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KURIER
RASZYŃSKI

Podczas Wigilii
w Raszynie
mieszkańcy
podzielili się
opłatkiem
i ciepłem.

W NUMERZE: Centrum Zdrowia – Raszyn czy Warszawa? | Place zabaw w gminie | Gala Babilon MMA 6 w CSR

II SPOTKANIE OPŁATKOWE

PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM
Wigilia na rynku w Raszynie

Barwy Jesieni w oczekiwaniu na występ.
Fot. M. Miszułowicz

Dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia.
Fot. M. Miszułowicz

16 grudnia, na Placu Powstańców Warszawy 1944 r. w Raszynie
odbyło się II Spotkanie Opłatkowe
zorganizowane przez Samorząd
Gminy Raszyn. Pierwsze, miało
miejsce w ubiegłym roku, a jego
inicjatorami byli: ks. Dziekan Zdzisław Karaś, proboszcz parafii pw.
św. Szczepana i Św. Anny w Raszynie
i Dariusz Marcinkowski Przewodniczący Rady Gminy Raszyn. Wspierali
ich samorządowcy: Ewa Surmacz,
Anna Matracka, Janusz Hoffman,
Kasia Iwanicka i Marek Bańburski,
który wystąpił w stroju Mikołaja.
Do pomocy włączył się też ks. dr
Dominik Koperski, Proboszcz Parafii w Rybiu.
Na rynku w Raszynie licznie przybyli mieszkańcy oglądali występy
naszych rodzimych zespołów, spożywali wigilijne potrawy i oczywiście dzielili się opłatkiem. W sumie
uczestniczyło ok. 300 osób. W programie, prowadzonym przez Pawła
Wiśniewskiego, z koncertami kolęd
i przedstawieniem jasełkowym
wystąpili:

Dzielimy się opłatkiem.
Fot. M. Miszułowicz

Samochód pełen ciepła.
Fot. J. Kaiper
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Fusion ze Świetlicy w Rybiu.
Fot. M. Miszułwicz

Nie brakowało przysmaków.
Fot. M. Kaiper

Ks. proboszcz Z. Karaś ze świątecznymi życzeniami.
Fot. J. Kaiper

Choinka na raszyńskim rynku.
Fot. M. Miszułowicz

Matka Boska, Św. Józef, Trzej Królowie.
Fot. J. Kaiper

II SPOTKANIE OPŁATKOWE

Jasełka w wykonaniu uczniów kl. 2c SP w Raszynie. Fot. J. Kaiper

Mikołaj i jego pomocnik – Pastuszek.
Fot. J. Kaiper

Od początku na rynku zgromadziło się wiele osób.
Fot. M. Kaiper

•• Fusion – zespół działający przy
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu,
•• Zespoły śpiewacze działające przy
Centrum Kultury Raszyn: Rybianie, Barwy Jesieni, Seniorki
•• Schola Aveto Papa z parafii św.
Bartłomieja w Rybiu,
•• Schola z parafii św. Faustyny
Kowalskiej w Sękocinie,
•• Uczniowie z klasy 2 C
SP w Raszynie
•• Studio Wokalne S13
Spotkaniu Opłatkowemu towarzyszyła, podobnie jak w ubiegłym roku, akcja charytatywna.
Pod hasłem PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM – zbierano ciepłe, zimowe
ubrania dla osób potrzebujących
pomocy.
Impreza udała się znakomicie,
co widać na zdjęciach. A ciepłe ubrania zapełniły duży, dostawczy samochód. Nie ma wątpliwości – mieszkańcy gminy Raszyn – podzielili się
ciepłem.

Rybianie.
Fot. M. Miszułowicz

Poczęstunku wystarczyło dla każdego.
Fot. J. Kaiper

Małgorzata Kaiper

Organizatorzy - zmęczeni, ale zadowoleni.
Fot. J. Kaiper

Schola z Sękocina.
Fot. J. Kaiper

Samorządowcy składają mieszkańcom życzenia.
Fot. M. Miszułowicz

Schola Aveo Papa.
Fot. M. Miszułowicz

Seniorki.
Fot. J. Kaiper
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IV Sesja Rady Gminy Raszyn
12 grudnia 2018 roku o godzinie 16 do sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy
Raszyn przybył komplet radnych bez pana Dariusza Wieteski, który wcześniej zrezygnował z funkcji. Po stwierdzeniu kworum przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski rozpoczął obrady.
UCHWAŁY O PODATKACH,
OPŁATACH, ULICACH I GOSPODARCE
NISKOEMISYJNEJ
Radni szybko przyjęli uchwały o obniżeniu podatku leśnego i rolnego i o opłatach
targowych. Dyskusję wywołał projekt
uchwały w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Radna Ewa
Surmacz swoim wystąpieniem uwrażliwiła obecnych na ten problem. Następnie Rada nadała nazwy Turkusowa, Szafranowa, Chmielna i Urocza – kolejnym
ulicom w gminie. Kolejną uchwałą Rada
wyraziła zgodę na bezpłatne przejęcie
na rzecz Gminy Raszyn ulicy Niezapominajki w Dawidach Bankowych. Następnie
radni wysłuchali Raportu z wykonania
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Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Raszyn w latach 2016 – 2017, który
sporządził zespół autorów z Grupy CDE
Sp. z o.o. z Mikołowa.

pytania i dyskusja na ten temat trwały
przeszło godzinę. Cieszyć się należy,
że w naszej gminie nie najgorszej przecież pod względem porządku, sprawy
czystości i sprzątania wywołują takie
zainteresowanie wśród radnych. Po wyjaśnieniach radni zaakceptowali zmiany
w budżecie gminy, po czym dyskutowali
nad Wieloletnią Prognozą Finansową.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
NA TERENIE GMINY RASZYN
W kolejnym punkcie sesji Wójt, pan
Andrzej Zaręba i pani Monika Marszałek
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
przedłożyli „Sprawozdanie w sprawie
utrzymania czystości na terenie Gminy
Raszyn, odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych, położonych na terenie Gminy Raszyn oraz regulowana należności z tego tytułu przez mieszkańców
Gminy Raszyn”. Sprawozdanie, liczne

