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Nagroda odebrana z rąk Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej

Wielki festyn

Festyn Rodzinny Raszyn Dzieciom

Spełniajmy dziecięce marzenia!

Hasło festynu wywiedliśmy ze słów znakomitego pedagoga Janusza Korczaka, który
mówiąc „Marzenie jest programem życia”,
w prosty sposób sformułował wychowawcze
przesłanie stawiania sobie marzeń i traktowania ich jak życiowe cele. Włączyliśmy się
w to zadanie 3 czerwca dając radość i spełniając, z okazji Dnia Dziecka, choć część
marzeń najmłodszych uczestników festynu
przygotowanego przez Gminny Ośrodek
Kultury na placu przed Urzędem Gminy
w Raszynie. Patronem imprezy był Wójt
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, pomagali
pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Sportu i Świetlicy Środowiskowej w Rybiu a sponsorami byli wspierający lokalną społeczność: BS w Raszynie,
EKO RASZYN, Firmy: „Elgrom” pp. Lidii
i Jacka Gromków, „Bracia Cwyl” i „Hetman”. Wspierała nas też p. Beata Adamiak
– pełnomocnik wójta ds. profilaktyki uzależnień. Przez kilka godzin, po otwarciu
festynu przez wójta, na scenie występowali
młodzi artyści. Zaprezentowały się:
Szkoła Podstawowa w Ładach
– występ grupy tanecznej pod kier.
M. Guźkowskiej – Nurkiewicz
Szkoła Podstawowa w Raszynie
– program w wykonaniu dzieci ze świetlicy
szkolnej pod kier. K. Kulickiej i M. Pawelec
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Przedszkole Nr 2 w Raszynie
– występ grupy „PUCHATKI” pod kier.
A. Małeckiej i grupy „ PSZCZÓŁKI” pod
kier. D. Fituch i M. Walczak
Przedszkole „Pod Topolą” w Raszynie
– program grupy IV integracyjnej pod kier.
B. Jeromin i grupy VI pod kier. I. Hansen,
B. Jeromin i A. Baśkiewicz
Przedszkole w Falentach
– Krasnale, Zuchy i Starszaki w programie
„Wesoło i Ludowo”
Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie
– prezentacje gry na instrumentach klawiszowych i pokaz taneczny.
Widzowie owacyjnie oklaskiwali
występy, a wykonawcy otrzymywali miłe
upominki. Umiejętności uczestników
warsztatów bębniarskich przedstawił
Szymon Wróblewski, a p. Kasia Komoszewska opowiadała o działającym przy
GOK-u Klubie Twórczych Rodziców. Opiekunowie zwierząt z Fundacji „Pod Psim
Azylem” pokazali tresurę swoich pupili,
a wolontariuszki Magda i Kinga ciekawie
opowiadały o „szkole dla piesków”. Piraci
– animatorzy, pod kierunkiem p. Lidii
Sycz, rozgrywali zabawne scenki z pirackiego życia. Na zakończenie wystąpił,
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prowadzony przez Piotra Kostrzewę,
rewelacyjny, młodzieżowy zespół instrumentalny „Szymanowski Big Band”, któremu towarzyszyły młode artystki ze Studia Piosenki przy Świetlicy Środowiskowej
na Rybiu (instruktor – Paweł Wiśniewski).
Konferansjerzy: Elżbieta Kuczara i Piotr
Iwicki zapraszali dzieci do korzystania
także z innych atrakcji: zabawek pneumatycznych, eurobunge, basenu z piłeczkami,
malowania twarzy oraz udziału w konkursach plastycznych. Strażacy z OSP Raszyn
i OSP Dawidy pokazywali wozy strażackie.
Nad bezpieczeństwem i zdrowiem zebranych czuwali raszyńscy policjanci i pracownicy Ośrodka Zdrowia.
Festyn na rynku, a nie jak dotychczas
na stadionie, okazał się dobrym pomysłem – mówi Wójt Andrzej Zaręba. To było
takie pospolite ruszenie, a tłumy na Festynie i ciepłe słowa od uczestników, to najlepsza nagroda dla nas za pracę tego dnia
od świtu do nocy – dodaje pomysłodawca
Festynu na rynku Piotr Iwicki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
Festynu, a zwłaszcza dzieciom, rodzicom
i nauczycielom. Zapraszamy na następny,
który także będzie spełniał dziecięce
marzenia.
Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Edukacja

Raszyński „Samorząd na 6”
– wywiad z Wicewójt Marzeną Lechańską
4 czerwca 2012 r., z rąk Krystyny Szumilas – Minister Edukacji Narodowej,
wspólnie z Wójtem Andrzejem Zarębą
odebrała Pani nagrodę „Samorząd na 6”.
Jak ocenia Pani to wyróżnienie?
Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego
samorządu, wskazuje bowiem na bardzo
dobrą realizację zadań oświatowych postawionych przed Gminą Raszyn. Kiedy odebrałam telefon z informacją o tym wydarzeniu z Departamentu Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej byłam
mile zaskoczona. Ani my, ani podległe placówki nie ubiegaliśmy się o ten tytuł.
Jest Pani pierwszym w historii raszyńskiego samorządu zastępcą wójta, który
ma tak bogate doświadczenie w sprawach oświatowych. Czy pomaga to w pełnieniu obecnej funkcji?
Z oświatą jestem zawodowo powiązana
od 1987 r, kiedy to rozpoczęłam pracę
w Szkole Podstawowej w Raszynie. Potem
pracowałam w naszym gimnazjum, gdzie
przez pewien czas pełniłam obowiązki
dyrektora, a następnie w szkole ponadgimnazjalnej w Warszawie. Zdobyłam
dużą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Bardzo dobrze znam raszyńskie szkoły,
kadrę pedagogiczną, sukcesy i trudności
z jakimi zmagają się te placówki. To bogate
doświadczenie pozwoliło mi na podjęcie,
wspólnie z dyrektorami i pracownikami
placówek, wielu działań służących doskonaleniu efektów pracy szkół.
Co Pani zdaniem wpłynęło na otrzymanie
ministerialnej nagrody „Samorząd na 6” ?

Od początku tej kadencji, razem z Panem
Wójtem Andrzejem Zarębą odpowiadaliśmy na zgłaszane przez dyrektorów,
nauczycieli, rodziców i uczniów prośby
i propozycje, podejmując szereg działań
wspierających ich pracę. Spotykaliśmy się
z nimi, zarówno w Urzędzie Gminy jak
i w placówkach. Lepiej je poznając mogliśmy podejmować skuteczniejsze działania. Uważam, że wszystko co wiąże się
z wychowaniem i kształceniem młodego
pokolenia jest niezwykle ważne i nie może
odbywać się przy okazji. Myślę, że nadanie tej sferze działań samorządowych
wysokiego prestiżu z pewnością podniesie
jeszcze wyżej poziom naszej oświaty. Bardzo istotne jest konstruktywne współdziałanie z Radą Gminy, która wspiera nas
we wszystkich działaniach oświatowych.
Od dwóch lat rodzice mają możliwość
wyboru – mogą swojego sześciolatka
posłać do klasy 0 lub I. Jaką sytuację
mamy w naszej gminie?
Nasze szkoły podstawowe są dobrze
przygotowane do przyjęcia sześciolatków
do kl. I. Potwierdzeniem tego jest bardzo pozytywna opinia pokontrolna Pani
Wizytator Elżbiety Bąkowskiej – pracownika Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Warszawie. Sale lekcyjne są wzorowo
przystosowane do potrzeb najmłodszych uczniów. Wydzielenie w każdej
z nich strefy edukacyjnej i rekreacyjnej
odpowiada potrzebom małych dzieci.
Bardzo dobrze zagospodarowane są
bezpieczne place zabaw przy szkołach. Placówki zapewniają też dzieciom

Wicewójt Gminy Raszyn Marzena Lechańska © M. Kaiper

interesujące zajęcia pozalekcyjne, które
wspomagają ich rozwój oraz pozwalają ciekawie spędzać czas po lekcjach,
w oczekiwaniu na rodziców. W dalszym
ciągu, przy wsparciu samorządu gminnego, szkoły pozyskują z Unii Europejskiej środki na budowę placów zabaw
i wyposażenie świetlic, np. poprzez program „Radosna szkoła” a także na indywidualizowanie kształcenia najmłodszych.
Nie ma się co dziwić, że wielu rodziców
zdecydowało się posłać swoje 6-latki
do kl.I. Nie bez znaczenia jest bardzo
dobra praca przedszkoli i ich współpraca
ze szkołami, rzetelne ocenianie dojrzałości szkolnej przedszkolaków. W efekcie
w naszej gminie co drugi sześciolatek jest
uczniem klasy I. Takie decyzje rodziców
wskazują na bardzo pozytywne ocenianie
poziomu pracy naszych gminnych szkół.
Nie tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale i oni pozytywnie oceniają nasze
poczynania.
Gratuluję nagrody „Samorząd na 6”
Dziękuję.
Rozmawiała Małgorzata Kaiper

Szanowni Państwo!
Rok szkolny 2011/12 dobiegł końca. Życząc udanych wakacji serdecznie
dziękuję dyrektorom, całemu gronu pedagogicznemu raszyńskich szkół
i przedszkoli oraz ich wychowankom, za ciężką, ale niezwykle owocną pracę.
Jej wyrazem są Wasze wspaniałe osiągnięcia i sukcesy, które z pewnością,
po zasłużonym, wakacyjnym wypoczynku, będziecie kontynuować w przyszłym roku.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
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Wydarzenia

RASZYŃSKIE WAKACJE
PÓŁKOLONIE:
Pierwsze dwa tygodnie lipca:
• Świetlica Środowiskowa w Rybiu ul. Spokojna 23
• Szkoła Podstawowa w Raszynie
• Szkoła Podstawowa w Ładach

KOLONIE I OBOZY:
• Kolonie w Sarbinowie koło Koszalina
1 turnus: 18-31.07.2012 | 2 turnus: 1-17.08.2012

Lato w GOK

• Obozy organizowane przez kluby sportowe:
• UKS Łady – obóz dla zawodników klubu - Ośrodek Wypoczynkowy „Maćkowice” w Długopolu Zdroju – lipiec 2012
• KS Raszyn – obóz dla zawodników klubu – Hotel Colloseum
w Olecku:
1 turnus: 11-21.07.2012 | 2 turnus 11-21.08.2012
• KS Raszyn – obóz dla ok. 120 osób – Hotel Colloseum w Olecku:
1 turnus: 11-21.07.2012 | 2 turnus 11-21.08.2012

• Kolonie w Piwnicznej Zdroju – 17-28.08.2012

Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia w formie półkolonii dla
dzieci z terenu gminy. Tym razem będą miały one miejsce od 20 do 31 sierpnia,
w godzinach od 10 do 15. Organizatorzy planują wyjazdy m.in. do Centrum Nauki
„Kopernik”, ZOO, ośrodka edukacyjnego IBL, Gravitana, wycieczkę w nieznane
i na basen. Odbędą się też seanse filmowe, zajęcia plastyczne i sportowe. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji i znakomitej zabawy. Odpłatność za 2 tygodnie wynosi 160
złotych, cena obejmuje drugie śniadanie. Pozostałe koszty ponosi GOK. Oferta adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, liczba miejsc ograniczona. Informacje
i zapisy: tel. 22 720 09 87 oraz w siedzibie GOK, ul. Poniatowskiego 20.

