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BILET METROPOLITALNY – RASZYŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

Bilet metropolitalny – Raszyńska Karta Mieszkańca

Od 1 września 2018 roku mieszkańcy 
Gminy Raszyn, którzy korzystają ze zin-
tegrowanej sieci komunikacyjnej ZTM 
obejmującej: tramwaje, metro auto-
busy, w tym linie „L”, a także pociągi Szyb-
kiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich 
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej i płacą 
podatek dochodowy od osób fizycznych 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, 
zapłacą mniej za bilety długookresowe 
30 i  90 dniowe. Decyzją Rady Gminy 
Raszyn mieszkańcy objęci zostaną naj-
wyższą, 3 grupą dopłat. Kwoty dopłat 
i kosztu zakupu biletu przez mieszkańca 
podaje tabela w kolumnie obok.

O DOPŁATY DO BILETÓW 
MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • Bilet normalny – osoby zamieszkałe 
na terenie Gminie Raszyn, które rozli-
czają podatek dochodowy od osób fizycz-
nych w Urzędzie Skarbowym w Pruszko-
wie, a w zeznaniu podatkowym wskazały 
Gminę Raszyn jako miejsce swojego 
zamieszkania, bez względu na to, czy 
osiągają dochód.

 • Bilet ulgowy:
①  Osoby uprawnione do przejaz-
dów z ulgą 50%, zamieszkałe na terenie 
Gminy Raszyn, które rozliczają podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie i wska-
zały w  zeznaniu podatkowym Gminę 
Raszyn, jako miejsce swego zamieszka-
nia, bez względu na to, czy osoby te osią-
gają dochód,
②		 Osoby, które do 30 września roku 
kalendarzowego, skończą 21 rok życia, 
zamieszkałe na terenie Gminy Raszyn, 
jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni 
albo rodzic/opiekun prawny, który samot-
nie je wychowuje zamieszkują/je na tere-
nie Gminy Raszyn rozliczają/a podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie i wska-
zały w  zeznaniu podatkowym Gminę 

Raszyn, jako miejsce swego zamieszka-
nia, bez względu na to, czy osoby te osią-
gają dochód
③		 Osoby pełnoletnie, które do 30 wrze-
śnia roku kalendarzowego, skończą 21 rok 
życia, nieposiadające żadnego z rodzi-
ców, ani opiekuna prawnego, jeżeli 
osoby te zamieszkują na terenie Gminy 
Raszyn i rozliczają podatek dochodowy 
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Pruszkowie i wskazały w zeznaniu 
podatkowym Gminę Raszyn, jako miejsce 
swego zamieszkania, bez względu na to, 
czy osoby te osiągają dochód,
④		 Studenci, zamieszkali na tere-
nie Gminy Raszyn do ukończenia przez 
nich 26 roku życia, rozliczający podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie i wska-
zały w  zeznaniu podatkowym Gminę 

Bilety oferty „Warszawa +” 
ważne w strefie 1 i 2 Koszt pasażera [ zł ] Dopłata Gminy [ zł ]

IMIENNY
30 dniowy

N 120 60
U 60 30

90 dniowy
N 330 130
U 165 65

Bilety oferty „Warszawa +” 
ważne w strefie  2 Koszt pasażera[ zł ] Dopłata Gminy[ zł ]

IMIENNY
30 dniowy

N 72 40
U 36 20

90 dniowy
N 212 70
U 106 35

BILET 
METROPOLITALNY

RASZYŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

GMINA  RASZYN

PĘTLA TRAMWAJOWA NA OKĘCIU I P+R ALEJA KRAKOWSKA
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BILET METROPOLITALNY – RASZYŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

Raszyn, jako miejsce swego zamieszka-
nia, bez względu na to, czy osoby te osią-
gają dochód,
⑤		 Osoby, których rodzice/opiekuno-
wie prawni, którzy samotnie je wycho-
wują i zamieszkują na terenie Gminy 
Raszyn rozliczając podatek dochodowy 
od osób fizycznych w  Urzędzie Skar-
bowym w  Pruszkowie, które  wskazały 
w zeznaniu podatkowym Gminę Raszyn, 
jako miejsce swego zamieszkania, bez 
względu na to, czy osoby te osiągają 
dochód.

BILET METROPOLITALNY – 
RASZYŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

Bilet Metropolitalny – Raszyńska Karta 
Mieszkańca wydawany jest bezpłatnie 
na wniosek mieszkańca gminy. Formu-
larz wniosku można pobrać w urzędzie 
Gminy Raszyn w Raszynie przy ul. Szkol-
nej 2A lub na stronie internetowej www.
raszyn.pl. Wypełniony wniosek wraz z 
dokumentami potwierdzającymi upraw-
nienia i zdjęciem należy złożyć w Biurze 
Obsługi, zlokalizowanym na parterze 
urzędu. W przypadku dzieci uczących 
się do ukończenia 21 roku życia lub stu-
dentów nierozliczających się z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, do 
ukończenia 26 roku życia, wniosek pod-
pisują rodzice. Otrzymaną w gminie kartę 
należy następnie zakodować w jednym z 
Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.
 Potwierdzenie uprawnień do dopłat 
do  biletów komunikacji  miejskiej 
odbywa się w Punkcie Obsługi poprzez:

 • Potwierdzenie zamieszkiwania 
w Gminie Raszyn:

①		 Okazanie dokumentu tożsamości ze 
zdjęciem przez pełnoletnie osoby składa-
jące wniosek.
②		 W przypadku dzieci uczących się do 
ukończenia 21 roku życia lub studentów 
do ukończenia przez nich 26 roku życia 
okazanie legitymacji uczniowskiej lub 
studenckiej w przypadku osób zameldo-
wanych w Gminie Raszyn i dodatkowo 
odpisu aktu urodzenia dziecka w przy-
padku osób niezameldowanych (zamiesz-
kujących) w Gminie Raszyn,
③		 W przypadku rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka oraz placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego poprzez okazanie zaświad-
czenia wydanego przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,
④		 W przypadku opiekuna prawnego 
poprzez okazanie odpisu postanowienia 
sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad 
dzieckiem, a w przypadku przysposobie-
nia odpis orzeczenia sądu o przysposobie-
niu dziecka.

 • Potwierdzeniem rozliczania podatku 
dochodowego od osób fizycznych w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie za ubiegły 
rok, jest:
①		 Kopia pierwszej strony zeznania 
podatkowego (PIT) od osób fizycznych 
za rok poprzedni, opatrzona pieczę-
cią z  datą wpływu do Urzędu Skarbo-
wego w  Pruszkowie lub dokumentem 
nadania na poczcie ze wskazanym adre-
sem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu 
Skarbowego w  Pruszkowie lub urzę-
d ow y m  p o ś w i a d c ze n i e m  o d b i o r u 
zeznania podatkowego przez Urząd 
Skarbowy w  Pruszkowie, wydanego 

przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
systemu elektronicznego administracji 
podatkowej (UPO).
②		 Zaświadczenie z  Urzędu Skarbo-
wego w  Pruszkowie, potwierdzające 
fakt złożenia zeznania o wysokości osią-
gniętego dochodu/poniesionej straty ze 
wskazaniem Gminy Raszyn, jako miejsca 
zamieszkania,
③		 Zaświadczenie z  Urzędu Skarbo-
wego potwierdzającego fakt niezłoże-
nia zeznania podatkowego ze względu 
na nieosiągalnie dochodu za rok ubiegły, 
z jednoczesną informacją o zarejestrowa-
niu w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie 
ze wskazaniem gminy Raszyn, jako miej-
sca zamieszkania i rozliczenia podatku 
w latach ubiegłych
④		 Dzieci uczące się, do ukończenia 
21 roku życia lub studenci do ukończenia 
przez nich 26 roku życia, uprawnieni są do 
zniżek na podstawie deklaracji podatko-
wej okazanej przez rodziców lub opieku-
nów prawnych.
 
Wprowadzenie Biletu Metropolitalnego 
w Gminie Raszyn, znacząco obniży koszt 
codziennych dojazdów mieszkańców 
gminy. Zgodnie z wyliczeniami cztero-
osobowa rodzina (2 os. dorosłe + 2 dzieci 
z uprawnieniami do przejazdów ulgo-
wych) zaoszczędzi rocznie aż 2.160 zł. 
Nie likwiduje I i II strefy, ale daje możli-
wość zakupu tańszego biletu. Stanowi też 
szansę na ograniczenie transportu indy-
widualnego na rzecz zbiorowego. Ważne 
tylko, żeby w punktach „przesiadkowych” 
zapewniono wystarczającą ilość miejsc 
parkingowych.

Małgorzata Kaiper, fot. J. Kaiper

Z ostatniej chwili z Powiatu
Nasz radny powiatowy Mirosław Chmielewski przekazuje informacje z powiatu o inwesty-
cjach w naszej gminie.
 Odwodnienie ulicy Starzyńskiego: otwarcie ofert  pn. „Budowa kanału deszczowego 
w pasie jezdni drogi powiatowej ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych”zaplanowano na dzień 
19.09.2018 r. gdzie sumaryczna wartość faktur w 2018 r. nie może przekroczyć 1 450 tys., a płat-
ność ewentualnej pozostałej części wynagrodzenia przewidziana jest w 2019 r.
 Remonty nawierzchni: w chwili obecnej jesteśmy w trakcie sprawdzania ofert na wyko-
nanie remontu nawierzchni jezdni drogi ul. Warszawska, Raszyńska i ul. Długiej w Gminie 
Raszyn, w tym: ul. Warszawska – wykonanie poszerzeń jezdni na długości ok 600 m z wyko-
naniem konstrukcji jezdni oraz nawierzchni bitumicznej, ul. Raszyńska – wykonanie dwu-
warstwowej nawierzchni bitumicznej w pasie jezdni długość 50m szerokość 3m, ul. Długa 
w Ładach – wykonanie jezdni w pasie drogi na odcinku ok 95 m szer. 3m dla oraz wykonanie 
ścieku z prefabrykatów betonowych na długości 95m.
 Planujemy: wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Warszawskiej w Dawidach 
na odcinku od HRS do granicy powiatu – skrzyżowanie z ul. Starzyńskiego długości  ok. 770 m.
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PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