NOWY STATUT GMINY RASZYN
I NOWE KOMISJE RADY
Po dyskusji i głosowaniach radni uchwalili nowy Statut Gminy Raszyn. Następnie
Rada przyjęła uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Raszyn oraz
powołała komisje stałe, ich przewodniczących i członków.
1. Przewodniczącym Komisji Oświaty,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
został Krzysztof Będkowski, a członkami:
Sławomir Ostrzyżek, Ryszard Kowalczyk,
Elżbieta Kuczara.

A. Matracka, J. Hoffman, T. Pawlikowski

H. Koper, E. Kuczara, B. Sulima-Markowska

E. Surmacz, M. Bańburski

K. Będkowski, R. Kowalczyk, I. Koper

G. Janiszewski, A. Zawistowski, A. Górecki

Od lewej E. Zawisza, M. Kucharski, A. Zaręba, B. Sosnowska-Cabaj
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2. Przewodniczącym Komisji Budżetu,
Inwestycji i Mienia Komunalnego został
Tadeusz Pawlikowski, a członkami: Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Sławomir Ostrzyżek, Krzysztof Będkowski i Wiesław Szustak.
3. Przewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji
został Janusz Hoffman, a członkami Anna
Matracka, Jarosław Aranowski, Dariusz
Marcinkowski, Grzegorz Janiszewski i Ireneusz Koper.
4. Komisji Kultury Fizycznej, Sportu
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie przewodniczył Ireneusz
Koper, a członkami są: Wiesław Szustak,
Krzysztof Będkowski, Dariusz Marcinkowski i Janusz Hoffman.
5. Anna Matracka została powołana
na Przewodniczącą Komisji Zdrowia,
Spraw Społecznych i Profilaktyki a wraz
z nią Dariusz Marcinkowski, Sławomir
Ostrzyżek i Agata Kuran Kalata.
6. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego Jarosław Aranowski, pracować będzie z Ewą Surmacz, Ireneuszem
Koper i Andrzejem Góreckim.
SPRAWOZDANIE WÓJTA
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
Koniec roku to czas rozliczania rocznych
programów z dotacjami oraz kończenia
wielu innych inwestycji. I tak:
•• Po zakończeniu remontu, standard
starej części szkoły w Ładach nie odbiega
od nowej.
•• Trwają prace przy budowie tras rowerowych w Jaworowej i Raszynie.
•• Urząd Wojewódzki realizuje rozliczenia budowy ulic Wspólnej i Spacerowej,
a Urząd Marszałkowski – ulicy Ukośnej.
•• Dach montowany na Austerii umożliwi
prowadzenie prac w środku budynku.
•• Wykonano projekt rewitalizacji otoczenia Austerii, sfinansowany całkowicie
(300 tys. złotych) przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
•• Kontynuowana jest V Faza programu
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn, rozszerzona
o budowę sieci wodociągowej.
•• Zakończono projekty: Aktywna Tablica
oraz program skierowany do bibliotek w ramach Narodowego Programu

Prezydium Rady J. Aranowski, D. Marcinkowski, S. Ostrzyżek

Przy stole radni T. Senderowska, W. Szustak

Rozwoju Czytelnictwa prowadzonego
przez Ministerstwo Edukacji.
•• Przeprowadzono częściowy remont
Reduty Raszyńskiej. Wyremontowano
Figurę Matki Boskiej i Kapliczkę Godebskiego. Uporządkowano teren. Na realizację tego celu uzyskaliśmy 100 500 zł
dofinansowania przy ogólnym koszcie
prac 189 000 zł.
•• Rozliczono imprezy finansowane
z LGD: Akademia Przedszkolaka w Hali
Sportowej – 50 tys. zł i Naukowy Piknik
w Szkole podstawowej w Ładach również 50 tys.
•• Wykonano remont i wyposażenie
pomieszczeń w Świetlicy w Jaworowej
w ramach programu Senior+, z dofinansowaniem MRPiPS w wysokości 88 tys.
całość prac kosztowała 118 tys. zł.
•• Wykonano pokrycie dachu na strażnicy
w Raszynie z dofinansowaniem 23 tys.
•• Przy udziale 24 tys. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Przyrody dokonano
konserwacji drzew w parku.
•• Złożono bardzo wiele wniosków
o dofinansowanie wyposażenia szkół,
straży pożarnej, dalszego restaurowania Reduty Raszyńskiej. Zdaniem Wójta
pana Andrzeja Zaręby praca przy niektórych wnioskach jest trudniejsza

i bardziej żmudna niż przy ich realizacji, ale powinna następować, bo w ostatecznym rezultacie gmina otrzymuje
dodatkowe, bardzo potrzebne pieniądze
na różne cele.
W wolnych wnioskach mieszkaniec
gminy wnioskował o likwidację Kuriera
Raszyńskiego, twierdząc, że nieprawdziwie relacjonuje gminne wydarzenia
i unika na swoich łamach spraw trudnych.
Obrady zakończono w środku nocy.
Tekst i zdjęcia Jacek Kaiper

SPROSTOWANIE
Przepraszamy Radną

Annę MATRACKĄ

za podanie błędnych danych
kontaktowych.
Właściwe dane to:

tel. 695 946 057
annamatracka@wp.pl

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Nakład: 7000 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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CENTRUM ZDROWIA W RASZYNIE