„Cały Powiat czyta dzieciom”

Ci dorośli czytają dzieciom © A. Pluta

Czytała pani Starosta, czytał pan Wójt…
W czasach szalonego tempa rozwoju technicznego, globalizacji i tworzenia społeczeństwa informacyjnego, ważna jest troska o to, aby, jak apelował Jan Paweł II,
człowiek„ (…) umiał bardziej i pełniej
być człowiekiem”, aby w wychowaniu
rozwijać, zgodnie ze zdaniem Herberta
Reada, zarówno „skrzydło intelektu” jak
i „skrzydło uczuć i wyobraźni”, by dzięki
temu człowiek „nie był rozdarty i okaleczony jak ptak, któremu podcięto jedno
skrzydło”. Trosce o zrównoważony rozwój sprzyja wprowadzanie najmłodszych
w dzieła najlepszej literatury. Głośne
czytanie dzieciom czyni wiele dobrego
przyzwyczajając je do kontaktu z książką,
ucząc prawidłowej wymowy, intonacji oraz interpretacji tekstu, rozwijając
wyobraźnię i rozwijając społecznie.
Wszystkie wymienione wartości
wskazywali dorośli uczestnicy niecodziennego spotkania, które odbyło się
22 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Wieńczyło ono Gminny
Konkurs Głośnego Czytania, przeprowadzony w ramach akcji „Cały Powiat czyta
Dzieciom”, zainicjowanej przez Starostę
Powiatu Pruszkowskiego panią Elżbietę
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Smolińską. Beneficjentami projektu
realizowanego przez GOK i GBP, wespół
ze Starostwem Powiatowym, byli uczniowie raszyńskich szkół podstawowych oraz
Gimnazjum. Finalistami gminnego etapu
konkursu zostali kolejno: Piotr Porada
z kl. VI SP w Sękocinie, Maria Kluczyńska z kl. V SP w Ładach oraz Luiza
Olkowska, z Gimnazjum w Raszynie.
Dyplomy i nagrody wręczyli laureatom
Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska
i Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.
W dalszej części spotkania zaproszeni goście: Starosta Elżbieta Smolińska, Wójt Andrzej Zaręba, Wicewójt
Marzena Lechańska, Zbigniew Hołdys
(gość specjalny – wokalista, muzyk, kompozytor, instrumentalista, dziennikarz,
grafik, poeta, scenarzysta filmowy, lider
i współzałożyciel zespołu „Perfekt”), Piotr
Iwicki, radny Powiatu Pruszkowskiego
oraz Piotrek Porada, laureat konkursu,
czytali dzieciom fragmenty książki Janusza Korczaka „Kajtuś Czarodziej”. Młodzi uczestnicy spotkania odwzajemnili
wrażenia prezentacją artystyczną. Zuzia
Bielska, z kl. III SP w Raszynie, laureatka
ogólnopolskich konkursów pianistycznych
dla dzieci, wystąpiła z mini recitalem,
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który szczególnie zachwycił Zbigniewa
Hołdysa. Uczniowie gimnazjum przedstawili sztukę dziecięcą pt „Slapper Chlaper
– największy na świecie malarz szyldów”
autorstwa A. Shepparda, w przekładzie
Zbigniewa Hołdysa, którą przygotowali
pod kierunkiem Edyty Pengryn, nauczycielki języka polskiego. Elementy scenograficzne wykonała Anna Sołtysiak,
artysta plastyk, instruktor GOK-u. Spotkanie zakończył występ zespołu Scrim
(licealiści), którego opiekunem jest Robert
Grzeszczak – nauczyciel Gimnazjum, prowadzący także zajęcia muzyczne w Świetlicy Środowiskowej na Rybiu. Imprezie
towarzyszyła interesująca wystawa plac
plastycznych uczniów Gimnazjum. Wykonali je pod kierunkiem Lidii Skonecznej‑Goli. Hasłem przewodnim prezentacji była promocja raszyńskich talentów,
priorytetowo wpisująca się w działalność
Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie.
Niezwykle zaangażowane w realizację projektu były nauczycielki: Barbara Borzechowska, Bożena Ciesielska,
Ewa Karasek, Ludmiła Jaworska-Pieszka
i Iwona Pastuszka oraz panie z gminnej
komisji konkursowej: Jolanta Osowiecka
i Elżbieta Zatyka.
Prowadzące spotkanie: Magdalena
Golec (dyrektor GBP) i Elżbieta Kuczara
(dyrektor GOK-u) kierują słowa uznania
do wszystkich uczestników tego edukacyjnego przedsięwzięcia, mając nadzieję,
podobnie jak patroni: pani Starosta
i pan Wójt, że wpisze się ona w tradycję
Powiatu Pruszkowskiego. Warto wspomnieć, iż Wielkie Powiatowe Czytanie
odbyło się w Pruszkowie z okazji Dnia
Dziecka w dniu 3 czerwca 2012 roku.
Elżbieta Kuczara Dyrektor GOK-u

Jakie jest nasze Gimnazjum?

Jakie jest nasze Gimnazjum?
W tym roku mija 10 lat, kiedy pierwsi absolwenci ukończyli
Gimnazjum w Raszynie. Co wydarzyło się przez 13 lat istnienia szkoły? Co nadaje jej obecny charakter?

Niewątpliwie, jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej
historii to wybór patrona
Gimnazjum i nadanie imienia
Prymasa Tysiąclecia. Słowa,
które Kardynał Wyszyński
wypowiedział do młodych,
przyświecają nam od pięciu
lat: „Musicie ducha hartować,
aby móc jak orły przelatywać w przyszłość Ojczyzny!”
Każdego roku z zaangażowaniem organizujemy uroczyste
obchody Dnia Patrona, a krzewione przez Prymasa wartości
towarzyszą nam w codziennej
pracy.
Również od pięciu lat włączamy się w ogólnopolską
akcję na rzecz pomocy chorym dzieciom. Przez kilka dni
nasi uczniowie i ich rodzice,
nauczyciele, a także absolwenci kwestują, dekorują
szkołę, przygotowują atrakcje dla dzieci i dorosłych, aby
zebrać jak najwięcej funduszy
dla fundacji WOŚP. Jest to dla
nas okazja do integracji środowiska szkolnego z mieszkańcami Raszyna.
Zmiana nazwy ulicy, przy
której znajduje się Gimnazjum, na ulicę Unii Europejskiej w kwietniu 2003 roku
wywarła niebagatelny wpływ
na nasz wizerunek. Pierwszy
Piknik Europejski, Euroazjum
2012, obchody Europejskiego
Dnia Języków, coroczny projekt edukacyjny Międzynarodowa Książka Kucharska Naszej Szkoły i udział
uczniów w międzynarodowym projekcie eTwinning to
tylko wybrane przykłady wielu

naszych działań mających
na celu poznawanie różnych
kultur i szerzenie tolerancji
wobec innych narodowości.
Ponadto w Gimnazjum
w Raszynie młodzież rozwija
swoje pasje i talenty w wielu
dziedzinach:
• Wolontariat: czytanie
przedszkolakom w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, pomoc w organizacji
Biegu Raszyńskiego
• Sport: kolejny raz nasza
szkoła zdobywa II miejsce
w powiecie w Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej ustępując umiejętnościami
tylko szkołom sportowym
• Sztuka: regularnie prezentujemy najlepsze prace plastyczne uczniów
• Nauka: udział w wykładach na wydziale fizyki UW,
organizowanie Maratonu
Matematycznego
• Języki obce: wyjazdy
i wycieczki na warsztaty
językowe
• Teatr i twórczość
literacka: udział w konkursach „Poprawna polszczyzna”, „Warszawska Syrenka”,
„Czytanie ze zrozumieniem”
oraz w przeglądach i przedstawieniach teatralnych w szkole
i poza nią
• Bezpieczeństwo: udział
w Ogólnopolskich Turniejach
Wiedzy Pożarniczej i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
oraz w konkursie „Bezpieczna
Droga do Szkoły”
• Zdrowie: udział w ogólnopolskim programie „Trzymaj
formę”, ECCO Walkathon,
• Spotkania z ciekawymi ludźmi: w tym roku
byli to Ewa Nowak (autorka
książek dla młodzieży), Hirek
Wrona (dziennikarz), Mario di
Somma (tancerz), Anna Mielczarek – Kulak (malarka), Stanisław Krajski (publicysta).
Ilona Łucjanek Dyrektor Gimnazjum

Zapraszamy na: http://www.gimnazjum.raszyn.pl/
Jesteśmy też na Facebook’u: http://www.facebook.com/pages/
Gimnazjum-Raszyn/172215776141056
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Jaka jest SP w Raszynie?

Czym skorupka za młodu… Czego Jaś się nie nauczy…
Jakie młodzieży chowanie…
Każdy z nas zna myśli i przysłowia, które mówią o tym,
że edukacja w młodości jest ważna. Jednak ile trudu trzeba
włożyć, aby w dziecku podtrzymać motywację i pasję
do nauki tylko ten wie, kto cudze dzieci uczy.
Szkoła Podstawowa w Raszynie, którą reprezentuję i jestem
dyrektorem to miejsce, gdzie
codziennie bez mała tysiąc
dzieci jest zachęcanych do lepszych osiągnięć, do wysiłku,
gdzie znajdują odpowiedzi na
trudne pytania, a także gdzie
odkrywane są ich pasje. Jest to
niezwykłe, gdy widzimy nie
tylko rozwój fizyczny naszych
uczniów, ale i współuczestniczymy w ich odkrywaniu
świata, rozwoju psychicznym,
nabywaniu umiejętności pisania, czytania, rozumowania.
Mimo, że jak wspomniałam,
jest wielu uczniów w naszej
szkole to każde dziecko jest
inne, każde inaczej się rozwija
i każde, absolutnie każde, jest
ważne. Przy czym biorąc pod
uwagę, że trafiają do nas dzieci
już od 5 roku życia, staramy
się postrzegać je w ujęciu holistycznym, tj. całościowym.
Uwzględnienie uwarunkowań genetycznych, środowiskowych jak i indywidualnych cech osobowościowych
wychowanka pozwala lepiej
rozumieć jego potrzeby i możliwości. Zarówno etap edukacji przedszkolnej jak i wczesnoszkolnej jest więc czasem
poświęcanym na diagnozowanie dziecka, powolne wprowadzanie go w środowisko
szkolne oraz wyrównywanie
umiejętności. To często także
pierwsze doświadczenia w grupie. Nie da się ukryć, że już
samo orientowanie się w przestrzeni szkoły jest dużym
wyzwaniem dla tak małego
dziecka. Dlatego wspólnie
z wychowawcami raszyńskich przedszkoli inicjujemy
tzw. spotkania adaptacyjne.
Grupy ze swoimi wychowawczyniami odwiedzają naszą
szkołę i uczestniczą w różnych

wydarzeniach. To pozwala im
w delikatny sposób poznać
wnętrza budynku Szkoły,
nauczycieli, dzieci, wziąć
udział w zajęciach czy usłyszeć dzwonek.

Szkoła od pokoleń
Szkoła Podstawowa w Raszynie to dla wielu mieszkańców ważne miejsce.
Wykształciła już wiele pokoleń oraz na trwałe wpisała
się w środowisko jako miejsce wielu ważnych wydarzeń,
spotkań i okolicznościowych
imprez. Każdy bez trudu ją
identyfikuje i cieszy jak się
zmienia spełniając oczeki-

Patriota – obywatel świata,
który wie, że za ten świat jest
odpowiedzialny. Uczy się słuchając poleceń, porównując
się z rówieśnikami, uczestnicząc w konkursach i zawodach. Te nieustanne działania
na rozmaitych płaszczyznach
z nutką r ywalizacji są nieustannym motorem, aby być
coraz lepszym i mądrzejszym.
Warto tu dodać, ze nie jest
to możliwe bez grupy rówieśników. Umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie
jest wręcz niezbędna i bardzo
pożądana. W Szkole Podstawowej w Raszynie dokładamy
szczególnych starań do tego,
aby uczniowie potrafili zachować się w każdej sytuacji,
a ich relacje rówieśnicze nie
naruszały godności dziecięcej
osoby. Małe dziecko łagodnie
przechodzi z etapu egocentry-

Uroczyste ślubowanie © M. Kaiper

wania mieszkańców. Współczesna szkoła nie jest jednak taka jak kiedyś – to inna
szkoła. Nie daje prostych
odpowiedzi, nie uczy odtwarzania czy żmudnego powtarzania czynności. Ona ma
uczyć dla przyszłości, przygotować na nieznane, pomagać
znajdować odpowiedzi i rozwiązania na pytania, których
jeszcze nie znamy. Ważne jest,
aby dziecko było odważne,
aby przewidując konsekwencje wybierało najwłaściwsze
rozwiązania, aby było silne
siłą swojego pochodzenia.

zmu do wrażliwości i współodpowiedzialności za losy drugiego człowieka. Metody pracy
w zespołach uczą współpracy
w realizacji celu, ale i pozwalają zrozumieć, że każdy człowiek ma swoje mocne i słabe
strony, a tylko wspólne działanie rokuje sukces.