307 Warszawska Pielgrzymka Piesza
Jak, co roku od od 1711 roku  czyli po raz 
trzysta siódmy, sprzed Kościoła Świętego 
Ducha ojców Paulinów na Nowym Mie-
ście w Warszawie, wyszła pielgrzymka 
na Jasną Górę. W czasie Mszy pożegnal-
nej metropolita warszawski kardynał 
Kazimierz Nycz wezwał pielgrzymów, 
do obrony wolności. Podkreślił znacze-
nie tegorocznego hasła pielgrzymki 
„Z Maryją wolni”. Wyjaśnił, że człowiek 
powinien bronić wolności nie tylko, kiedy 
jest mu zabierana z  zewnątrz, ale też 
kiedy sobie ją sam zabiera przez słabość, 
grzech i  tchórzostwo. Co roku w  War-
szawskiej Pielgrzymce Pieszej bierze 
udział 5-6 tysięcy osób. Wśród pątników 
są osoby starsze, młodzież oraz rodziny 
z  małymi dziećmi. Uczestniczą w  niej 
również osoby z zagranicy, między innymi 
z Niemiec, Ukrainy czy Węgier.
 Warszawska Pielgrzymka Piesza nazy-
wana także paulińską, początkami sięga 
XVIII w. i  jest najstarszą wyruszającą 
ze stolicy. W 1711 r. Bractwo Pana Jezusa 
Pięciorańskiego przy paulińskim kościele 
św. Ducha w Warszawie poprowadziło 
pielgrzymkę na Jasną Górę, w imieniu 
miasta prosząc o ocalenie przed szale-
jącą epidemią. Do dziś w częstochow-
skim Sanktuarium przechowywana jest 
srebrna tablica – wotum mieszkańców 
Warszawy, złożone z prośbą o oddalenie 
zarazy (za KAI).
 Od trzech wieków Pielgrzymka prze-
mierza ten sam szlak, uroczyście witana 
przez wszystkie parafie po drodze, które 
prześcigają się w gościnności. Na każdym 
etapie przybywa też pątników dochodzą-
cych do pielgrzymki z pobliskich miejsco-
wości. Tak też po raz trzysta siódmy piel-
grzymka zawitała do Raszyna pod opiekę 
ks. prałata Zdzisława Karasia, proboszcza 
parafii pod wezwaniem Świętego Szcze-
pana i Świętej Anny w Raszynie
 Zgodnie z wieloletnią tradycją pątnicy 
zostali powitani uroczyście przy obelisku 
u zbiegu ulicy Sportowej z Aleją Krakow-
ską, przez ks. prałata Zdzisława Karasia 
i  Zastępcę Wójta Gminy Raszyn pana 
Michała Kucharskiego oraz przedsta-
wicieli samorządu raszyńskiego, którzy 
wspólnie zaprowadzili pielgrzymów na 
teren parafii. Tam odprawiona została 
mszą święta, po której pątników ugosz-
czono posiłkiem. Po godzinnym, zasłużo-
nym odpoczynku pielgrzymka wyruszyła 
w dalszą drogę.         Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper

Pielgrzymka na Jasną Górę

Na pielgrzymów czekali ks. Prałat Z. Karaś, Zastępca Wójta M. Kucharski, Dyr. GOS K. Klimaszewska, Radna K. 
Górska i mieszkańcy gminy
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DOŻYNKI

Deszczowe Dożynki Pruszków – Raszyn 2018

W tym roku Dożynki gminne w Raszy-
nie połączono z powiatowymi, dlatego 
miały wyjątkowo staranną oprawę. Roz-
poczęły się uroczystą mszą w raszyńskim 
Kościele, w czasie której rolnicy zapre-
zentowali swoje wieńce dożynkowe. 
Następnie Gospodarze dożynek Hanna 
i Bogusław Wągrodzcy, proboszcz para-
fii ks. prałat  Zdzisław Karaś wraz z Wój-
tem panem Andrzejem Zarębą wsiedli 
do dorożki i przybyli do parku, w którym 
rozpoczął się obrzęd dożynkowy w wyko-
naniu seniorów, z udziałem chóru i tan-
cerzy z zespołu Mazowsze. Nawet pada-
jący deszcz nie zakłócił uroczystości, 
było wytwornie i  podniośle. Maksym 
Gołoś starosta pruszkowski wygłosił  

przemówienie, w którym podziękował 
rolnikom powiatu pruszkowskiego za 
plony, zaznaczając przy tym ich wielką 
rolę w kulturze i społeczeństwie. Wójt 
Andrzej Zaręba podkreślił nie tyko mate-
rialne znaczenie chleba dla Polaków, ale 
i symboliczne dla naszej kultury, stwier-
dzając, że „...chleb był dla Polaków war-
tością nadrzędną...” Następnie gospo-
darze dożynek, Starosta, Wójt, ksiądz 
proboszcz i podzielili chleby i poczęsto-
wali nimi ludzi.
 Po zakończeniu przemówień i obrzędu 
dzielenia chleba rozpoczęły się występy 
sceniczne.   Wystąpił akordeonista Mar-
cin Wyrostka z Zespołem Corazon, orkie-
stra rozrywkowa Talisman Jazz Band 
pod batutą Dariusza Łapińskiego oraz 
zespół Zajefajni. Wszystko to odbyło 
się na  szczęście na zadaszonej scenie 
w parku, bo kropiło nieustannie. Na sto-
iskach ustawionych wokół parkowych 
alejek odbywały się warsztaty rzemiosła 
ludowego tradycyjny haft łowicki, wyci-
nanki kurpiowskie, ceramika, garncar-
stwo, tkactwo, decoupage, wypiek chleba, 
ubijanie masła, pokazy kowalstwa, sło-
wiańskie lalki tzw. motanki oraz liczne 
konkursy. Imprezie towarzyszył kiermasz 
lokalnych produktów. Pomyślano też 
o dzieciach wydzielając specjalną strefę 
zabaw. W konkursie na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy I miejsce przypadło 
Jaworowej i Laszkom, pozostałe sołectwa 
stanęły na II podium.
 Zabawę zakończyły „fajerwerki” lase-
rowe. Pokaz świateł wywarł na wszystkich 

wielkie wrażenie. Mimo niesprzyjającej 
pogody mieszkańcy gminy bardzo licznie 
przybyli do parku i doskonale się bawili.

Jacek Kaiper,  fot. A. Pluta

Fruwające dziewczynki, fot. M.I. Makarska

Dożynki. K. Klimaszewska Radna Powiatu 
Pruszkowskiego oraz Seniorki z Klubu Seniora Raszyn
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RADA GMINY RASZYN

LV sesja Rady Gminy Raszyn

Mimo upału i wakacji 30 lipca 2018 roku 
odbyła się LV Sesja Rady Gminy Raszyn.

PRELEKCJA 
PANI HONORATY KASZUBY
Obrady poprzedził wykład pani Hono-
raty Kaszuby dotyczący historii Raszyna 
i okolicznych wsi od prehistorii do cza-
sów dzisiejszych. Prelegentka powie-
działa na wstępie, że Raszyn jest znany 
w Polsce jedynie z bitwy z Austriakami 
w 1809 roku, choć jego historia jest znacz-
nie dłuższa i obfituje w sporo ciekawych 
wydarzeń. Opowiedziała o swojej dro-
dze życiowej, wydanych książkach histo-
rycznych, o swoich uczniach i ich karie-
rach. Na zakończenie otrzymała brawa 
od uczestników sesji. 

UCHWAŁA O ZNIŻKACH 
KOMUNIKACYJNYCH 
REFUNDOWANYCH PRZEZ GMINĘ
Zgodnie z  porozumieniem zawartym 
przez Gminę Raszyn z m. st. Warszawa 
mieszkańcy Gminy Raszyn, płacący 
podatki od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie i  ich dzieci, 

otrzymają dofinansowanie do biletów 
długookresowych (30 i  90 dniowych) 
komunikacji ZTM. Szczegółowe informa-
cje są na 2 i 3 stronie.

INNE UCHWAŁY
Rada zajęła się kwestią porozumienia 
z powiatem pruszkowskim dotyczącego 
zarządzania przystankami komunika-
cyjnymi w  drogach powiatowych oraz 
ich wykazem na terenie Gminy Raszyn, 
zaopiniowała regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków oraz zaak-
ceptowała zmiany w budżecie i WPF.

SPRAWOZDANIE WÓJTA
Pan Andrzej Zaręba przedstawił poziom 
zaawansowania głównych inwestycji pro-
wadzonych przez Gminę Raszyn. I tak:

 • Zakończono prace budowlane w hali 
sportowej. Obecnie trwa jej wyposaża-
nie. Wójt zapowiedział zorganizowanie, 
pod koniec września, Dni Otwartych Cen-
trum Sportu Raszyn.

 • Zakończono budowę nowej części 
szkoły podstawowej w  Ładach, obec-
nie trwa jej wyposażanie. Stara część 
jest remontowana. We wrześniu dzieci 
rozpoczną naukę w  nowym skrzydle, 
wystarczająco dużym dla wszystkich 
uczniów. Uroczyste otwarcie nowej szkoły 
w  Ładach związane będzie z  rocznicą 
50.lecia szkoły i ogólnopolskimi obcho-
dami 100.lecia Niepodległości Polski. 

 • Trwają generalne przebudowy ulic: 
Spacerowej i  Wspólnej. Wykonawca 
ulicy Kolibra czeka z rozpoczęciem prac 
na dowóz elementów prefabrykowanych.

 • Nie wybrano wykonawcy ulicy Zacisze, 
ponieważ zgłoszone oferty znacznie prze-
wyższyły kwoty przeznaczone w budżecie. 
Urząd Gminy ogłasza kolejne przetargi.

 • Budowany jest chodnik na Msz-
czonowskiej. Jako ciekawostkę należy 

odnotować, że teraz metr bieżący chod-
nika kosztuje 1000 zł, a jeszcze niedawno 
tyle kosztowała ulica z jezdnią.

 • Wykonawca został wprowadzony 
na budowę ścieżek rowerowych w ulicach 
powiatowych. Termin wykonania został 
przedłużony do 2019 roku.