CZY ZOZ Z WARSZAWY POWRÓCI DO RASZYŃSKIEGO CENTRUM ZDROWIA
To temat, który od miesięcy bulwersuje mieszkańców. Wielu niepokoi się, że może
wrócić stare. Ludzie pamiętają o latach gehenny pacjentów czekających na poradę
u lekarza od świtu na schodkach przychodni, kolejki przed gabinetem zabiegowym,
wizyty odwoływane z powodu ciągłych nieobecności medyków. Pamiętają zniszczony
ośrodek zdrowia, odpadające tynki i brudne ściany.
WSPOMNIENIA
Z KURIERA RASZYŃSKIEGO
Ówczesny i obecny dyrektor SZPZLO
Ochota (ZOZ-u Ochota), Krzysztof
Zakrzewski w autoryzowanym wywiadzie udzielonym Kurierowi Raszyńskiemu
w maju 2012 roku mówił tak: Muszę powiedzieć szczerze, że nie jestem usatysfakcjonowany funkcjonowaniem Ośrodka Zdrowia
w Raszynie. Obecne warunki udzielania
świadczeń medycznych są dość skandaliczne.
Wynikają one ze złego stanu bazy materialnej, ale i problemów z zarządzaniem placówką. Jeśli chodzi o bazę, to nowa placówka
wkrótce ją zmieni. Dzięki bardzo pozytywnej działalności władz gminy, szczególnie
dobrej współpracy z obecnym Wójtem Panem
Andrzejem Zarębą, udało się porozumieć
i wiele spraw dograć. Mam nadzieję, że przeprowadzka do nowego budynku wymusi również nową jakość organizacji pracy placówki.
Widzę, że kierownictwo placówki stara się,
ale ciągle jest tu pole do poprawy1
Absencja lekarzy – specjalność Raszyna
Zapytany o częste nieobecności lekarzy
dyrektor Zakrzewski powiedział: Lekarze mają prawo do chorowania, jak każdy
inny człowiek, natomiast absencja lekarzy
w Raszynie, muszę powiedzieć, jest wyjątkowa. W innych przychodniach nie mam
takiego problemu. Ja nie wiem, dlaczego lekarze w Raszynie tak często zapadają na zdrowiu? To jest dla mnie dziwne. W ZOZ-ie
zatrudniamy blisko 100 lekarzy i zdrowie
im nie dokucza. O zastępstwa występuje kierownik placówki. Staramy się je zapewniać,
ale przyznam, że ostatnio musiałem przenieść lekarza z Ośrodka Zdrowia w Raszynie
do innej przychodni, ponieważ nie mógł się
porozumieć z kierownictwem placówki.
Podaż kreuje popyt. W służbie zdrowia też.
Niezwykle ważne w świetle aktualnych
wydarzeń zdają się być kolejne słowa:
Nam, jako operatorowi, bardzo zależy
na pacjentach – mówił dyr. Zakrzewski.
W służbie zdrowia podaż kreuje popyt. Dobra
podaż generuje wysoki popyt na świadczenia
medyczne, ponieważ są one bardzo ludziom
1

Kurier Raszyński nr 15 – 2012 r.
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potrzebne. W nowej placówce chcielibyśmy
rozszerzyć zakres usług o leczenie w nowych
poradniach specjalistycznych. Czy powstaną
– to zależy od NFZ. 29 maja będę rozma-

PRÓBY NAPRAWY
Trudną decyzję o rozpisaniu konkursu
na nowego operatora poprzedziły spotkania dyrekcji SZPZLO Ochota z Radą
Gminy Raszyn i Wójtem Andrzejem
Zarębą. Dyskutowano o dwóch sprawach: złej jakości podstawowej opieki
zdrowotnej oraz braku specjalistów. Kluczem w pierwszej sprawie było zwiększenie ilości lekarzy i lepsza organizacja

Na tych schodkach pacjenci czekali od świtu, fot. A Pluta

wiał z Funduszem w sprawie podpisania,
od nowego roku, kontraktów na lecznictwo
specjalistyczne w raszyńskiej przychodni.
NOWY BUDYNEK – STARE OBYCZAJE
Wywiad napawał optymizmem. Wszyscy zainteresowani mieli nadzieję,
że w nowoczesnym ośrodku obsługa
chorych uzyska nową jakość. Szczególnie,
że z budżetu gminy na budowę i wyposażenie ośrodka wyłożono 10 mln złotych.
Szybko okazało się, że były to złudne
marzenia. Kolejki, jak stały, tak stały, system zapisów telefonicznych nie działał,
a gabinety specjalistów stały puste.
Sytuacja wywołała powszechny protest, który nasilił się z początkiem 2014
roku. Żądanie zmiany operatora wypowiadali zarówno mieszkańcy w skargach, w ankietach, jak też wójt i radni,
także opozycyjni. Hasło naprawy opieki
zdrowotnej znalazło się w programach
wyborczych wszystkich siedmiu raszyńskich komitetów wyborczych i kandydatów na wójta w wyborach samorządowych 2014.
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pracy i to leżało w wyłącznej gestii operatora. W sprawie drugiej – decydentem był Narodowy Fundusz Zdrowia,
z przedstawicielami którego rozmawiał zarówno dyr. Zakrzewski jak i Wójt
Andrzej Zaręba. Bez rezultatu, ponieważ fundusz nie rozpisywał konkursów
na nowe kontrakty.
KONKURS NA OPERATORA
W 2015 roku, trzecim roku urzędowania SZPZLO Ochota w Centrum Medycznym Raszyn, Rada Gminy Raszyn i Wójt
Andrzej Zaręba rozpoczęli procedurę
wyłaniania nowego operatora.
W słuszności decyzji utwierdziły ich
wizyty w bliższych i dalszych ośrodkach
zdrowia. Okazało się, że w wielu przychodniach jest inaczej, czyli tak, jakbyśmy chcieli, żeby było u nas.
Rozstrzygnięcie konkursu
Do konkursu przystąpiło pięciu operatorów a wśród nich SZPZLO Ochota.
Komisja konkursowa uznała, że najlepszą ofertę złożyła Firma NZOZ „Judyta”

