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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 
życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Raszyn, 

aby pod ich rodzinnym dachem nie zabrakło ciepła, 
dostatku i radości.

Wójt Andrzej Zaręba wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski wraz z Radnymi

Sołtysi i Przewodniczący Rad Osiedli
Redaktor Kuriera Raszyńskiego Jacek Kaiper

Raszyn
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POWIAT PRUSZKOWSKI – GMINA RASZYN

Co się zmieniło w Gminie Raszyn w 2015 r.
16 listopad minął rok od wyborów samorządowych. W tym czasie sporo się w raszyńskiej rze�
czywistości zmieniło. O ustosunkowanie się do minionych wydarzeń oraz opinie o randze naj�
ważniejszych zmian zapytałem osoby, które miały na nie w naszej gminie największy wpływ. 
Spotkałem się z Wójtem Andrzejem Zarębą, Dyrektorem Centrum Kultury Raszyn Mariuszem 
Smolichą, prześledziłem artykuły, które w Kurierze Raszyńskim publikowali radni powia�
towi – Katarzyna Klimaszewska i Mirosław Chmielewski. Zajrzałem do informacji o wykona�
nych inwestycjach, relacji z podpisywania umów z WFPŚiGW oraz wykonawcami inwestycji. 
Wszystko to postaram się Państwu przypomnieć, żeby w ostatnim, w 2015 roku numerze Kuriera 
Raszyńskiego, dać ogląd tego, co się działo.

Nowa jakość współpracy Gminy Raszyn 
i Starostwa Pruszkowskiego
W  ubiegłorocznych wyborach samorzą�
dowych  do Rady Powiatu Pruszkowskiego 
weszły 4 osoby z Gminy Raszyn. Największą 
ilość głosów (60,4%) uzyskali kandydujący 
z Komitetu Wyborczego PiS. Pierwsze miej�
sce w naszej gminie, a trzecie w całym powie�
cie uzyskał Andrzej Zaręba, który zrezygnował 
z mandatu pozostając na stanowisku Wójta 
Gminy Raszyn. Do Rady Powiatu ostatecznie 
weszli: Mirosław Chmielewski, Katarzyna Kli�
maszewska, Magdalena Karpiniak z KW PiS 
i Janusz Rajkowski z KW PO RP.
 O sile przedstawicieli z naszej gminy star�
tujących z KW PiS świadczy fakt, że każdy 
z  nich objął znaczące stanowiska: Miro�
sław Chmielewski jest członkiem Zarządu, 
Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego, Administracji i Prawa 
oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu 
i Finansów, Katarzyna Klimaszewska – Prze�
wodniczy Komisji Budżetu i Finansów, a Mag�
dalena Karpiniak – Komisji Ochrony Śro�
dowiska i Rolnictwa. Ich rola przełożyła się 
zarówno na skuteczniejsze działania powiatu 
pruszkowskiego, ale też na lepszą pozycję 
Gminy Raszyn.

Równe traktowanie potrzeb 
mieszkańców wszystkich gmin

Determinacja, z  jaką rozpoczęli i  wygrali 
kampanię nasi „Radni powiatowi” wynikała 

z poczucia, że dotychczasowa współpraca 
przebiega niewłaściwie. Nie tylko miesz�
kańcy narzekali na problemy z załatwianiem 
spraw w starostwie, ale podobne utrudnie�
nia dotykały naszych urzędników. Jak pisał 
w jednym z artykułów Mirosław Chmielew�
ski – „Obydwaj z wójtem czekaliśmy tygodniami 
na spotkania z urzędnikami starostwa, podobnie 
trwały, potrzebne do bieżącej pracy, oczekiwania 
na dokumenty”1. 
 Mieszkańcy narzekali również na stan 
wielu dróg powiatowych. W artykule Miro�
sława Chmielewskiego czytamy: „W 30 km 
dróg powiatowych w  Gminie Raszyn, stano-
wiących 1/5 dróg powiatowych w całym powie-
cie pruszkowskim, poprzednie władze powiatu 
zainwestowały zaledwie 2% budżetu, który 
w formie subwencji ogólnej przekazuje skarb pań-
stwa. Łatwo wyliczyć, że stanowi to zaledwie 10% 
kwoty, która z racji długości dróg nam się należy. 
Stąd taki ich stan”2. 
 Starostwo pruszkowskie odmówiło też 
dofinansowania połączenia autobusowego 
L23 między Raszynem a Pruszkowem,zor�
ganizowanego przez Gminę Raszyn. Spraw 
trudnych, nierozwiązanych, było, jak widać, 
dużo. Na tyle dużo, że grupa radnych wystar�
towała do wyborów z ogromną determinacją. 
I udało się.

1 Kurier Raszyński nr 47, styczeń 2015
2 Kurier Raszyński nr 47, styczeń 2015

Wywiad z Wójtem
Gminy Raszyn
Andrzejem Zarębą

Jacek Kaiper:  Panie Wójcie, rok temu 
w  wyborach samorządowych wygrał Pan 
dwie konkurencje: na wójta i  radnego 
powiatowego. W  Gminie Raszyn uzyskał 
Pan pierwszy wynik, daleko w tyle pozosta�
wiając konkurentów. W wyborach do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego był Pan trzeci. 
Kariera w powiecie stanęła otworem. Jed�
nak pozostał Pan u nas, dlaczego?

Andrzej Zaręba:  Każdy samorządowiec 
chce się sprawdzić na stanowisku takim jak 
burmistrz, prezydent miasta, czy wójt. Praca 
w gminie pozwala szybko ocenić swoją sku�
teczność, ponieważ przekłada się bezpo�
średnio na materialne efekty;na budowę 
szkół, przedszkoli, sieci kanalizacyjnej, dróg 
itd. Praca w powiecie takiej satysfakcji nie 
daje, jako bardziej związana z planowaniem 
i zarządzaniem, a nie pracą w „terenie” w bez�
pośrednim styku z mieszkańcami. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że któraś z nich jest gor�
sza, albo lepsza, uznałem po prostu, że praca 
w Gminie Raszyn bardziej mi odpowiada.

JK: Jak po roku od wyborów samorządo-
wych ocenia pan współpracę z Powiatem 
Pruszkowskim?

AZ: W naszym powiecie, jedynym z „wianka 
warszawskiego”, przewagę w Radzie Powiatu 
w  wyniku wyborów samorządowych zdo�
było PiS, wprawdzie w  koalicji ze Wspól�
notą Samorządową, ale za to wyraźną i sta�
bilną. Ten wynik od razu zaowocował w pracy 
Powiatu. Pyta pan o zmiany we współpracy? 
Są kolosalne i dotyczą nie tylko naszej gminy. 
Współpraca stała się partnerska. Środki dzie�
lone są sprawiedliwie. Trzeba przypomnieć, 
że w poprzednim okresie gminy traktowano 
nierówno, jedne cieszyły się uznaniem sta�
rostwa, inne na przykład nasza, były pomi�
jane w inwestycjach lub marginalizowane. 
Wieloletnią regułą było inwestowanie przez 
Powiat w Gminie Raszyn środków wielokrot�
nie niższych niż te, które zasilały mniejsze, 
ale łaskawiej traktowane gminy. Aby utrzy�
mać znośny stan dróg powiatowych, z myślą 
o naszych mieszkańcach, którzy z tych dróg 
korzystają, przejmowaliśmy na siebie wiele 
zadań, które należały do starostwa, traktując 
je jako zadania własne gminy. Budowaliśmy 
np. chodniki, a potem przekazywaliśmy je na 
majątek starostwa. To my pomagaliśmy sta�
rostwu, nie ono nam. Dalszy ciąg na stronie 4.

Spotkanie ze Starostą Z. Sipierą i Radnymi Powiatowymi 
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Spotkanie Starosty Pruszkowskiego 
Zdzisława Sipiery 
z raszyńskim samorządem

Zmiany przyszły bardzo szybko. Już 11 grud�
nia 2014 r. nowo wybrany Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego Zdzisław Sipiera spotkał się 
w  Raszynie z  Wójtem Andrzejem Zarębą, 
wicewójtami, Radnymi Powiatowymi oraz 
kierownikami referatów Urzędu Gminy. Sta�
rosta za jedną z ważniejszych kwestii uznał  
przyspieszenie przepływu informacji i doku�
mentów, zorganizowanie Wydziału Obsługi 
Mieszkańców oraz elektronicznego biura 
podawczego, a  także sprawiedliwy udział 
gmin w inwestycjach.  Szybko można było 
przekonać się, że nie są to czcze słowa. Kolejne 
spotkanie ze Starostą, które odbyło się pod�
czas VII Sesji Rady Gminy Raszyn – 23 kwietnia, 
pokazało, że zmiany są wprowadzane w życie. 
Jednocześnie stałe relacje z  prac powiatu 
przekazywali na łamach Kuriera: Katarzyna 
Klimaszewska i Mirosław Chmielewski.

Budżet Powiatu Pruszkowskiego 
na 2015 r.

Uchwalony 30 stycznia budżet powiatu 
na 2015 r., był znacząco różny od planowego 
pierwotnie. W projekcie autorstwa poprzed�
niego Zarządu, na inwestycje drogowe w Gmi�
nie Raszyn przeznaczono 50 tys. zł. W nowym, 
1 mln, czyli 20 razy więcej. Informacje o inwe�
stycjach w drogi powiatowe położone w Gmi�
nie Raszyn opisała w Kurierze Katarzyna Kli�
maszewska: – „W porównaniu z poprzednimi 
latami Radni Powiatowi z Raszyna wynego�
cjowali naprawdę bardzo dużo. I to cieszy”. 
I dalej – „Za tę kwotę zostanie wykonane skrzy-
żowanie Al. Krakowskiej z Leszczynową i Gra-
niczną, przebudowana Leszczynowa oraz rozpo-
częte projektowanie kompleksowej modernizacji 
Źródlanej. Poza tym powiat poprawi nawierzchnię 
ul. Długiej w Podolszynie Nowym i Warszawskiej 
w Jaworowej. To już jest coś, choć oczywiście chcie-
libyśmy, żeby było jeszcze więcej i o to będziemy 
się starać w kolejnych latach, Tylko dzięki temu 
zlikwidujemy wieloletnie zaniedbania i co by nie 
mówić, niesprawiedliwe traktowanie.”3

 Nowością w pracy Rady Powiatu, zainicjo�
waną przez nasza Radną, były „komisje wyjaz�
dowe”, w celu poznania stanu dróg w gminach 
i kontroli wykonanych prac, a także lepszej 
koordynacji działań inwestycyjnych, a co za 
tym idzie rozsądniejszego i  oszczędnego 

3 Kurier Raszyński nr 48, luty 2015

wydatkowania środków publicznych. Pod�
czas pierwszej z nich, 20 maja, radni powiatu 
pruszkowskiego przejechali m. in. ulicami: 
Długą, Złotą, Źródlaną, Graniczną i Sękociń�
ską. Uzyskana wiedza miała też przygotowy�
wać do opracowywania nowej strategii roz�
woju dróg.

Bieżące modernizacje i konserwacje 
dróg powiatowych

Wiosną mieszkańcy gminy zobaczyli pierw�
sze zmiany: po raz pierwszy od dawna 
oczyszczone zostały z zimowych pozostałości 
wszystkie nasze drogi powiatowe, a w planach 
znalazła się konserwacja rowów przydrożnych. 
Kolejne działania to remont Leszczynowej na 
odcinku od Al. Krakowskiej i Źródlanej, poło�
żenie nakładek asfaltowych na najbardziej 
uszkodzonych fragmentach Raszyńskiej, War�
szawskiej, Długiej, oraz pełnej nawierzchni 
w Drodze Hrabskiej na odcinku od Willowej 

do Jaworowskiej, wykonanie oznakowania 
poziomego w drogach powiatowych, kon�
serwacja zieleni, poboczy, kanalizacji desz�
czowej. Późną jesienią rozpoczęto, wspólnie 
z Gminą Raszyn, budowę odwodnienia w ul. 
Długiej i Szlacheckiej. Jednocześnie trwały 
prace nad projektem ul. Źródlanej i ronda 
na niebezpiecznym skrzyżowaniu Falenckiej 
i Olszynowej.

Plany inwestycyjne w 2016 r.

