mezzosopran, Andrzej Kozłowski – bas, Paweł Filipczak – instrumenty
klawiszowe, Tomasz Kirszling – trąbka.
Licznie zgromadzona publiczność miała
okazję wysłuchać kompozycji m.in. Charpentiera, Chopina, Albioniego, Handla,
Mozarta, Vivaldiego. Dominowała tematyka sakralna, sugestywnie wprowadzająca zebranych w atmosferę zbliżających
się Świąt Wielkanocnych. Kontemplowano także wiosnę i budzącą się do życia
przyrodę w muzycznej refleksji Vivaldiego
i innych kompozytorów. Każdy utwór ciekawym komentarzem poprzedzała – Zyta
Stąpel (przewodnicząca Klubu Seniora
„Brzoza” w Falentach), przedstawiając

Wystawa Wielkanocna

© Anna Pluta

lokalnego środowiska. Pomocą przy organizacji konkursu pracownikom GOK-u służyli nauczyciele, siostry zakonne, księża
oraz pracownicy Urzędu Gminy. Konkurs po raz jedenasty zorganizowany
został przy inspirującej pomocy Pani
Urszuli Zawilińskiej. Wzięli w nim udział
uczniowie raszyńskich szkół, przedszkoli,

RASZYŃSKIE TALENTY

wszystkie konkursowe prezentacje były
na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie, dlatego dokonanie wyboru najlepszych stanowiło nie lada wyzwanie. Do
eliminacji powiatowych zakwalifikowało
się 9 osób (nazwiska w „Raszyniaczku”).
	Zuzia Bilska została laureatką pierwszego miejsca w powiecie i reprezentowała Powiat Pruszków w ostatnim etapie
Konkursu. Zuzia Kąkol zdobyła trzecie
miejsce, a Zuzia Kaczmarek – wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy. Uroczyste zakończenie eliminacji gminnych
odbyło się 27 marca w Sali Widowiskowej
GOK-u w Urzędzie Gminy. Laureaci mieli
okazję zaprezentować się na scenie przed
publicznością. Zuzia Bilska uświetniła

Konkurs Recytatorski „WARSZAWSKA
SYRENKA” od lat cieszy się dużą popularnością, stanowiąc zachętę do tworzenia, czytania i prezentacji poezji wśród
dzieci i młodzieży. A nade wszystko
kształci wrażliwość na piękno słowa.
W tegorocznej edycji wzięło udział 70
uczestników – uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z naszej gminy.
Jury w składzie: Elżbieta Zatyka- przewodnicząca, Krystyna Lipińska, Elżbieta
Kuczara w dniu 9 marca dokonało przeglądu i oceny recytacji. W opinii jury

Elżbieta Kuczara

Ozdoby Świątecznego Stołu

Raszyńskie palmy tradycyjnie uświetniły procesję Niedzieli Palmowej, w której licznie wzięli udział mieszkańcy naszej
gminy. Podczas Mszy św. w raszyńskim
Kościele Wójt Gminy Raszyn Andrzej
Zaręba, dziękując uczestnikom konkursu,
podkreślił jego rolę nie tylko w kultywowaniu tradycji, ale także w integrowaniu

XXXVI KONKURS RECYTATORSKI
„WARSZAWSKA SYRENKA”

zwłaszcza dużo informacji o jego autorze. Miłą niespodzianką dla widowni były
prezenty – pisanki, jedne czekoladowe,
inne wykonane ręcznie, róznymi technikami przez grupę hobbystyczną „Robótki
ręczne”, pod kierunkiem pani Zyty. Dopełnie festiwalowych atrakcji stanowiły jeszcze inne wystawy towarzyszące opisane
poniżej.

raszyńscy seniorzy oraz indywidualni
wykonawcy. Komisja konkursowa w składzie: Grażyna Dąbek – przewodnicząca,
Barbara Zarychta, Agnieszka Klusiewicz
dokonała niezwykle trudnej oceny kilkudziesięciu palm, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz 31 wyróżnień.
(Lista w „Raszyniaczku”).

Na początku kwietnia Galerię Wystaw
Artystycznych Biblioteki Publicznej
w Raszynie ozdobiły wielobarwne
kompozycje, związane ze świętami
wielkanocnymi. Wystawę przygotowali
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury
w Raszynie, dbając o kultywowanie polskiej tradycji ludowej. Wystawa składała się z trzech części: pierwszą stanowiły raszyńskie palmy, drugą – ozdoby
świątecznego stołu, trzecią – pisanki
wielkanocne.