CENTRUM ZDROWIA W RASZYNIE

ze Skierniewic. SZPZLO Ochota zaproponowało gorsze warunki.
OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ OBIEKTU
Wspólna, dla obu operatorów, była propozycja zapłaty 2000 zł/m-c za dzierżawę
obiektu. To kwota wielokrotnie wyższa od
poprzedniej, ponieważ wcześniej SZPZLO
Ochota płacił 100 zł/m-c.
Wysokość kwoty budzi zdziwienie
mieszkańców. Wójt Andrzej Zaręba
poproszony o wyjaśnienie powiedział:

miłe, uczynne i kulturalne. Zakres oferowanych usług przekracza obowiązkowe
w podstawowej opiece zdrowotnej.
Mimo braku kontraktów z NFZ przez
dwa lata w JUDYCIE przyjmowali lekarze
specjaliści. Operator wprowadził takie
usługi jak szybka ścieżka onkologiczna
i wiele bezpłatnych badań, wyposażył
przychodnię w dodatkowy sprzęt. Poziom
opieki zdrowotnej podniósł się znacząco,
a do urzędu gminy przestały wpływać
skargi na operatora.

A na tych w 2013 roku, fot. M. Kaiper

”Gmina Raszyn realizuje zadania własne z zakresu służby zdrowia tworząc
odpowiednie warunki lokalowe. Opiekę
medyczną przekazuje operatorowi, który
realizuje ją w ramach NFZ. Wynajmując
ośrodek zdrowia nie prowadzimy działalności gospodarczej, bo nie chcemy zarabiać
na zdrowiu mieszkańców. Stąd kwota
100 zł z dzierżawę budynku pobierana od
ZOZ-u Ochota. Przy konkursie oferta kwoty
najmu była jednym z pytań konkursowych.
Najwyższą ofertę złożyły: Judyta i SZPZLO Ochota – każda 2000 zł. i tę kwotę
zaakceptowaliśmy.
NOWE PORZĄDKI W RASZYŃSKIEJ
SŁUŻBIE ZDROWIA
Z początkiem 2016 roku nastała normalność. Mieszkańcy tłumnie zapisywali
się do Centrum Medycznego JUDYTA,
bo okazało się, że wizytę u lekarza chory
może zamówić przez telefon, a jeśli przyjdzie do przychodni bez zapisu, to szybko
zostanie przyjęty przez jednego z wielu
medyków. Przed gabinetem zabiegowym czeka się chwilę, a rejestratorki są

SZPZLO Ochota pozostało na naszym
rynku w przychodni przy ul. Pruszkowskiej. Ze sobą zabrało nazwę Centrum Medyczne Raszyn. Można sądzić,
że raszyński rynek jest dla firmy opłacalny. Z punktu widzenia mieszkańców
to korzystna sytuacja, ponieważ zamiast
jednej uzyskali dostęp do dwóch przychodni finansowanych przez NFZ. Wydawało się wówczas, że zniknął wieloletni
problem opieki zdrowotnej w Raszynie.
WARSZAWA CHCE COFNĄĆ
DAROWIZNĘ
Po wygranej nowego operatora m. st.
Warszawa, podjęło kroki sądowe w sprawie cofnięcia darowizny z 2010 roku,
motywując to, mówiąc w dużym skrócie, wybraniem przez Gminę Raszyn, niewłaściwego operatora. Sąd Okręgowy
w I instancji, po drugiej sprawie, przyznał
słuszność Warszawie. Gmina Raszyn złożyła apelację od wyroku, uzasadniając
ją, między innymi, zapisami w ustawie
o gospodarce nieruchomościami, która
decyzję o wydzierżawianiu obiektu

należącego do gminy daje jedynie radzie
gminy, a ta była przeciwna przekazaniu
obiektu na kolejne lata SZPZLO Ochota.
Biorąc pod uwagę ten i wiele innych argumentów Gmina Raszyn wystosowała apelację i obecnie czeka na dalsze procedowanie sprawy. Jest wiele argumentów
przemawiających za tym, że ośrodek
wybudowany z budżetu Gminy Raszyn,
służący obecnie dobrze mieszkańcom
nie powinien wracać we władanie m.st.
Warszawy, samorządu, którego zadaniem
własnym nie jest zapewnienie opieki
medycznej mieszkańcom Raszyna.
CO NAS CZEKA?
Przed rozstrzygnięciem sądowym nie
można przesądzać o wyroku. Należy
natomiast zastanawiać się nad skutkami
dla gminy w przypadku tak wygranej, jak
przegranej.
Nie ma wątpliwości, że pierwszy scenariusz jest dla nas najkorzystniejszy.
Gmina Raszyn pokazała, że potrafi swoim
mieszkańcom stworzyć dobre warunki
leczenia, że jest w stanie wybrać operatora sprawnego, liczącego się potrzebami
ludzi, nie szczędzącego starań o wysoki
poziom opieki medycznej. Skargi do
gminy na działania SZPZLO Ochota to
była niemal codzienność. Wobec Centrum Medycznego Judyta zdarzają się niezmiernie rzadko, mimo, że opieką obejmuje już ponad 11 tys. mieszkańców, czyli
znacznie więcej niż poprzednik.
W przypadku utrzymania wyroku
I instancji Gmina może wystąpić o zwrot
nakładów albo wykorzystać prawo pierwokupu, ponieważ wartość budynków
znacznie przewyższa wartość działki.
Zagadnienie to czytelnie wyjaśniła radna
Maria Makarska podczas ostatniej Sesji
poprzedniej kadencji. W każdym razie,
zgodnie z zapowiedzią wójta Andrzeja
Zaręby, gmina zrobi wszystko, żeby utrzymać własność.
NA ZAKOŃCZENIE
Podczas LVI sesji nowo wybrany radny
Andrzej Zawistowski, powołując się
na rozmowę z dyr. K. Zakrzewskim,
powiedział że SZPZLO „Ochota nie
wystartuje w przetargu, bo ona czeka
na rozstrzygnięcie sądowe i wejdzie tutaj
z nominacji Warszawy.”
Jeśliby tak się stało, to czy sprosta naszym oczekiwaniom, czy też
do Raszyna wróci sytuacja sprzed lat?
Małgorzata Kaiper
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DOFINANSOWANIA ZEWNĘTRZNE
Nikt nie może wątpić, że rekordowa ilość
inwestycji w ostatnich latach była możliwa dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu. Do 2015 roku głównym źródłem
dotacji były unijne pieniądze na budowę
kanalizacji i wodociągów dysponowane
przez WFOŚiGW. Od 2016 roku znacznie
rozszerzył się katalog i zakres zarówno
programów jak i instytucji, do których
gmina skutecznie aplikowała. Prace