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada wykona�
nie kilku ważnych dla nas inwestycji: moder�
nizację ul. Źródlanej, budowę ronda Falencka 
– Olszynowa, przebudowę Drogi Hrabskiej od 
ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną, a także 
budowę chodnika wzdłuż Raszyńskiej i War�
szawskiej. W sumie, na te i inne, drobniejsze 
inwestycje w projekcie budżetu zabezpie�
czono 3,4 mln złotych. To zupełnie inna jakość 
współpracy.       Małgorzata Kaiper
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W oczekiwaniu na poprawę
W 2015 r. samorząd Gminy Raszyn podjął radykalne kroki, którym przyświecało wprowadzenie 
ostatecznej zmiany w sferze funkcjonowania raszyńskiej służby zdrowia. Podjęcie decyzji było 
konieczne z racji kończącej się umowy z wieloletnim operatorem SPZZLO Warszawa – Ochota. 
Przed radnymi i wójtem stały dwie drogi – dalsze przedłużenie dzierżawy lub rozpisanie prze�
targu wyłaniającego nowego operatora. Wobec powszechnej opinii mieszkańców i oczekiwa�
nia na poprawienie standardu realizacji zadań służby zdrowia, przedstawiciele raszyńskiego 
samorządu obrali tę drugą drogę: nie przedłużyli umowy obecnemu dzierżawiącemu obiekt 
Centrum Medycznego Raszyn i zaczęli przygotowywać procedurę wyłonienia kolejnego opera�
tora. Jak pisaliśmy w poprzednim numerze najwyższą ocenę uzyskała firma JUDYTA Ewa Figat, 
ze Skierniewic.  Obok zamieszczamy wywiady: z Wójtem Andrzejem Zarębą i z właścicielką 
firmy Panią Ewą Figat. Zapraszamy do ich lektury.          Redakcja Kuriera Raszyńskiego

Wywiad z Panią Ewą Figat, właścicielem 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej JUDYTA
Jacek Kaiper: Od dnia 1 stycznia 2016 r. Nie�
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Judyta 
w  wyniku rozstrzygnięcia przez Komisję 
Przetargową przetargu stał się nowym ope�
ratorem Centrum Medycznego Raszyn. 

Ewa Figat: To dla nas ogromne wyróżnienie, 
ale równocześnie wielkie wyzwanie. Doło�
żymy wszelkich starań, by sprostać Państwa 
oczekiwaniom. Mamy nadzieję, że nasze 
zaangażowanie spotka się z Waszym zado�
woleniem i sprawi, że obdarzycie nas swoim 
zaufaniem. Państwa zdrowie jest naszym 
priorytetem w tym sensie, abyście wkrótce 
mogli stwierdzić „Tak. Czuję się objęty opieką 
zdrowotną. Centrum Medyczne Raszyn daje 
mi poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego”. 
Przed nami dużo pracy. 

J.K.:  Jakie są główne cele i  priorytety 
na najbliższe miesiące?

E.F.:  Naszym pierwszym celem będzie 
poprawienie dostępności do lekarza rodzin�
nego. Jesteśmy zdania, że usługi podsta�
wowej opieki zdrowotnej powinny być 
realizowane na bieżąco, to znaczy w dniu 
zgłoszenia lub z dnia na dzień. Będziemy 
zwracać szczególną uwagę, żeby tak właśnie 

było. Szczególnie na początku naszej współ�
pracy będziemy dążyć do tego, aby to lekarz 
oczekiwał na pacjenta. Nie będzie potrzeby 
ustawiania się w kolejce pod przychodnią 
od 4 rano. Zgodnie z naszą ofertą, w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej nasi pacjenci 
otrzymają systematyczny, bezpłatny dostęp 
do konsultacji specjalistycznych w  kilku 
specjalnościach. 
 Drugim priorytetem jest poszerze�
nie zakresu usług zdrowotnych. Chcemy, 
by  mieszkańcy Raszyna mieli w  swoim 
ośrodku zdrowia możliwość skorzystania 
z  możliwie dużej palety świadczeń zdro�
wotnych. Mamy wieloletnie doświadczenie 
w zawieraniu umów z NFZ, obecnie prowa�
dzimy kilkanaście poradni specjalistycznych 
finansowanych ze środków publicznych. Ośro�
dek zdrowia w Raszynie dysponuje sprzętem 
i warunkami lokalowymi dającymi podstawę 
do ubiegania się o umowy z NFZ w co naj�
mniej kilku rodzajach świadczeń specjali�
stycznych.  Wystąpimy do NFZ z odpowied�
nią ofertą.
 Trzeci priorytet to udoskonalenie syste�
mów obsługi. Oprócz zapisów na konkretną 
godzinę chcielibyśmy wprowadzić zapisy 
elektroniczne.
 

Wywiad z Wójtem Andrzejem Zarębą
Ciąg dalszy wywiadu ze str. 2

JK: Budując Centrum Medyczne Raszyn dał 
Pan wyraz wadze, jaką przykłada do zapew�
nienia mieszkańcom dobrych warunków 
leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania. 
Czy uważa Pan, że rozpisanie konkursu 
i  w  rezultacie wybór nowego operatora 
poprawi jakość świadczeń medycznych?

AZ: Jestem o tym przekonany. Po to, to postę�
powanie przeprowadziliśmy. Przez wiele lat 
działanie Centrum Zdrowia Raszyn było kryty�
kowane i wzbudzało złe emocje wśród miesz�
kańców. Od dawna byliśmy przez wiele osób 
ponaglani, aby zmienić operatora. Ponadto, 
w programach wyborczych większości rad�
nych znalazły się obietnice poprawy sytuacji 
pacjenta w Ośrodku Zdrowia, bo tak się lecz�
nica wcześniej nazywała. Jednak najpierw 
postanowiliśmy za 10 mln zł, ze środków 
gminnych, dokonać budowy nowego i przebu�
dowy starego budynku, sądząc, że w lepszych 
warunkach operator poprawi usługi. Było, 
zapewniam pana, wiele dobrej woli z naszej 
strony. Daliśmy SZPZLO Warszawa – Ochota 
sporo czasu na to, aby poprawił swoje dzia�
łanie. Jednoznacznie artykułowaliśmy nasze 
oczekiwania i wierzyliśmy w deklarowaną 
poprawę. Niestety, a mówię o ocenach miesz�
kańców, obecny operator nie potrafił wywią�
zać się z  obietnic poprawy. Główną przy�
czyną były braki w obsadzie etatów lekarzy, 
co powodowało utrzymywanie się kolejki cho�
rych ustawiających się przed budynkiem przy�
chodni od wczesnych godzin rannych. Żeby 
nie dać się zwieść złym opiniom, mieć jak naj�
bardziej realny ogląd sytuacji, przeprowadzi�
liśmy nawet ankietę wśród mieszkańców. Jej 
wyniki, a wypowiedziało się wiele osób, były 
druzgocące. Zostaliśmy przyparci do ściany, 
najpierw przez operatora, a w rezultacie przez 
mieszkańców. 
 Podjęliśmy też trud sprawdzenia, czy moż�
liwe jest, aby w gminnej przychodni w lepszy 
sposób realizowana była  podstawowa i spe�
cjalistyczna opieka zdrowotna. Nasze liczne 
podróże do ośrodków zdrowia pokazały, 
że można je prowadzić zupełnie inaczej, niż 
to ma miejsce w raszyńskiej placówce. 
 W listopadzie przeprowadziliśmy przetarg 
i  wybraliśmy operatora, który jest spraw�
dzony.  W wielu miejscach prowadzi ośrodki 
podobne do naszego i  daje gwarancje, 
że oczekiwane przez nas usługi będą wyko�
nywane prawidłowo, a o kolejkach pod ośrod�
kiem będziemy mogli zapomnieć. Jestem zda�
nia, że w przyszłym roku Centrum Medyczne 
Raszyn będzie pracowało znacznie lepiej.

Podpisywanie umowy © J. Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 58 GRUDZIEŃ 2015  |  WWW.RASZYN.PL 5

Co oferuje Centrum Medyczne Raszyn od początku 2016 roku
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Judyta to firma, której wła�
ściciele od lat związani są z ochroną zdrowia. Dr Zbigniew Figat, 
należał do grona osób, które zajmowały się organizowaniem w Pol�żał do grona osób, które zajmowały się organizowaniem w Pol� grona osób, które zajmowały się organizowaniem w Pol�
sce powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, za co został 
wyróżniony przez Pełnomocnika Rządu ds. wprowadzenia kas cho�
rych. Był Dyrektorem Skierniewickiego Oddziału Łódzkiej kasy Cho�
rych, Dyrektorem Szpitala w Łowiczu, Dyrektorem ds. medycznych 
Firmy Sopharma Poland, wice Prezesem Stowarzyszenia Lekarzy 
Polskich, wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu itd.  

Obecnie NZOZ Judyta to 6 przychodni w województwie łódzkim. 
W Raszynie jest w trakcie budowania zespołu lekarzy, pielęgnia�
rek i położnych. W pierwszym rzędzie oferty pracy złożyli obecnym 
pracownikom CMR, zawierają też umowy z kolejnymi lekarzami, 
pielęgniarkami i pracownikami obsługi. Dr Zbigniew Figat zapy�
tany o obecną ofertę lecznicy, mówi, „Nie da się jeszcze ostatecznie 
przedstawić oferty świadczeń, które będą od stycznia, bo zmienia się to 
każdego dnia, ale mogę zapewnić, że będzie bogatsza niż obecnie. Już 
teraz wiem, że będzie pracować u nas, spośród znanych Państwu osób, 
dr Ewa Derczyńska – Wardęcka – pediatra, ponadto dr Aneta Witkowska 
– internista. Od stycznia oferujemy też pacjentom, którzy złożą u nas 
deklaracje, możliwość bezpłatnego korzystania z usług szeregu specja-
listów: kardiologa, pulmonologa, alergologa, diabetologa, neurologa, 
nefrologa. Zapewnimy też cały wachlarz zabiegów rehabilitacyjnych. 

Nasza oferta z każdym dniem ulega rozszerzeniu. W Centrum Medycz-
nym Raszyn zostanie wdrożony Program zapobiegania i leczenia wad 
postawy u dzieci, prowadzony pod kierunkiem mgr Łukasza Stolińskiego, 
członka Komitetu Naukowego Międzynarodowego Towarzystwa Zacho-
wawczego Leczenia Skolioz. Otwieramy „Szkołę Rodzenia”, a także roz-
poczynamy cykl wykładów, które prowadzić będzie Renata Urbanek 
– dyplomowana położna, współzałożycielka Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Edukacji Diabetologicznej, a także Przewodnicząca Sekcji Diabe-
tologiczno-Położniczej w/w Stowarzyszenia.” 

Osoby, które zechcą skorzystać z oferty Centrum Medycznego 
Raszyn mogą z7łożyć druk deklaracji, zamieszczonej w tym nume�yć druk deklaracji, zamieszczonej w tym nume�
rze Kuriera Raszyńskiego:

g  Od 28 grudnia w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy Raszyn 
 w godz. od 10.00 do 14.00

g  Od 4 stycznia w recepcji Centrum Medycznego Raszyn

Od 4 stycznia będą też czynne telefony do CMR: 
22 18 555 20   |   22 18 555 21   |   22 18 555 22

Małgorzata Kaiper

CENTRUM MEDYCZNE RASZYN

J.K.: Do nowego otwarcia CMR zostało parę 
dni. Jakie jeszcze działania zamierzacie Pań�
stwo wprowadzić?

E.F.: Tak, chcemy być do tego dobrze przygo�
towani. Widzimy potrzebę stworzenia plat�
formy do komunikacji z pacjentem: miej�
sca, gdzie mogliby Państwo wyrażać swoje 
opinie i sugestie. Pozwoliłoby nam to trafnie 
odczytywać Państwa potrzeby i na bieżąco 
na nie reagować. Będziemy się z Państwem 
komunikować także za pośrednictwem nowo 
budowanej strony www.centrummedyczne�
raszyn.pl . Dodatkowo, dzięki uprzejmości 

Wójta Andrzeja Zaręby, w Urzędzie Gminy 
Raszyn udostępniony został pokój, w któ�
rym w godzinach 10.00 do 14.00 począwszy 
od środy 9 grudnia na Państwa pytania i suge�
stie czekać będzie pracownik naszego Niepu�
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

J.K.: Pracownicy CMR obawiają się zmian 
związanych z wejściem nowego operatora.

E.F.: Z tego co wiem, samorząd Gminy Raszyn 
zdecydował się na poszukiwanie nowego 
rozwiązania w  sytuacji, w której nowocze�
śnie wyposażony budynek nie  do  końca 

spełniał pokładane w nim nadzieje. Ja ze swo�
jej strony pragnę Państwa zapewnić, 
że nie będziemy zmieniać tego, co w dotych�
czasowym funkcjonowaniu CMR było dobre. 
Chcemy podjąć współpracę ze  wszyst�
kimi dotychczasowymi pracownikami.  
 Wiemy, że tylko przez naszą determinację 
dla sprawy, profesjonalizm ale i empatię dla 
pacjentów zyskamy zaufanie mieszkańców, 
którzy otrzymają poczucie bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Tego sobie i Państwu serdecz�
nie życzymy.

J.K.: Dziękuję za rozmowę.