Raszyńskie Palmy

© Piotr Piskorz

Drugą część opisywanej wystawy stanowiły ozdoby świątecznego stołu. Najlepsi
eksperci w tym względzie w naszej gminie
to bez wątpienia członkowie grupy hobbystycznej „Robótki Ręczne” z Falent.
Oprócz oryginalnie zdobionych jajek,
na wystawie można było podziwiać artystycznie wykonane, „wyszywane” obrazy
pani Zofii Janiszewskiej oraz piękne hafty
i szydełkowe „drobiazgi” ze zbiorów pani
Zyty Stąpel. W trzeciej części eksponowano pisanki, wykonane przez dzieci
(patrz: „Raszyniaczek”).
Elżbieta Kuczara

© Piotr Iwicki

galę piękną grą na pianinie. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
i Wicewójt Marzena Lechańska. Organizatorem Eliminacji Gminnych i Gali konkursowej był Gminny Ośrodek Kultury
w Raszynie
Elżbieta Kuczara
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BIBLIOTEKA

„Rozgrzewka przed Euro 2012” w Bibliotece

W ramach ogólnoeuropejskiego Tygodnia z Internetem, który w tym roku przypadał między 26 a 31 marca,
przeprowadziliśmy w Bibliotece specjalny multimedialny
quiz „Rozgrzewka przed
Euro 2012”. Quiz odbył się
w środę 28.03.2012 w godzinach 14:00-15:00 w naszej
Czytelni. Zawodnikami byli
uczniowie klasy VI D Szkoły
Podstawowej w Raszynie
wraz ze swoją wychowawczynią panią Agnieszką Zgiep,
nauczycielem wychowania
fizycznego, która znakomicie

przygotowała klasę do gr y.
Uczniowie podzieleni na dwie
drużyny wyłoniły spośród siebie liderów – Kacpra Kępa
i Bartka Janusz. Drużynom
pomagały bibliotekarki:
Agnieszka Łuczak i Krystyna
Zawadzka, zabawę poprowadziła dyrektor biblioteki.
Quiz nie był łatwy – wymagał sporej wiedzy historycznej dotyczącej futbolu oraz
refleksu i umiejętności szybkiego wyszukiwania informacji w Internecie. Obie drużyny walczyły w duchu fair
play i spisały się doskonale!
Niewielką ilością punktów
zwyciężyła drużyna Kacpra.
Zabawa była przednia i wszyscy, zarówno uczestnicy, jak
i prowadzący dowiedzieli się
wiele na temat historii piłki
nożnej. Uczniowie otrzymali
drobne upominki sportowe

Spotkanie autorskie Ewy Nowak
z uczniami raszyńskiego Gimnazjum
18 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie pisarki Ewy
Nowak z młodzieżą Gimnazjum Nr 1 w Raszynie. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą
Biblioteki Publicznej i Biblioteki Szkolnej Gimnazjum
reprezentowanej przez panią
Ludmiłę Jaworską-Pieszkę. Na
spotkaniu autorka poczytnych
powieści młodzieżowych zdradziła tajniki swojego warsztatu
oraz odpowiedziała na szereg
pytań: co czytuje pisarz?, czy
to prawda, że każdy może
zostać pisarzem?, skąd brać
pomysły i skąd wiedzieć, które
są dobre?, czy wenę można

jakoś zdobyć?, kiedy pracować
twórczo – rano, wieczorem,
tylko w czwartki, czy raczej
podczas wakacji?, czy twórca
miewa kryzysy, jak często i jak
sobie z nimi radzi?, co zrobić,
gdy powieść jest już napisana?,
na jakim etapie pracy pojawia
się tytuł?, dla kogo się pisze,
czyli czy należy myśleć o przyszłym czytelniku? Według
założenia Ewy Nowak w spotkaniach uczestniczy zawsze
co najmniej jeden przyszły
artysta - wierzymy, że osobiste zetknięcie się z pisarką ułatwi mu wybór przyszłej drogi
życiowej. Fotorelacja na stronie internetowej.
GBP

Spotkanie z p. Ewą Nowak © arch. GBT
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Wspólne zajęcia

oraz książkę o rekordach
olimpijskich, przypominającą
o innym ważnym tegorocznym
turnieju sportowym – igrzyskach w Londynie. Fotorelację z wydarzenia można
obejrzeć na www.bibliotekaraszyn.pl. Wszystkim uczniom
klasy VI D, którzy wzięli
udział w quizie poświęcając

czas wolny po lekcjach, pani
Agnieszce Zgiep za świetną
koordynację akcji, dyrekcji
Szkoły oraz rodzicom, którzy
wyrazili zgodę na uczestnictwo dzieci w zabawie serdecznie dziękujemy i gratulujemy!
Pracownicy GBP