prowadzone przez wyspecjalizowany
Referat Urzędu Gminy przynosi doskonałe efekty. Rzetelność projektów i opracowań, prawidłowo i na czas składane
wnioski i w efekcie wysoka punktacja,
powodowały, że wiele wniosków rozpatrzono pozytywnie. W sumie Gmina
Raszyn pozyskała środki zewnętrzne od 11
instytucji. Całkowita wartość dofinansowanych projektów wynosi 186 520 228 zł,

a dofinansowanie przekracza 100 mln
złotych. Jak pisałam w poprzednim
numerze Kuriera Raszyńskiego stawia to
nas pierwszym miejscu wśród sąsiadów
i 199 w Polsce.
Poniżej, w tabeli, zamieszczona jest
informacja o rodzaju programów, wartości projektów, kwotach dofinansowania
oraz instytucjach dofinansowujących.

Tabela: Wartość dotacji zewnętrznych z podziałem na rodzaj zadań.
Rodzaj zadań
Kanalizacja
i wodociągi

Wartość
projektów

Kwota
dofinansowania

% dofinansowania
inwestycji

Instytucje dofinansowujące

132 943 872 zł

75 149 150 zł

56,53%

WFOŚiGW, NFOŚiGW

Sport

24 874 327 zł

8 213 347 zł

33,00%

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa

Ulice i ścieżki
rowerowe

15 799 685 zł

9 598 777 zł

60,75%

Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa, M.J.W.P.U.

Ochrona zabytków

5 424 244 zł

3 508 829 zł

64,69%

Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa, M.J.W.P.U,

Edukacja

1 928 470 zł

1 586 026 zł

82,24%

Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa, M.J.W.P.U,
Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo KiDN, LGD

Kultura

1 056 000 zł

520 000 zł

49,24%

Ministerstwo KiDN

Bezpieczeństwo

80 000 zł

50 000 zł

62,50 %

Marszałek Województwa

Ochrona zdrowia

65 881 zł

52 704 zł

87,59%

Europejski Fundusz Rozwoju Terytorialnego

Wnioski złożone
i w ocenie

4 365 750 zł

3 565 199 zł

81,62%

różne instytucje

WYMIENIONE WYŻEJ PROGRAMY PROWADZIŁY RÓŻNE INSTYTUCJE, A DOFINANSOWANIA PRZEKAZYWAŁY:
•• W
 ojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej,
•• N arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
•• Ministerstwo Sportu i Turystyki
•• Ministerstwo Edukacji
•• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
•• Marszałek Województwa
•• Wojewoda Mazowiecki
•• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
•• Lokalna Grupa Działania
•• Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

8

KURIER RASZYŃSKI NR 94/2018 | WWW.RASZYN.PL

•• Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
•• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Zgodnie z procedurami dofinansowywania gmina najpierw musi
wykonać inwestycję z własnych środków, a dopiero po jej zakończeniu uzyskać zwrot zapisany w umowie. Dlatego konieczne
są kredyty i obligacje, co zwiększa w danym momencie zadłużenie. Wójt Andrzej Zaręba i Radni decydują się na taki krok,
ponieważ per saldo wykonywane inwestycje są dla nas o prawie 55% tańsze. Podjęcie innej decyzji byłoby niekorzystne dla
mieszkańców.
Małgorzata Kaiper

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem?
Chcesz się nim podzielić?
Denerwuje Cię coś?
Chcesz wyrazić swoją opinię?
Nie wahaj się!

PYTANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.

Uzbrojenie dróg serwisowych
w media: wodę, kanalizację prąd
i gaz to dodatkowe w przyszłości
zyski z podatków ponieważ powstaną
inwestycje wzdłuż tych dróg. Panie
Wójcie, czy Gmina Raszyn zadba w ten
sposób o swoje serwisówki?
Tadeusz K.

Zgadzam się, że uzbrojenie dróg serwisowych przyniosłoby gminie, a szczególnie
właścicielom gruntów wzdłuż nich, dodatkowe korzyści. Nie jest to jednak proste. Po
pierwsze gmina buduje tylko wodociągi i kanalizację, a gaz i prąd są w gestii gazowni
i zakładu energetycznego. Po drugie planując budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
gmina kieruje się następującymi kryteriami: po pierwsze, czy są to ulice zamieszkałe
oraz po drugie, czy gmina ma do nich prawo własności. Drogi serwisowe zostały
wybudowane i są pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Natomiast grunty leżące obok są zazwyczaj własnością prywatną. Uzbrajanie tych
dróg jest zatem możliwe przez porozumienie pomiędzy właścicielami. Gmina może
się w to włączyć, ale za zgodą posiadaczy tych gruntów, z zachowaniem wszystkich wymaganych procedur. Najważniejszą kwestią jest jednak priorytet, którym
kierują się radni i władze gminy, a jest nim, w tego rodzaju inwestycjach, pierwszeństwo mieszkańców i terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Mam propozycję zainstalowania
czujek smogowych w kolorze
czerwonym i zielonym na
obiektach wybranych w obrębie
Gminy – będzie to oddziaływało
na mieszkańców i uświadamiało
konieczność zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji. Takie
czujniki z wyświetlaczami koloru
zielonego i czerwonego w zależności
od zanieczyszczenia są już w wielu
miejscach?
Tadeusz K.