 • Prace nad rewitalizacją Austerii odby-
wają się już na zewnątrz budynku. Postę-
pują tak szybko, że jest duża szansa 
na zakończenie części budowlanej jesz-
cze w tym roku.

 • Budowa kanalizacji w ulicy Godeb-
skiego i Poniatowskiego została wstrzy-
ana z uwagi na ogłoszenie upadłości 
przez firmę wykonawczą. Trwają ostatnie 
ustalenia z zarządcą sądowym w sprawie 
rozliczenia i możliwości wznowienia prac 
przed zimą.               fot. J. Kaiper

LV Sesja Rady Gminy Raszyn

Pani Honorata Kaszuba podczas prelekcji

Prezydium Rady – D. Marcinkowski, A. Matracka, 
S. Ostrzyżek

Radne A. Wieteska i E. Surmacz

Radne B. Turek, I. Makarska, K. Górska

Radni E. Surmacz, E. Marzec Szeląg, R. Kowalczyk
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Teresa NOWAK
Z  Gminą Raszyn związana od 43 lat, 
mieszkanka Janek od 39 lat. Z zawodu 
pielęgniarka dyplomowana, przez 39 lat 
pracowała w raszyńskiej służbie zdro-
wia, przez ostanie 25 lat jako pielęgniarka 
koordynująca. Magister wydziału Rewa-
lidacji i Resocjalizacji Akademii Peda-
gogiki Specjalnej w  Warszawie. Przez 
ostatnie trzy kadencje Radna Gminy 
Raszyn pracująca w komisjach: Komisja 
Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilak-
tyki obecnie przewodnicząca tej komisji, 
Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Komisji Budżetu Inwe-
stycji i Mienia Komunalnego. Działała  
w Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz w Gmin-
nym Zespole Interdyscyplinarnym ds. 
Przemocy w Rodzinie. Wyróżniona przez 
Ministra Zdrowia w roku 2010 odznaką 
Za Zasługi Dla Ochrony Zdrowia.

Jacek Kaiper: Co Panią skłoniło do tego aby 
zostać Radną Gminy Raszyn?
Teresa Nowak: Panie redaktorze odpo-
wiem ogólnie; zły stan w jakim była nasza 
Gmina. To, co w innych podwarszawskich 
gminach było normalnością, u nas wyda-
wało się luksusem. Dlatego, gdy w 2006 
roku dzięki poparciu Wyborców zosta-
łam Radną Gminy Raszyn przyjęłam 
hasło wyborcze: Solidarna Współpraca, 
które zobowiązało mnie do współpracy 
ze wszystkimi radnymi, wójtem, wice-
wójtem, sołtysami, przewodniczącymi 
Rad Osiedli oraz urzędnikami Gminy, 
niezależnie od ich poglądów i przeko-
nań. W konsekwencji, dzięki decyzjom 
inwestycyjnym podejmowanym zgodnie 
z wolą mieszkańców oraz dobrej współ-
pracy Rady Gminy z  Wójtem panem 
Andrzejem Zarębą zostało wybudo-
wane Centrum Medyczne Raszyn moje 

miejsce pracy, którego niedostatki wypo-
sażenia i stanu technicznego widziałam 
z bardzo bliskiej perspektywy. W podob-
nym trybie powstało Centrum Kultury 
Raszyn w budynku poprzednio skazanym 
na sprzedaż oraz trzy przedszkola – przy 
ul. Lotniczej, Miklaszewskiego i Poniatow-
skiego. W tym czasie rozbudowano oraz 
wyremontowano Szkołę Podstawową 
w Sękocinie, przeprowadzono remont 
Szkoły Podstawowej w Raszynie i wybu-
dowane zostało boisko Wronik, ostatnio 
oddano do użytku Zespół Edukacyjny 
w Ładach największą inwestycję w dzie-
jach Gminy Raszyn oraz halę sporową 
Centrum Sportu Raszyn. Oba obiekty są 
piękne i nowoczesne.
 Inwestycji o zasięgu ogólno gminnym 
było znacznie więcej, tu należy wspo-
mnieć o  wybudowanych nowych uli-
cach, chodnikach, oświetleniu ulicznym, 
wodociągach i  kanalizacji, ścieżkach 
rowerowych, a także Raszyńskiej Karcie 
Mieszkańca – Bilecie Metropolitalnym, 
który pozwoli zaoszczędzić mieszkań-
com naszej gminy około 60 zł miesięcz-
nie. Dobrą wiadomością dla mieszkań-
ców jest trwająca obecnie rewitalizacja 
budynku Austerii i planowana rewitali-
zacja Al. Krakowskiej w Raszynie.
 Mój okręg wyborczy Janki, Wypędy, 
Puchały był bardzo zaniedbany. W jego 
opisie dominowało słowo „brak”: brak 
było chodników, praktycznie brak oświe-
tlenia ulicznego, szczątkowa liczba gospo-
darstw podłączonych do gminnej sieci 
wodociągowej, całkowity brak kanaliza-
cji, zaniedbanie rowów przydrożnych co 
powodowało podtopienia, brak wiat dla 
dzieci oczekujących na autobus szkolny, 
brak progów spowalniających w drogach, 
brak właściwych oznakowań na przej-
ściu dla pieszych, brak świateł sygnali-
zacyjnych w miejscach niebezpiecznych 
komunikacyjnie. Dziwi się pan, ze osoba 
taka jak ja o zacięciu społecznikowskim 
postanowiła działać?

J.K.:Nie dziwi mnie to. Proszę powiedzieć 
czego dokonała pani będąc Radną GR? 
T.N.:  Przez kolejne kadencje i  pracę 
w  samorządzie udało mi się w  spo-
sób znaczący rozwiązać wiele proble-
mów. Mało kto pamięta głębokie ubytki 
w ulicy Centralnej od strony Al. Krakow-
skiej, które zostały usunięte w  pierw-
szych miesiącach mojej pracy w samo-
rządzie. Potem wykonano kanalizację 
sanitarną w Puchałach oraz odtworzono 
nawierzchnię ulic. Dbałam aby co 

najmniej raz w  roku uporządkowano 
teren zagajnika przy wjeździe na ul. Cen-
tralną. Dopilnowałam wybudowania 
chodnika od ul. Centralnej w kierunku 
Janek wzdłuż Al. Krakowskiej – z obser-
wacji wynika, że jest bardzo uczęszczany.
 Wybudowany został również kilka 
lat temu nowy chodnik w ul. Wspólnej 
ponieważ ten, który był zagrażał bez-
pieczeństwu użytkowników. Obecnie 
w związku z przebudową ul. Wspólnej, 
powstały nowe chodniki po obu stro-
nach ulicy, a z mojej inicjatywy wymie-
niono sieć gazociągową. Wypędy oraz 
ul. Wspólna w Jankach skanalizowane 
zostały w  całości, wybudowano rów-
nież kanalizacje w ul. Mszczonowskiej, 
w części Wichrowej , Działkowej, Mio-
dowej oraz Poniatowskiego do Miodo-
wej wodociąg i  kanalizację sanitarną. 
Ułożony został chodnik oraz oświetlenie 
w ul. Falenckiej po prawej stronie ulicy 
Mszczonowskiej. Rozpoczęto budowę 
kanalizacji w ul. Poniatowskiego i Godeb-
skiego w Jankach. Tu prace kanalizacyjne 
zostały wykonane w 80%, a przerwano je 
z powodu upadłości wykonawcy. Obecnie 
po pokonaniu trudnych procedur Urząd 
Gminy przystępuje do ogłoszenia prze-
targu na dokończenie wspomnianej 
inwestycji. Inny przetarg obejmuje rów-
nież Al. Krakowską w Jankach wraz z uli-
cami przyległymi oraz Wspólną w Falen-
tach. Wybraliśmy wykonawcę chodnika 
przy ulicy Mszczonowskiej na odcinku od 
wiaduktu w kierunku firmy Festo.
 Wykonamy brakujące oświetlenie 
przy ul. Poniatowskiego oraz w sięga-
czu od ulicy Wspólnej. Mamy gotowy 
do realizacji projekt ulic: Kwietniowej 
i Majowej w Wypędach. Jesteśmy w trak-
cie projektowania brakujących odcinków 
kanalizacji i wodociągu przy ul. Mszczo-
nowskiej, fragmentu oświetlenia ul. 
Przelotowej od strony Mszczonowskiej, 
ciągu pieszo – rowerowego po wschod-
niej stronie Al. Krakowskiej w Jankach 
oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w ul Radosnej. Projektowana jest również 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna w uli-
cach: Zdrojowej, Ku Słońcu, Sokołowskiej, 
w ul. Żwirowej oraz przygotowywany jest 
projekt budowy chodnika od ul. Wspólnej 
w kierunku Centrum Handlowego wzdłuż 
ul. Mszczonowskiej. Gotowy do realiza-
cji jest projekt wodociągu w ulicy zgod-
nej w Jankach. Zrobiliśmy w ostatnich 
latach naprawdę dużo, ale jeszcze wiele 
jest do zrobienia.
J.K.: Dziękuję za rozmowę.
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Barbara TUREK
W Raszynie mieszka od 1954 roku, jest 
mężatką. Ma trzy córki i  czworo wnu-
ków. Od 1978 do 2008 roku wraz z mężem 
prowadziła w  Raszynie własną firmę. 
Teraz jest przewodniczącą Klubu Seniora 
w Raszynie, a od 2014 radną Gminy Raszyn.