Centrum Medyczne Raszyn © J. Kaiper
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CENTRUM KULTURY RASZYN

J.K.: Tuż obok nas jest Warszawa z wielką 
ofertą kulturalną. Dlaczego, pomimo to, 
Pańskim zdaniem, „zasługujemy na Dom 
Kultury”?
A.Z.:  Przypomina pan obietnicę, z  która 
startowałem do wyborów samorządowych 
w  2010 roku. Byłem przekonany o  sensie 
tej inicjatywy i starałem się zjednać do niej 
ludzi. Udało się to zrobić. Czy zasługujemy? 
Najlepiej widać to teraz, gdy Centrum Kultury 
Raszyn stało się miejscem bardzo istotnym 
dla życia naszej społeczności. 
 Imprezy tam realizowane przyciągają bar�
dzo dużą ilość uczestników, często tych, którzy 
z powodu wieku, braku czasu, czy odległości, 
nie skorzystaliby z podobnych w Warszawie. 
Poza tym tematyka spotkań jest bardziej 
związana z naszymi potrzebami i tym, czym 
żyjemy.
 Poza tym jesteśmy na styku z różnymi kul�
turami, dla nas egzotycznymi, ale tu obec�
nymi. Ostatnio odwiedził nas ambasador 
Indii, a mnie osobiście Turcji, obydwaj zain�
teresowani tym, aby mieszkająca na naszym 
terenie społeczność indyjska i turecka mogły 
prezentować swoją kulturę. Był też ambasa�
dor Wietnamu zainteresowany, jak tamci, aby 
integracja jego rodaków z lokalną społeczno�
ścią następowała także na poziomie kultury.
 Poza tym jest to wielki ośrodek edukacyjny. 
I to nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale rów� młodzieży, ale rów�y, ale rów�
nież dla dorosłych, którzy podczas swojego 
zawodowego życia nie mieli czasu na zajmo�
wanie się muzyką, czy plastyką. Teraz nad�
rabiają czas uczestnicząc w różnego rodzaju 
kołach i klubach prowadzących interesujące 
ich zajęcia.
 Sam obiekt stał się symbolem Raszyna. 
Stanowi nasz wyróżnik. Przejeżdżający Aleją 
Krakowską widzą, że tu jest Raszyn, miejsco�
wość znana z wydarzeń historycznych. Piękna 
architektura przyciąga uwagę, a ogromne pla�
katy reklamujące imprezy pokazują, jak wiele 
się u nas dzieje. 
J.K.: Po konkursie, do którego stanęło kilka 
osób, na stanowisko dyrektora Centrum Kul�
tury Raszyn powołał Pan Mariusza Smolichę. 
Dlaczego?
A.Z.:  Wybór dyrektora Centrum Kultury 
Raszyn nastąpił w wyniku powołania, konkurs 
był tylko elementem pomocniczym służącym 
do poznania możliwości i programów osób 
ubiegających się o to stanowisko. Pan Mariusz 
znany był wcześniej ze swojej działalności 
w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, gdzie 
realizował program zadań kulturalnych dla 
Gminy Raszyn. Znałem jego aktywność, która 
dawała gwarancję, że rozpoznał potrzeby śro�
dowiska, które nieco różni się od warszaw�
skiego, a nawet sąsiednich gmin. Jego oferta 

Centrum Kultury Raszyn

rozpoczęło w 2015 roku swoją działalność wpisując się na dobre w krajobraz Alei Krakowskiej. 
Rozświetlone okna i ogromne, często zmieniane, reklamy na fasadzie budynku pokazują miesz�
kańcom i przejezdnym, że w tym miejscu wiele się dzieje. O rolę placówki i jej funkcjonowanie 
w 2015 roku zapytałem Wójta Andrzeja Zarębę oraz Dyrektora Centrum Kultury Raszyn Pana 
Mariusza Smolichę.

Jacek Kaiper: Przystępował Pan do kon�
kursu z określonym programem. Co z niego 
udało się zrealizować? Co odkłada Pan 
na przyszłość?

Mariusz Smolicha: Pragnę przypomnieć, 
że zostałem powołany na stanowisko dyrek�
tora „Centrum Kultury Raszyn” pod koniec 
kwietnia br.. W tych dniach upływa osiem 
miesięcy funkcjonowania CKR, a jego dzia�
łalność jest prowadzona w kilku obszarach. 
Pierwszy to przygotowanie oferty wydarzeń 
artystycznych, które odbyły się w „Centrum 
Kultury Raszyn”. W tym stosunkowo krótkim 
czasie odbyło się ponad 50 koncertów i imprez 
okolicznościowych, w których uczestniczyło 
ponad 11 tys. mieszkańców naszej gminy, 
a takie wydarzenia artystyczne, jakimi były 
koncerty „Grupy Mocarta”, Alicji Majewskiej 
czy Edyty Gepert, cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. 
 Drugi obszar naszej działalności to oferta 
zajęć przygotowanych dla dzieci, młodzieży 

i  dorosłych, które są realizowane w  CKR 
od września. Poza tradycyjnymi zajęciami 
organizowanymi w ośrodkach kultury, posze�
rzyliśmy ofertę o naukę gry w szachy dla naj�
młodszych, działa już otwarty klub szachowy, 
a koło miłośników gier planszowych zacznie 
funkcjonować od stycznia. Bardzo liczę rów�
nież na inicjatywę naszych mieszkańców. 
Przykładem jest klub brydżowy, który zaczął 
funkcjonować w  CKR w  głównej mierze 
z inicjatywy miłośników tej gry. 
 I wreszcie obszar, który dotyczy właściwego 
wyposażenia „Centrum Kultury Raszyn”. Jest 
to nowy obiekt i chciałbym, aby był wizytówką 
całej naszej gminy. Kolejne sale wyposażane 
są w miarę potrzeb środowiska i napływu 
środków finansowych.
 W przyszłym roku chcę powołać Uniwer�
sytet Trzeciego Wieku, skierowany przede 
wszystkim do seniorów, ale nie tylko. Jestem 
również przekonany, że w CKR jest miejsce dla 
różnego rodzaju klubów. Takim przykładem 
może być Koło Gospodyń Wiejskich czy klub 
rowerowy Zwiedzamy Mazowsze na Rowerze, 
które już zainicjowały swą działalność.

J.K.:  Czy istnieje klucz wyboru imprez 
i wykonawców?

M.S.:  W  ofercie skierowanej do naszych 
mieszkańców, wyznajemy jedną zasadę: 
scena „Centrum Kultury Raszyn” ma być 
Sceną Dobrej Muzyki. Poza wspomnianymi 
już gwiazdami polskiej estrady, na scenie 
CKR występowali wykonawcy reprezentujący 
różne gatunki muzyczne. Przypomnę tu bar�
dzo energetyczny koncert grupy Klezmafour, 
czy nastrojowe Zaduszki Jazzowe z udziałem 
tria Fryderyka Babińskiego, z którym wystą�
piła wokalistka Magda Ptaszyńska, jak rów�
nież bardzo interesujący koncert zespołu 
The New Warsaw Trio. Natomiast odbywająca 
się cyklicznie od września Scena Form Satyrycz-
nych: Marek Majewski zaprasza, doczekała się 
już grona swoich fanów. A gościły już u nas 
znamienite osoby: Tadeusz Drozda, Kuba 
Sienkiewicz czy Jacek Fedorowicz. Ta różno�
rodność oferty CKR sprawia, że koncerty cie�
szą się dużym zainteresowaniem naszych 
mieszkańców.

była najbardziej różnorodna. Jednocześnie, 
co jest istotne, znałem jego dyspozycyjność. 
Dyrektor Centrum Kultury nie może pracować 
od godziny do godziny, bo jego praca zaczyna 
się od rana i trwa do wieczora. Inni kandydaci, 
często byli zajęci swoimi dziedzinami sztuki, 
czy to plastyki, czy muzyki, co mogło sprawić, 
że działalność Centrum będzie się koncentro�
wała wokół tych zainteresowań, a inne formy 
zostaną zredukowane. Groziło, że ich realiza�
cja, jako artystów może stać w kolizji z dzia�
łalnością Centrum Kultury, gdzie trzeba być 
po prostu dyrektorem i odpowiadać na różne 
potrzeby mieszkańców. Miałem złe doświad�
czenia z Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie 
zatrudnione osoby, bardzo aktywne artystycz�
nie, nie zawsze dobrze wykonywały swoje 
obowiązki, ponieważ mocniej angażowały się 
w uprawianie sztuki niż czynności zawodowe.
O tym, że decyzja powołania pana Mariusza 
Smolichy na stanowisko dyrektora Centrum 
Kultury Raszyn była prawidłowa, świadczą 
osiągnięcia Centrum. Pomimo że działalność 
kulturalna w tym miejscu jest w fazie począt�
kowej oferta, którą zaprezentował Dyrektor, 
jest różnorodna i trafna, a sala widowiskowa 
pełna.
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CENTRUM KULTURY RASZYN

J.K.: Jakie środowiska skupia wokół siebie 
CKR i jakie zamierza Pan przyłączyć?

M.S.: Bardzo prężnym i aktywnym środowi�
skiem jest środowisko seniorów, skupione 
w  czterech klubach. Do istniejących już 
w Raszynie, Rybiu i Falentach dołączył nowo 
powstały Klub Seniora „Jawor” działający na 
terenie Jaworowej i Dawid. 
 Bardzo zależy nam, aby nasze Centrum 
Kultury przyciągało jak najwięcej dzieci i mło�
dzieży. Teatrzyki dla dzieci cieszą się bardzo 
dużym powodzeniem, a  od nowego roku 
będziemy zapraszać dzieci, młodzież i rodzi�
ców do naszego kina. 

JK.: W bardzo krótkim czasie Centrum Kul�
tury Raszyn, pod pańskim zarządem uzy�
skało znakomite rezultaty. Gratuluję i dzię�
kuję za rozmowę.

Reklama na elewacji budynku CKR © M. Kaiper

Uroczystość z okazji 1 Sierpnia © I. Makarska

Seniorki i P. Piskorz © M. Kaiper

Grupa MoCarta na scenie CKR © M. Kaiper

Klezmafour © A. Pluta

Dożynki © A. Pluta

Opowieści Paryskie © A. Pluta

Gospodarze Dożynek © A. Pluta

Wieczxór poetycki DRÓŻKI © A. Pluta
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KANALIZOWANIE GMINY RASZYN

Realizacja IV Fazy unijnego projektu
W 2015 roku wykonano w Gminie Raszyn wiele zadań z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej 
i wodociągów. Był to rok kończący realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno�ście�
kowej w Gminie Raszyn” dofinansowanego w ponad 50% przez fundusze pochodzące z Unii 
Europejskiej. Jesienią została podpisana, ostatnia już umowa z tego zakresu. Zadania, które 
obejmowała zostały już wykonane albo były w trakcie kończenia. Łagodna, bezśnieżna i sucha 
zima sprawiła, że ekipy budowlane prawie nie przerywały prac przy budowie kanalizacji.

Budowa kanalizacji 
w Podolszynie Nowym i Dawidach
E k i p y  b u d o w l a n e  f i r m y  M E L I O R E X 
Sp. z o.o weszła na plac budowy wczesną zimą, 
a zeszła z niego w marcu 2015 r. pozostawiając 
pokryte nową nawierzchnią ulice, nawet wów�
czas, gdy prace wykonywała tylko na części. 
Dzięki temu Śliska w Dawidach oraz Długa 
i Złota w Podolszynie zyskały gładką, równą 
asfaltową nawierzchnię, która będzie dobrze 
służyła przez wiele lat. Odtworzono też pasy, 
oczyszczono chodniki. Łącznie w Podolszy�
nie Nowym, za kwotę 3 640 285 zł wykonano 
3186 mb kanału głównego i ponad 500 mb 
przyłączy do granic działek. W  Dawidach 
za inwestycję zapłacono 428 302 zł. Warto 
powiedzieć, że Śliska nigdy nie prezento�
wała się tak dobrze.

Kanalizacja w Al. Krakowskiej

Na początku lutego rozstrzygnięto postępo�
wanie wyłaniające projektantów sieci kana�
lizacyjnej wraz z  przyłączami w  Raszynie 
i Falentach wzdłuż Al. Krakowskiej. Pierw�
sze zadanie objęło teren od ul. Młynarskiej 
do Na Skraju, drugie fragmenty Al. Krakow�
skiej w Raszynie i Falentach.

Budowa kanalizacji w Słominie 
i Laszczkach zmierza ku końcowi

W 2015 roku doczekała się zakończenia rów�
nież budowa kanalizacji w Słominie i Laszcz�
kach. Inwestycje, prowadzone przez firmę 

PRIM z Białegostoku, napotykały na wiele 
przeszkód, takich jak brak zgodności pro�
jektu z tym, co faktycznie znajdowało się pod 
gruntem, czy też wody gruntowe utrudniające 
prace i podwyższające ich koszt. Kolektor na 
Leśnej w Laszczkach, wymagał przeprojek�ł przeprojek� przeprojek�
towania, jego budowę zakończono jesienią. 
Finał budowy pozwolił na podłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej dużego obszaru połu�łu�
dniowej części gminy położonego po wschod� po wschod�
niej stronie Al. Krakowskiej.

Budowa dalszych fragmentów 
kanalizacji dofinansowywanych 
z Funduszu Spójności UE

W trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w Dawidach i Dawidach Bankowych, jesienią 
2013 r. i wiosną 2014 r. nie wykonano jej w nie�
których ulicach lub ich fragmentach. Tak było 
z końcem ul. Salamonowskiej, gdzie na prze�
szkodzie stanęła kolizja z  siecią gazową, 
czy w ul. Lilii Wodnych, z uwagi na problemy 
własnościowe.  Po rozwiązaniu problemów 
rozpisano przetarg w ramach IV Fazy unijnego 
projektu. W ramach kontraktu wykonano 
1,9 km kanalizacji sanitarnej w ul. Mszczo�
nowskiej w Jankach., 1,64 km w Leszczynowej 
w Laszkach oraz 320 m w ul. Rzemieślniczej. 
Kolejne inwestycje wykonano w ul. Błękitnej 
w Jaworowej i w sięgaczu ul. Długiej. 