Zastanawialiśmy i nad takim rozwiązaniem dyskutując o instalacji czujników zanieczyszczeń powietrza. Wygrało przekonanie, że pomiary zanieczyszczeń odczytywane
na ekranie komputerów w trzech kolorach bardziej przemówią naszym mieszkańcom
do wyobraźni. Ale być może trzeba wrócić do tej dyskusji i zastanowić się nad efektem propagandowym, jaki mogą stworzyć czujki zanieczyszczeń widoczne w różnych miejscach, świecące raz na zielono, raz na czerwono. Nie wszyscy, wbrew
powszechnej opinii, posługują się komputerami. Za to czystość powietrza w naszym
otoczeniu dotyczy nas wszystkich i w dużym stopniu od nas zależy. Takie czujki
mogłyby wskazać niektórym mieszkańcom bezpośredni związek pomiędzy jakością powietrza a rodzajem i jakością paliwa, jakim ogrzewają swoje domy. Mamy,
w Gminie Raszyn miejsca, w których notorycznie dochodzi od przekraczania dopuszczalnego poziomu niskiej emisji. Prowadzimy tam działania kontrolne, prewencyjne
i nakazowe. Myślę, że monitoring właśnie tych miejsc przyniesie najlepsze efekty.

Panie Wójcie, dlaczego w naszej
gminie wszystko jest dla emerytów,
a zapomina się o mieszkańcach
w innym wieku?

Emeryci w naszej gminie są bardzo aktywni i najlepiej zorganizowani. Działają w czterech klubach Seniora, biorą udział we wszystkich imprezach. To oni sami, swoimi
działaniami i zaangażowaniem tworzą wrażenie, że gmina ma dla nich nieproporcjonalnie dużą ofertę. To pozór. Nie wszystko jest dla emerytów; główny wysiłek inwestycyjny gminy skierowany jest na potrzeby młodego pokolenia. Najlepiej świadczy
o tym budowa szkół, przedszkoli czy placów zabaw. Część inwestycji, tak ośrodek
zdrowia, jak Centrum Kultury czy Centrum Sportu, przeznaczona jest dla wszystkich
grup wiekowych. Korzystają z nich również Seniorzy. A co do innych grup wiekowych, to uważam, że każda grupa aktywnych mieszkańców znajduje u nas swoje
miejsce. A jeśli jakiś zespół mieszkańców czuje się wyobcowany to proszę zgłosić się
do Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, Centrum Kultury Raszyn czy Centrum Sportu
Raszyn, razem z kierownictwem placówek uzgodnić plan pracy i działać!
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Place zabaw dla dorosłych
i dla dzieci

Wójt, Rada Gminy Raszyn i rady poszczególnych sołectw
w ciągu ostatnich ośmiu lat przykładały szczególną wagę do
tworzenia miejsc zabawy dla dzieci i rekreacji dla dorosłych.
Wspólnymi siłami pokryły naszą gminę siecią placów zabaw
i zewnętrznych siłowni. Sieć ta z każdym rokiem gęstnieje
a na istniejących już placach pojawiają się nowe zabawki.
Zwykle budowę placu rozpoczynano w oparciu o środki soleckie, a kończono za fundusze z gminy.
Pomimo pory roku i pogody nie sprzyjającej takim zdjęciom, kolekcja prezentuje się imponująco.
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Obok szkoły w Ładach

Przy Centralnej w Puchałach

Przy Górnej w Dawidach

Przy Jesiennej w Raszynie I

Przy kościele w Dawidach Bankowych

Przy Ognisku Wychowawczym w Jaworowej

Przy Oleńki w Dawidach Bankowych
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Przy OSP w Falentach

W parku nad Raszynką

Przy pływalni w Raszynie

Przy Wierzbowej w Słominie

Gmina Raszyn zrealizowała projekt pn.
„ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
TERENÓW ZIELONYCH W GMINIE RASZYN”
w ramach Programu „Zadania z zakresu ochrony przyrody”
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie

Przy Świetliku w Rybiu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przyznał dofinansowanie w wysokości 24 160 zł
na realizację projektu pn. „Zabiegi pielęgnacyjne terenów
zielonych w Gminie Raszyn”.
Objęte pielęgnacją zostały drzewa i krzewy na terenie Parku
w Raszynie. Przeprowadzono czyszczenie drzew, zabezpieczanie ran i ubytków, a także konserwację i cięcia sanitarne,
prześwietlające i techniczne. Zadaniem objęte zostało także
1000 m2 żywopłotu.
Całość prac kosztowała 30 200 zł.
Zadanie zostało wykonane w październiku br.
W Nowych Grocholicach
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RENOWACJA FIGURY MATKI BOSKIEJ
NIEPOKALANIE POCZĘTEJ
W ramach dofinansowania (100 359 zł) jakie Gmina Raszyn otrzymała z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na remont i konserwację Reduty Raszyńskiej, specjalistycznej renowacji została poddana statua Immaculata Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej stojąca obecnie przy Al. Krakowskiej. To rzeźba z tego samego okresu i równie cenna jak rzeźby umiejscowione przy Pałacu w Wilanowie, dlatego w zaleceniach konserwator polecił stosować techniki
konserwacji odpowiednie dla zabytków najwyższej klasy. Dziś pokazujemy Państwu prace nad
renowacją figury, która wróciła na dawne miejsce po renowacji prowadzonej przez Pracownię
Konserwatorską "Kalina Marzec, Tworzywo, Konserwacja Dzieł Sztuki.