Jacek Kaiper: Co Panią skłoniło do tego, aby 
zostać Radną Gminy Raszyn?
Barbara Turek: Raszyn to moje miejsce 
na ziemi. Od lat aktywnie biorę udział 
w jego życiu. Najpierw, w latach 70.tych 
uczestnicząc w Społecznym Komitecie 
budowy ulicy Lotniczej, a od 15 lat jako 
członek, a obecnie Przewodnicząca Klubu 
Seniora w Raszynie. Znam wszystkich 
swoich sąsiadów i wiele osób z innych 
części gminy. Wiem, jakie mamy pro-
blemy i co raszyński samorząd powinien 
dla nas robić. Dlatego swoje miejsce 
widziałam w raszyńskim samorządzie. 
Żeby nie być gołosłowną podam przy-
kład Centrum Medycznego. Teraz mało 
kto o tym pamięta, ale było tak: do świeżo 
wybudowanego i doskonale wyposażo-
nego przez naszą gminę budynku Cen-
trum wszedł ten sam operator, który był 
w starym budynku i wprowadził te same 
zwyczaje, które były poprzednio: pacjenci 
ustawiali się w kolejkach od 4-5 rano, obo-
jętnie deszcz czy mróz, a lekarze mający 
ich przyjmować często nie przychodzili do 
pracy lub wychodzili nie zważając na to, 
czy ktoś czeka na wizytę, czy nie. Rozu-
mie pan redaktorze, że my mieszkańcy 
musieliśmy to zmienić. Albo okazało się, 
że w przedszkolu dzieci były narażone 
na wdychanie rakotwórczego azbestu, 
który zawierały izolacje. To tylko niektóre 
przyczyny, dla których postanowiłam 
aktywnie włączyć się w prace samorządu.

J.K.: I została Pani radną. Czego dokonała 
Pani na tym stanowisku?

B.T.: Dobrze, powiem o tym po kolei. Dużo 
tego. Udało się poprawić, szczególnie dla 
osób starszych, dostęp do lekarza. Uważa-
łam, że przed zmianą operatora sytuacja 
w naszej gminie była zła. Kolejki, o któ-
rych już mówiłam od 5 rano, częste nie-
obecności lekarzy, nieuprzejma obsługa, 
taka była nasza normalność. W mijającej 
kadencji Rada Gminy Raszyn, przy moim 
udziale, podjęła decyzje, które zmieniły tę 
sytuację. Uważam to za wspólny sukces. 
Powstanie nowego, przepięknego przed-
szkola przy ulicy Poniatowskiego, spo-
wodowało, ze są miejsca dla wszystkich 
zgłoszonych dzieci. Rozwój gminnej sieci 
wodno-kanalizacyjnej umożliwia dalszą 
rozbudowę Gminy Raszyn. W Raszynie do 
sieci podłączono duże fragmenty Al. Kra-
kowskiej i ul. Pruszkowskiej. Budowaliśmy 
i modernizowaliśmy ulice. W Raszynie: 
Prusa, Żeromskiego, Grocholicką, Zieloną, 
Reymonta. Na Pruszkowskiej powstała 
sygnalizacja świetlna. Czekamy na wyko-
nawcę ulicy Zacisze i Waryńskiego oraz 
Dworkowej. Gotowy jest już projekt ulicy 
Opaczewskiej. Wraz z przewodniczącą 
osiedla Raszyn 1 doprowadziłyśmy do 
remontu placu zabaw przy ul. Jesiennej 
i  zakupu nowych zabawek oraz urzą-
dzeń gimnastycznych. No i ostatnie jak 
wisienka na torcie: rekonstrukcja Austerii 
jest w trakcie wykonywania, a odbudowa 
pozostałych budynków jest projekto-
wana. Raszyn, to również nowa hala Cen-
trum Sportu. Ostatnia kadencja to też naj-
większa inwestycja w historii gminy, czyli 
budowa Zespołu Edukacyjnego w Ładach.
 Zrobiliśmy, mówię o całej Radzie, bar-
dzo dużo. Nigdy w całej swojej historii 
Gmina nie wybudowała tak wiele obiek-
tów, ulic, czy kanalizacji. Taki sukces był 
możliwy dzięki zaangażowaniu do cięż-
kiej pracy całego samorządu i wszyst-
kich pracowników Gminy Raszyn. Nigdy 
też nie uzyskaliśmy tak wielkiego dofi-
nansowania zewnętrznego dla naszych 
inwestycji.

J.K.: Bardzo dziękuje za rozmowę.

Agnieszka 
BOCZKOWSKA
Z wykształcenia mgr zarządzania finan-
sami. Związana z Jaworową pokoleniowo 
tu się wychowała, założyła rodzinę i tu 
mieszka. Od 2010 członek rady sołeckiej, 
od 2012 zastępca pani sołtys, a od 2014 

roku radna Gminy Raszyn, działająca 
aktywnie na terenie całej gminy.

Jacek Kaiper: Co Panią skłoniło do tego aby 
zostać Radną Gminy Raszyn? 
Agnieszka Boczkowska: Mieszkam w gmi-
nie Raszyn, a konkretnie w Jaworowej 
od  urodzenia. Widziałam wieloletnie 
zaniedbania, które były jeszcze wyraź-
niejsze, gdy porównywałam warunki życia 
w naszej gminie z tym co było w sąsiedz-
twie. Powszechny był brak nie tylko kana-
lizacji, ale i  wodociągów, zrujnowane 
ulice, nowy Ośrodek Zdrowia, do którego 
kolejki pacjentów ustawiały się w nocy 
pomimo słoty czy mrozu, a jeszcze nie-
dawno dzisiejsze Centrum Kultury, które 
straszyło ruiną, czy Klub Sportowy Raszyn 
gnieżdżący w starym baraku wszystkie 
swoje sekcje. Poza tym miałam wraże-
nie, że nikt nie pamięta o wsi Jaworowa.

J.K.: Czego Pani dokonała będąc radną Gminy 
Raszyn? 
A.B.: Panie redaktorze będąc radną: jedną 
z najważniejszych dla mnie spraw było 
zintegrowanie seniorów, dlatego zaini-
cjowałam i  założyłam Klubu Seniora 
w  Jaworowej „Pod Jaworem”. Postara-
łam się o pomieszczenie dla klubu, jak 
również uzupełniłam sprzęt do ćwiczeń, 
zorganizowałam zajęcia na basenie dla 
osób 50+. Postarałam się o rzutnik i ekran 
do Domu Rolnika w Jaworowej dla miesz-
kańców, z którego także korzysta Ognisko 
Wychowawcze. Wywalczyłam projekt 
sieci wodno kanalizacyjnej w ul. Naroż-
nej, wymianę rur gazowych na ul. Ukośnej 
oraz ul. Laurowej celem przygotowania do 
przebudowy jest wyłoniony wykonawca 
i zabezpieczone środki finansowe. Rozpo-
częły się prace związane z budową ścieżki 
pieszo rowerowej – w ramach zadania 
stworzenia w gminie ciągu ścieżek rowe-
rowych metodą „projektuj – buduj”.
 Po wieloletnich staraniach udało 
mi się doprowadzić do zaprojektowania 



KURIER RASZYŃSKI NR 90/2018  |  WWW.RASZYN.PL 9

RADNI

oświetlenia na ul. Skrajnej, ul. Laurowej, 
a  także doświetlenia ul. Objazdowej. 
Mam gotowy projekt budowlany ul. Pro-
myka, który z uwagi na wykonanie prac 
związanych z budową kanału ulgi został 
przesunięty w czasie. W ramach bieżą-
cego utrzymania ulic została wykonana 
na ul. Warszawskiej nowa nawierzchnia. 
Ponadto zgłosiłam do Starostwa prośbę 
o zaprojektowanie odwodnienia na całej 
długości ul. Warszawskiej. Podjęłam stara-
nia o wyprowadzenie kwestii prawnych ul. 
Skrajnej, ul. Błękitnej zaś na ul. Rumianej 
podjęłam rozmowy z właścicielami gruntu 
w kwestii regulacji prawnych. Wspólnie 
z mieszkańcami i Wójtem doprowadzi-
liśmy do wykupienia gruntu pod drogę 
na końcowym odcinku ul.  Promyka. 
Dopilnowałam też wykonania zaprojek-
towanej wcześniej kanalizacji w ul. Błę-
kitnej. Wystąpiłam z wnioskiem na prośbę 
mieszkańców o wykonanie planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części 
Jaworowej – rejon po północnej stronie ul. 
Warszawskiej. Z mojej inicjatywy wyko-
nano projekt, a w chwili gdy prowadzimy 
tę rozmowę została podpisana umowa 
i wykonawca rozpocznie budowę ul. Uko-
śnej wraz z odwodnieniem.
 W  czasie tej mojej krótkiej kaden-
cji nie ograniczyłam się tylko do pracy 
na terenie Gminy Raszyn, ale wyszłam 
poza nią, zajmując się ul. Kinetyczną, 
która stała się miejscem zwałki podczas 
budowy trasy S2. Interweniowałam w tej 
sprawie u  wiceprezydenta Warszawy 
pana Jacka Wojciechowicza. W  efek-
cie, w  ulicy Kinetycznej utwardzono 
nawierzchnie destruktem. Od tamtej 
pory ul. Kinetyczna jest w  bieżącym 
utrzymaniu. Podczas spotkania, o któ-
rym wspomniałam powyżej poruszyłam 
również temat ul. Na Skraju oraz kałuż 
w Al. Krakowskiej.
 Dzięki moim staraniom ul. Kinetyczna 
zajęła wysokie miejsce w kolejce do reali-
zacji w najbliższych latach. W sprawie 
przebudowy tej ulicy porozumiałam się 
z panem wiceprezydentem Jackiem Woj-
ciechowiczem, który przybył do Jaworo-
wej i razem objechaliśmy teren. Ponadto 
wystąpiłam do GDDKiA o  uzupełnie-
nie dziury w nasypie wału Południowej 
Obwodnicy Warszawy trasy S2 oraz prze-
dłużenie ekranów akustycznych celem 
wyciszenia hałasu. Skutecznie interwe-
niowałam w sprawie usunięcia przera-
stających krzewów z Ogrodów Działko-
wych, co spowodowało poszerzenie ulicy 
Kinetycznej.