Wójt Andrzej Zaręba podpisał 
kolejną umowę o dofinansowanie 
budowy kanalizacji

5 sierpnia br. Wójt Andrzej Zaręba i Andrzej 
Daniluk i  Ryszard Dziadak, z�cy Prezesa 
Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, podpisali 
kolejny aneks do umowy „Uporządkowa�
nie gospodarki wodno�ściekowej w Gminie 
Raszyn”. Dzięki drugiemu już rozszerzeniu 
umowy dofinansowanie ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej uzyskały kolejne 
gminne inwestycje obejmujące budowę sieci 
wodno�kanalizacyjnej w  Gminie Raszyn. 
Dodatkowym zakresem zostały objęte:
g  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Laszczkach.

Wywiad z Wójtem Andrzejem Zarębą
Ciąg dalszy wywiadu

Jacek Kaiper: W  ciągu ostatnich pięciu 
lat wybudował Pan prawie 50% brakują�
cej kanalizacji sanitarnej w Gminie. Można 
sądzić, że uważa Pan skanalizowanie Gminy 
za kolejny priorytet – dlaczego?

Andrze j  Zaręba:  Skanalizowaliśmy 
d o   te j  p o r y  o ko ł o  9 5 %  a g l o m e ra c j i . 
To nie pokrywa się w tych procentach z mapą 
Gminy, bo pewne tereny, choćby obszar Lasu 
Sękocińskiego są z niej wyłączone, z uwagi 
na ochronę środowiska. W niektórych miej�
scach zbliżamy się do 100% i być może tę 
wartość przekroczymy, ponieważ mamy 
więcej umów, niż wstępnie zakładaliśmy. 
Jako podstawę wyliczeń przyjęliśmy unijny 
wskaźnik, że jeden budynek zasiedlają trzy 
osoby, a są miejsca w Gminie, gdzie w domach 
mieszka więcej osób. To bardzo dobry wskaź�
nik, bo dyrektywy unijne najpierw zakładały 
90% skanalizowania, teraz zakładają 95. Jest 
już taka dyrektywa, która wdrażana będzie 
w latach następnych, żeby dążyć do 100% 
skanalizowania; my w niektórych miejscach 
już te 100% mamy.
 Uzyskanie takiego efektu nie byłoby moż�
liwe, gdyby nie dofinansowanie zewnętrzne 
poprzez programy unijne. W ramach pro�
gramu Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Raszyn wykonaliśmy cztery 
odrębne programy.  Każdy z nich, nazwane 
Faza I, Faza II, Faza III i Faza IV, z odrębną 
umową, niezależnym zakresem zadań i osob�
nym rozliczeniem. W ich realizację zainwesto�
waliśmy prawie sto milionów złotych. Kanali�śmy prawie sto milionów złotych. Kanali� Kanali�
zacja wkroczyła do niedużych miejscowości, 
znacznie oddalonych od centrum gminy, 
takich jak Wypędy, Puchały czy Słomin. 
 Obecnie kończymy wszystkie cztery Fazy 
i rozliczenia z WFOŚiGW, licząc na to, że  część 
refundacji unijnej wpłynie do naszej kasy 
jeszcze w tym roku, reszta w pierwszym kwar�
tale roku przyszłego. „Rozliczamy” nie znaczy, 
że nie zamierzamy dalej działać. Już wpro�
wadziliśmy piąty program, o dofinansowa�
nie którego będziemy aplikować do Narodo� będziemy aplikować do Narodo� do Narodo�
wego Funduszu Ochrony Środowiska, który 
zastąpił WFOŚiGW. Decyzja powinna zapaść 
w pierwszym kwartale 2016 roku. Całość prac 
w ramach V programu oceniamy na 19 mln zł. 
Przeznaczymy je na dofinansowanie budowy 
sieci w Jankach, Sękocinie Starym i Nowym, 
szczególnie, że zakończyła się budowa 
trasy S8 na naszym terenie, a pozostawione 
pod trasą kanały technologiczne umożliwiają 
budowę kolektorów.

Kolejna umowa z WFOŚiGW podpisana © J. Kaiper
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g  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodo�
ciągowej w ul. Rzemieślniczej w Falentach 
Nowych.

g  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Wspólnej w Jankach.

g  Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodo�
ciągowej w ul. Mszczonowskiej w Jankach.

g  Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Granicznej w Jan�
kach i Sękocinie Starym.

g  Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Msz�
czonowskiej w Jankach.

W wyniku realizacji dodatkowego zakresu 
długość wybudowanej sieci sanitarnej zwięk�
szy się z 52,18 km do 54,81 km, a sieci wodo�
ciągowej z 5,77 km do 6,9 km. Spowoduje to 
zwiększenie o 368 ilości osób podłączonych 
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
i o 42 osoby podłączone do sieci wodociągo�
wej. Rozszerzenie zakresu było możliwe dzięki 
oszczędnościom, które przyniosła realiza�
cja poprzednio wykonanych kontraktów. 

Wartość zadań budowlanych realizowanych 
w ramach drugiego rozszerzenia wyniosła 
4 492 372,83 zł.

Konferencja IV Fazy

Zakończeniu IV Fazy towarzyszyła Konferen�
cja podsumowująca jej przebieg. W ramach 
całego projektu wybudowano 7,82 km sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami 
i 5 przepompowniami. Prace objęły 5 miej�
scowości: Jaworową (ul. Baśniowa i Promyka), 
Dawidy i Dawidy Bankowe (ul. Terleckiego, 
Śliska, Lilii Wodnych, Salamonowska, Kwia�
tów Polnych, sięgacz od Miklaszewskiego), 
Janki (Mszczonowska), Podolszyn Nowy, 
Rybie (ul. Relaksu). 
 Całkowity koszt realizacji  wyniósł 
7  716  360 zł, z  czego dofinansowanie 
z   Funduszu Spójności  UW stanowiło 
61% i  wyniosło 4  704  042 zł. Dzięki temu 
możliwość podłączenia do sieci uzyskało 815 
odbiorców indywidualnych i 1565 odbiorców 

z sektora usług i handlu. Podłączenie do sieci 
przyczyniło się do uzyskania wyższego 
poziomu ochrony środowiska naturalnego, 
a także podniosło atrakcyjność inwestycyjną 
gminy. 

Realizacja unijnej dyrektywy

Do końca 2015 r. polskie gminy zobowiązane 
były, zgodnie z traktatem akcesyjnym, uzy�
skać 90% skanalizowania i zwodociągowa�ągowa�gowa�
nia. Nasza gmina spełniła ten obowiązek. 
Co istotne, dla pozostałych terenów są gotowe 
projekty, co pozwala nam aplikować o kolejne 
dofinansowanie z UE. Będzie ono potrzebne 
do wykonania brakujących fragmentów insta�ów insta� insta�
lacji w południowej części gminy. 

Małgorzata Kaiper

Śliska w Dawidach © J. Kaiper

Rzemieślnicza uzbrojona © J. Kaiper

Budowa kanalizacji w Podolszynie Nowym © J. Kaiper

Willowa skanalizowana od początku do końca © J. Kaiper

Podolszyn Nowy, ul. Długa © J. Kaiper

Droga przy Szkole w Sękocinie © J. Kaiper

Kanalizacja w łączniku ulicy Długiej © J. Kaiper

ul. Leszczynowa © J. Kaiper
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Budowa nowych ulic w Raszynie i Rybiu
W budżecie na 2015 rok Rada Gminy zaplanowała modernizację kolejnych ulic, szczególnie 
tych, w których była pełna infrastruktura i nie było obawy, że nowe nawierzchnie zniszczą 
ciężarówki dojeżdżające na pobliską budowę.
 
Budowa Rubinowej, Kwiatowej i Prusa

Na początku roku rozstrzygnięto pierwsze 
przetargi, a  łagodna zima spowodowała, 
że  już w  marcu rozpoczęto prace budow�  już w  marcu rozpoczęto prace budow�
lane. Na pierwszy ogień poszły ulice Rubi�
nowa i Kwiatowa w Rybiu oraz ulica Prusa 
w Raszynie. Pod koniec kwietnia zakończono 
budowę ulicy Rubinowej, zaś w maju na Kwia�
towej. Najdłużej, bo do końca czerwca trwała 
przebudowa ulicy Prusa z uwagi na koniecz�
ność umieszczenia kolektora odwadniającego 
głęboko, pod sanitarnym. Wszystkie trzy ulice 
zyskały nowa nawierzchnię z kostki, chodniki, 
wjazdy oraz progi spowalniające.

Remont ulic w Nowych Grocholicach

W   c ze r wc u  roz s t r z yg n i ę to  p r ze t a r g i 
na  budowę dwóch kolejnych ulic, Błotnej 
Jesiennej w Nowych Grocholicach. W poło�
wie sierpnia budowa ulic została zakończona.

Ulica Topolowa czeka na przebudowę

Latem rozpoczęła się budowa ulicy Topolo�
wej w Rybiu. Zgodnie z umową prace miały 
zakończyć się jesienią. Przebudowaną Topo�ą Topo� Topo�
lową, wyłożono szarą kostką sytuując pod 
nią kanał odwadniający, najdroższy element 
inwestycji. W listopadzie mieszkańcy mogli 
korzystać z ulicy na całej długości, a Rybie 
zyskało kolejna wyremontowaną ulicę.

Ulica Kwietniowa

Kolejną przebudowaną ulicą jest Kwietniowa 
w Wypędach, usytuowana na terenie Węzła 
Sokołowska nowo wybudowanej trasy S8. 
Prace na Kwietniowej wykonywała Gmina 
Raszyn w  kooperacji wykonawcą trasy S8 
z firmą Strabag S.A.

Remonty chodników na Mokrej
We wrześniu rozpoczęła się przebudowa 
chodnika i zjazdów na ul. Mokrej, od Al. Kra�
kowskiej do ul. Nowej. Zniszczone, nie�
równe chodniki zastąpił równy trakt z kostki 
betonowej. 

Remonty ulic gruntowych 
i utwardzonych

W wielu miejscach gminy są jeszcze drogi, 
które muszą czekać na nową nawierzchnię 
w długiej kolejce. Dla wielu z nich pokrycie 
destruktem, czy inną forma utwardzenia 
tymczasowo rozwiązuje problem. W tym roku 
wiele gminnych ulic uzyskało taką nawierzch�
nię, a Złote Łany zostały pokryte solidną war�
stwą asfaltu.

JK. W ubiegłej kadencji w Gminie Raszyn wybu-
dowano 35 ulic i 8 chodników. W tym roku sezon 
budowlany rozpoczęto budową kolejnych ulic. 
Czy jest jakiś klucz wyboru ulic przeznaczonych 
do budowy lub modernizacji?
AZ. W tym roku ze względu na sprzyjającą 
pogodę, udało nam się wcześnie rozpocząć 
sezon budowlany, w związku z tym wszystkie 
inwestycje dotyczące dróg zostały już zakoń�
czone i rozliczone. Chciałbym utrzymać taki 
poziom budowy ulic w przyszłości. Traktuje się, 
że ulica, która zostaje wybudowana, zgodnie 
z projektem, zgodnym z zasadami sztuki i nor�
mami, powinna bez remontu funkcjonować 
dziesięć lat. Gdyby udało się utrzymać dotych�
czasowe tempo budowy ulic, to mniej więcej 
za dziesięć do  piętnastu lat mielibyśmy wybu�
dowane wszystkie ulice, a te wybudowane na 
początku nie wymagałyby jeszcze kapitalnych 
remontów. Czyli osiągnęlibyśmy stan, w któ�
rym wszystkie nasze ulice byłyby objęte okre�
sem żywotności.
 Budowa ulic wiąże się z wielkim wysiłkiem 
finansowym, któremu staramy się sprostać. 
Może się uda na budowę kolejnych dróg uzy�
skać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, 
ale jest to trudna sprawa. W naszej Gminie wiele 
jest ulic wąskich, niespełniających norm prze�
widzianych w programach unijnych. Ale mamy 
ulice, jakie mamy i trzeba to zaakceptować. Za to 
nowo projektowane muszą mieć odpowiednią 
szerokość.
 Pyta pan o klucz wyboru ulic. Do budowy 
wybiera się te ulice, w których jest pełna infra�
struktura, czyli woda, kanalizacja, gaz i prąd. 
Udało nam się porozumieć z gazownią tak, 
że oni wyprzedzają naszą budowę, zakładając 
swoje instalację. Zgłaszamy im wcześniej, 
z dwuletnim wyprzedzeniem te ulice, które są 
planowane, żeby oni zdążyli przygotować swoją 
budowę. Jednocześnie ograniczamy budowę 
tych ulic, w których instalacje nie są w pełni 
ukończone. Nie chcemy dopuszczać do sytuacji, 
w której w trakcie robienia przyłączy niszczone 
są  nawierzchnie.
J.K.: A co z drogami powiatowymi? Stanowią one 
główne trakty w naszej gminie.
A.Z.: Jak już wcześniej wspominałem wraz 
ze  zmianą władz powiatowych powstała 
szansa na większy udział w powiatu pruszkow�
skiego w remontowaniu naszych dróg. W tym 
roku została zmodernizowana Leszczynowa 
na odcinku od Al. Krakowskiej do Źródlanej, 
w przyszłym generalny remont czeka Źródlaną. 
W planach jest budowa ronda na bardzo niebez�
piecznym skrzyżowaniu Falenckiej i Olszynowej, 
Drogi Hrabskiej od jaworowskiej do za Olszyną 
oraz chodnika wzdłuż Raszyńskiej i Warszaw�
skiej. To dla nas duża sprawa, bo dotąd byliśmy 
pomijani w inwestycjach powiatowych.