Michał Kucharski z-ca Wójta Gminy Raszyn

Najstarsza część szkoły górny korytarz

Ostatnie porządki

Stara – nowa szkoła w Ładach
Dobiegł końca długi proces inwestycyjny w Szkole Podstawowej w Ładach. Remontem starej
szkoły zakończono trwającą dwa lata budowę. Była to najdroższa inwestycja w historii naszej
gminy, która ostatecznie będzie kosztowała nas ponad trzydzieści milionów. Teraz nadszedł
Łącznik z nową szkołą
etap wyposażania sal lekcyjnych w wyremontowanej części w ławki szkolne i pomoce naukowe.
Jak twierdzi kierownik techniczny szkoły uczniowie obejmą ją w posiadanie już 21 stycznia, na
tydzień przed feriami. Budynek jest teraz starannie sprzątany. Kolorystyka korytarzy i sal lekcyjnych nawiązuje do barw oddanej we wrześniu nowej szkoły. Pomiędzy starym i nowym budynkiem zamontowano przeszklone drzwi przeciwpożarowe. Podobny podział jest wewnątrz starej
szkoły, gdzie szklane drzwi oddzielają najstarszą jej część. Jak twierdzi Wójt pan Andrzej Zaręba,
który osobiście nadzoruje tę budowę, oba obiekty – stary i nowy będą nie tylko ujednolicone
kolorystycznie, ale wyposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne w tym samym standardzie.

Pracownia biologiczna
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Stara – nowa szkoła

Najstarsza część szkoły klatka schodowa

SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZYNIE

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RASZYNIE

Lekcje historii, fot. arch. szk.

W poprzednim numerze zaprezentowaliśmy cześć bardzo bogatego programu imprez, jakie Szkoła Podstawowa
w Raszynie podjęła w celu uczczenia 100.
Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym numerze, spełniając
obietnicę – prezentujemy kolejne.
MECZ SIATKÓWKI DO 100 PUNKTÓW
W sobotę 9.11.2018, z okazji 100-lecia
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w Szkole Podstawowej im. Cypriana
Godebskiego w Raszynie odbył się wyjątkowy mecz siatkówki do 100 pkt. Uczniowie – Nauczyciele/Rodzice. Mecz, który
stał na wyjątkowo wyrównanym poziomie, oficjalnie rozpoczął dyrektor Szkoły
Pan Andrzej Niedbała. Do ostatniej chwili
nie wiadomo było, która z drużyn jako
pierwsza zdobędzie setny punkt. Ostatecznie to Uczniowie okazali się lepsi
wygrywając 100 – 97. W imieniu wszystkich nauczycieli serdecznie dziękujemy rodzicom i dziadkom, którzy tego
dnia wzmocnili nasz zespół na boisku.
Agnieszka HARDEJEWICZ – sędzia główny
Lidia ADAMOWSKA – fotorelacja Adam
PALIWODA – koordynator
PIERWSZA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
SZTAFETA MIĘDZYPOKOLENIOWA
W piątek 9 listopada obchodziliśmy
w naszej szkole 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości. To historyczne wydarzenie uczciliśmy na sportowo, przeprowadzając zawody w biegach sztafetowych, nazwane przez ich
pomysłodawcę: ,,Pierwsza Niepodległościowa Sztafeta Międzypokoleniowa”.
Dlaczego niepodległościowa – wszyscy

rozumiemy, a dlaczego międzypokoleniowa? Ponieważ w tym biegu starsi jego
uczestnicy – nauczyciele i rodzice – przekazywali „pałeczkę pamięci” o wolnej
od 100 lat Polsce młodszemu pokoleniu –
uczniom Szkoły Podstawowej w Raszynie
z klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych oraz najstarszych – trzecich
gimnazjalnych. Do tej idei nawiązywał
również projekt pamiątkowego medalu,

który otrzymał każdy uczestnik biegu –
biegnący po bieżni uśmiechnięty mężczyzna, ubrany w biało – czerwony strój,
przekazuje pałeczkę młodemu człowiekowi – uczniowi.
W rywalizacji wystartowało sześć drużyn złożonych z szesnastu zawodników,
z których każdy miał do pokonania jedno
okrążenie stadionu – 330 metrów. W ten
sposób wszystkie startujące drużyny
przebiegły 96 okrążeń. Po przekroczeniu
linii mety przez ostatniego zawodnika,
wszyscy uczestnicy sztafety oraz kibice
z biało – czerwonymi flagami pokonali
jeszcze cztery, dając tym samym sto okrążeń na 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zwycięzcą rywalizacji została drużyna zielona (15 minut
i 18 sekund. Sztafeta pokonała dystans
5280 metrów.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
uczestnikom Pierwszej Niepodległościowej Sztafety Międzypokoleniowej. Zapraszamy do udziału za rok, gdy będziemy
obchodzić 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Robert Gański

Mecz na 100. lecie, fot. arch. szk.

Uczestnicy sztafety Niepodległościowej, fot. arch. szk.