 Odbyłam wiele spotkań, rozmów 
z mieszkańcami, innymi urzędami, urzęd-
nikami, zarządami, dużo czasu spędzi-
łam w terenie. Zajmowałam się wieloma 
pozornie drobnymi sprawami choć bar-
dzo istotnymi dla mieszkańców.
 Niezależnie od prac na rzecz mojego 
okręgu wyborczego, uczestniczyłam 
w pracach Rady o zasięgu ogólnoraszyń-
skim. Za duży sukces swój i Rady uwa-
żam wybór nowego operatora Centrum 
Medycznego Raszyn, który przerwał 
niechlubną tradycję kolejek pacjentów 
do rejestracji i absencji lekarzy w pracy. 
Uczestniczyłam też w decyzjach o budo-
wie przedszkoli, prężnie działającego 
Centrum Kultury Raszyn, a w ostatnim 
czasie również budowie komisariatu poli-
cji i innych dużych obiektów jak Centrum 
Edukacyjne w Ładach i Centrum Sportu 
w Raszynie.
J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Henryk GÓRAS
Lat sześćdziesiąt sześć, żonaty dwoje 
dzieci i czworo wnucząt. Od czterdzie-
stu pięciu lat prywatny przedsiębiorca, 
od trzydziestu mieszkaniec Raszyna, 
a od dwudziestu jest członkiem zarządu 
w  samorządzie Cechu Rzemiosł Róż-
nych w Raszynie. Radny Gminy Raszyn 
w kadencji 2014 – 2018. Motto jego dzia-
łania brzmi: „Gmina Raszyn może działać, 
jak dobra firma”

Jacek Kaiper: Co skłoniło Pana aby zostać 
radnym?
Henryk Góras: Przez całe lata, panie redak-
torze, a mieszkam tu od bardzo dawna, 
w  Gminie Raszyn działo się niewiele. 
Wyglądało na to, że wszyscy przyzwy-
czaili się do tego, że brakuje im podsta-
wowych wygód, które niesie cywilizacja. 
Z drugiej strony Raszyn jest najbardziej 
przyległą gminą do Warszawy, co jeszcze 

bardziej  uwydatnia jej  zapóźnie-
nie. W poprzedniej kadencji, gdy wójt 
Andrzej Zaręba objął rządy coś się wresz-
cie ruszyło, więc gdy cztery lata później, 
zaproponowano mi start w  wyborach 
o stanowisko radnego, postanowiłem, 
że spróbuję. Pierwszą rzeczą i najważ-
niejszą była zmiana operatora Centrum 
Medycznego. Nowa firma zmieniła sytu-
ację w  Raszynie pod tym względem 
w sposób zasadniczy, jest teraz więcej 
lekarzy i na wizyty nie oczekuje się długo. 
Skończyły się nocne kolejki pacjentów do 
rejestracji po numerek do lekarza. Myślę, 
że w tej sprawie zrobiliśmy bardzo dużo 
dla Raszyna. Właśnie dla rozwiązywania 
takich problemów zostałem radnym.

J.K.: Czego dokonał Pan jako radny Gminy 
Raszyn przez poprzednie cztery lata?
H.G. Zrobiliśmy bardzo dużo. Najpierw 
wymienię trzy ogromne w naszej skali 
inwestycje to jest: Przedszkole 8.oddzia-
łowe przy ulicy Józefa Poniatowskiego 
w Raszynie, halę widowiskowo sportową 
i zespół edukacyjny w Ładach. Wszyst-
kie obiekty nowoczesne, piękne archi-
tektonicznie i niezbędne dla społeczno-
ści naszej gminy. Wszystkie też obiecane 
wcześniej mieszkańcom w  wielu pro-
gramach, z którymi kandydaci na rad-
nych w mijającej kadencji szli do wybo-
rów. Wykonaliśmy wiele ulic na przykład 
Szkolna, Wspólna, Piaskowa, czy Space-
rowa wymieniam te, które akurat przy-
chodzą mi na myśl, ale nowych ulic, 
chodników, parkingów jest znacznie 
więcej dopytywałem się, w  tej kaden-
cji wykonaliśmy ich trzydzieści sześć. 
panie redaktorze jest ich trzydzieści 
sześć pomimo zakończonych już trzech 
wielkich inwestycji. Eko Raszyn zarzą-
dza już stu pięćdziesięcioma kilome-
trami kanalizacji sanitarnej. Jako radny 
Gminy Raszyn mam w tym swój udział, 
który wynosi jedna dwudziesta pierw-
sza, ponieważ nas radnych w gminie jest 
dwudziestu jeden. Ale są inicjatywy, któ-
rymi mogę się pochwalić indywidualnie. 
Dzięki mnie uporządkowano plac przed 
Urzędem Gminy. Wszyscy przyzwycza-
ili się do paskudnego ogrodzenia i bała-
ganu za nim, ja natomiast spostrzegłem, 
że tam może być porządek. Dzisiejszy ład 
w tym miejscu to moja zasługa. Podobnie 
interweniowałem w sprawie zapuszczo-
nej działki przy Alei Krakowskiej. Teraz 
wygląda ona znacznie lepiej, a wraz z nią 
cała ulica.
J.K.: Dziękuję za rozmowę
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Rozpoczęcie roku szkolnego
w nowej Szkole Podstawowej w Ładach
O nowej szkole w Ładach, a właściwie w Dawidach Bankowych, 
bo taki jest jej adres, marzyło wielu ludzi. Przede wszystkim 
nauczyciele z dyrektorem Wiesławem Borsukiem na czele. 
Po jego przejściu na emeryturę pałeczkę przejęła obecna dyrek-
tor, Irena Uszyńska. Radny Tadeusz Pawlikowski umieszczał roz-
budowę szkoły na pierwszym miejscu w kolejnych programach 
wyborczych. Decyzją Rady Gminy i poprzedniego wójta przy-
gotowano jednak do rozbudowy szkołę w Sękocinie. Sprawa 
„nabrała rumieńców” w 2011 roku. Czy pomógł apel rodziców 
i dzieci, którzy na ręce Rady Gminy złożyli pismo o budowę 
nowej szkoły? Trudno powiedzieć, w każdym razie Wójt Andrzej 
Zaręba, który inwestycję gorąco popierał, wtedy właśnie uzyskał 
od Rady „zielone światło” dla inwestycji. Pierwszym krokiem był 
zakup działki, kolejnym wykonanie projektu inwestycji. Z tym 

nie było łatwo, ponieważ pierwsza firma przeceniła swoje moż-
liwości, druga odstąpiła od umowy po zrobieniu większości prac. 
Trzecia okazała się rzetelna i projekt wykonała. W końcu 2016 
roku rozpoczęły się prace budowlane. Dziś, po 20 miesiącach 
nowa część szkoły jest gotowa. W starej trwa jeszcze remont, ale 
stopień jego zaawansowania wskazuje, że w niedługim czasie 
i tu pojawią się uczniowie. A jest to nie byle jaka szkoła, raczej 
Centrum Edukacji, ponieważ poza budynkiem szkoły dla klas 1-8 
w jej skład wchodzi 4.oddziałowe przedszkole z placem zabaw, 
hala sportowa z boiskiem oraz aula widowiskowa – filia CKR. 
Czas budowy był trudny dla nauczycieli i dzieci, ale to, co wszyscy 
zobaczyli po wejściu za ogrodzenie szkoły 3 września, pokazało, 
że warto było te trudy znosić.

Jedna z klas

Dyrektor I. Uszyńska skłąda podziekowania Wójtowi A. Zarębie

Inauguracja nowego roku szkolnego w Auli Widowiskowej

Biblioteka szkolna Stołówka szkolna

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁADACH
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Dyrektor szkoły Pani Irena Uszyńska podczas uroczystej inau-
guracji roku szkolnego 2018/2019 podziękowała za nową szkołę: 
Wójtowi Andrzejowi Zarębie, Zastępcy Wójta Michałowi Kuchar-
skiemu, Radnym: Sławomirowi Ostrzyżkowi wice Przewod-
niczącemu Rady Gminy, Tadeuszowi Pawlikowskiemu – rad-
nemu z tego okręgu, Marii Izabeli Makarskiej, Przewodniczącej 
Komisji Kultury, Katarzynie Klimaszewskiej, radnej powiatowej, 
inspektorowi nadzoru z ramienia gminy Pani Marii Jasik Sikor-
skiej, a na ręce Pani Elżbiety Borsuk podziękowania dla dyrektora 
Wiesława Borsuka, dzięki staraniom, którego szkoła uzyskała 
tak wysoki poziom i tak piękny budynek.
 Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatow-
skiego w Ładach, to największa i najdroższa inwestycja w historii 
Gminy Raszyn, ale dzięki niej gmina bez trudu realizuje obecną 
reformę edukacji i  jest przygotowana do  obligatoryjnego 

przyjęcia do przedszkola dzieci od 3 roku życia. Wielkość obiektu, 
ilość klas, pracowni, świetlic, gabinetów i sal gimnastycznych 
jest przystosowana do objęcia procesem edukacji ok. 700 dzieci 
w wieku szkolnym i 100 dzieci w wieku przedszkolnym.         RED

Podziekowania dla Zastępcy Wójta 
M. Kucharskiego

Uczniowie przed szkołą Uczniowie przed szkołą Na korytarzu Przed początkiem roku

W imieniu Rady Gminy podziekowania odebrał 
wice Przewodniczący Rady S. Ostrzyżek

Podziekowania dla p. Marii 
Jasik‑Sikorskiej – inspektora nadzoru

Podziekowania dla dyrektora W. Borsuka 
odebrała jego żona E. Borsuk

ZESPÓŁ OŚWIATOWY W ŁADACH

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i Przewodniczący Rady 
Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski, jako przedstawiciele 
raszyńskiego samorządu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach Irena Uszyńska, 
zapraszają Mieszkańców na DNI OTWARTE

6 PAŹDZIERNIKA, godz. 10:00 – 16:00
W programie: zwiedzanie kompleksu oraz liczne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych.
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INWESTYCJE

Dofinansowanie OSP
30 sierpnia br. Wójt Andrzej Zaręba 
podpisał, w Ministerstwie Sprawie-
dliwości, umowę o  dofinansowanie 
raszyńskich jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wysokość dofinanso-
wania wynosi 47 tys. co stanowi 99% 
kosztu zakupu sprzętu.

Budowa komisariatu 
policji w Raszynie
Na placu budowy nowego komisa-
riatu widać postępy. Pracownicy koń-
czą piętro budynku, na którego ścia-
nie powstają garaże. Inwestorem jest 
Stołeczna Komenda Policji, ale Gmina 
Raszyn finansuje część budowy  kwotą 
1 500 000 zł.