Sport

Sekcja pływacka PLUUM

„Zaklep boisko”

Sekcja pływacka PLUUM
nawiązała współpracę sponsoringową z partnerem
zewnętrznym. W zamian za
użyczenie logo firmy PLUUM,
pozyskano dodatkowe środki
wykorzystane na zakup strojów sportowych dla młodych
pływaków. Gminny Ośrodek Sportu zaprosił też do

Innowatorski program rezerwacji boisk piłkarskich przez
Internet.
Gmina Raszyn, jako pierwsza w Polsce skorzystała
z fachowego oraz innowacyjnego programu służącego
do rezerwacji boisk piłkarskich. Pozwoli on na efektywne wykorzystywanie jednego z Orlików, bądź Wronika,
poprzez rezerwację na stronie
www.zaklep-boisko.pl.
Twórcą tego systemu jest
mieszkaniec Raszyna, Jacek
Szek. Zaletą tej metody dokonywania rezerwacji jest intuicyjność, czytelność i prostota obsługi. Rola Gminnego

współpracy wybitnego trenera, który obecnie pracuje
z reprezentacją juniorską Polski w Warszawie oraz reprezentacją juniorską Hiszpanii
w Madrycie. Pierwsze efekty
pracy szkoleniowca w Raszynie są już widoczne, a wyniki
sekcji pływackiej napawają
optymizmem.

Ośrodka Sportu ograniczy się
jedynie do kontroli harmonogramu oraz ewentualnych
zmian rezerwacji, w przypadku, np. konieczności konserwacji boisk. Jako GOS planujemy wdrożyć powyższą
aplikację, czyniąc ją oficjalną
metodą rezerwacji.
Gminny Ośrodek Sportu
w Raszynie stawia sobie jako
priorytet, podpisanie tego projektu, jako pierwsza placówka
w Polsce. Następnymi, oczekującymi w kolejce do podpisania podobnej umowy są
gminy: Lesznowola, Michałowice, Piaseczno oraz Ursus.

Gminny Ośrodek Sportu
na Facebooku
Tak walczono © M. Dąbkowski

24 marca hala sportowa
Szkoły Podstawowej w Raszynie stała się areną Dziecięcego
Festiwalu Karate, w której
wystąpili najmłodsi miłośnicy
tej szlachetnej dyscypliny
sportu, trenujący pod czujnym okiem Jacka i Krzysztofa Chałupków. Otwarcia
imprezy dokonała dyrektor
GOS-u Pani Katarzyna Klimaszewska. Emocje dawkowane były stopniowo. Pokazy
rozpoczęli najmłodsi, kontynuowały je starsze roczniki,
a zakończyli trenerzy, którzy
zaprosili do udziału także
rodziców młodych karateków.

Dech w piersiach zapierało
rozbicie młotem kamiennej płyty na brzuchu trenera
Chałupki, która rozleciała się
na kawałki bez narażania na
szwank wysportowanego ciała
doświadczonego karateki.
Całość zakończył turniej mini
karate, którego uczestnicy
zostali udekorowani medalami
oraz nagrodzeni słodkościami
ufundowanymi przez sponsorów. Festiwal karate staje się
tradycją. Już teraz możemy
Państwa zaprosić na kolejne
widowiska z udziałem młodych następców Bruce’a Lee.
Maciej Dąbkowski i Rafał Ulewicz

Na Facebooku, najpopularniejszym obecnie na świecie portalu społecznościowym nie mogło zabraknąć
Gminnego Ośrodka Sportu
w Raszynie. Dzięki temu
informacje o naszych imprezach będą, dosłownie, na
wyciągnięcie ręki. Szczególnie
liczymy na młodzież z podstawówek i gimnazjum.
Dzięki fejsbukowemu narzędziu
„komentarze”,
można wyrażać
opinie, zgłaszać
własne pomysły
na imprezy sportowe w gminie
oraz umawiać się

na wspólną grę w kosza, czy
piłkę nożną na jednym z Orlików lub Wroniku. Zdjęcia ze
sportowej aktywności, jednym
kliknięciem można zamieścić na fejsbukowej „tablicy”GOS-u. Wystarczy kliknąć
„Lubię to”. Do zobaczenia
na Facebooku.
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RASZYNIACZEK
Dzień dobry!