Tak wygląda Rubinowa © J. Kaiper

Kwiatowa gotowa © J. Kaiper

Błotna po remoncie © J. Kaiper

Wspólna na odcinku wzdłuż Al. Krakowskiej © J. Kaiper

Prusa © J. Kaiper
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Rada Gminy Raszyn VIII Kadencji
W   w y b o ra c h  s a m o r z ą d ow yc h , k tó r e 
odbyły się jesienią 2014 r. Mieszkańcy wybrali 
radnych z 21 jednomandatowych okręgów 
wyborczych.  Od początku nowej kadencji 
Rada Gminy Raszyn spotkała się szesnasto�
krotnie, a ostatni raz w tym roku będzie obra�
dować 28 grudnia. W tym czasie podjęła 151 
uchwał, wcześniej zaopiniowanych przez 
członków Komisji Stałych. Poza podejmowa�
niem uchwał podczas sesji, na forum Rady 
Gminy często odbywają się dyskusje nad waż�
nymi sprawami, analizowane są wymagające 

opiniowania zagadnienia, organizowane 
spotkania z mieszkańcami czy przedstawi�
cielami instytucji. Praca radnych ma bardzo 
znaczący wpływ na sposób funkcjonowania 
naszej gminy. Ich kompetencje, wysoka kul�
tura osobista i zaangażowanie powodują, 
że udaje im się wypracować wspólne zdanie 
w wielu kwestiach. Dzięki temu mieszkańcy 
w każdym rejonie Gminy Raszyn mogą cieszyć 
się kolejnymi inwestycjami na swoim terenie.

Małgorzata Kaiper 

Wywiad z Dariuszem Marcinkowskim 
Przewodniczącym Rady Gminy Raszyn
Małgorzata Kaiper: Rok 2015 jest pierwszym 
w VIII kadencji Rady Gminy i pierwszym w roz-
szerzonym składzie. Jak ta sytuacja wpłynęła 
na pracę Rady? Które z działań Rady, w tym 
okresie, uważa Pan za najważniejsze? 

Dariusz Marcinkowski: Tak jak Pani zauwa�
żyła w roku 2014 w wyniku przeprowadzonych 
wyborów samorządowych obecnie w radzie 
gminy zasiada 21 radnych. Czy zwiększony 
skład rady ma wpływ na samą pracę rady, 
raczej nie. Zmiana polega głównie na więk�
szej reprezentatywności poszczególnych 
miejscowości naszej gminy, co zwiększa moż�
liwości bardziej starannego dbania o potrzeby 
lokalnej społeczności. W obecnej radzie zna�
lazło się wielu nowych radnych, którzy mają 
mnóstwo zapału i determinacji, aby jak naj�
lepiej wywiązać się z powierzonej roli. Aby 
praca radnych była jeszcze bardziej skuteczna 
i rzeczowa planuję zorganizowanie w nadcho�
dzącym roku cyklu szkoleń z zakresu prawa 
samorządowego.
 W mojej opinii mijający rok 2015 był cza�
sem realizacji i kontynuacji tych zadań, które 
podjęła jeszcze poprzednia rada. W trakcie 

tego roku samorząd gminny przystąpił 
do przygotowania kolejnych ważnych zadań 
inwestycyjnych, wspomnę tutaj między 
innymi o projekcie przedszkola przy ulicy 
Poniatowskiego i projekcie hali sportowej 
na terenie kompleksu sportowego przy ulicy 
Sportowej.
 Rok 2015 to także rok trudnych i jak się 
zdaje odważnych decyzji, decyzji na które 
czekali nasi mieszkańcy.
 W 2013 r. zaufaliśmy obietnicom SZPZLO 
Warszawa Ochota i przedłużyliśmy umowę 
na dwa kolejne lata.
 Jako samorząd mieliśmy nadzieję, 
że  wybudowanie świetnie wyposażonego 
Centrum Medycznego zakończy ciągłe 
problemy z  dostępem do lekarzy pierw� do lekarzy pierw�
szego kontaktu, lekarzy specjalistów. Tak 
niestety się nie stało. W połowie tego roku 
podjęliśmy decyzję, jak już zauważyłem bar�
dzo ryzykowną, ale i odważną, o ogłoszeniu 
konkursu i  wyborze nowego operatora, 
którym została firma JUDYTA, Ewa Figat, ze 
Skierniewic. Mam nadzieję, że nie zawiedzie 
oczekiwań mieszkańców. Z informacji, jakie 
do nas dochodzą, a jest to informacja dobra, 

ZOZ Ochota nie rezygnuje z naszej gminy 
– otwiera przychodnię na Pruszkowskiej. 
W upływającym roku Rada zajmowała się też 
wieloma innymi sprawami � tymi standardo�
wymi, powtarzającymi się regularnie, jak też 
jednostkowymi, które wydarzają się rzadko. 
Do tych ostatnich należało z pewnością utwo�
rzenie Centrum Kultury Raszyn powstałego 
z połączenia z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
 Na zakończenie wspomnę jeszcze o pra�
cach rady dotyczących karty dużej rodziny, 
jak i planowanym poszerzeniu komunikacji 
na terenie naszej gminy. W sumie spotkaliśmy 
się 16 razy, przed nami ostatnia tegoroczna 
sesja, podczas której pochylimy się na budże�
tem na 2016 r. Liczę, że rok 2016 będzie rokiem 
wyjątkowym, bogatym w liczne inwestycje 
służące naszej lokalnej społeczności.

V Sesja Rady Gminy Raszyn © M. Kaiper

Wywiad z Wójtem Andrzejem Zarębą
Ciąg dalszy wywiadu

J.K.: Jak w tej kadencji w Pańskiej ocenie 
przebiega współpraca z Radą Gminy Raszyn?

A.Z.: Współpraca z nową Radą przebiega 
w sposób wzorcowy. Ostatnie wybory samo�
rządowe zmieniły skład Rady Gminy Raszyn 
w taki sposób, że nie tracimy już czasu na 
jałowe spory, tylko możemy go poświęcić 
sprawom ważnym dla mieszkańców.
 Radni, z którymi teraz współpracuję, posia�
dają dużą wiedzę merytoryczną i nie mniejsze 
doświadczenie, dlatego łatwo osiągają poro�
zumienie. Doskonale orientują się w terenie, 
na którym lokowane są inwestycje, dlatego 
wnoszą swoje uwagi, które wspierają opty�
malny sposób ich realizacji. Znają potrzeby 
mieszkańców i twardo bronią ich interesów 
w  czasie obrad. Jednocześnie roztropnie 
gospodarują środkami budżetowymi, mając 
świadomość, że nie da się osiągnąć wszyst�
kiego na raz. Jednym słowem, potrafią utrzy�
mać równowagę pomiędzy możliwościami 
a potrzebami.
 Mówiąc o  Radzie Gminy Raszyn muszę 
z wielkim uznaniem wspomnieć o jej prze�
wodniczącym Panie Dariuszu Marcinkow�
skim, który dzięki wielkiemu doświadczeniu 
i bogatej wiedzy potrafi sprawnie i meryto�
rycznie nią kierować. Pomaga w pracy mniej 
doświadczonym radnym. Nie ogranicza się 
do tego, sam inicjuje i przeprowadza wiele 
projektów, uchwał i postulatów ważnych dla 
mieszkańców Gminy. Bardzo cenną cechą 
Pana Darka jest jego energia i refleks: zdol�
ność szybkiej reakcji na wydarzenia. Chodzi 
mi tu o zwoływanie sesji wtedy, gdy okolicz�
ności tego wymagają oraz podejmowania 
we właściwym czasie pracy nad uchwałami.
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PODATKI W 2016 ROKU

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH 
NA 2016 ROK W GMINIE RASZYN
Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nie podjęto Uchwał przez Radę 
Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz 
podatku od środków transportowych na 2016 rok. Na podstawie art. 
20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokal�
nych (tekst jedn. Dz. U. z  2014r., poz. 849 z późn. zm.) w przypadku 
nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 (podatek od nieruchomości), art. 10 ust. 1 (podatek od 
środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku 
poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. stawek 
podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).
W związku z powyższym w przypadku:
– podatku od nieruchomości – stawki na 2016r. pozostają na pozio�
mie stawek z roku 2010 uchwalone Uchwałą Nr XXXIX/681/09 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 12 listopada 2009r. (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2009r. 
Nr 201, poz. 5641 z późn. zm.), ponieważ na lata 2011�2015 nie było 
podjętych uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
– podatku od środków transportowych – stawki na 2016r. pozostają 
na poziomie lat 2012�2015 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. 
Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów 
i budynków – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,74 
zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu�
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o któ�
rym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przezna�
czenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 

powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowa�
dzenie działalności gospodarczej – w zakresie handlu i usług 
o powierzchni powyżej 1000m² – 20,51 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze�
nie działalności gospodarczej (z wyłączeniem ujętych w ppkt. b) 
– 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie�
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu�
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 5,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej

3. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 3�7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)

PODATEK ROLNY

W  2016r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest  Uchwała 
Nr XV/142/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015 roku w spra�
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do 
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 roku z kwoty 
53,75 zł za 1dt do kwoty 34,00 zł za 1 dt. W związku z powyższym 
stawki podatku rolnego na 2016 rok wyniosą:
1)  od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych 
 – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 zł,
2)  od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów 
 – 5,0 q x 34,00 zł = 170,00 zł.

PODATEK LEŚNY

W  2016r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest Uchwała 
Nr XV/143/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015 roku w spra�
wie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę 
obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2016 roku z kwoty 
191,77 zł za 1m2 do kwoty  136,50 zł za 1m2.
W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca 
w 2016r. wyniesie 30,03 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 136,50 zł = 30,03 
zł). Informacje o wysokości podatków od środków transportowych 
i dzienna stawke opłaty targowej znajdziecie Państwo na stronie 
www.raszyn.pl
 

WPŁATY
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych 
oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Raszyn Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001
Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieru�
chomości, rolnego, leśnego u sołtysów wsi w terminie płatności rat 
danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WÓJT GMINY RASZYN
mgr inż. Andrzej Zaręba 
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OBWODNICA RASZYNA

Obwodnica Raszyna
Wiosną 2013 roku rozpoczęła się budowa 
drogi ekspresowej S8 Opacz – Paszków, 
potocznie zwanej Obwodnicą Raszyna. Miesz�
kańcy Gminy Raszyn i kierowcy stojący w kilo�
metrowych korkach w Al. Krakowskiej czekali 
na nią od  lat. Gdy wreszcie rozpoczęto prace 
– bardzo szybko toczyły się do przodu.

 Oddawanie do użytkowania 
kolejnych odcinków trasy
STRABAG S.A., wykonawca,  zobowiązał się 
zakończyć budowę w grudniu 2015 r. Gene�
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
– inwestor, podjęła decyzję o  oddawaniu 
do  użytku gotowych fragmentów, co nie 
tylko stopniowo rozładowywało korki, ale też 
pozwalało bezkolizyjnie budować. 

Od Węzła Opacz do Węzła Janki Małe
Pierwszy fragment, od Węzła Opacz do Janek 
Małych uruchomiono w lipcu bieżącego roku. 
Kiedy trasę dopuszczono do ruchu, szybko 
pojawiły się na niej samochody.  Jednocze�
śnie znacząco zmniejszył się ruch pojazdów 
w Al. Krakowskiej.

Od Węzła Janki Małe 
do Alei Krakowskiej
17 września samochody wjechały na trasę 
na kolejnym odcinku: od Węzła Janki Małe 
do ul. Słonecznej w Sękocinie Starym. Dzięki 
jego uruchomieniu kolejne samochody, 
tym razem jadące od Radomia w kierunku 
Warszawy, a  także te, które bezkolizyjnie 
chciały  się wydostać ze stolicy, zrezygno�
wały z jazdy Aleją Krakowską. W Raszynie 
zrobiło się prawie pusto. Utrudnienia trwały 
nadal na końcowym fragmencie trasy.