Owocna współpraca
Oczywiście te wszystkie działania nie są możliwe bez
rodziców. Cieszy nas, że są
prawdziwymi partnerami
Szkoły. Niemal codziennie

spotykam się z dowodami
na to, że wysiłki Szkoły
w wychowanie i edukację
dzieci starają się wesprzeć
swoim autorytetem i działaniem. Rodzice uczniów, któr ych godnie reprezentują
w szkole Rada Rodziców i Fundacja „Szkoła Na Szóstkę” to
prawdziwy sztab fachowców,
który doskonale zna dzieci,
szkołę i środowisko, i który
zawsze z wielkim zainteresowaniem wczuwa się w problemy, spotykające ich dzieci
i nauczycieli. Zainteresowanie
rodziców to wielka wartość dla
szkoły, co niewątpliwe pozwala
jej zachować otwarty na dialog
charakter.
Pisanie o Szkole w kategoriach sukcesu nie byłoby możliwe bez wspomnienia o środowisku. Liczne instytucje
i osoby wspierające i współpracujące ze Szkołą Podstawową w Raszynie są dowodem na to, że oferta zajęć
i sukcesy uczniów spełniają
ich oczekiwania. Sponsorowanie konkursów, obecność podczas ważnych wydarzeń, liczne
zaproszenia do udziału w różnych uroczystościach i imprezach niewątpliwie wpływają
na podniesienie rangi i uświetnienie tych wydarzeń.

Uczniowie
na pierwszym miejscu
Etap szkoły podstawowej to
tylko 6-7 lat, gdy jednak spojrzymy na maluszka, któr y
nieporadnie stawia pierwsze
literki oraz na absolwenta,
który z sukcesem reprezentuje Szkołę na ogólnopolskich
zawodach, ta przemiana jest
ogromna. Dumni z sukcesów
uczniów są nauczyciele. Wysokie wyniki są uwieńczeniem
ich ciężkiej pracy, potwierdzeniem, że dobór metod
i form był trafny, że współpraca z innymi nauczycielami
pozwoliła wydobyć talent
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Jaka jest SP w Raszynie?

ucznia, uporać się z jego słabościami i dzięki mozolnym,
systematycznym ćwiczeniom
osiągnąć najlepsze umiejętności. Dyrektor, który spina
te wszystkie działania musi
czuwać, aby wymagania były
na miarę możliwości ucznia
i przypomina o holistycznym postrzeganiu jednostki.
Dlatego wymaga, aby zespół
nauczycieli uwzględnił indywidualne cechy dziecka. Czasem
przytacza aspekty z doświadczeń i zdarzeń mniej znanych
nauczycielowi ale niezwykle ważnych dla zrozumienia
sytuacji w jakiej uczeń się znalazł. Rozbudzona empatia czy
współczucie to cechy dobrego
nauczyciela. Dobro dziecka
jest więc zawsze na pierwszym miejscu. Odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo,
zdrowie, postępy edukacyjne
często spędza sen z powiek
nauczycielom i wychowawcom. Dlatego jestem bardzo
wdzięczna tym, którzy nas
wspierają i dostrzegają jak
bardzo jesteśmy zaangażowani
w edukację młodych pokoleń.
Kiedy obejmowałam stanowisko dyrektora to chciałam,
aby to była szkoła wspierająca
i wymagająca a dziś wiem, że
jest jeszcze kochana. O tym

jak jest postrzegana przez
dzieci świadczą liczne listy
i wiersze z których najciekawsze przytaczam poniżej.
Anna Bobynko Dyrektor Szkoły

Opinie naszych uczniów
Daniel Złotogórski z 4f
Nasza szkoła jest olbrzymia i rozległa. Nasz Wronik jest perłą w tej
koronie. Najważniejsze jest, że każdy
przedmiot ma dwie pracownie. Nasza
szkoła jest piękna.
Aleksandra Patejko 4c
Nasz szkoła jest bardzo bogata.
Ma wiele sal i wielu miłych nauczycieli. Są tu często sprawdziany, ale to
ma też plusy, ponieważ nauczyciele
chcą abyśmy się wielu rzeczy nauczyli.
Są tu też często konkursy. Możemy tu
oprócz języka polskiego uczyć się języka
angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Nasza szkoła ma sklepik i stołówkę.
Uczy się tu około tysiąca uczniów.
Kolejki w sklepiku są długie, ale się
opłaca bo są tu bardzo smaczne rzeczy.
Oprócz normalnych lekcji mamy wiele
kół zainteresowań np: koła teatralne,
piłka ręczna i nożna… Mojej szkoły
nie wymieniłabym na inną.
Krystian Zaniewski 4f
Według mnie szkoła jest bardzo fajna.
Mamy masę konkursów z ciekawymi
nagrodami. W naszej szkole jest mało

kłótni bo nie mamy się o co kłócić.
Nauczyciele uczą nas bardzo ciekawie
więc nam się nie nudzi. Testy są z tego
z czego się uczymy. Sprawdziany są
bardzo rzadko. W szkole odpoczywamy
a w lato i w ferie zimowe są tzw.
„Lato w szkole: i „Zima w szkole”.
To szkoła na 6.
Emilia Pawłowska klasa 3b
„Moja szkoła”
Moja szkoła jest wesoła
nikogo znudzić nie zdoła.
Dziesięć miesięcy w roku,
przemija jak w podskoku.
Codziennie nas uczy, bawi,
bez opieki nie zostawi.
Ma bohatera za patrona,
który dzielnie walczył w legionach.
Nasza pani dużo wymaga
i chętnie nam pomaga.
Uczy matematyki i ortografii,
wytłumaczyć wszystko potrafi.
Z ochotą jeździ z nami na wycieczki,
do Kazimierza pędzimy pierwsi.
Mamy zajęcia sportowe,
dbamy więc o swoje zdrowie.
Jest plac zabaw i boisko,
w naszej szkole mamy wszystko.
Moja szkoła jest wspaniała,
tak bardzo wiele nam dała.

rzeczach. Przyswajanie wiedzy umożliwiają nam nasi nauczyciele. Poprzez
zachętę i mobilizację starają się wpoić
nam systematyczność i pracowitość.
Tą cudowną atmosferę tworzą nie tylko
nauczyciele i uczniowie, ale także inni
pracownicy, którzy w dużym stopniu przyczyniają się do współczesnego
wyglądu naszej podstawówki. W mojej
opinii nie mogę zapomnieć o naszej Pani
Dyrektor, która stara się pokazać nam,
że szkoła i nauka potrafią sprawić
przyjemność. Stara się, aby nasze otoczenie, jak na przykład boisko szkolne,
zachęcało nas do jak najlepszych wyników. Osoby, które osiągają najwyższe
wyniki na pewno nie odejdą z pustymi
rękami. Czekają na nich nagrody.
Zatem zachęcam przyszłych
uczniów do wstępowania w nasze
szkolne progi, a dorosłych do dalszego wzbogacania i rozwijania naszej
szkoły dla wspólnej przyszłości.

Klara Cwyl klasa 4f
Szkoła Podstawowa w Raszynie
Uważam, że nasza szkoła jest bardzo
ciekawym miejscem, w którym możemy
dowiedzieć się o wielu niezwykłych

PIKNIK RODZINNY w SP w Raszynie
Dnia 28.05.2012 r w Szkole
Podstawowej w Raszynie,
w ramach projektu „Otwarte
Przedszkola” został zorganizowany Piknik Rodzinny.
Szkoła przystąpiła do unijnego projektu, ponieważ daje
on możliwość powiększenia

szans edukacyjnych dzieci 5-6
letnich rozwijając ich umiejętności matematyczne, kształtując ich uzdolnienia i zdolności twórcze oraz zwiększając
gotowość do czytania i pisania. Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności, a rodzice

Rodzice czynnie uczestniczyli w zabawie © M. Bilski

odwdzięczyli się im pysznymi
sałatkami i wspaniałymi wypiekami własnej produkcji oraz
kiełbaskami z grilla. Dzieci
też miały możliwość brania
udziału w samodzielnym wykonaniu i ozdobieniu kubeczków,
talerzyków, wykorzystując

technikę decoupage. Z ogromnym pietyzmem wykonywały
maski i nakrycia głowy oraz
z dużą radością puszczały
bańki mydlane.
Ten popołudniowy czas
minął w serdecznej i miłej
atmosferze. Małgorzata Nadolska

Wszyscy świetnie się bawili © M. Bilski

Kurier Raszyński nr 16 Czerwiec 2012 | www.raszyn.pl

7

Jaka jest szkoła w Sękocinie?

SZKOŁA PODSTAWOWA im. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO
w SĘKOCINIE
Nauka – zabawa – wychowanie

Nasza placówka oświatowa jest państwową szkołą podstawową, działającą
na terenie Gminy Raszyn, do której
uczęszczają dzieci z takich miejscowości,
jak: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las, Słomin, Laszczki, Janki, Wypędy.
Szkoła leży na terenach wsi Słomin, ale
z jednej strony mamy las, a z drugiej
– ogródki działkowe, z dala od ruchliwej
drogi i zabudowań.
Prowadzimy działalność oświatowo-wychowawczą, mającą na celu wielostronny rozwój uczniów, umożliwiający
wybór własnej drogi życiowej. Poza zajęciami dydaktycznymi w szkole funkcjonują koła przedmiotowe i zainteresowań,
organizacje młodzieżowe, urządzane są
wycieczki, zabawy, obchodzimy także uroczystości państwowe i rodzinne. Wyróżnia
nas małe, ale zróżnicowane środowisko
oraz doświadczenie i kompetencje rady
pedagogicznej.
Jaką szkołą jesteśmy? Jesteśmy szkołą,
która uczy, bawi i wychowuje.
Nauczanie to podstawowa działalność
szkoły, która ściśle wiąże się z wychowaniem młodego pokolenia. Nasze grono
pedagogiczne tworzą nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem i o wysokich
kwalifikacjach zawodowych (większość
ma uprawnienia do nauczania dwóch
przedmiotów). To oni inspirują dzieci
do nauki, motywują do poznawania
nowych zagadnień, zachęcają do poszukiwania różnych rozwiązań i pokonywania wszelkich trudności. Powtarzają
„Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia”.
Cieszymy się, że uczniowie wykorzystują
możliwości, jakie daje im szkoła, rozwijają
swoje talenty. Jedna grupa tworzy szkolną
gazetkę „W tym Sękocinie”, Ekosękoludki

Ekosękoludki u wójta © arch. szkoły

– zajmują się „Drugim Życiem Elektrośmieci”, niektórzy uczą się tańca nowoczesnego, inni biorą udział w różnych
programach edukacyjnych i profilaktycznych, zostają wolontariuszami. Rzetelna i sumienna praca oraz zaangażowanie dzieci i nauczycieli przynoszą dobre
efekty. Po raz kolejny szóstoklasiści uzyskali ze sprawdzianu najlepszą średnią
– 26,64; w gminie wyniosła ona 25,04,
w powiecie – 25,96, w mazowieckim
– 23,87, zaś w Polsce 22,75. Brawo!
Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu języka polskiego, angielskiego, matematyki, przyrody, przepisów
ruchu drogowego, czy pożarnictwa, ale
także w konkursach artystycznych (mamy
całą plejadę mistrzów pędzla i kredki)
oraz rozgrywkach sportowych. Możemy
się poszczycić wspaniałymi osiągnięciami.
Oto niektóre z nich:
• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – wynik bardzo dobry
– Julia Markowicz,
• Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Edukacyjny „Drugie Życie Elektrośmieci”