Ulica Spacerowa w Rybiu
Spacerowa jest przejezdna. Ulica ma chod-
niki, asfaltową jezdnię, wygarbienia spowal-
niające ruch. Pod spodem wymieniono insta-
lacje, których jakość budziła obawy. Trwają 
ostatnie prace. To kolejna wyremontowana  
ulica na terenie Gminy Raszyn. Koszt budowy  
prawie 2,4 mln zł, w tym dofinansowanie 
o Wojewody Mazowieckiego 1,4 mln złotych.

Ulica Wspólna w Jankach
Prace budowlane na ulicy Wspólnej zmie-
rzają ku końcowi. Ulica, której budowę rozpo-
częto wiosna ma nową nawierzchnię, chodniki, 
odwodnienie, wymienioną instalację gazową. 
Koszt inwestycji – prawie 4 mln złotych, z czego 
prawie 2 mln to dofinansowanie ze środków 
Wojewody Mazowieckiego.  

Znamy wykonawcę przebudowy ul. Ukośnej w Jaworowej
Tym razem sukcesem zakończyło się postepowanie przetargowe mające wyłonić firmę, która przebu-
duje ulicę Ukośną w Jaworowej. Najlepsze warunki zaoferowała firma Gór – Bud sp z o.o. Sp. K z Nadmy, 
która zaoferowała cenę 1 986 777 zł. Inwestycja powinna zostać wykonana do 30 listopada 2018 roku.

Podpisanie umowy w Ministerstwie Sprawiedliwości

Policyjne garaże w budowie

ul. Spacerowa

Wspólna po remoncie

Wójt A. Zaręba z dofinansowaniem dla OSP

Komisariat Policji w budowie

Wojewoda Mazowiecki Z. Sipiera i Wójt A. Zareba 
podpisują umowę o dofinasowanie ul. Spacerowej
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Goście w Centrum Sportu Raszyn

Budynek hali sportowej Centrum Sportu 
Raszyn wyróżnia zgrabna sylwetka, która 
powoduje wrażenie, że obiekt mimo wiel-
kich wymiarów jest lekki. Wrażenie to jest 
tym silniejsze dla mieszkańców Raszyna, 
że obiekt stoi w miejscu przez lata zajmo-
wane przez koszmarny zielony barak.
 Wewnątrz ukończono nawet sprząta-
nie po budowie. Trwa teraz testowanie 
różnych instalacji i usuwanie zauważo-
nych usterek. Jeszcze trochę a w dosko-
nale wyposażonych salach będzie brako-
wało tylko kwiatów.
 Okazały wygląd hali i okolicy jest oczy-
wiście  zasługą projektantów, ale mówiąc 
o tym trzeba oddać honor zamawiającym. 
Bez przekonania Wójta i  Rady Gminy 
Raszyn o tym, że nasza gmina zasługuje 
na obiekty publiczne z najwyższej półki 
estetyczne i  funkcjonalne mielibyśmy 

nadal barak, albo halę sportową niewiele 
mu ustępującą urodą, nie  wytykając, jak 
wiele innych gmin wokół nas.
 Nic dziwnego, że nowoczesne Centrum 
Sportu Raszyn wzbudza uzasadnioną cie-
kawość  mieszkańców, dla tego przygoto-
wano huczne otwarcie, które odbędzie się 

w dniach 27 – 29 września. Pierwszego 
dnia odwiedzą nas goście honorowi mię-
dzy innymi biskup pomocniczy Michał 
Janocha, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, Minister sportu Witold Bańka, 
wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, 
oczywiście Starosta Pruszkowski Maksym 
Gołoś oraz wójtowie okolicznych gmin. 
Następnego dnia odbędą się zawody 
sportowe dedykowane najmłodszym, 
a w dniu 29 września odbędzie się dzień 
otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
 Dotychczas Centrum Sportu Raszyn 
odwiedzili radni, sołtysi i  kierownicy 
osiedli oraz nasi proboszczowie ks. prałat 
Zdzisław Karaś i ks. kanonik dr. Dominik 
Koperski.

Austeria
Podstawowym zadaniem ekipy budowlanej jest przywrócenie 
austerii pierwotnego kształtu. Odsłonięto wjazd do budynku 
od podwórza, przygotowywana jest nadbudowa parterowej 
przybudówki. W środku odtwarzane są stropy i schody.

Centrum Sportu Raszyn

Zastępca Wójta M. Kucharski, Dyrektor GOS 
K. Klimaszewska, prałat Zdzisław Karaś 

i ks. kanonik dr. Dominik Koperski

Samorządowcy Gminy Raszyn w trakcie wizytowania hali
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Raszyn w hołdzie Warszawskim Powstańcom

300 mieszkańców Gminy Raszyn spo-
tkało się 1 sierpnia, aby uczcić bohaterów 
zrywu niepodległościowego wojennej 
stolicy. Od kilku lat raszyńskie obchody 
rocznic Powstania Warszawskiego odby-
wają się na rynku przed urzędem Gminy 
Raszyn, który w  hołdzie bohaterom 
sierpniowym nazwano Placem Powsta-
nia Warszawskiego 1944. I w tym roku 
o godzinie „W”, minutą ciszy, przy wtó-
rze syren wozów bojowych z OSP Raszyn 
i OSP Dawidy, mieszkańcy gminy oddali 
hołd Powstańcom Warszawy. Wójt 
Andrzej Zaręba powiedział o  znacze-
niu zrywu powstańczego i  heroicznej 
walce młodych Polaków, których miesz-
kańcy miasta traktowali jak bohaterów, 
a Dyrektor CKR Mariusz Smolicha zapro-
sił na wieczorne wspólne śpiewanie pio-
senek powstańczych. Następnie delega-
cja samorządowców odwiedziła groby 
powstańców na cmentarzu w Puchałach 
oraz uczestniczyła we Mszy Św. odprawio-
nej w ich intencji.

 Wieczorem, o  godzinie 20 rozpo-
czął  się koncert „Raszyniacy śpiewają 
piosenki powstańcze”, przygotowany 
przez Centrum Kultury Raszyn, Parafię 
pw. Św. Szczepana w  Raszynie i  urząd 
Gminy Raszyn. W  programie słowno-
-muzycznym w reżyserii Krystyny Smo-
lichy, pod kierownictwem muzycznym 
Piotra Piskorza i opieką artystyczną Edyty 
Ciechomskiej, wzięły udział zespoły: 
Barwy Jesieni, Seniorki, Rybianie oraz 
soliści: Edyta Ciechomska (sopran), 
Tomasz Michalski (tenor), ks. Dominik 
Koperski (tenor), Aleksandra Miszuło-
wicz, Maja Klimaszewska i Milena Pen-
gryn. Akompaniowali im: Katarzyna 

Magdziak (skrzypce), Krzysztof Toma-
szewski (trąbka), Piotr Piskorz (keybord), 
Dariusz Dynowski (perkusja) i Mariusz 
Wieteska (cajon). Razem z nimi około 
300 mieszkańców, trzymając w rękach 
palące znicze, śpiewało piosenki, które, 
jak powiedział na wstępie prowadzący 
koncert Mariusz Smolicha, pomagały 
powstańcom pokonać lęk i  nie tracić 
odwagi. A nam, uczestnikom, oddać im 
hołd po 74 latach. 
 Śpiewaliśmy m.in. „Skoczną Zośkę”, 
„Hej chłopcy, bagnet na broń”, „Marsz 
Śródmieścia”, „Pałacyk Michla”, „Marsz 
Mokotowa” czy „Deszcz, jesienny deszcz”. 
Maja Klimaszewska wzruszyła nas do 
łez piosenką „Warszawo ma”, a  Alek-
sandra Miszułowicz „Pieśnią o matce” 

Mieczysława Fogga. Gorącymi brawami 
oklaskiwaliśmy ks. Dominika Koper-
skiego, którego piękny, donośny, czy-
sty głos słychać było w całym Raszynie. 
Edyta Ciechomska wzruszająco wyrecy-
towała wiersz Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego „Elegia o chłopcu polskim”. Okla-
skami nagradzano śpiew Tomasza 
Michalskiego, solowe partie Katarzyny 
Magdziak na skrzypcach i  Krzysztofa 
Tomaszewskiego na trąbce. Koncertowi 

Opaska powstańcza, fot. A. Pluta

Strażacy z OSP, fot. A. Pluta

Godzina W, fot. J. Kaiper

Przemówienie Wójta Andrzeja Zareby, fot. J. Kaiper

Przy grobie Powstańa Władysława Giblewskiego, 
fot. J. Kaiper

Przy grobie Jana Walczuka, por. AK ps. Klawy, 
fot. J. Kaiper

Przy grobie żołnierzy Węgierskich, fot. J. Kaiper

Msza św. w kościele pw. Św. Szczepana w Raszynie, 
fot. J. Kaiper

Pan Marian Smolak – Powstaniec Warszawski, 
fot. A. Pluta
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towarzyszyły wyświetlane na dużym 
ekranie relacje filmowe z  powstania, 
wspomnienia powstańców oraz teksty 

śpiewanych piosenek. Wizualizacje przy-
gotowała Anna Maria Sitkiewicz, relację 
fotograficzną Anna Pluta i Jacek Kaiper, 

a nagłośnienie, oświetlenie, nagłośnie-
nie i  scenę obsługiwała firma N-JOY. 
Ogromny ekran, na którym wyświetlano 
filmy i słowa piosenek to nowy nabytek 
Szkoły Podstawowej w Ładach. W przy-
gotowaniu i przeprowadzeniu imprezy 
obok pracowników CKR, pomagała liczna 
grupa wolontariuszy – uczniów szkoły 
w Raszynie.
 Niezwykłym wydarzeniem dla uczest-
ników koncertu był udział Pana Mariana 
Smolaka, Powstańca Warszawskiego, któ-
rego zebrani uczcili podziękowaniami, 
bukietem kwiatów i oklaskami. 
 Plac Powstańców Warszawy 1944 
w Raszynie nie dorównuje swoją wielko-
ścią Placowi Piłsudskiego w Warszawie, 
ilość mieszkańców gminy Raszyn to uła-
mek w stosunku do ilości mieszkańców 
stolicy, ale śmiem twierdzić, że obydwa 
koncerty były równie dobre. 