W marcu i kwietniu dzieci z naszej gminy miały
okazję uczestniczyć w kilku ciekawych konkursach:
dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych
o tematyce pożarniczej, w eliminacjach gminnych
XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, w gminnych konkursach: „Palmy Raszyńskie
2012” oraz w konkursie na „Pisankę Wielkanocną”.
W „pisankowym” konkursie, który zorganizował
Gminny Ośrodek Kultury wespół z Niepublicznym
Przedszkolem ZEBRA wzięło udział około 100 (!)
przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli oraz klas
0 z terenu naszej gminy. Wszyscy mali wspaniali
artyści otrzymali dyplomy i upominki (w gronie
sponsorów Wójt Gminy Raszyn, p. Łukasz Radzki
i Firma Elgrom), a ich prace można było podziwiać
do 23 kwietnia na Wystawie w raszyńskiej bibliotece. Serdecznie gratuluję. Niezwykłe parce przedszkolaków o tematyce wiosennej i inne konkursowe wieści przekażę w następnym numerze „KR”
Pozdrawiam Raszyniaczek.

XI Gminny Konkurs - Raszyńskie Palmy Wielkanocne 2012 (Organizator - GOK, Urząd Gminy Raszyn)
I –sze miejsca: • Przedszkole Nr 2 w Raszynie, gr. IV, gr. V • Niepubliczne Przedszkole „Pociecha” w Rybiu
• Szkoła Podstawowa w Sękocinie, kl. VI – Magdalena Stachowska, Zuzanna Jagodzińska, Urszula Osmólska,
Katarzyna Królikowska, Karolina Pudełko • Szkoła Podstawowa w Ładach, kl. Ib, 0b • Szkoła Podstawowa
w Raszynie, kl. II e pod kier. Pani Małgorzaty Błaszczuk; kl. II g pod kier. Pani Bożeny Ciesielskiej; kl. I g pod
kier. Pani Teresy Modzelewskiej • Koło Plastyczne z Gimnazjum Nr 1 w Raszynie • Klub Seniora Rybie
• Osoby indywidualne: Filip Belczyk • Osoby indywidualne: Mikołaj Makowski, Maciej Tolak

Laureaci XXXV edycji Konkursu
Recytatorskiego „ Warszawska Syrenka”

ELIMINACJE GMINNE (Organizator - GOK)
w kategorii klas O – III:
I miejsce – Zuzanna Bilska - kl. III F, SP Raszyn
II miejsce – Zuzanna Kąkol – kl. III B, SP Łady
II miejsce – Agata Gronek – kl. II F, SP Raszyn
III miejsce – Zuzanna Kaczmarek - kl. II, SP Sękocin
III miejsce – Jakub Ziółkowski – kl. III D, SP Raszyn
w kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Aleksandra Mizerska – kl. V B, SP Łady
II miejsce – Natalia Osińska – kl. VC, SP Raszyn
II miejsce – Zofia Rokicka – kl. IV E, SP Raszyn
III miejsce – Karol Bujanowicz – kl. VI B, SP Raszyn
III miejsce – Hanna Kasprzak – kl. VI C, SP Raszyn
w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Katarzyna Krawczyk – kl. I E, Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

Laureaci Konkursu „ 20 LAT PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ – JAK NAS WIDZĄ
TAK NAS MALUJĄ”
(Organizator - Urząd Gminy Raszyn)
Grupa I młodsza (5-8 lat)
I miejsce – Kajetan Szymczyk, kl. II, SP Raszyn
II miejsce – Gabriela Arak, kl. I, SP Raszyn
III miejsce – Michał Radoliński, kl. 0, SP Sękocin
Grupa II średnia (9-12 lat)
I miejsce – Aleksandra Matulka, kl. II, SP Sękocin
II miejsce – Karol Błochowicz, kl. II, SP Sękocin
III miejsce – Aleksandra Pudełko, kl. IV, SP Sękocin
Grupa III starsza (13-16 lat)
I miejsce – Kinga Morawska, kl. IIIa, Gimnazjum
II miejsce – Karolina Olkowska, kl. VIb, SP Łady
III miejsce – Angelika Dana, kl. Ib, Gimnazjum

Eliminacje Gminne XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
„ 20 lat państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą tak nas malują”

Kajetan Szymczyk, I miejsce, kl. II SP Raszyn

Aleksandra Matulka, I miejsce, kl. II SP Sękocin

Kinga Morawska, I miejsce, kl. IIIa, Gimnazjum w Raszynie

Wystawa prac z konkursu na Pisankę Wielkanocną

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