Nasze pluszaczki © arch. szkoły
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– I miejsce w Polsce (w drugim etapie);
III miejsce w Polsce (po dwóch etapach)
– drużyna Ekosękoludków,
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej”
– I miejsce w powiecie – Michał Radoliński z oddziału przedszkolnego,
• Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
„EKOTEST” – I miejsce w Polsce – Julia
Markowicz kl. 4., III miejsce – Michał
Królikowski kl. 4.,
• Wojewódzki Konkurs Ortograficzny
„Ortografia na medal” – laureatka Karolina Pudełko kl. 6.,
• Wojewódzki Konkurs Ekologiczny
„Przyroda sama się nie obroni” – III miejsce – Mateusz Makulski kl. 3.,
• Konkurs Recytatorski „Warszawska
Syrenka” – wyróżnienie w powiecie
– Zuzanna Kaczmarek kl. 2.,
• Międzypowiatowy Konkurs Matematyczny „Asik” – I miejsce – Magdalena
Makowska kl. 5., Magdalena Warylak
kl. 5.; II miejsce – Julia Markowicz kl. 4.,
Bernard Pigan kl. 6.,
• Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców – I miejsce w powiecie,

uroczystości szkolne © arch. szkoły
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II w międzypowiecie – drużyna chłopców kl. 4 - 6,
• „Bezpieczna droga do szkoły” – I miejsce
w powiecie – Zuzanna Sikora kl. 5.,
• „Cały Powiat Czyta Dzieciom” – I miejsce w gminie, laureat eliminacji powiatowych – Piotr Porada kl. 6.,
• Konkurs rysunkowo-malarski „Miejsca znane z polskich legend” zorganizowany
przez Oddział PTTK Ochota w Warszawie – 7 nagród, 5 wyróżnień.
W naszej szkole często organizowane
są wycieczki, bo uważamy, że nie można
pokazywać świata jedynie za pomocą
nowoczesnej technologii komputerowej.
Uczeń ma poznać, zobaczyć, usłyszeć,
dotknąć, doświadczyć – natury, historii,
muzyki, sztuki. Bierzemy udział we wspaniałych lekcjach muzealnych w Zamku
Królewskim w Warszawie, poznajemy
uroki polskiej przyrody, zwiedzamy historyczne budowle i miejsca, oglądamy ciekawe spektakle teatralne. Dużą popularnością cieszą się kilkudniowe wyjazdy,
które w naturalny sposób integrują
uczniów, uczą samodzielności i życia
w grupie społecznej.
Muzyka łagodzi obyczaje – zgodnie
z tą zasadą systematycznie kształtujemy
umiejętności wokalne uczniów. Dajemy
dzieciom wiele możliwości wykazania
się talentami muzycznymi. W programie
wychowawczym szkoły zawsze są zaplanowane uroczystości państwowe i rodzinne,
podczas których każda klasa prezentuje
wybrane utwory, a niektóre śpiewamy
wspólnie. Są to piosenki o tematyce dziecięcej, młodzieżowej, pieśni patriotyczne,
biesiadne, szanty. Wielokrotnie (najczęściej podczas wycieczek) wzbudzamy
podziw, że dzieci śpiewają „Stokrotkę”,
„Ukrainę”, a za chwilę „Marsz Mokotowa”, czy też „Warszawiankę”.
Zabawa jest pierwszą działalnością
dziecka, która zaspokaja potrzebę aktywności, a nie jest obowiązkiem, tylko przyjemnością. Dziecko poprzez zabawę
poznaje świat, uczy się ról społecznych.
W naszej szkole nigdy o tym nie zapominamy. Podczas zajęć lekcyjnych oraz
świetlicowych zawsze są stosowane gry
i zabawy. Organizowane są też dyskoteki, zabawy andrzejkowe, karnawałowe,
poczta walentynkowa. Wiele emocji
wywołało w tym roku ogłoszenie na terenie szkoły Święta Pluszowego Misia
(26XI). Każdy uczeń przyniósł swego pluszaka i wcale nie przeszkadzało to nikomu
w nauce. Sprawiło natomiast wiele radości. A uśmiech na twarzy dziecka jest
wyrazem jego dobrego samopoczucia.
Ważnym ogniwem w działalności
szkoły i realizacji jej statutowych zadań są

Matma jest łatwa
12 maja 2012 roku odbył się finał
Międzypowiatowego Konkursu
Matematycznego ASIK. Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Sękocinie zajęli:
I miejsce
Magdalena Makowska kl.V
Magdalena Warylak kl. V
II miejsce
Julia Markowicz kl. IV
Bernard Pigan kl. VI

Maja szykuje się do pracy © ???

rodzice. Bez ich zaangażowania nasza
praca byłaby o wiele trudniejsza. Niektórzy udzielają się na terenie klasy, inni
aktywnie działają w Radzie Rodziców,
a jeszcze inni po prostu pilnują, aby ich
dziecko przygotowywało się systematycznie do zajęć. Współpraca z rodzicami
układa się naprawdę pomyślnie. W tym
roku wykonali nową szopkę, zorganizowali bal karnawałowy, pomagali przy
zbiórce elektrośmieci, malowali płotek…,
a teraz stoją przed największym wyzwaniem – 23 czerwca Sękocinalia – duża
impreza środowiskowa. I za to jesteśmy
im bardzo wdzięczni.
Największym atutem naszej szkoły
jest mała liczba uczniów. Obecnie mamy
ich 161, więc żadne dziecko nie jest anonimowe. Tu wszyscy się znają i mówią
do siebie po imieniu. Potrafią razem
bawić się i wspólnie realizować zadania. To sprzyja rozwojowi dobrej atmosfer y. Chętnie nas odwiedzają absolwenci i ciepło wspominają lata spędzone
w podstawówce.
Siłą naszej szkoły są ludzie, pasjonaci,
którzy pociągają za sobą dzieci. Bowiem
sposób patrzenia na świat i ludzi, a więc
i na siebie, dzieci przejmują od dorosłych – rodziców i wychowawców. Mały
człowiek, zanim dorośnie, utożsamia się
z wartościami własnego środowiska. Dlatego tak ważna jest współpraca szkoły
z domem rodzinnym, aby właściwie
ukształtować poczucie własnej wartości
u dziecka, które wiąże się z tożsamością,
pewnością siebie, szacunkiem, akceptacją
i umiejętnością bycia szczęśliwym. Uważam, że w naszej szkole panuje przyjazna
atmosfera, która pozwala uwierzyć w wielkie możliwości dziecka.
Regina Suwała
Nauczycielka SP w Sękocinie

Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny KANGUR
wynik bardzo dobry
(1% uczestników)uzyskała:
Julia Markowicz kl. IV
wyróżnienie
(10% uczestników)otrzymali:
Karolina Pudełko kl. VI
Zuzanna Sikora kl. V
Adam Gulczyński kl. IV
„Matma jest łatwa” – mówią laureaci
konkursów matematycznych. Liczenie,
rozwiązywanie zadań, wszelkie łamigłówki logiczne oraz geometryczne stanowią dobry trening dla szarych komórek i dostarczają rozrywki umysłowej.
Gratulujemy i życzymy wszystkim
dzieciom takiego właśnie podejścia
do matematyki.
Regina Suwała

Konkursy w klasach 1-3
Najmłodsi uczniowie naszych szkół
w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w 9 konkursach zorganizowanych
przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Były to konkursy:
• czytelnicze – Rozumiem to, co czytam,
W świecie legend;
• ortograficzny – I Ty możesz zostać
mistrzem ortografii;
• recytatorskie – Przyroda w poezji,
Moim rodzicom podaruję wiersz;
• matematyczny – Mistrz rachunków;
• interdyscyplinarny – Omnibusik;
• plastyczny – Piękno ziemi raszyńskiej;
• rajd – Szlakiem naszej historii.
Podczas zdrowej rywalizacji, świetnie przygotowani uczniowie sprawdzali
swoją wiedzę i umiejętności, uczyli się
publicznego występowania i respektowania regulaminów. Zwyciężali najlepsi.
Nagrody i dyplomy, które otrzymali
laureaci, zostały zakupione z funduszy
Gminy Raszyn. Dziękujemy i prosimy
o zachowanie w budżecie gminy wydatków na turnieje dla najmłodszych
dzieci w kolejnym roku szkolnym.
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
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Inwestycje

2012

Mamy już wybudowany nowy Ośrodek Zdrowia
W niedzielę 1 lipca Wójt Andrzej Zaręba zaprosił mieszkańców naszej gminy do zwiedzania
nowego Ośrodka Zdrowia w Raszynie. Nie ulega wątpliwości, że jest to inwestycja niezwykle potrzebna nam wszystkim. W wybudowanej obecnie części, dwupiętrowej, wyposażonej
w windę i przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, są: poradnie dla dzieci, gabinety internistyczne, stomatologiczne, poradnia K, a także, zajmująca całe drugie piętro – fizykoterapia
z gabinetem lekarskim, gabinetami zabiegowymi oraz dwiema salami gimnastycznymi. Na każdym poziomie zaprojektowano kąciki socjalne dla pracowników.
Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w nowe meble i doskonałej
jakości specjalistyczny sprzęt. A tych, którzy nie mogli pojawić się
w niedzielę Wójt Andrzej Zaręba zaprasza na „kurierową”
wycieczkę po owym Ośrodku Zdrowia.

Fizykoterapia – duża sala do ćwiczeń

To miejsce połączy dwa budynki

Łazienka
dla niepełnosprawnych

Winda umożliwi łatwy
dostęp do 1 i 2 piętra

Do obszernego holu wejściowego
prowadzi przeszklony wiatrołap
10
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Na parterze, tuż przy wejściu,
zaplanowano rejestrację ogólną
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Jaka jest Szkoła w Ładach?

Z pamiętnika ucznia Szkoły Podstawowej w Ładach
wrzesień

Bałem się trochę pier wszego dnia
w szkole, w końcu niełatwo być nowym.
Na szczęście, wychowawczyni okazała się
fajna, koledzy też. Mojej mamie podobają
się mundurki szkolne. Mówi, że w niebieskim mi do twarzy. Michał i Piotrek oprowadzili mnie po szkole. Pokazali bibliotekę i extra komputery. Potem poszliśmy
na boisko, jest duże i ma świetną trawę.
Na stołówce pani Ania poczęstowała nas
kompotem, a w sklepiku kupiłem batona
i suszone banany. Chciałem chipsy, ale
pani sklepikowa powiedziała, że są niezdrowe i dlatego nie ma ich w ogóle
w szkolnym sklepiku. Dobrze, że moja
mama o tym nie wie… Powiedziałem
chłopakom, że moja poprzednia szkoła
była dużo większa i kilka razy się w niej
zgubiłem, jak byłem w I klasie. Michał
mi powiedział, że teraz się na pewno nie
zgubię, bo tu wszyscy się znają, a pani
Bogusia znajdzie każdego. „No i będzie
się budować nową szkołę” – dorzucił
Piotrek. Jeszcze nie mogę ogarnąć tych
punktów, które dostajemy zamiast ocen,
ale chłopaki powiedzieli, że po I semestrze załapię, o co w tym chodzi. Moja
mama twierdzi, że taki sposób oceniania
uczy systematyczności. 16 września był
w szkole Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus.
Przywitaliśmy go na sali gimnastycznej,
Ksiądz Biskup był wesoły i rozmawiał
z nami długo. Wcale nie zachowywał się
jak strasznie ważna osoba.