Ul. Mszczonowska otwarta dla ruchu
Trzeci, ostatni etap uruchomienia inwestycji 
miał miejsce 11 grudnia. Tego dnia, późnym 

wieczorem otwarto ulicę Mszczonowską 
i udrożniono przejazd Al. Krakowską. Trasa S8 
na odcinku Opacz – Paszków została oddana 
do ruchu. Do wykonania pozostały pobo�
cza. Z zaawansowania prac można sądzić, 
że zostanie ukończony przed świętami.
 Remont i otwarcie dla ruchu ulicy Mszczo�
nowskiej kończy budowę zachodniej obwod�
nicy Raszyna, rozpoczynając tym samym prze�
kształcanie Alei Krakowskiej w główną ulicę 
naszej gminy, szeroką i przejezdną. Czekamy 
na trzecią autostradę: Puławską bis, która, 
co podkreśla Wójt Andrzej Zaręba, zamknie 
Gminę Raszyn w  trójkącie autostrad, czy�
niąc z niej najlepiej skomunikowane miejsce 
w Polsce.

Nowa organizacja ruchu autobusów
W związku z otwarciem ulicy Mszczonowskiej, 
ZTM przygotowała zmiany w kursach autobu�
sów. I tak: „Od 10 grudnia dla autobusów linii 
703, 711 i 733 obowiązuje nowa stała organiza�
cja kursowania. Autobusy linii 733 nie zatrzy�
mują się na odcinku pomiędzy przystankami 
CENTRUM MODY i STOICKA. Dla autobusów 
linii 703, na odcinku ograniczonym przystan�
kami WOLICA i NA SKRAJU, obowiązuje tylko 
przystanek PL. SZWEDZKI. Autobusy linii 711 
zatrzymują się na wszystkich przystankach na 
trasie. Zmiany w organizacji kursowania linii 
703, 711 i 733 zostały uzgodnione z Urzędami 
Gmin w Raszynie i Nadarzynie. 

Jacek Kaiper

Wywiad z Wójtem Andrzejem Zarębą
Ciąg dalszy wywiadu

J.K.: W ostatnich dniach została, w całości, 
uruchomiona  zachodnia  Obwodnica Raszyna. 
Jaką rolę odegra to w życiu naszej gminy? 

A.Z.: Mówiąc krótko – to wielka sprawa 
dla naszej gminy. Wszyscy wiemy, że jednym 
z ważniejszych naszych znaków rozpoznaw�
czych była zatłoczona Aleja Krakowska. Teraz, 
kiedy straciła ona funkcję wylotówki z War�
szawy i zapewne zmieni właściciela, możemy 
realnie zacząć myśleć o zmianie wizerunku 
największego traktu w gminie.
 Jesteśmy ładna gminą, bardzo dogodnie 
położoną. Na naszym terenie jest wiele miejsc 
pod zabudowę mieszkaniową; cichych, spo�
kojnych, nie zanieczyszczonych przemysłem. 
W pobliżu trasy leżą z kolei grunty doskonale 
nadające się pod centra logistyczne czy maga�
zyny. Sieć dróg wewnątrz gminy jest w coraz 
lepszym stanie, a wybudowana ostatnio kana�
lizacja i wodociągi znacznie podwyższają 
nasza atrakcyjność. Bliskość tras szybkiego 
ruchu daje świetną komunikację z obszarem 
całego kraju.
 Jesteśmy dobrze oceniani, nasz rozwój jest 
widoczny. Z pewnością przełoży się to na jesz�
cze większe niż dotychczas zainteresowanie 
zamieszkaniem tu lub założeniem własnego 
przedsiębiorstwa. A nam przysporzy nowych 
dochodów.

Przed Paszkowem © J. KaiperWidok na trasę z Wiaduktu Pruszkowska © J. Kaiper

Al. Krakowska © J. Kaiper

Wjazd na Obwodnicę do Krakowa © M. Kaiper

Otwarty wiadukt w Mszczonowskiej © J. Kaiper
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ŚWIETLICA

Świetlica Środowiskowa w Rybiu
Najlepsze miejsce w okolicy

Dopisek umieszczony w logo Świetlicy Śro�
dowiskowej „Świetlik” w Rybiu znalazł się tu 
nie bez powodu. Mieszkańcy przez wiele lat 
zabiegali, żeby świetlica powstała. W końcu 
udało się, i  od 2010 roku działa, oferując 
coraz bogatszy program. Znalazło się w niej 
miejsce dla wielu grup mieszkańców: dzieci, 
młodzieży grającej w ping ponga i szlifującej 
swoje zdolności muzyczne, dorosłych popra�
wiających kondycję fizyczną, czy bardzo 
aktywnej grupy Seniorów. 
 Świetlica miała czterech kierowników. 
Każdy z nich dołożył swoją cegiełkę do jej 
funkcjonowania. Przez ponad dwa ostatnie 
lata był nim Mariusz Smolicha, obecny Dyrek�Smolicha, obecny Dyrek�
tor Centrum Kultury Raszyn. Teraz, od czerwca 
ta zaszczytna rola przypadła mnie. 
 Bardzo cenię wszystko to, co w Świetlicy 
zastałam. Uważam, że wypracowano cie�
kawe, odpowiadające mieszkańcom i  ich 
potrzebom formy działania. Ale, co oczywi�
ste, postanowiłam dołożyć swoje pomysły, 
choć wydawać by się mogło, że grafik wyko�
rzystania pomieszczeń na to nie pozwoli. 
Mimo, że Świetlica musiała oddać do dyspo�
zycji przedszkola jedną z sal, nie zmniejszy�
liśmy oferty placówki przenosząc część zajęć 
do pokoju socjalnego. Jak dawniej do dyspo�
zycji mieszkańców są: Sobotnie Kino, zajęcia 
muzyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia gim�
nastyczne dla różnych grup wiekowych, nauka 
ping�ponga i gry w szachy. Nadal, choć pod 
inną nazwą odbywają się koncerty. W ciągu 
ostatnich trzech miesięcy odbyło się ich 6, a 7 
będzie 27 grudnia. W ciągu ostatnich trzech 
miesięcy pojawiły się nowe oferty:
g  Zajęcia plastyczne gromadzą dzieci, 

które bardzo lubią rysować i  malować. 
O ich atrakcyjności niech świadczy fakt, że 
od pracy nie oderwał młodych artystów 
nawet Bal Mikołajkowy, który odbywał się 
w pobliskiej Sali widowiskowej

g  Zajęcia decoupage dla dorosłych groma�
dzą Panie, które lubią, „po babsku”, maj�
sterkować. Spod ich rąk wychodzą piękne 
przedmioty, których nie powstydziłaby się 
niejedna galeria.

g  Teatrzyki dla dzieci, stała impreza, 
na którą zapraszamy w  niedzielne 
popołudnia..

g  Rodzinne Warsztaty Literackie gromadzą 
tych, którzy lubią łączenie obrazu i słowa. 
Prowadzone przez historyków sztuki wpro�
wadzają dzieci, a często też ich rodziców 
w świat malarstwa i poezji.

g  Bale 40 Plus  to inicjatywa radnego 
Marka Bańburskiego, w realizacji której 

pomagają mu pozostali radni z  Rybia. 
Impreza cieszy się bardzo dużą popular�
nością ściągając do Świetlicy osoby, które 
dotąd rzadko tu widywano. Wyniki aukcji 
na rzecz niepełnosprawnych dzieci poka�
zuje też na ich otwarte serca.

g  Warsztaty Savoir Vivre, które wprowa�
dzają w arkana dobrego smaku przy dobie�
raniu strojów oraz dekorowania stołu.

To nie koniec pomysłów, które chciałabym 
nadal realizować. Najnowszy to Mobilna 
Kawiarenka Internetowa, która dzięki zaku�
pionym ostatnio laptopom pozwoli prowa�
dzić kursy komputerowe w  różnych miej�
scach Świetlicy i  w  różnym czasie. Nauka 
programów graficznych, edytorów tekstu 
czy robienia filmów poklatkowych, to tylko 
niektóre z pomysłów do wykonania w naj�
bliższym czasie. Chcemy też stworzyć Klub 
Malucha, czyli miejsce, w  którym mamy 
z najmłodszymi dziećmi będą mogły cieka�
wie spędzać czas. Może w przyszłym roku uda 
się go wyposażyć. Na razie szykujemy miej�Na razie szykujemy miej�
sce do przechowywania zabawek. Świetlica 
jest pełna ludzi. Ciągle się w niej coś dzieje. 

Ogromna w  tym zasługa personelu: Pani 
Ani, która jakby trzeba było, to poradziłaby 
sobie i z orkiestrą symfoniczną, Pani Magdy, 
Pani Ali i Pani Wandy, które nie tylko potrafią 
opanować dzieciaki ze  Świetlicy, ale też 
nauczyć je wszystkiego, Pani Moniki i Pani 
Bożenki, które trzymają pieczę nad naszymi 
finansami, Pani Edyty, dzięki której wszystko 
u nas błyszczy i oczywiście Pana Łukasza, dla 
którego nie ma za trudnych do zrobienia rze�
czy. Wszystkie pracujące tu osoby nie szczę�
dzą sił, aby dobrze się działo. Chciałabym im 
wszystkim bardzo podziękować, bo bez nich 
Świetlica nie byłaby najlepszym miejscem 
w okolicy. Podziękowania składam też na 
ręce Seniorów, których aktywność jest nie do 
przecenienia. Są wspaniali, pełni inicjatywy, 
umiejętności i życzliwości. Muszę też wspo�
mnieć o Paniach z Przedszkola – przemiłych, 
uczynnych, aktywnych i bardzo dobrze zajmu�
jących się dziećmi. Wszystkim, z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i  Nowego Roku życzę 
wszelkiej pomyślności. 

Małgorzata Kaiper
Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu

Barbara Białowąs i A MY TACY © M. Kaiper

Młoda widownia © Z. Zajdel

Bal 40+ © M. Kaiper

Czerwony Tulipan © M. Kaiper

Podczas aukcji © M. Kaiper

Zabawa na 102 © M. Kaiper
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OBYCZAJE BOŻONARODZENIOWE

WIGILIA
W i g i l i a  ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a 
(z  łaciny  vigilia  – czuwanie) to dzień koń�
czący okres Adwentu, a poprzedzający Boże 
Narodzenie. W naszym Kościele przypada 24 
grudnia. Świętowanie Wigilii rozpoczyna się 
”wraz z pierwszą gwiazdką”, nawiązując do 
Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej Trzem 
Królom narodziny Jezusa. Postną wieczerzę 
poprzedza zapalenie świecy wigilijnej, czy�
tanie Ewangelii według Św. Łukasza lub Św. 
Mateusza. Potem życzenia ogólne składa naj�
starsza osoba, a następnie uczestnicy przeła�
mują się opłatkiem, składając wzajemnie 
życzenia. Ważnym zwyczajem towarzyszą�
cym wigilii jest śpiewanie kolęd, najczęściej 
kolędę po każdym daniu. Zwykle pod choinką 
umieszczane są prezenty, które zgodnie z tra�
dycją przynosi Święty Mikołaj. Wieczór koń�
czy uroczysta Msza Święta zwana Pasterką, na 
pamiątkę pastuszków, którzy pierwsi złożyli 
hołd Dzieciątku.

Przy tradycyjnym stole wigilijnym

Przy stole wigilijnym siadamy obok siebie, 
bez emanacji starszeństwa,  ale jeżeli jest 
kilka rodzin – małżeństwa z dziećmi siadają 
razem, nie mieszając się między sobą. Do wie�
czerzy, dawnym zwyczajem, zasiadają wszy�
scy mieszkańcy domu. Na stole stawia się 
zawsze parzystą ilość nakryć. Jeżeli w danym 
roku ktoś z domowników odszedł, to przy 
jego nakryciu ustawiamy świeczkę. Jedno 
miejsce pozostawiamy wolne dla zabłąka�
nego wędrowca. Liczba potraw musi być nie�
parzysta. W czasie wieczerzy nie powinno się 
wstawać od stołu; ten zwyczaj jest nadal sto�
sowany na Śląsku, wszystkie potrawy leżą na 
dodatkowym stole.

Potrawy wigilijne

W Polsce są to potrawy postne. Królują ryby, 
grzyby, mak i miód oraz wszelkie bakalie. 
Kiedyś, i to w zależności od regionu, rzadziej 
podawano śledzie, uważając je za ryby wiel�
kopostne. Staropolskim zwyczajem rano 
jedzono małą przekąskę, a  na wieczerzę 
podawano:
g 3. zupy – grzybową z łazankami, barszcz 
czerwony z uszkami z suszonych grzybów, 
migdałową z rodzynkami lub rybną;
g ryby – karpia (na ciepło lub na zimno), 
szczupaka z szafranem, okonie lub pstrągi 
z posiekanymi jajami i oliwą;
g pierogi z kapustą i grzybami suszonymi lub 
pierogi z sosem grzybowym lub z duszonymi 
grzybami świeżymi, np. pieczarkami;
g kapusta z grochem lub kapusta z grzybami;
g potrawy z grochu i fasoli;
g desery: kluski z  makiem, kutia, śleżyki 
z musem makowym lub migdałowym, kom�
pot z owoców suszonych lub galaretka cytry�
nowa z  figami, rodzynkami i  morelami, 
pieczone jabłka nadziewane konfiturą np. 
z rajskich jabłuszek;
g ciasta: pierniki i makowce, kruche ciasta 
z masą bakaliową lub kajmakiem z bakaliami, 
biszkopty orzechowe, cynamonowe i makowe 
lukrowane lub w polewie czekoladowej (bez 
kremu).