Małgorzata Kaiper

Koncert prowadził Mariusz Smolicha, fot. J. Kaiper

Instrumentaliści D.Dynowski i M. Wieteska, 
fot. A. Pluta

17. Milenka Pengryn, Maja Klimaszewska i Tomasz 
Michalski.fot.A.Pluta

Raszyniacy, fot. J. Kaiper

Ks. Dominik Koperski Proboszcz parafii w Rybiu, 
fot. J. Kaiper

Maja Klimaszewska, fot. J. Kaiper
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Rozstrzygnięcie konkursu 
„Piękno wokół nas. Kwiaty i zieleń w Gminie Raszyn”
Nasza gmina jest pełna zieleni. Drzewa, 
krzewy, kwiaty są wszędzie: wokół 
naszych domów, wzdłuż wielu ulic, 
wokół bloków wielorodzinnych, w parku, 
wokół budynków użyteczności publicznej. 
Wiele z nich wygląda jak piękne bukiety 
powstałe w wyniku pracy rąk ich właści-
cieli. Część osób wychodzi poza swoje 
ogrodzenie zagospodarowując zielenią 
fragmenty wzdłuż ulic.
 Stąd inicjatywa Wójta Gminy Raszyn 
Andrzeja Zaręby i  Redaktora Kuriera 
Raszyńskiego Jacka Kaipera, zorganizo-
wania konkursu, którego celem jest poka-
zanie najładniejszych ogródków, stano-
wiących efekt pasji ogrodniczych naszych 

mieszkańców. W maju bieżącego konkurs 
został ogłoszony. Początkowo miał trwać 
do końca czerwca, ale został przedłużony 
do końca lipca. W sumie do konkursu 
przystąpiło 16 właścicieli ogródków przy-
domowych. W pozostałych kategoriach 
nie było zgłoszeń. Jednocześnie Urząd 
Gminy Raszyn wystąpił do kilkunastu 
firm w gminie o sponsorowanie nagród 
dla uczestników. Na apel odpowiedziały 
dwie firmy: JURAND z ul. Rzemieślniczej 
14 w Falentach i Leroy Merlin z Janek.
 Z początkiem sierpnia do prac przystą-
piła Komisja Konkursowa, która wobec 
problemów z wyborem, podjęła decy-
zję o odwiedzeniu każdego z właścicieli 

i  obejrzeniu każdego ogródka. Mimo 
takich starań członkowie komisji: Radna 
Krystyna Górska, Zastępca Wójta Michał 
Kucharski i redaktor Jacek Kaiper, nadal 
nie mogli wybrać trzech najpiękniej-
szych ogrodów. W efekcie podjęli decyzję 
o przyznaniu 6 pierwszych miejsc i dzie-
sięciu drugich. Wyniki zostały ogłoszone 
26 sierpnia podczas Gminnych Dożynek. 
Towarzyszyła im wystawa zdjęć nagro-
dzonych ogrodów, która wzbudziła bar-
dzo duże zainteresowanie uczestników 
Dożynek.

Z OGROMNĄ PRZYJEMNOŚCIĄ 
ORGANIZATORZY OGŁASZAJĄ, ŻE:

I MIEJSCA przyznano: II MIEJSCA przyznano:

 –  Pani Agnieszce GŁEBOCKIEJ z Jaworowej
 –  Pani Agnieszce KACZOROWSKIEJ z Podolszyna Nowego
 –  Pani Beacie MIETELSKIEJ z Laszczek
 –  Pani Janinie PRZYCHODZIEŃ z Rybia
 –  Pani Anie SOWIE z Jaworowej
 –  Pani Barbarze WĄSIŃSKIEJ z Rybia

 – Pani Barbarze DELESKA z Rybia
 –    Państwu Magdalenie i Adamowi FERENC z Podolszyna 

Nowego
 –  Panu Henrykowi GÓRSKIEMU z Rybia
 –  Panu Tomaszowi HASS z Puchał
 –  Pani Barbarze KRZYŻAŃSKIEJ z Raszyna.
 –  Państwu Krystynie i Janowi MATRACKIM z Raszyna.
 –  Panu Kazimierzowi OSTROWSKIEMU z Jaworowej
 –  Panu Józefowi RDZANKOWI z Raszyna
 –  Panu Piotrowi REGUŁA z Rybia
 –  Pani Teresie WÓJCIK z Rybia

Na zwycięzców czekały nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Gminę Raszyn. Zdo-
bywcy pierwszych miejsc otrzymali piły 
do żywopłotu, a drugich – węże ogrodowe 
ze stojakami. Firma Jurand z ul. Rzemieśl-
niczej w Falentach Nowych zaoferowała 
bardzo oryginalne ozdoby kamienne do 
ogrodów, wzbudzające duże zaintereso-
wanie: poidełka dla ptaków, figurki oraz 
donice, a Leroy Merlin w Jankach: seka-
tory, nawozy i  rękawiczki ogrodnicze. 
Organizatorzy bardzo dziękują sponso-
rom za udział w konkursie. 
 Poniżej prezentujemy Państwu zdjęcia 
nagrodzonych ogródków i ich właścicieli 
wraz z członkami komisji konkursowej. 
– Udział w  pracach Komisji Konkurso-
wej, to było niezwykle miłe doświadczenie. 
Nie tylko zobaczyliśmy piękne ogrody, dzieło 
niestrudzonych rąk ich właścicieli – pasjona-
tów, ale też zostaliśmy przez nich przyjęci nie-
zwykle miło i serdecznie – mówi Zastępca 

Wójta Michał Kucharski. – Bardzo im za to 
dziękujemy i cieszymy się, że mogliśmy decy-
zją Wójta Andrzeja Zaręby, nagrodzić wszyst-
kich – dodaje Radna z Rybia Krystyna Gór-
ska. A  Redaktor Kuriera Raszyńskiego 

Jacek Kaiper gratuluje wszystkim uczest-
nikom konkursu i liczy na to, że w przy-
szłym roku, do II edycji przystąpi jeszcze 
więcej miłośników ogrodów. 

Małgorzata Kaiper 

Ogród p. Agnieszki Głębockiej
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Ogród p. Agnieszki Kaczorowskiej

Ogród p. Barbary Krzyżańskiej

Ogród p. Henryka Górskiego

Ogród p. Kazimierza Ostrowskiego

Ogród p. Teresy Wójcik

Ogród p. Anny Sowy

Ogród p. Barbary Wąsińskiej

Ogród p. Janiny Przychodzień

Ogród p. Krystyny i Jana Matrackich

Ogród p. Tomasza Hassa

Ogród p. Barbary Deleska

Ogród p. Beaty Mietelskiej

Ogród p. Józefa Rdzanka

Ogród p. Piotra Reguły

Ogród Państwa Magdaleny i Adama Ferenc
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„Romowie – skąd przyby-
wają, dokąd zmierzają?”

Od września do października br., wraz 
z Fundacją Edukacji Międzykulturowej 
i  Muzeum Kultury Romów w  Warsza-
wie realizujemy projekt pt. „Romowie – 
skąd przybywają, dokąd zmierzają?”. 
Przez cały wrzesień będzie można oglą-
dać w naszym holu wystawę ikonografii 
z kolekcji Muzeum, na którą składają się 

przede wszystkim malarstwo i fotografie 
reprodukowane na kartach pocztowych 
z końca XIX w. Na wystawie odnajdziemy 
tabory nomadów, mahale i domostwa 
osiadłych Romów, portrety i sceny rodza-
jowe stworzone we wszystkich miejscach, 
gdzie mieszkali lub pojawiali się Romo-
wie – od Persji, przez Bośnię, Polskę 
po hiszpańską Andaluzję. 28 września 
o godz. 18:00 zapraszamy na pierwsze 
powakacyjne spotkanie Klubu Podróż-
nika pt. „Romani Romania, czyli Rumu-
nia śladami Romów”. Naszym gościem 
będzie Andrzej Grzymała-Kazłowski 
– politolog, cyganolog, niezależny eks-
pert i  badacz problematyki romskiej, 
fundator prywatnego Muzeum Kultury 
Romów Warszawie. Podczas spotkania 
Autor zaprezentuje fotografie wykonane 
m.in. w trakcie wypraw do Transylwanii 
(Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Comăna 
de Jos), Dobrudży, rumuńskiej Mołdawii 
i Bukowiny. Dla zorganizowanych grup 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym odbędą się 1 i 8 października warsz-
taty  „Życie pełne magii”, na których 
wspólnie wybierzemy się w  magiczną 

podróż kolorowym wozem, porozma-
wiamy o tym kim są Romowie, jak żyją, 
czym się zajmują, jakie są ich tradycje 
i zwyczaje. Zajęcia poprowadzi Monika 
Bryzek z Fundacji Edukacji Międzykultu-
rowej. Działania realizowane są w ramach 
projektu „Muzeum Kultury Romów 
w Warszawie – kontynuacja działań zwią-
zanych z edukacją oraz propagowaniem 
wiedzy o historii i kulturze Romów” dofi-
nansowanego z dotacji przyznanej przez 
MSWiA, Departament Wyznań Reli-
gijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w ramach „Programu inte-
gracji społeczności romskiej w Polsce na 
lata 2014-2020” w 2018 r.

Mamy, zapraszamy!

Jesteś mamą w  ciąży lub masz małe 
dziecko w wieku 0-6 miesięcy? Chcesz 
dowiedzieć się, jak właściwie pielęgnować 
noworodka? Weź udział w bezpłatnym 
cyklu czterech warsztatów, które odbędą 
się w naszej bibliotece do końca br. Pod-
czas pierwszego spotkania, poświęco-
nego pielęgnacji neurorozwojowej, pod 
fachowym okiem Marty Kaczmarek, tera-
peuty i diagnosty SI mamy dowiedzą się 
jak, uwzględniając uwarunkowania sen-
soryczne niemowlęcia, podnosić, nosić, 
kąpać, przewijać, karmić, bawić i wyko-
nywać inne czynności pielęgnacyjne, by 
stymulować prawidłowy rozwój psycho-
ruchowy dziecka. Startujemy 13 września 
o godz. 13:00. 
Zapisy: info@bibliotekaraszyn.pl 
i 22 720 03 81.