październik

W poniedziałek spóźniłem się do szkoły,
bo tata zaspał i nie zdążyłem na gimbusa.
Akurat był koncert na sali gimnastycznej
i wszedłem w chwili, gdy pani z Filharmonii śpiewała coś o zegarze i jakiś kurantach… Ponieważ się spóźniłem, to nie
zjadłem śniadania i bolał mnie brzuch.
Chłopaki mi doradzili, żebym poszedł
do cioci Ani - pielęgniarki. W gabinecie
była tylko pani logopedka. Ciocię Anię
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spotkałem przed gablotą z pucharami.
Powiedziała, że w żadnej szkole nie ma
tylu pucharów i statuetek co w naszej.
„Nawet w mojej starej szkole, która jest
dwa razy większa”- przyznałem jej rację.
Dała mi miętę i powiedziała, że chce
porozmawiać z moim tatą. Zapisałem się
na SKS i grę w szachy, w końcu zacznę
ogrywać tatę. We wtorki chodzę na koło
z matematyki i przyrody, a w środy z polskiego i historii, w piątki z angielskiego.
Pani od przyrody zwerbowała mnie
do redagowania gazetki szkolnej „Przecinek”. Fajnie, część moich artykułów
będzie też umieszczana na stronie internetowej. Chcę się jeszcze zapisać na koło
teatralne, chociaż tata mówi, że Borysem
Szycem i tak nie będę. Ale mama powiedziała, że powinienem korzystać z tych
zajęć, bo są za darmo. I dodała jeszcze,
że wcale się nie dziwi, że szkoła ma tytuł
„Szkoły Odkrywców Talentów”. W piątek była akademia z okazji Dnia Nauczyciela, potem przygotowywałem się z Kaśką
do ogólnopolskiego konkursu OXFORD.
Miała nam pomagać siostra Kaśki, która
jest w VI kl., ale czytała jakieś książki
do kuratoryjnego konkursu z polskiego.

listopad

Oj, dzieje się, dzieje w mojej nowej
szkole… Na akademii z okazji Święta Niepodległości była moja babcia, która przyjechała z Francji. Wzruszyło ją, że szkoła
przywiązuje takie znaczenie do patriotyzmu. Dała mi w prezencie nowy telefon i stary mogłem bez żalu oddać pani
katechetce, która zbierała aparaty dla
fundacji „Świętego Mikołaja”. Pisałem
konkurs ogólnopolski „Oxford Matematyka plus” i „Edi Pingwin”- też z matematyki. Jutro ma być „Genius Logicus”
- konkurs międzynarodowy. Tata mówi,
że to po nim jestem geniuszem matematycznym. Pod koniec listopada w szkole
odbyła się rozprawa sądowa, w której brali
udział uczniowie i rodzice. Była to część
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akcji: „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” pod hasłem: „Bezpieczeństwo
w pojeździe, pasy bezpieczeństwa”. Teraz
zawsze będę przypominał tacie o zapinaniu pasów. Zajęliśmy II miejsce w Polsce. Drobne pieniądze, które dostaję
na zakupy w sklepiku, przeznaczyłem
na „Górę Grosza”.

grudzień

To nieprawda, że Mikołaj nie istnieje! We
wtorek przyszedł do szkoły i rozdawał
każdemu słodycze. Piotrek mówił, że to
tata Michała z Rady Rodziców, ale ja mu
nie wierzę… Tego dnia mieliśmy jeszcze
mikołajki w klasie. Na GW przyszła pani
pielęgniarka. Ucieszyliśmy się, bo myśleliśmy, że będzie fluoryzacja i minie trochę lekcji, ale okazało się, że ciocia Ania
poprowadziła pogadankę o zdrowym
odżywianiu i higienie osobistej. Nawet
były kanapki przygotowane przez Kaśkę
i inne dziewczyny. Chyba zrezygnuję
z jedzenia chipsów… Na kole przyrodniczym pani przygotowywała nas do ogólnopolskiego konkursu „Sezam przyrodniczy”. W domu tata pomagał mi zrobić
prezentację na konkurs „Multimedialna
matematyka”. Na plastyce robiliśmy
ozdoby świąteczne z surowców naturalnych. Najbardziej podobała mi się makaronowa szopka. W tym m-cu mieliśmy też
spotkanie z poetką, Anną Onichimowską.
Mam nawet jej autograf. Przed świętami
rodzice zorganizowali w szkole warsztaty
bożonarodzeniowe. Potem były Jasełka
wystawiane przez II klasę. Babcia Marysia
(ta z Francji) popłakała się przy śpiewaniu
kolęd. Powiedziała nam, że we francuskich
szkołach zwyczaj wspólnego świętowania
zupełnie zaniknął. Następnego dnia mieliśmy Wigilię klasową.

styczeń

Miesiąc zaczął się od udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Razem z kolegami i panią od polskiego

Jaka jest Szkoła w Ładach?

kwestowaliśmy w Centrum Handlowym
w Jankach. Zanim się obejrzałem, minął
I semestr. Wypadłem całkiem dobrze,
mam piątkę z matematyki! Tata jest ze
mnie dumny. Te punkty nie są wcale takie
złe, można się przyzwyczaić. Mama wróciła z wywiadówki zadowolona. Powiedziała, że to był bardzo dobry pomysł
z przeniesieniem mnie do Ład. Ja też
nie żałuję. Na matematyce zgłosiłem się
do pomocy koleżeńskiej. Będę pomagał
Kaśce i Piotrkowi w nadrobieniu zaległości. Na tablicy przy sekretariacie pojawiły
się wyniki z OXFORD-u z ang. Mamy
dwóch laureatów! Za dwa dni zaczynają
się ferie. Nie jadę nigdzie, będę chodził do
szkoły na zimowisko, program zapowiada
się ciekawie. Piotrek powiedział, że najfajniejsze są kręgle.

luty

SU zorganizował pocztę walentynkową.
Ciekawe, czy Kaśka się domyśli, od kogo
dostała swoją walentynkę? W sobotę
był Maraton Matematyczny. Poszedłem
razem z tatą, który pisał poziom maturalny. Mam nadzieję, że nie przyniesie
mi wstydu. Na balu karnawałowym tańczyłem cały czas z Kaśką. Patrzy na mnie
jakoś tak inaczej… i ciągle się uśmiecha.
Fajna ta Kaśka… W poniedziałek pomagałem jej wybrać wiersze do konkursu
recytatorskiego. „Warszawska Syrenka”.
Sam nie biorę w nim udziału, bo Borysem Szycem nie jestem… Za to zapisałem się na Ogólnopolski Turniej Wiedzy
Pożarniczej. Mama się ze mnie śmieje,
że będę starszym sikawkowym… Na technice pani oglądała nasze prace na konkurs „Coś z niczego”. Michał przyniósł
wieżę Eiffle’a z nakrętek, a Piotrek strusia
z butelek. Chłopaki z klasy zgłosili się do
ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Zajęli II miejsce w powiecie. Od dwóch dni mama
się na mnie boczy, bo zabrałem z domu
wszystkie gazety na makulaturę, a tata
i ja cieszymy się, bo w salonie jest miejsce
na piłkarzyki.

marzec

Poprosiłem mamę, żeby poszła ze mną
na Festiwal Humanistyczny. Bardzo
jej się podobało, dawno nie widziałem
jej takiej roześmianej. Pani katechetka
ogłosiła akcję: „Każdy znaczek wspiera
misje”. Mama dała mi wszystkie znaczki
od babci Marysi z Francji. Po lekcjach
zostałem z Kaśką w szkole, żeby przygotować palmę wielkanocną. Znowu były
konkursy z matematyki: „Asik” i „Kangur Europejski”. Może wygram jakąś
wycieczkę zagraniczną? W końcu angielski znam, pani zapisała mnie na „Global
Village”. W szkole radość, bo nasza drużyna zdobyła II m-ce w finale wojewódzkim konkursu „Policjanci są wśród nas”.

kwiecień

Trzymaliśmy kciuki za siostrę Kaśki, która
jest w VI klasie i pisała dziś egzamin.
Mówiła, że nie był trudny, ale miała mało
czasu. Powiedziała też, że nareszcie będzie
miała więcej luzu, bo skończą się te wszystkie dodatkowe lekcje przygotowujące do
egzaminu. Na zajęciach szachowych pani
Magda była dziś bardzo wesoła. Okazało
się, że nasza uczennica została Mistrzynią.
w Mistrzostwach Mazowsza Przedszkolaków. Może i ja zostanę kiedyś mistrzem?
Tatę już ogrywam… W rocznicę bitwy pod
Raszynem odbył się rajd „Śladami naszej
historii”. Razem z rodzicami spacerowałem po najciekawszych miejscach Raszyna.
W kościele raszyńskim mama powiedziała,
że tak pachnie historia. Nie bardzo wiem,
co miała na myśli… Czułem tylko zapach
świec. W szkole wielkie odliczanie do
Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Wyniki mamy świetne
– uczennica I kl. uzyskała tytuł laureata
z max liczbą pkt. Na światowy Dzień
Ziemi ubraliśmy się na zielono, rozwiązywaliśmy quiz przyrodniczo-ekologiczny,
a młodsze klasy przebrane za zwierzątka
opowiadały o zanieczyszczeniu Ziemi.

maj

Ale fajna była akademia z okazji Święta
Szkoły! Najbardziej podobali mi się

żołnierze w mundurach z czasów Napoleona i ich broń. Kaśka nie mogła oderwać oczu od strojów. A jak uczniowie
zaczęli tańczyć jakiś taniec dworski,
to myślałem, że zacznie pląsać z nimi.
Bo Kaśka jest od niedawna podwójną
mistrzynią w tańcu disco. W Łodzi na
ogólnopolskim turnieju zdobyła dwa
pierwsze miejsca. Opisałem to wszystko
w liście do babci Marysi. Pan od matematyki ogłosił konkurs na OMNIBUSA,
czyli kogoś, kto wszystko wie. Przyszły już wyniki z „Kangura” – dwóch
uczniów naszej szkoły zdobyło tytuł laureata z max liczbą pkt – jeden w kategorii
„Beniamin”, drugi w „Maluchu”. Wczoraj wróciłem z wycieczki do Wrocławia.
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby
nie to, że lecieliśmy samolotem! Kaśka
leciała pierwszy raz i przy starcie krzyknęła z wrażenia. Inni pasażerowie patrzyli
na nas wyrozumiale. Aha, na odprawie
lotniskowej wszystkich puszczali bez problemu, tylko pana od matematyki przeszukiwali dwa razy. Może dlatego, że nosi
brodę i wąsy? Pod koniec maja w szkole
był Festyn Rodzinny – świetna zabawa!
Mama wygrała karnet na siłownię. Tata
wymienił baterie, które zbierał od miesiąca, na sadzonki. Powiedział, że siłownię będzie miał w ogrodzie.

czerwiec

Zaczęło się EURO! Dobrze, że oceny
mam już wystawione, bo nie mógłbym się
skupić na nauce. Będę miał świadectwo
z czerwonym paskiem! Hip, hip! Hura!
Do tego szóstka z matematyki! Opłacało
się brać udział w tych wszystkich konkursach, zebrałem dzięki nim 10 dodatkowych pkt. W nagrodę w sierpniu lecę
do Francji, babcia mnie zaprosiła. W lipcu
będę chodził do szkoły na półkolonie.
W niedzielę był u mnie kolega z poprzedniej szkoły. Pokazałem mu świadectwo
i opowiedziałem o tym, co się wydarzyło
w ciągu tego roku. I o Kaśce… Powiedział,
że też się chce przenieść do Szkoły Podstawowej w Ładach.
Wspomnienia spisała Irena Uszyńska
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Imprezy i festyny

13 Festyn Rodzinny w Ładach
27 maja 2012 roku boisko Szkoły Podstawowej w Ładach
zmieniło się nie do poznania. Murawę otoczyły stoiska
ze smakołykami i stanowiska gier zręcznościowych, podwyższana scena od rana zapowiadała atrakcyjne występy.
Wszystko na potrzeby tradycyjnego Festynu Rodzinnego.
Niedzielne spotkanie dzieci,
rodziców i nauczycieli SP
w Ładach uroczyście otworzył Dyrektor placówki dr inż.
Wiesław Borsuk. Potem wszyscy zgromadzeni, a było ich
naprawdę wielu, podziwiali
aktorskie, wokalne i taneczne
umiejętności uczniów. Gorąco
oklaskiwano „Czerwonego
Kapturka” w wykonaniu Koła
Teatralnego, taniec nowoczesny grupowy i indywidualny w wykonaniu działającej w Szkole grupy tanecznej
oraz piękny śpiew naszych
uczennic. Po występach przyszedł czas na udział w grach
i zabawach sportowych przygotowanych przez nauczycieli: toczenie piłki na czas,
tor przeszkód, czy rzut piłką

lekarską. Dużym zainteresowaniem cieszyły się biegi sztafetowe dla dzieci i rodziców.
Każdy mógł również spróbować swoich sił w malowaniu
farbami. Uczestnicy wszystkich konkurencji otrzymywali
specjalne kupony uprawniające do udziału w losowaniu
nagród. Na zmęczonych i spragnionych czekały kiełbaski,
ciasta i napoje przygotowane
p rz e z ro d z i c ó w. O g ro mnym powodzeniem cieszyły
się gigantyczne dmuchane
zjeżdżalnie oraz możliwość
zwiedzenia wozów strażackich pożarników z Raszyna.
Po zakończeniu wszystkich
konkurencji przyszedł czas
na nagradzanie zwycięzców
i wyróżnienie wszystkich