Boże Narodzenie

Początki jego świętowania sięgają III wieku 
naszej ery, chociaż dokładna data nie jest 
jednoznaczna. Najstarszym znanym obec�
nie autorem, który pisał o narodzinach Jezusa 
Chrystusa  w  grudniu, jest  Hipolit Rzym�
ski. W datowanym na 204 rok Komentarzu 

do Księgi Daniela napisał: Pierwsze przyjście 
Pana naszego wcielonego, w  którym narodził 
się w Betlejem miało miejsce ósmego dnia przed 
kalendami styczniowymi (tj. 25 grudnia). Do 
kanonu oficjalnych świąt wprowadził Boże 
Narodzenie papież Juliusz I w 350 roku i od 
tamtej pory obchodzone jest niezmiennie 
do dziś.
Dla nas radosne święta Bożego Narodzenia po 
staropolsku zwane Godami lub Godnimi Wiel�
kimi Świętami, zaczynają się od dnia poprze�
dzającego rocznicę narodzin Jezusa – Wigilii, 
zwanej tu i ówdzie Gwiazdką. Następny dzień 
jest dniem Bożego Narodzenia, a drugi dzień 
świąt obchodzony jest na pamiątkę św. Szcze�
pana, pierwszego męczennika za wiarę chrze�
ścijańską. Kolorem liturgicznym w okresie 
Bożego Narodzenia jest kolor biały.
W domach, po postnej Wigilii, szykowana 
jest wystawna uczta. Dawniej niektóre oby�
czaje dziś przypisane Wigilii rozkładały się 
na całe święta, np. zwyczaj wręczania podar�
ków. W  dawnych dworach w  tych dniach 
odnawiano umowy ze służbą i  wręczano 
jej prezenty, najczęściej pieniądze. Zwyczaj 
ten utrwalił się w domach prezentami pod 
choinką, a w instytucjach w postaci nagród 
noworocznych, ponieważ oktawa Bożego 
Narodzenia obejmuje Nowy Rok. Podobnie 
jest z przełamywaniem się opłatkiem i skła�
daniem życzeń świątecznych, które w gronie 
znajomych zaczyna się w Adwencie i trwa do 
ostatniego dnia świąt. Kolędnicy, zachowani 
jeszcze w żywej tradycji w Polsce, Słowacji 
i Białorusi, przebierańcy chodzący od drzwi 
do drzwi, zaczynają swoje wizyty w Wigilię, 
a kończą dopiero w Trzech Króli. 

Zyta Stąpel, 
Przewodnicząca Klubu Seniora „Brzoza” w Falentach

HONOROWI KRWIODAWCY
W  imieniu Filii  Klubu HDK PCK „Strażak ” przy OSP Falenty dziękuję wszyst�
k i m , k tó r z y  b ra l i  u d z i a ł  w   a kc j i  p o b i e ra n i a  k r w i  d n i a  0 8 . 1 1 . 2 0 1 5 r. n a  p a r�
kingu Kościoła św. Szczepana w  Raszynie. W  tym dniu, pomimo awarii i   braku 
ambulansu (krew pobierano stacjonarnie w  budynku kancelarii  parafialnej), 
zarejestrowało się 52 osoby, natomiast krew oddało 38 osób. Bank krwi „Tak Cennego Daru” dla 
ratowania życia innego człowieka, powiększył się o 17,100 litra. Jeszcze raz dziękuję za obecność�
�Honorowych Dawców Krwi i zapraszam ponownie na akcję pobierania krwi w dniu 14.02.2016 r. 
 W roku 2016 są planowane cztery akcje pobierania krwi (luty, maj, sierpień, listopad) z przy�
jazdem ambulansu. Akcja zaplanowana i ogłoszona, jeśli nie pojawi się ambulans, jest realizo�
wana stacjonarnie, dlatego proszę się nie sugerować brakiem ambulansu na parkingu. Bardzo 
dziękuję Księdzu Prałatowi Zdzisławowi Karasiowi za umożliwienie realizacji stacjonarnego 
pobierania krwi w pomieszczeniach kancelarii parafialnej przy Kościele w Raszynie. 

Jacek Gromek Kierownik Filii Klubu HDK PCK „Strażak”
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Na urodzinach u Misia
25 listopada 2015 r. pluszowa maskotka Misia 
obchodziła już 113 urodziny. Pomimo upływu 
czasu miłość dzieci do zabawki nie gaśnie. 
Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony z bez�
troskim czasem dzieciństwa, jest kompanem 
do zabawy i podróży, przyjacielem, któremu 
można wszystko powiedzieć, antidotum 
na nocne koszmary. 
 W  ten szczególny dzień już po raz IV 
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 1 „Pod Topolą” odbył się Międzyprzedsz�
kolny Przegląd Twórczości o Tematyce Misio�
wej, w tym roku pod hasłem przewodnim 
„Na misiowe urodziny”. Po raz kolejny dzieci 
poprzez swoją twórczość literacką i plastyczną 
dowiodły, że Miś jest dla nich wyjątkowy 
– chętnie o nim opowiadają, śpiewają, z chę�
cią go malują, rysują, wycinają, wyklejają... 

Dla nas organizatorów niezwykle ważne było 
też oswajanie dziecka ze sceną, z wystąpie�
niami publicznymi, wdrażanie do roli aktora 
i widza, uczenia radzenia sobie z tremą. Efekt 
ćwiczeń widoczny jest z roku na rok, wystę�
pują coraz młodsze dzieci, starsze osiągają już 
mistrzostwo. 
 Na imprezie nie zabrakło naszych wspa�
niałych gości z zaprzyjaźnionych placówek  
z Raszyna, Dawid, Sękocina, Falent i Michało�
wic � wszystkim bardzo dziękujemy. Integra�
cja społeczności przedszkolnej jest już trady�
cją, a może na V Przeglądzie zagoszczą u nas 
dzieci młodsze ze szkoły? J Misiowi na pewno 
byłoby miło… przecież jest towarzyszem nie 
tylko przedszkolaków.  

Paulina Ratajczak Logopeda z Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 1 „Pod Topolą”

Akcja w Przedszkolu 
w Sękocinie pod hasłem 
„4 łapy, a na łapach pies 
kudłaty”
Milusińskie czworonogi
na raszyńskim „ Paluchu” mieszkają.
Na ludzi „wielkiego serca” – wciąż wyglądają!!!
My małe zuchy o nich pamiętamy.
Dla naszych milusińskich prezentów nazbieramy!!!
– Pyszną, zdrową karmę
– Kolorowe miski
– Cieplutkie kocyki
– Psich zabawek wiele
Podarują milusińskim czworonogom z Przed-
szkola w Sękocinie przyjaciele.
 Rymowanka – wierszowanka  była zachętą 
dla dzieci, rodziców i pracowników naszej pla�
cówki do udziału w zbiórce koniecznych akce�
soriów dla podopiecznych schroniska. Tak nie�
wiele potrzeba, aby okazać serce, zmienić 
życie i poprawić sytuacje zwierzakom. Nasze 
przedszkolaki rozumieją potrzebę niesienia 
pomocy. Opiekujemy się też jeżem, wiewiórką 
Basią, bażantem – mieszkańcami naszego 
pięknego ogrodu. 

Przedszkole w Sękocinie

Muzyka ludowa łączy pokolenia

Pod koniec listopada w  Przedszkolu nr 2 
„W  Stumilowym Lesie” odbył się II Prze�
gląd Tańców i Piosenek Ludowych. Pierw�
sza impreza tego typu miała miejsce zeszłą 
jesienią w ramach obchodów przypadającego 
wówczas roku Oskara Kolberga. 
 Ponieważ była niezwykle barwna i udana, 
a  przedszkolaki okazały się znakomitymi 
wykonawcami i  odbiorcami muzyki ludo�
wej postanowiono zmienić ją w  imprezę 
cykliczną. Hasło tegorocznej edycji brzmiało 
Czcijmy tradycje swoje tańcem, śpiewem i strojem. 
 Młodzi artyści zaprezentowali bardzo 
bogaty repertuar – od dworskiego poloneza 
po tańce i piosenki z różnych regionów Polski.  
 Był krakowiak, kujawiak, polka galopka 
i lasowiak, były też tradycyjne ludowe pio�
senki np. Idzie dysc, czy Koło mego ogródeczka. 
Dzieci występowały w barwnych ludowych 
strojach (w tym miejscu pragniemy złożyć 
gorące podziękowania fundatorom owych 
kostiumów – Radzie Sołectwa Raszyn II oraz 
Rybie I, II, III). Przedszkolaki wyglądały pięk�
nie i udowodniły, że doskonale się odnajdują 
w tradycyjnym, ludowym repertuarze. 

 W  tym roku ów przedszkolny Przegląd 
zaszczycili swymi występami również inni 
raszyńscy artyści, specjalizujący się w pięknej, 
niezwykłej  interpretacji piosenek ludowych, 
mianowicie dwa zespoły wokalne Seniorki 
i Rybianie. Ci wspaniali, młodzi duchem wyko�
nawcy udowodnili, że muzyka ludowa jest 
ich pasją i może stać się mostem łączącym 
pokolenia. Pokazali na scenie nie tylko wielką 
klasę i talent, ale też radość życia, czyli kolejną 
piękną cechę sprzyjającą budowaniu porozu�
mienia z przedszkolakami. Gorąco wierzymy, 
że miniona impreza jest początkiem pięknej, 
międzypokoleniowej współpracy. 

Zespół ds. promocji Przedszkola nr 2 
„W Stumilowym Lesie”

PRZEDSZKOLNE WYDARZENIA

Występy z misiem © arch. przedszkola

Przedszkolaki tańczą polkę galopkę © arch. przedszk

Rybianie na przedszkolnej scenie © arch. przedszk

Nasza akcja © A. Kaczorowska

Misiowa publiczność © arch. przedszkola
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Projekt „Osadzanie pamięci” dobiegł końca

27 listopada, otwierając w  holu biblio�
teki wystawę starych fotografii, dotarliśmy 
do końca partnerskiego projektu „Osadzanie 
pamięci – budowanie poczucia wspólnoty 
mieszkańców Raszyna”. Chcieliśmy podzię�
kować wszystkim osobom zaangażowanym 
w 2015 roku w realizację projektu, a przede 

wszystkim naszemu partnerowi – Ośrod�
kowi KARTA, mieszkańcom, którzy zgodzili 
się udzielić nam relacji narracyjno�biogra�
ficznych, wolontariuszom, Fundacji Polskie 
Forum Migracyjne, twórcom Teatru Cieni 
„Ka” oraz przedstawicielom społeczności 
wietnamskiej w Polsce. W dniu zakończenia 

projektu oddaliśmy do Państwa rąk artykuł 
„Radio Raszyn”, opublikowany w Kwartal�
niku KARTA, poświęcony historii i międzyna�
rodowemu znaczeniu Radiostacji „Raszyn”. 
W grudniu ukazało się również tłumaczenie 
tekstu na język wietnamski w czasopiśmie 
Phuong Dong, co pozwoli na poznanie histo�
rii masztu przez licznie zamieszkujących tę 
okolicę Wietnamczyków. Mamy nadzieję, 
że kolejne projekty realizowane przez nas 
będą w przyszłości okazją nie tylko do odkry�
wania przeszłości gminy, ale do wspólnych 
spotkań i wzajemnego poznawania się. Przy�
pominamy, że nadal uczestniczymy w pro�
jekcie Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej 
(CATL) i gromadzimy stare zdjęcia i doku�
menty z naszej gminy. Wystawę zaś można 
oglądać do wiosny 2016.      Zespół GBP w Raszynie

Trzy spotkania autorskie

W listopadzie i grudniu mieliśmy przyjemność gościć znanych polskich 
pisarzy, którzy spotkali się z czytelnikami naszej biblioteki. Byli to auto�
rzy książek dla dzieci: Zofia Stanecka i Rafał Witek oraz autor książek 
historycznych i biograficznych Sławomir Koper. W listopadowym spo�
tkaniu z Zofią Stanecką uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Promowało ono m.in. nowy cykl 
książek dla dzieci poświęconych matematyce pt. „Liczę sobie”. W trakcie 
spotkania dzieci wspólnie z autorką wykonały portrety „matematycz�
nych kotów”, dowiedziały się, jaka jest najbardziej zaśmiecona planeta 
we wszechświecie, a także jak wygląda proces powstawania książki. 
Nie mogło zabraknąć opowieści o przygodach Basi – sztandarowej 
bohaterki literackiej wykreowanej przez Zofię Stanecką. W spotka�
niu z Rafałem Witkiem uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach. Autor wyróżniał się nie tylko 
ponadprzeciętnym wzrostem, ale przede wszystkim pasją, poczu�
ciem humoru, charyzmą i podejściem do dzieci. Pojawił się w biblio�
tece z walizką pełną niespodzianek i zagadek związanych z książkami, 
których napisał już ponad 20. Spotkanie miało charakter zabawy, 
w której czynnie uczestniczyły dzieci, poznając przygody literackich 
bohaterów. Gościem ostatniego w tym roku spotkania był Sławomir 
Koper, niezwykle płodny autor, który opublikował dotychczas 40 tytu�
łów historycznych i biograficznych, poświęconych przede wszystkim 
życiu politycznemu, prywatnemu i towarzyskiemu elit władzy i arty�
stów II Rzeczypospolitej oraz PRL. Autor chętnie pisze też o Kresach. 
Swoją opowieść zaczął od przedstawienia trudności, z jakimi spotkał 

się w pracy pisarskiej, zwłaszcza w począt�
kowym okresie, przybliżył kulisy współpracy 
z wydawcami i sytuacji na rynku książki. Na 
pytanie, skąd zainteresowanie taką tema�
tyką przyznał, że posiada talent do wyszu�
kiwania w źródłach wątków obyczajowych, 
które zazwyczaj są pomijane przez history�
ków. Według niego historia to żywi ludzie, 
nie daty i cyferki, którymi zwykle naszpiko�
wane są historyczne monografie. W trakcie 
dwugodzinnego spotkania czytelnicy pytali 

wiele o kulisy powstawania książek; autor chętnie przytaczał nieznane 
fakty z życia osobistości i celebrytów pierwszej i drugiej połowy minio�
nego stulecia, m.in. Maryli Rodowicz, Daniela Olbrychskiego, Ryszarda 
Kuklińskiego, Marii Dąbrowskiej, czy Zofii Nałkowskiej. Na zakończenie 
Sławomir Koper obdarował wiernych czytelników autografami.