Kodowanie z OzoBotami
Wczesną jesienią w naszej bibliotece star-
tuje nowy cykl zajęć dla dzieci w wieku 
6-8 lat. Tym razem zapraszamy na 4 spo-
tkania z OzoBotami, małymi, ale bardzo 
inteligentnymi robotami do nauki pro-
gramowania. W trakcie zajęć będziemy 
rysować trasy, kodować ruch robotów, 
a  także… świetnie się bawić! Zapisy 
na warsztaty prowadzimy od 17 września 

br. e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl, 
telefonicznie: 22 720 03 81 oraz na miej-
scu w bibliotece. W zgłoszeniach prosimy 
o podanie imienia i nazwiska, wieku oraz 
numeru telefonu do kontaktu. Pierwsze 
spotkanie 8 października o godz. 17:00. 
Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

Multisensoryka 
w bibliotece: trzecia edycja
Zajęcia multisensoryczne w bibliotece 
cieszą się niesłabnącym zainteresowa-
niem, dlatego od września 2018 r. rusza 
trzecia tura multisensoryki! Spotykamy 
się, tak jak poprzednio, w drugiej czy-
telni biblioteki głównej, przy ul. Ponia-
towskiego 20 w Raszynie. Zajęcia będą 
prowadzone dla dwóch grup: młodszej 
(chodzące jedno- i dwulatki) oraz starszej 
(dwu- i trzylatki). W każdej może być od 
4 do 10 dzieci wraz z opiekunami. Zaję-
cia odbywać się będą w czwartki o 10:00 
(grupa młodsza) i 11:30 (grupa starsza). 
Należy zabrać ubranko na zmianę i mokre 
chusteczki. Zapisy na nową turę prowa-
dzi, opłaty i limit miejsc określa bezpo-
średnio prowadząca - Marta Kaczmarek, 
certyfikowana trenerka SMYKO-MULTI-
SENSORYKI®, terapeutka i diagnosta SI, 
pod nr tel. 733-866-844.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Wielofunkcyjna Hala Sportowa
Jak przystało na profesjonalne podejście do dziennikarstwa, napisanie artykułu poprze-
dziłem wizytą w Gminnym Ośrodku Sportu. Po moim telefonie z prośbą o wywiad Pani 
Dyrektor Katarzyna Klimaszewska bardzo serdecznie przyjęła mnie na pływalni, w biurze 
GOS. Przy kawie opowiedziała o jednej z najważniejszych inwestycji w Gminie Raszyn, 
pokazała jej koncepcję i projekt, a na zakończenie zaprosiła do hali sportowej i z dumą 
oprowadziła po niej, cierpliwie odpowiadając na moje pytania.

Jacek Kaiper: Pani Dyrektor, kiedy nastąpi 
zakończenie budowy hali soprtowej?
Katarzyna Klimaszewska: Już! Finiszujemy! 
Inwestycja jest gotowa w 100%. Pierw-
szy tydzień września to czas odbiorów 
i procedury przejęcia obiektu. Hala jest 
wyposażona, a wszystkie jej elementy 
po kontroli. Teraz integrujemy system 
kasowy pływalni i hali. Na bieżąco pra-
cujemy nad płytą główną zewnętrznego 
boiska trawiastego. Zaczynamy szkole-
nia poszczególnych grup pracowników, 
bo hala jest bardzo nowoczesna i wszy-
scy się jej uczymy.

J.K.: Na budynku widzimy napis Centrum 
Sportu Raszyn a nie Gminny Ośrodek Sportu. 
Co to oznacza?
K.K.: Oddanie do użytkowania wielofunk-
cyjnej hali sportowej przyniosło zmianę 
nazwy. Taką propozycję i projekt uchwały 
przedstawiłam Radnym, a oni ją przyjęli. 
Wraz z nową nazwą radni uchwalili także 
nowy Statut Centrum Sportu Raszyn, 
w skład którego wchodzą: wielofunkcyjna 
hala sportowa, stadion im. K. Jedynaka, 
kompleks basenowy, Boiska Orlik i Wro-
nik oraz Park Jordanowski.
J.K.: Czy oznacza to dużo pracy w Centrum 
Sportu Raszyn?.
K.K.: Przede mną i moim zespołem pra-
cowników stoi wielkie wyzwanie, czyli 
rozruch nowej hali. Musimy przygotować 
regulaminy, cenniki, umowy współpracy, 

pozyskać nowych Klientów wewnętrz-
nych i zewnętrznych, stworzyć oferty dla 
Klienta indywidualnego i komercyjnego, 
we wszystkich grupach wiekowych. Spe-
cjalną ofertę zajęć rekreacyjno-rucho-
wych przygotowujemy dla niepełno-
sprawnych. W  naszym wspaniałym 
obiekcie każdy mieszkaniec znajdzie 
miejsce dla swojej aktywności sportowej.
 Hala jest zgodna z obowiązującymi 
przepisami według koncepcji i wytycz-
nych Ministerstwa Sportu i Turystyki ma 
zaspokajać głównie potrzeby sportowe 
i rekreacyjne mieszkańców Gminy Raszyn 
oraz służyć rozwojowi dyscypliny podno-
szenia ciężarów. Nie mieliśmy zamiaru 
budować drugiego stadionu narodowego, 
tylko wielofunkcyjną halę sportową dla 
naszych mieszkańców. 

J.K.: Czy zna Pani „klucz” sukcesu tej 
inwestycji?
K.K.: Budując halę spełniliśmy podsta-
wowy warunek, czyli stworzyliśmy dostęp 
do nowoczesnego, wielofunkcyjnego 
obiektu, którego program funkcjonalny 
jest dostosowany do obecnych potrzeb 
i zainteresowań mieszkańców, oczywi-
ście z uwzględnieniem założeń biznes 
planu. Ale też otwiera drogę do kolejnych 
działań, którym wyjdziemy naprzeciw. 
Nowoczesny obiekt sportowy ma zachę-
cać do uprawiania sportu i rekreacji. Musi 
być otwarty i dostępny dla mieszkańców, 

klubów i organizacji sportowych, szkół, 
ale także firm i partnerów komercyjnych. 
Kluczem do sukcesu jest wypełnienie 
obiektu wydarzeniami, dbałość o niego 
oraz wysoki poziom świadczonych usług. 
Tylko obiekt, który żyje ma szansę na suk-
ces, na przychody oraz na rozwój sportu 
i rekreacji.

J.K.: Jak wiele osób pracowało nad realiza-
cją tej inwestycji?
K.K.: Ta hala to wynik zbiorowej pracy. 
Wójt, Pan Andrzej Zaręba, nadzorował 
prace na każdym poziomie, spędzając 
tu bardzo dużo czasu nawet weekendy. 
Ma wielkie doświadczenie w budowaniu 
wielokubaturowych obiektów w Gminie 
Raszyn i zawsze mogłam na niego liczyć. 
Wielki wkład pracy do koncepcji i pro-
jektu wniosła pani Elżbieta Funo z Refe-
ratu Realizacji Projektu, gdy zabiegały-
śmy o dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Zastępca Wójta 
pan Michał Kucharski, który zawsze służył 
pomocą. W trakcie budowy ogromną rolę 
odegrał pan Bolesław Sanecki, inspektor 
nadzoru z urzędu gminy, znawca tajników 
prawa budowlanego i Kierownik Referatu 
Inwestycji Urzędu Gminy Raszyn Elżbieta 
Musialska. Pan Mateusz Mikołajczyk – 
kierownik budowy wraz z zespołem byli 
otwarci na współpracę. Wykonawca – 
firma Balzola, stanęła na wysokości zada-
nia. No i Radni Gminy Raszyn, a w szcze-
gólności pan Przewodniczący Dariusz 
Marcinkowski, którzy dali nam „zielone 
światło”. Wiem, że ta hala to także ich 
„sportowe” marzenie.

J.K.: A Pani wkład, Pani Katarzyno?
K.K.: Po pierwsze koncepcja wielofunkcyj-
nej hali sportowej, która na tyle spodo-
bała się w Ministerstwie Sportu i Tury-
styki, że mogliśmy zawalczyć o  7 mln 
zł dofinansowania. Następnie współ-
praca z  projektantem, aby w  obiekcie 
było miejsce dla naszych klubów i sekcji 
sportowych, a  potem realizacja inwe-
stycji. Codziennie, przez 3 lata, nad tym 
pracowałam. Znam na pamięć każdy kąt 
hali, każdy mebel, każdy kolor… Mogę 
powiedzieć jedno: panie Wójcie, sza-
nowna Rado, Drodzy Mieszkańcy – zada-
nie wykonane! I to jest moja największa 
radość.
J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecz-
nie gratuluję.

WYWIAD Z KATARZYNĄ KLIMASZEWSKĄ

W hali sportowej – Kieronik budowy Mateusz Mikołajczyk, Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska, Wójt 
Andrzej Zaręba, Inżynier Bolesław Sanecki



ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE 
W CENTRUM SPORTU RASZYN
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski jako 
przedstawiciele raszyńskiego samorządu oraz Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Katarzyna Klimaszew-
ska zapraszają Mieszkańców 28 i 29 września na Dni Otwarte do Centrum Sportu Raszyn w programie:
 • 27 września 2018 r. o godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Hali Sportowej.
 •  28 września w godzinach 10:00 – 14:00 – Akademia Przedszkolaka
 •  29 września w godzinach 10:00 – 14:00 – Zwiedzanie CSR i liczne zawody oraz atrakcje   ZAPRASZAMY!

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE 
W KOMPLEKSIE OŚWIATOWYM W ŁADACH
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba i Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski jako przedstawiciele 
raszyńskiego samorządu oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Ładach Irena Uszyńska 
zapraszają Mieszkańców:
 •  4 października 2018 r. o godzinie 11:00 uroczysta msza celebrowana przez Jego Eminencję Księdza Kardynała 

Kazimierza Nycza w Parafi pw. Św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych. 
 O godzinie 12:00 odbędzie się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej w Ładach.
 •  6 października godz. 10:00 – 16:00 na DNI OTWARTE, w programie zwiedzanie kompleksu oraz liczne atrakcje 

dla dzieci i dorosłych  ZAPRASZAMY!