Występy teatralne © arch. szkoły

biorących udział w zawodach. Wspaniałe i różnorodne
nagrody zapewnili niezawodni
sponsorzy Festynu Rodzinnego. Na zakończenie imprezy
strażacy tradycyjnie zapewnili

Tak tańczyły nasze dziewczyny © arch. szkoły

Piknik rodzinny w przedszkolu „Pociecha”
Coroczną tradycją Przedszkola
„Pociecha” w Raszynie jest
Piknik Rodzinny organizowany
w ogrodzie przedszkolnym.
W tym roku piknik odbył się
15.06 przy pięknej i słonecznej
pogodzie, przyciągnął dzieci
i ich rodziców. Gościem specjalnym był prezes Stowarzyszenia
„Dobra Wola” z Nowej Iwicznej pan Jacek Zalewski, który
przybliżył działalność stowarzyszenia, a od rodziców otrzymał fundusze zebrane podczas
Święta Mamy i Taty. Wielką
niespodzianką był występ
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grupy rodziców z przedstawieniem „Bajki – znane i lubiane”.
Wszyscy zebrani byli zachwyceni występem aktorów.
Ro d z i c e z a ś o b e j rz e l i
występy swoich pociech,
bowiem grupa starsza przedstawiła bajkę po angielsku pt.
„Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”. Na zakończenie odbyły się zawody sportowe, oczywiście nie mogło
zabraknąć grillowanych smakołyków. Szkoda tylko, że kolejny
taki piknik dopiero za rok.
Ewa Hermanowicz
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wszystkim chętnym zimny
prysznic z węzy gaśniczych.
Kolejny Festyn Rodzinny
w Ładach już za rok. Atrakcji
z pewnością nie zabraknie.
Katarzyna Witanowska

Przybyły całe rodziny © M. Czajkowska

Klub radnych „Jedność Gminy”

O co chodzi radnym z klubu „JEDNOŚĆ GMINY”?
Odsłona 1

W dniu zaprzysiężenia Wójta
Andrzeja Zaręby, Przewodnicząca Rady Gminy Celina Szarek zarządziła przerwę w obradach sesji, w trakcie której
radni z Komitetu Wyborczego
Janusza Rajkowskiego usiłowali wymóc na nowo wybranym wójcie powołanie na stanowisko Wice wójta wskazanej
przez nich osoby. Wójt nie
wyraził na to zgody. Wówczas
radni przegłosowali znaczną
obniżkę pensji wójta w stosunku do tej, którą pobierał
Janusz Rajkowski.

Odsłona 2

Klub radnych „Jedność
Gminy” powstał w marcu
2011 r., a w jego skład weszli:
Dariusz Marcinkowski, Rafał
Sieradzki, Celina Szarek,
Henryka Koper, Agata Kuran
Kalata, Janusz Hoffman,
Michał Słoma, Sławomir
Haczkur i Kazimierz Wieczorek. Większość z nich była
w Radzie Gminy poprzedniej
kadencji. Wszyscy do wyborów startowali z komitetu
byłego wójta Janusza Rajkowskiego. Jak powiedział wówczas Dariusz Marcinkowski,
celem klubu nie jest utrudnianie wójtom rządzenia
gminą, ale działanie na rzecz
mieszkańców.

Odsłona 3

W grudniu 2011 r z klubu
wystąpili: Dariusz Marcinkowski, Janusz Hoffman i Kazimierz Wieczorek. W czerwcu
br., po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu
2011 przez Wójta Andrzeja
Zarębę przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Raszyn,
z klubu został usunięty Rafał
Sieradzki, przewodniczący
tejże komisji. W klubie radnych „Jedność Gminy” pozostało 5 osób.

Odsłona 4

W minionym czasie klub podejmował kilka działań. Jednym
z nich, które stało się powodem rezygnacji Dariusza Marcinkowskiego, Janusza Hoffmana i Kazimierza Wieczorka,

było dążenie do umieszczenia
w budżecie na 2012 r. wykupu
gruntów i budowy Traktu Grocholickiego, Nie byłoby w tym
niczego niewłaściwego gdyby
nie fakt, że wobec braku
porozumienia z właścicielami gruntów, przejęcie drogi
przez gminę musi się odbyć
pod rygorem przepisów specustawy drogowej, co oznacza, że zgodnie z operatem
szacunkowym (bez możliwości pertraktacji ceny) Gmina
Raszyn musiała by jednorazowo wykupić ponad hektarową działkę. W planie zagospodarowania przestrzennego
jest to teren zabudowy wielorodzinnej, toteż właścicielom trzeba by zapłacić
ok. 5 mln złotych. Zgodnie
z kosztorysem inwestorskim
jej budowa będzie kosztować prawie 5 mln 700 tys. zł.
Łatwo obliczyć, że realizując wniosek klubu „Jedność
gminy”, nie dałoby się wykonać w 2012 r. wielu innych
inwestycji. Na budowę i wyposażenie nowej części Ośrodka
Zdrowia gmina przeznaczyła
w 2012 r. ok. 4 300 000 zł,
rozbudowa szkoły w Sękocinie to koszt wysokości
5 400 000 zł, nowy Gimbus
będzie kosztował 418 000 zł.
Na remont i wybudowanie
ulic: Sienkiewicza na Rybiu,
Środkowej, Spokojnej, Polnej,
Jaworskiego, Prusa, Bratkowej, Dworkowej, Bukietowej,
Okrężnej, Wolskiej, Rybnej,
części Lotniczej, Olszowej,
Rzepichy i Nauczycielskiej zarezerwowano kwotę
4 860 000 zł. Na projekty
i wykonanie odwodnień przeznaczono ponad 800 000 zł.,
a na kanalizację w Dawidach i Dawidach Bankowych 4 500 000 zł. Wybudowanie chodników przy
Opackiego, Drodze Hrabskiej i części Leszczynowej
to koszt 479 000 zł. Które
z tych inwestycji należałoby wykreślić, żeby wybudować za około 11 mln zł.
Trakt Grocholicki, ulicę,
która, zgodnie z projektem
GDDKiA skończy się ślepo
na w S8. Większość radnych

była innego zdania – w budżecie nie ma Traktu Grocholickiego. Radni z klubu „Jedność Gminy” zagłosowali
przeciw uchwaleniu budżetu,
mimo, że pozostałe ich wnioski budżet uwzględniał.
Ci sami radni nie zgadzali
się na wykup żadnej innej
drogi, nawet wówczas, kiedy
chodziło o drogi pod kanalizację w części Laszczek.
Jedyne odstępstwo zrobili dla
ul. Prusa.

Odsłona 5

Kolejne działania klub podjął 8 czerwca. Wójt Andrzej
Z a rę b a z ł o ż y ł d o R a d y
Gminy wniosek o zwołanie
sesji, ponieważ aplikowanie o kolejne środki unijne
wymagało zmian w budżecie.
W dniu 11 czerwca wniosek
o zwołanie sesji złożyli radni
z klubu, 15.06 na ten wniosek
sesja została zwołana. Wniosek wójta, mimo, że pierwszy w kolejności, został bezprawnie zignorowany.
Sesja się nie odbyła, ponieważ pozostali radni nie przegłosowali porządku obrad.
Wójt, poza sesją, udzielił
szczegółowych informacji na
tematy, dla których została
zwołana. Mimo tego radni
z „Jedności Gminy” zwołali
powtórnie sesję w dniu 21.06
z takim samym porządkiem
obrad. Nie odbyła się, ponieważ przyszło tylko 5 radnych.

Odsłona 6

Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Raszyn, w składzie:
Rafał Sieradzki, Janusz Hoffman i Sławomir Haczkur,
przez wiele miesięcy analizowała budżet z 2011 r.
Pozytywnie zaopiniowała
wniosek o udzielenie absolutorium za 2011 r. Wójtowi
Andrzejowi Zarębie. Czym
zatem tłumaczyć fakt, że
zaraz potem Rafał Sieradzki,
usunięty wcześniej z klubu,
złożył do Przewodniczącej
Rady Gminy pismo o brakach
i uchybieniach w dokumentacji dotyczącej wykonania
ul. 19 Kwietnia. W trakcie
zwołanej następnego dnia

Komisji Rewizyjnej, na którą
Przewodnicząca kazała zaprosić wszystkich radnych,
okazało się, że wyjaśnienie
wszystkich wątpliwości znajduje się w dokumentach, które
Komisja Rewizyjna wcześniej
analizowała. Czemu zatem
miała służyć ta akcja ?

Działanie na rzecz
mieszkańców
czy walka polityczna?
Czemu służą działania klubu
„Jedność Gminy”? Czy mieszkańcom? A może, jak sądzi
wielu, jest to walka polityczna,
szczególnie nasilona przed
sesją absolutoryjną?
W gr udniu 2010 roku
mieszkańcy Gminy Raszyn
dokonali wyboru głosując
większością za Andrzejem
Zarębą. W interesie mieszkańców gminy jest, aby samorząd pracował na ich rzecz,
aby przeważało dobro ogólne,
a nie partykularne interesy
niewielkiej grupy osób. Wójt
Andrzej Zaręba oszczędnie
gospodaruje naszym wspólnym majątkiem, nie szczędzi pracy i czasu. Wielu z nas
dał się poznać jako człowiek
mądr y, uczciwy, pracowity,
kulturalny i kompetentny.
Większość radnych popiera
jego działania. Dlatego, mimo
utrudnień, prace posuwają się
dalej.
W dniu 21 czerwca 2012
Przewodnicząca Rady Gminy
Celina Szarek i Wiceprzewodnicząca Henryka Koper
złożyły rezygnację ze swoich
funkcji. Rezygnacja spowodowała brak możliwości zwołania sesji absolutoryjnej, którą
może zwołać jedynie przewodniczący lub jego zastępca.
W  związku z tym, mimo
pozytywnego ocenienia
wykonania budżetu za rok
2011 przez Regionalną Izbę
Obrachunkową i Komisję
Rewizyjną, radni nie mogą
głosować nad absolutorium.
Wójt Andrzej Zaręba złożył
jeszcze dwa wnioski o zwołanie sesji. Bez skutku.
Małgorzata Kaiper
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Widziane z Powiatu

Skrzyżowanie
ze znakiem zapytania
Znajdująca się w planach inwestycyjnych
powiatu pruszkowskiego budowa skrzyżowania między ulicami: Al. Krakowska,
Al. Hrabska i ul. Sokołowska (w nowym
przebiegu) miało uprościć mieszkańcom
włączanie się do ruchu w Al. Krakowską. Początkowo wzbudziło dezaprobatę
wprowadzonych w błąd mieszkańców
Falent, obawiających się ruchu TIR-ów
w Al. Hrabską. Po wyjaśnieniu, że TIR-y
nie będą dalej miały prawa tam wjeżdżać,
nawet po przebudowie skrzyżowania, okazało się, że brakuje pieniędzy na wykup
gruntów pod nowy fragment ul. Sokołowskiej jak i samą budowę. Jak zapewniają władze powiatu, budowa jest przesądzona, nie wiadomo tylko, kiedy droga
powstanie.