Łukasz Żywulski
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SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 2015
Jak zawsze wraz z końcem roku nadchodzi czas podsumowań… Jak co roku snujemy plany 
na kolejny rok i podsumowujemy mijający. A rok 2015 Gminny Ośrodek Sportu może zali�
czyć do udanych.

Kalendarz sportowych imprez w 2015 r.

W  2015 roku udało nam się zrealizować 
wiele sportowych i rekreacyjnych projektów 
o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódz�
kim czy ogólnopolskim. Do naszych najważ�
niejszych imprez w harmonogramie na 2015 
rok możemy zaliczyć:
–  Mini Liga Mistrzów – ogólnopolski turniej 

piłkarski dla dzieci
– Ogólnopolski Bieg Raszyński na 10 km
–  Ogólnopolski Sprawdzian Wytrzymałości 

i Wszechstronności w pływaniu
–  Ogólnopolski Halowy Turniej Siatkówki 

Kobiet i Mężczyzn
– Piknik Motocyklowy
– Bieg na 5 km ku czci Św. Mateusza
– Mistrzostwa Juniorków w pływaniu
– Międzynarodowy Turniej Bokserski
– Maraton Zumby
Kalendarz imprez sportowych na 2015 rok 
przygotowany przez Gminny Ośrodek Sportu 
obejmował 55 projektów. Naszą misją i stra�
tegią było przygotować oraz wdrożyć pro�
jekty sportowe i rekreacyjne dla różnych grup 
odbiorców, dla dorosłych, dzieci i młodzieży 
oraz najmłodszych. Wśród organizowanych 
przez GOS imprez znalazły się także: Mini 
Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Uro�
dziny na pływalni, Dziecięcy Festiwal Karate, 
Piknik Sportowy, Turniej Play Station, Dzień 
Kobiet na sportowo, Mistrzostwa w szachach, 
Mokre Mikołajki.

Jesteśmy dla wszystkich i wszędzie

Rozwijamy także swoją ofertę usługową: 
zdrowa sylwetka na pływalni i na sali, aero�
bic, aquaaerobic, nordic walking, gimnastyka 
odchudzająca, nauka i doskonalenie pływa�
nia, pływanie dla niemowląt. Współpracu�
jemy ze szkołami z rejonu Gminy Raszyn, 
Klubami Seniora, Centrum Kultury Raszyn, 

Świetlicą Środowiskową w  Rybiu i  Ogni�
skiem Wychowawczym w  Jaworowej oraz 
Klubami Sportowymi, gminnymi przed�
szkolami, a także wieloma organizacjami 
i stowarzyszeniami.
 W roku 2015 bardzo dużo czasu poświęci�
liśmy na zbudowanie odpowiedniej współ�
pracy ze szkołami i  przedszkolami z  poza 
Gminy Raszyn. Dzięki szerokiej ofercie han�
dlowej i  merytorycznej z  zakresu nauki 
i doskonalenia pływania udało nam się podpi�
sać umowy współpracy ze szkołami polskimi 
i międzynarodowymi oraz przedszkolami. 
Dzięki takiej strategii przy stałych kosztach, 
zoptymalizowaliśmy maksymalnie wykorzy�
stanie pływalni w godz. 6:00 – 22:00.
 Dużym wydarzeniem była zorganizo�
wana Ogólnopolska Konferencja pt. „Łączy 
nas sport nie narkotyki”. Konferencja poświę�
cona była profilaktyce uzależnień. Stawiali�
śmy na aktywny i zdrowy tryb życia, którego 
podstawą jest sport. W programie konferen�
cji były ciekawe prezentacje oraz prelekcje 
ludzi ze świata sportu dla dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i  pedagogów. Na konferencji 
gościliśmy władze Gminy Raszyn oraz wło�
darzy ościennych gmin tj. Michałowic, Pia� ościennych gmin tj. Michałowic, Pia�, Pia�
seczna, Nadarzyna, Lesznowoli oraz władze 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
 Możemy być dumni z naszych lokalnych 
uczniów szkół gminnych � sportowców, któ�
rzy w sportach zespołowych, jak i indywidual�
nych odnieśli sukcesy w pływaniu, siatkówce, 
koszykówce, unihokeju, lekkiej atletyce, bie�
gach przełajowych oraz różnych form tańca 
sportowego. Sukcesy te były możliwe dzięki 
bazie dydaktycznej i sportowej, jaką Gmina 
Raszyn posiada.

Zarządzanie infrastrukturą sportową

Bardzo ważnym dla mnie aspektem, do któ�
rego przykładam szczególną uwagę jest 

infrastruktura sportowa, zarządzanie nieru�
chomościami i obiektami sportowymi. Na 
sprawne zarządzanie składają się: bieżące 
kontrole i przeglądy techniczne, utrzyma�
nie nieruchomości w  stanie niepogorszo�
nym oraz ciągłe podnoszenie atrakcyjności 
nieruchomości. 
 Rozwój infrastruktury sportowej to pla�
nowanie krótko i długo okresowych celów 
i  sposobów ich realizacji. W  tym obsza�
rze priorytetem była dla mnie inwestycja 
budowy brodzika dla dzieci. W sierpniu 2015 
roku nasza pływalnia podniosła swoją konku�
rencyjność poprzez oddanie do użytkowania 
„brodzika dla najmłodszych milusińskich”. 
Brodzik został wykonany zgodnie z projek�
tem budowlanym, warunkami pozwolenia 
na budowę oraz obowiązującymi przepisami 
i normami. Zastosowane procesy uzdatnia�
nia wody oraz urządzenia pozwolą sprostać 
wymogom stawianym wodzie basenowej 
podanej w podległym Rozporządzeniu Mini�ądzeniu Mini�dzeniu Mini�
stra Zdrowia.

Największa inwestycja 
– hala sportowa

Kolejnym priorytetem GOS w obszarze roz�
woju infrastruktury sportowej w naszej gmi�
nie jest przygotowanie projektu, a następnie, 

włączona do prognozy wieloletniej, budowa 
hali sportowej. Już w 2015 roku zaczęliśmy 
prace nad projektem hali sportowej, opie�
rając się na przygotowanej wcześniej kon�
cepcji. Cieszyć się mogą i kluby sportowe, 
i szkoły gminne, i mieszkańcy, którzy w przy�
szłości będą korzystać z tego obiektu. A obiekt 
będzie nowoczesny i odpowiedni dla naszych 
potrzeb. I zgodnie z wytycznymi ministerial�
nymi „będzie szyty na potrzeby Raszyna”. 
Nowoczesne boiska, trybuny, sale treningowe 
oraz zaplecze będą miały za zadania wspar�
cie statutowych celów klubów sportowych. 
Część komercyjną w postaci sal fitnesowych, 
siłowni, sal rehabilitacji Gminny Ośrodek 
Sportu wykorzysta na rozwój swojej oferty 
handlowej. Naszą misją będzie zbudować 
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nowe projekty sportowe i rekreacyjne dla 
dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełno�
sprawnych, rodzin z malutkimi dziećmi czy 
kobiet w ciąży. Należy podkreślić, że projekt 
hali a  następnie jej budowa od początku 
jest mocno wspierana przez Wójta Gminy 
Raszyn Pana Andrzeja Zarębę, Przewodni�
czącego Rady Pana Dariusza Marcinkow�
skiego, Przewodniczącego Komisji Sportu 
Pana Ireneusza Kopra oraz Przewodniczą�
cego Komisji Budżetu i Finansów Pana Tade�
usza Pawlikowskiego.

Realizacja dochodów budżetowych

Kolejny ważny moduł działań Gminnego 
Ośrodka Sportu w 2015 roku to plan wyko�
nania oraz realizacja założonych docho�
dów budżetowych. Już na początku roku 
postawiłam wysoko poprzeczkę ustalając 
Plan Dochodów Budżetowych na pozio�
mie 1 460 000,00 zł. Był to najwyższy plan, 
jaki zrealizował GOS od początku swojego 
funkcjonowania. Wiedziałam, że przed 
zespołem pracowników GOS postawiłam 
duże wyzwanie. Tym bardziej, że pływalnia 
do  godz. 14:00 wykorzystywana jest 
bezpłatnie przez gminne szkoły i  klubu 
seniora. Skupiliśmy się więc na usługach, 
jakie możemy zaproponować potencjalnemu 
odbiorcy w godz. 14�22:00. Szeroki pakiet 
usług, dobrana oferta przygotowana pod 
Klienta, odpowiednia obsługa i standardy 

pozwoliły nam zrealizować założony cel, 
a nawet wykonać ponad 100 %. W dniu pisa�
nia artykułu dnia 10 grudnia wykonaliśmy 
103,98 % planowanego dochodu w kwocie 
1 517 078,00 zł. Nasza satysfakcja z wykona�
nia dochodu ponad plan jest wielka, i na tym 
nie poprzestaniemy. 
 I na koniec to, co najważniejsze: odwie�
dziny naszych Klientów. 
W 2015 roku łącznie odwiedziło nas:
– 158 tys. 084 Klientów indywidualnych
–  23 tys. 336 dzieci i młodzieży z gminnych 

szkół
– 1 tys. 792 seniorów
–  1 tys. 879 niepełnosprawnych (dzieci, mło�

dzież, dorośli)
 Wszystkie te statystyki potwierdzają reali�
zację założonych zadań. Rok 2015 dla Gmin�
nego Ośrodka Sportu był rokiem produk�
tywnym, sprzyjającym rozwojowi sportu 
i  rekreacji. Nasze nastawienie było „pro 
Klienckie”. Odpowiednie standardy, normy, 
obsługa, zaplecze pozwoliły nam maksymal�
nie wykonać zadania statutowe Gminnego 
Ośrodka Sportu. 
 Na koniec chciałam bardzo podziękować 
wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka 
Sportu za włożony trud oraz zaangażowanie 
w wykonywaną. Dziękuję, że mogę z Wami 
pracować. Nasza wspólna praca na rzecz 
GOS przekłada się następnie na zadowole�
nie i satysfakcję naszych Klientów. A to jest 
najważniejsze! 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Katarzyna Klimaszewska 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

Brodzik dla najmłodszych © arch. GOS



Galeria Młodego artysty
PRZYSZŁA DO NAS ZIMA
A wraz z nią zapowiedź Świąt Bożego Narodzenia. Od początku września dzieci z naszych przedszkoli rysują, wyklejają, malują choinki i ozdoby 
na nie oraz, oczywiście Mikołaje. Wszystko otulone jest śniegiem, za którym tęsknimy, szczególnie, kiedy za oknem jest, tak jak teraz, plucha. 
Dziecięce rysunki pomagają mi przetrwać długie, zimowe 
wieczory. Bardzo Wam za to dziękuję.

Przedszkolaczek

Antoś, Wiktor, Marcel, lat 5 
gr. Tygrysy

Adas, Tomek lat 5,  
gr. Tygrysy

Amelia, Tymek lat 5  
gr. Tygrysy

Bartosz, lat 4  
gr. Smerfy

Karol, Zosia lat 5  
gr. Tygrysy

Karolina lat 4  
gr Smerfy

Marcel lat 5  
gr Tygrysy

Nela lat 3  
gr. Krasnale

Olga lat 5  
gr. Tygrysy

Oliwia lat 3  
gr. Krasnale

Zosia lat 4  
gr. Smerfy

Aniołek.  
Teresa Hinderer l. 5

Ekologiczny bałwanek.  
dzieci z grupy Misia Uszatka

Choinka.  
Wiktor Pieniążkiewicz l. 4

Aleksander Wawrzyński,  
grupa Króliki

Kornelia Cwyl,  
grupa Maleństwa

Marta Skolimowska,  
grupa Mądre Sowy

Zofia Stefańczyk,  
grupa Puchatki

Zuzanna Pawelec,  
grupa Tygryski