Policja ocenia rok
Na XVI sesji Rady Powiatu Komendant
Powiatowy Policji zdał sprawozdanie
z działalności w 2011 roku. Zanotowany

spadek przestępczości wśród nieletnich, to
zdaniem fachowców, również efekt działania programów prewencyjnych realizowanych przez Zespół ds. Nieletnich i Patologii, skierowanych do dzieci, ich rodziców,
pedagogów i nauczycieli. Spadła też liczba
wypadków i kolizji drogowych, ale co najważniejsze również rannych i zabitych
w tych wypadkach, choć, jak twierdzą
pruszkowscy policjanci: „Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu pozostaje fakt,
że infrastruktura drogowa w powiecie pruszkowskim (stan nawierzchni, oznakowania
i konstrukcji pasa drogowego) ulega szybkiej
degradacji i wymaga pilnego przeprowadzenia
remontów i modernizacji.”
W roku 2011 w całym powiecie spadła ilość przestępstw w wielu kategoriach,
a ich wykrywalność wzrosła. Pod względem przestępstw o charakterze korupcyjnym powiat pruszkowski należy do najuczciwszych. Najgorzej jest w powiatach:
wołomińskim, legionowski, nowodworskim i piaseczyńskim. Gminy powiatu
pruszkowskiego sfinansowały zakup sześciu pojazdów dla policji. Raszyn zakupił jeden pojazd. Samorządy zapłaciły też

za dodatkowe patrole na kwotę łączną
329 tysięcy złotych, co pozwoliło na zorganizowanie dodatkowych 12 899 godzin
służb! Brawo!

Było nerwowo

W związku z koniecznością zwiększenia godzin pracy szkolnych pedagogów
w placówkach podległych powiatowi,
idąc naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów
tych placówek, zarząd powiatu przedłożył radnym uchwałę, która nie zwiększając kwot za pracę pedagogów, psychologów, logopedów miała zwiększyć im ilość
godzin pracy o… 50%, do 30 z 20 godzin
tygodniowo. Uchwała oburzyła część radnych i wzbudziła wątpliwości dyrektorów.
Ostatecznie, po bardzo burzliwej dyskusji,
zarząd powiatu zgodził się z wnioskami
radnych: Tomasza Osińskiego (Przewodniczący Komisji Edukacji, Promocji, Kultury
i Sportu Osińskiego) oraz Piotra Iwickiego i wprowadził autopoprawkę zwiększając ilość godzin pracy do 26 i poprawił ją pod względem formalno-prawnym
i legislacyjnym.
Piotr Iwicki radny Rady Powiatu Pruszkowskiego

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI”

EKOSĘKOLUDKI © arch. szkoły

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w IV edycji ogólnopolskiego konkursu
edukacyjnego „Drugie Życie Elektrośmieci”, który składał się z dwóch etapów
i trwał od 15.11.2011 r. do 30.04.2012 r.
Organizatorem konkursu była Europejska
Platforma Recyklingu Polska Organizacja
Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz EPR Batteries Poland sp.
z o.o. Patronat nad konkursem objęli: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Komitet ds. UNESCO, a opiekę merytoryczną sprawowało
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Sponsorem
nagród był Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach tego konkursu nasz szkolny
zespół EKOSĘKOLUDKI miał wykonać
19 zadań, następnie pisemnie je opracować, odpowiednio udokumentować
i zamieścić na stronie internetowej „Drugie Życie Elektrośmieci”. Nasi uczniowie
badali i oceniali istniejący system zbiórki

16

ZSEE i zużytych baterii na terenie gminy
Raszyn. Organizowali apele ekologiczne,
konkursy, zabawy, happeningi. Przygotowywali plakaty, ankiety, gazetki i ulotki
informacyjne. W celu podniesienia świadomości ekologicznej nawiązali współpracę z osobami prywatnymi i instytucjami mogącymi pomóc w zbiórce ZSEE
i zużytych baterii: Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie,
od którego otrzymali plakaty promujące
zbiórkę elektrośmieci i nagrody dla tych,
którzy zebrali najwięcej ZSEE, Urzędem
Gminy Raszyn, sękocińskim przedszkolem oraz pobliskimi sklepami. Ponadto
w promocję naszej akcji włączyli się: proboszcz Parafii św. Faustyny Kowalskiej
i sołtysi wsi Sękocin Stary, Sękocin Nowy,
Słomin, Wypędy, Laszczki, Janki.
E KO S Ę KO LU D K I p r z e p r o w a dziły kampanię medialną zachęcającą
do zbiórki ZSEE i zużytych baterii. Spotkały się z radnymi na Sesji Rady Gminy,
z Wójtem Gminy Raszyn i kierownikiem
Refaratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn.
W dniu 22.02.2012 r. i 20.04.2012 r.
przeprowadziły zbiórkę zużytego sprzętu
elektryczno-elektronicznego. Masa przekazanych elektrośmieci firmie Mega
Service Recycling Sp z o. o. to 16,561 t.
Firma AG-Complex sp z o. o. odebrała
od nas 158 kg zużytych baterii, a Szkołafon 156 zużytych telefonów komórkowych. Wójt Gminy Raszyn wsparł naszą
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akcję przysyłając samochód dostawczy
zużytego sprzętu komputerowego.
Ponadto Pan Andrzej Zaręba Wójt Gminy
Raszyn i Pan Mirosław Chmielewski
zastępca Wójta Gminy Raszyn osobiście
przyjechali na jej miejsce przywożąc 55
zużytych telefonów komórkowych.
	Zespół EKOSĘKOLUDKI w drugim
etapie konkursu zajął I miejsce w Polsce, a III miejsce w Polsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix na poziomie
szkól podstawowych. Na uroczystej gali,
która odbyła się w Centrum Konferencyjnym Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 6 czerwca 2012 r. EKOSĘKOLUDKI odebrały nagrody (telewizor 40’
marki SONY, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, 2 kamer y, dysk twardy
zewnętrzny), a po rozdaniu nagród dzieci
zwiedzały Centrum Nauki Kopernik.
Magdalena Karpiniak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękocinie

Zbiórka elektorśmieci © arch. szkoły

Gminna Biblioteka Publiczna

Czyta się... w GBP!
Za nami już XI edycja Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom (1-7.06).
W tej sztandarowej kampanii Fundacji
ABCXXI, zwanej także świętem czytania,
koordynatorzy i lokalni liderzy zorganizowali ponad 62 imprezy dla dzieci i rodziców. Raszyn, jako jedna z 2400 miejscowości, które biorą udział w tej kampanii,
również propaguje ideę głośnego czytania
dzieciom.
O tym, że czytanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju młodego człowieka,
nie trzeba chyba nikogo przekonywać.
Jak pisze Irena Koźmińska w znakomitej książce pt. „Wychowanie przez czytanie” Dziecko, któremu codziennie czytamy,
czuje się ważne i kochane. Buduje to jego
mocne poczucie własnej wartości – wewnętrzną
siłę i wiarę w siebie, które wpłyną na jakość jego
życia co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. Codzienne głośne czytanie buduje mocną więź między rodzicem i dzieckiem. Hasło przewodnie kampanii brzmi:
„Czytaj dziecku 20 minut dziennie.
Codziennie.” Warto więc wygospodarować na to czas.

Bibliotekarz Ewa Tkaczyk – lekcje biblioteczne 2012

Nasza biblioteka od 2006 roku
wspiera działania Fundacji jako lokalny
lider. Bibliotekarze przez cały rok czytają przedszkolakom i uczniom, uczestniczącym w naszych autorskich lekcjach bibliotecznych (przeprowadziliśmy
ich około 70 w ciągu ostatnich 3 lat!),
a także goszczą w placówkach oświatowych na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli. Do wspólnej lektury wybieramy
książki wartościowe, nagradzane, polecane przez znawców literatury dziecięcej. W tym roku czytaliśmy m.in. opowiadania autorstwa Renaty Piątkowskiej,
Doroty Gellner, Wojciecha Widłaka,
Grzegorza Kasdepke. Wzięliśmy także
udział w konkursie rankingowym

Z OKAZJI DNIA DZIECKA w BIBLIOTECE się
DZIAŁO!

Magdalena Golec wizyta w przedszkolu Pod Topolą 2011

Fundacji pt. „10 ważnych książek
10-lecia” – do finału dostała się jedna
z naszych propozycji – „Pan Kuleczka”
Wojciecha Widłaka.
Za równie ważne dla pełnego uczestnictwa w kulturze czytania uznajemy też
spotkania z autorami.
Zapraszamy do nas twórców związanych głównie z literaturą dziecięcą
i młodzieżową – w tym roku mieliśmy przyjemność gościć Ewę Nowak,
w zeszłym – Wiesława Drabika, planujemy spotkanie z Grzegorzem Kasdepke.
Możliwość zobaczenia na własne oczy
„pana lub pani, co piszą bajki” jest dla
dzieci zwykle niecodzienną atrakcją.
Dagna Kruszewska

HOTSPOT w JAWOROWEJ
Od 5.06 br. w filii biblioteki w Jaworowej (ul. Warszawska 95) można korzystać
z darmowego Internetu poprzez WiFi.
Szczegóły logowania podaje bibliotekarz.
Bezpłatny „hotspot” działa od roku w GBP
przy ul. Poniatowskiego 20. Wszystkich,
którzy chcą skorzystać z sieci na własnym
sprzęcie komputerowym serdecznie zapraszamy na teren obu placówek.
Zespół GBP w Raszynie

mini kiermasz używanych książek dziecięcych i młodzieżowych za 1, 2 i 3
złote. Dochody z tego tytułu – 90 złotych – zostaną przeznaczone na zakup
zabawek do bibliotecznego Kącika Najmłodszego Czytelnika. Filia w Jaworowej tego dnia udekorowana była pluszakami, a na przychodzące dzieci czekał
cały zestaw świeżo zakupionych książeczek dziecięcych do wypożyczenia.
Nie mogło też oczywiście zabraknąć słodyczy. Wszystkich, którzy nas odwiedzili
tego dnia i skorzystali z atrakcji, bardzo
serdecznie pozdrawiamy!

PRZERWA w PRACY BIBLIOTEKI
w Raszynie
Drodzy Czytelnicy, w dniach 2-13 lipca
br. w GBP w Raszynie odbywać się będzie
skontrum księgozbioru. W tym czasie
biblioteka będzie nieczynna. Prosimy
o wzięcie tej przerwy pod uwagę przy
planowaniu wakacyjnej lektury. Terminy
zwrotu materiałów automatycznie przedłużamy o 2 tygodnie, podobnie jak terminy odbioru materiałów objętych rezerwacjami. Prenumerowana prasa bieżąca
będzie wyłożona do korzystania w głównej siedzibie GOK.
W tym czasie filia w Jaworowej (Dom
Rolnika, ul. Warszawska 95) pracuje bez
zmian, czyli (za wyjątkiem wtorków) od
poniedziałku do piątku w godz. 13-19
i zaprasza wszystkich chętnych czytelników. Przepraszamy za utrudnienia!

Dagna Kruszewska

Zespół GBP w Raszynie

W kąciku zabaw

Już dr ugi raz nasza akcja w tym
dniu przebiegała pod hasłem
„Skocz po książkę do biblioteki!”.
1 czerwca na naszych najmłodszych
odwiedzających czekały słodkie niespodzianki. Było też można: poskakać
na trampolinie, pobawić się w zaaranżowanym w przedsionku kąciku zabawowym (jego działanie zostanie wydłużone do końca wakacji), zbudować wieżę
z klocków, narysować rysunek, pohuśtać się, pooglądać autentyczną, ponadstuletnią książkę dla dzieci wyświetlaną
na dużym ekranie. Zorganizowaliśmy
także cieszący się dużym powodzeniem
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Seniorzy i Sport

Piosenka sprzed lat … w Mrokowie
W dniu 02.06.2012 r. w Mrokowie odbył się Festiwal „Piosenka sprzed lat” zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Niezapomniane Melodie”.
W festiwalu udział wzięło 20
zespołów i solistów. Gminny
Ośrodek Kultur y w Raszynie był reprezentowany przez
zespół wokalny „Seniorki”
o r a z z e s p ó ł „ Ry b i a n i e ” .
Wystąpiły również solistki:
Alicja Siewiera i Izabela
Makarska, które śpiewały
również w duecie. Zespoły
oraz solistki wystąpiły pod

kierownictwem oraz z akompaniamentem Piotra Piskorza, a towarzyszyła im przewodnicząca Klubu Seniora
z Raszyna Barbara Wiśnik.
Na repertuar Festiwalu składały się piosenki z lat 1920 1970. Występy zespołów oraz
solistów oceniało profesjonalne jury, któremu przewodniczył pan Mariusz Kolinko
chórmistrz zespołu „Mazowsze”. Jur y w podsumowaniu konkursu podkreśliło
dobr y poziom artystyczny
prezentacji festiwalowych

Zespół Seniorki © B. Wiśnik

oraz wielkie zaangażowanie i dobrą pracę uczestników. Izabela Makarska i Alicja Siewiera zajęły ex aequo
III miejsce w kategorii soliści.
Poza konkursem wystąpił z własnym programem
kabaretowym zespół „Szczęśliwa 60-ka”, działający pod
patronatem organizatora
festiwalu. Publiczność zgromadzona na festiwalu bawiła
się znakomicie gorącymi oklaskami nagradzając wykonawców i domagając się bisów,
na co jednak nie pozwalał

Zespół Rybianie © I. Makarska

regulamin konkursu. Tego
typu imprezy promują amat o rs k i r u c h a r t y s t y c z n y
i są okazją do miłych spotkań z muzyką i śpiewem.
Gdy w Raszynie wybudowany zostanie Dom Kultury z prawdziwego zdarzenia będzie można zapraszać
do nas zespoły artystyczne
i umożliwić mieszkańcom
naszej gminy udział w takich
ciekawych imprezach.
Członek zespołu „Seniorki”
oraz Radna Gminy Raszyn
– Maria Izabela Makarska.

I. Makarska i A. Siewiera © B. Wiśnik

Pływacy z Raszyna
Sekcja pływacka PLUUM
uczęszczająca na zajęcia
do trenerów Włodzimierza
Szpakiewicza oraz Valentyna
Sukhanowa odnosi sukcesy
i przywozi medale z organizowanych na Mazowszu turniejów. Do tego zdążyli już nas
przyzwyczaić. Liczba trofeów,
jaką młodzi pływacy zdobyli

podczas V Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza
Bemowa jest jednak szczególnie imponująca.
Pomimo nie najliczniejszej reprezentacji, sekcja pływacka z raszyńskiego basenu
aż 8-krotnie stawała na najwyższym stopniu podium.
Złote krążki zawisły na szyi

Na podium © arch. GOS
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Oliwii Wysokińskiej 2-krotnie za start indywidualny i raz
w sztafecie. Bracia Albert
i Mateusz Jędrzejewscy zwyciężali zarówno indywidualnie, jak w sztafecie. Bruno
Kaźmierczak do swojego
dorobku dorzucił dwa medale
w złotym i srebrnym kolorze. Listę nagrodzonych

uzupełniają Paulina Niewiadomska, Magdalena Kaczorowska, każda ze srebrnym
medalem i udekorowany brązowym krążkiem Eryk Rozmysłowski. Trzymamy kciuki
za kolejne udane występy utalentowanych pływaków.
Rafał Ulewicz

Radość ze zwycięstwa © arch. GOS

Sport

Sprawozdanie z Mini Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
chłopców rocznika 2002
W 2012 roku rozgrywane są
d w i e i m p re z y s p o r t o w e ,
które wzbudzają zainteresowanie kibiców na całym
świecie. Są nimi Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej oraz
Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Zwłaszcza pierwsze
z wydarzeń jest nam – Polakom szczególnie bliskie, gdyż
po raz pierwszy w historii
organizujemy turniej tej rangi
w najpopularniejszej dyscyplinie sportowej globu. Gminny
Ośrodek Sportu postanowił
przybliżyć wiedzę o Euro 2012
najmłodszym piłkarzom oraz
Mieszkańcom Raszyna i okolic, organizując Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej
chłopców rocznika 2002.
Do udziału zaproszono
16 drużyn spośród mazowieckich klubów sportowych.
Każdy z zespołów przed
rozpoczęciem rozgr ywek
wylosował reprezentację,
której barw bronił przez cały
turniej. System rozgr ywek
stanowił wierną kopię UEFA
Euro 2012, gdzie także rywalizują po 4 drużyny w 4 grupach, a awans do fazy pucharowej uzyskują 2 najlepsze
zespoły z każdej z nich. Skład
grup był również zgodny
z prawdziwym turniejem.
Młodzi piłkarze swoje
mecze rozgrywali na nowoczesnym boisku Wronik, którego
nawierzchnia spełnia wysokie
wymagania bezpieczeństwa,
a także zapewnia komfort gry.
Mini Euro 2012 to pierwsza
impreza tej skali rozegrana na
obiekcie otwartym 12 grudnia
ubiegłego roku. Przypomnijmy,
że nazwa obiektu została
nadana na cześć kapitana
Tadeusza Wrony – mieszkańca
gminy Raszyn, który w bohaterski sposób wylądował pilotowanym przez niego Boeingiem na lotnisku im. Chopina
na Okęciu bez wysuniętego
podwozia. Zdjęcia z tego udanego lądowania obiegły największe serwisy informacyjne
państw całego świata.
Poziom rozgrywek stał na
wysokim poziomie, a młodzi piłkarze pomimo silnego

Piłka w grze © M. Kaiper

Wronik – BOISKO NA MEDAL © M. Kaiper

wiatru i niesprzyjającej aury
toczyli zacięte pojedynki
o każdy skrawek boiska.
Każdy z zespołów składał się
maksymalnie z 12 zawodników, z których 6 + bramkarz
grało w polu, a pozostałych 5
rezerwowych zmieniało ich
w systemie hokejowym. Turniej wzbudził szerokie zainteresowanie w klubach Warszawy i stołecznej aglomeracji,
a ostatecznymi uczestnikami
Mini Euro zostały następujące drużyny: Świt Nowy
Dwór Mazowiecki, UKS
141 Warszawa, Korona
Góra Kalwaria, Wilga Garwolin, SF Wilanów, Przyszłość Włochy, UKS Nowa
Wieś Warszawska, Legion
Warszawa, Dragon Warszawa, Legionovia Legionowo, Ożarowianka Ożarów
Mazowiecki, Perła Złotokłos, Mirków Konstancin,
UKS Nowa Iwiczna, Agape
Białołęka, oraz pełniące rolę
gospodarzy połączone siły
UKS Łady i KS Raszyn.
W pierwszym meczu
zmierzyły się zespoły Polski

i Grecji. Chyba nikt nie miał
by nic przeciwko temu, aby 8
czerwca Lewandowski i spółka
pokonali Greków 5 do 1.
Podobnie, jak u Hitchcocka
zaczęło się od mocnego uderzenia, a potem napięcie tylko
rosło. Przyszłość Włochy,
którzy reprezentowali Polskę
zameldowali się ostatecznie
w finale imprezy wraz z Czechami, któr ych barw broniła ekipa Świtu Nowy Dwór
Mazowiecki. Drużyna Świtu,
jako pierwsza zameldowała
się w szatni Szkoły Podstawowej w Raszynie i jako ostatnia
opuszczała Mini Euro z największym trofeum.
W odróżnieniu od Euro
2012 dorosłych piłkarzy,
rozegrany został tzw. „finał
pocieszenia”, czyli mecz o 3.
miejsce. Zmierzyły się w nim
drużyny Francji i Hiszpanii, które reprezentowały
w kolejności SF Wilanów
i Wilga Garwolin. Po emocjonującym, wyrównanym meczu
o wyniku zadecydowały rzuty
karne, w których lepsi okazali się Hiszpanie. To właśnie

bramkarz Espanii okazał się
najlepszym w całym turnieju
i kto wie może będzie w przyszłości godnym następcą Ikera
Casillasa.
Poza klasyfikacją zespołową
przyznano nagrody w trzech
kategoriach indywidualnych.
Najlepszym golkiperem Mini
Mistrzostw Europy został Bartosz Piłka. Nazwisko zatem
nie przypadkowe, gdyż nawet
silne i trudne technicznie
uderzenia przedmiotu o kulistym kształcie nie stanowiły
kłopotu dla utalentowanego
bramkarza Hiszpanii, czyli
Legionu Warszawa. Najlepszym strzelcem z 9 trafieniami na koncie został Kuba
Kruszewski z zespołu Czech,
a najlepszym zawodnikiem kolega z drużyny Kuby
– Patryk Mielniczuk. Zwycięski zespół wkroczył na najwyższy stopień podium przy
akompaniamencie zespołu
Queen i utworze „We are the
champions”. Cała oprawa
dostarczyła niezapomnianych
wrażeń młodym piłkarzom
i miejmy nadzieję, że będzie
motywacją do dalszego uprawiania tej widowiskowej dyscypliny sportu, jaką bez cienia
wątpliwości jest futbol.
Patronat nad Mini Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej chłopców rocznika 2002
objęli Wójt Gminy Raszyn Pan
Andrzej Zaręba oraz Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. W oficjalnym otwarciu
zawodów uczestniczyli także
przedstawiciele Polskiego
Klubu Infrastruktury Sportowej „Sportowa Polska” oraz
Ambasador Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polsce
Pan Ivan Del Vechio. Wsparcia przy organizacji turnieju
udzieliły także Ambasada
Ukrainy, Ambasada Republiki Czeskiej oraz Ambasada
Niemiec.
W trakcie imprezy przedstawiciele PKIS wręczyli elitarne odznaczenie „Boisko na
medal 2012”, które honoruje
a raszyński samorząd za jego
sportową aktywność.
Rafał Ulewicz
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RASZYNIACZEK
Dzień dobry!

Prace Dzieci z Przedszkola „Pociecha”

Powitaliśmy lato i słoneczne wakacje. Życząc Wam miłego i bezpiecznego wypoczynku dedykuję różnorodne prace plastyczne,
wykonane przez raszyńskich przedszkolaków. W maju i czerwcu
składaliśmy życzenia naszym kochanym Rodzicom. Podczas pikniku zorganizowanego dla Was przez Gminny Ośrodek Kultury
we współpracy z Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem
Sportu pod hasłem „Wesoła Niedziela”, dzieci wykonywały okazjonalne kartki pod kierunkiem pani Basi Zarychty, a w czasie festynu
z okazji Dnia Dziecka, brały udział w konkursie pt. „Mój Pupil”. Czekam na prace literackie i plastyczne z wakacji.
Wakacyjnie pozdrawiam – Raszyniaczek.

Prace Dzieci z Przedszkola nr 2 w Raszynie

Patryk Sałaj, grupa „Maleństwa,
nauczyciel: Monika Potrząsaj

Maciej Michalak, grupa „Maleństwa”,
nauczyciel: Urszula Zaręba

Juli Łach, grupa „Puchatki”, Maks Nowak, grupa
nauczyciel: Małgorzata
Kawałek

„Tygryski”, nauczyciel:
Gabriela Gwoździkowska

Igor Kuch,

nauczyciel:
Monika Potrząsaj

Marcin Misiak,

nauczyciel: Monika Potrząsaj

Gabriela Krysik,
grupa „Króliczki”,
nauczyciel: Kinga Mizerska

Lila Bujska,

grupa „Puchatki”, nauczyciel:
Małgorzata Kawałek

Vanessa Bielat, lat 5,

nauczyciel: Iwona Wojciechowska

Oliwier Ziembicki, lat 3

nauczyciel: Marta Grzegorczyk

Prace Dzieci z konkursu
plastycznego „Mój pupil”

Ola Serwatowska, Martyna Ryciak, Karolina Dąbkowska,
miejsce I
miejsce I
miejsce I

Julia Modelewska,
miejsce II

Marta Iwicka, miejsce III

Naszym Mamom i Tatom – prace wykonane przez dzieci podczas pikniku zorganizowanego przez GOK.

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