KURIER RASZYŃSKI NR 94/2018 | WWW.RASZYN.PL

13

GMINNE WYDARZENIA

RODZINNE WARSZTATY
ŚWIĄTECZNE
15 grudnia, w sobotę przed południem
dzieci z rodzicami robiły w Świetlicy
ozdoby świąteczne. Powstały bombki
z włóczki i serduszka ozdobione metodą
decoupgae, pomalowane świątecznymi
farbkami. Zajęcia przygotowały i prowadziły p. Ewa Janiec i Joanna Rokicka –
instruktorki z Klubu Nastolatków SPOKO
działającego od trzech lat w „Świetliku”.
Wspólna praca mam i dzieci nad ozdobami na świąteczny stół, to z pewnością
bardzo cenne działanie. Małgorzata Kaiper

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
W sobotę, 8 grudnia, jak zwykle o tej
porze roku, do Świetlicy zawitał Mikołaj. Najpierw dzieci obejrzały kolejne
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przedstawienie znanego nam Teatru
Warszawski Koliberek, a potem bawiły
się razem z Bałwankiem. Na koniec
zawołały Mikołaja, który z wielką chęcią
rozdał dzieciom prezenty. Tym razem
w Świetlicy bawiło się prawie 90 dzieci.
To dopiero była zabawa.

PO CICHU,
ALE Z SERCEM
Pierwsza zbiórka jest dla Kuby to jedna
z wielu akcji charytatywnych, które organizują i skutecznie wykonują mieszkańcy
naszej gminy. Od wielu dni w Świetlicy
dzieci wraz z wychowawczyniami p.
Justyna Paczkowska i p. Sylwią Usnarską pieką pierniczki i je ozdabiają. Ciasto
dała nam w prezencie p. ….. z cukierni p.
Tkaczyków. Pani Ania Usnarska pakuje
w celofan tworząc małe paczuszki, które
codziennie rano wykłada
na stolik w holu. Przy stoliku – puszka i plakat, który
informuje, że zbiórka jest
na długotrwałą i kosztowną rehabilitację Kuby,
mieszkańca naszej gminy.
Co chwilę ktoś podchodzi,
wrzuca pieniądze do puszki
i bierze, albo nie, paczuszkę
z pienikiem. Inicjatorki
zbiórki to drużyna żeńska
OSP Raszyn, z p. Monika
Kruszewską na czele. Warto
dodać, że w ubiegłych latach,
również z inicjatywy p.
Moniki i jej drużyny, zbieraliśmy dla dzieci z malutkiego
domu dziecka prowadzonego przez siostry zakonne.
Druga zbiórka jest dla
małego Adasia. To zbiórka,
której patronuje Caritas
w Rybiu. Pisałam o niej przy
okazji opisu Balu 40+. Kontynuowana jest podczas
kiermaszu przed kościołem
w Rybiu, w niedzielę 16 grudnia. Pani Małgosia Lepianko, inicjatorka,
zgromadziła wokół siebie dużą grupę
mieszkanek Rybia i Raszyna. Są bardzo
różne, ale to, co je wszystkie łączy to
dobre serce i zręczne ręce.
Na rynku, 16 grudnia, podczas wspólnej wigilii trwa zbiórka pod hasłem
„Podziel się ciepłem”. Jej inicjatorem,
tak jak Wigilii na Rynku w Raszynie jest
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Darek Marcinkowski – mieszkaniec Rybia,
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn trzecią kadencję. Zbiórka odbywa się pod
patronatem ks. Zdzisława Karasia proboszcza parafii w Raszynie. Ciepłe ubrania przekazane zostaną potrzebującym.
Czy są gminie jeszcze inne takie
akcje – myślę, że tak, bo ludzi z dobrym
sercem, wrażliwych na los potrzebujących
jest w naszej gminie wielu. Przed takimi
ludźmi trzeba chylić czoło.
Małgorzata Kaiper

DAM PRACĘ
Pracownika do serwisu opon
zatrudnię od zaraz.
Bardzo dobre warunki pracy i płacy.
Tel. 602 793 738

BALE CHARYTATYWNE 40+

CZY W ŚWIETLICY BĘDĄ JESZCZE CHARYTATYWNE
BALE 40+?
kubeczków, okularów, książek i innych przedmiotów, brawurowo
poprowadzona przez Pawła Wiśniewskiego oraz szczodrość uczestników balu, pozwoliły zebrać pieniądze, które wspomogą rehabilitację dwóch niepełnosprawnych chłopców, mieszkańców Rybia:
Kuby i Igora. Warto wspomnieć, że to już kolejna impreza Rybia, której uczestnicy bawiąc się nie zapominają o tych, którym potrzebna jest
pomoc sąsiadów. Podczas pierwszej licytacji zebrano ok 2000 zł,
ostatniej – ponad 7000 zł.

2015 rok. Podczas aukcji. Fot. M. Kaiper

W dniu 5 grudnia br. Urząd Gminy Raszyn przekierował do mnie
Interpelację radnego Andrzeja Zawistowskiego dotyczącą
imprezy, która odbyła się w Świetlicy 30 listopada br. Pomijając kwestię, że w tym dniu w Świetlicy nie było żadnej imprezy,
a Bal 40+, o który zapewne chodzi, odbył się 1 grudnia, chciałabym odpowiedzieć na postawione zarzuty.
2016 – obraz p. Cz. Rędziaka

PRZEDMIOTY NA AUKCJĘ
Prawie wszystkie to rękodzieło tworzone w trzech klubach: Babskim Klubie Międzypokoleniowym i Klubie SPOKO ze Świetlika
oraz Latającym Kole Gospodyń Wiejskich przy CKR. Efekty są
niezwykłe – wykonanych ozdób i biżuterii nie powstydziłyby się
najlepsze galerie. Wiele przedmiotów przynoszą inni darczyńcy:
cicho, bez rozgłosu, z dobroci serca. W sumie pracuje nad tym
kilkadziesiąt osób.

2016 – Darczyńców nie brakowało

HISTORIA I ZASADY ORGANIZACJI BALU 40 +
Bale 40+, autorska inicjatywa radnego Marka Bańburskiego, prowadzone są w celu integracji średniego pokolenia Rybian. Organizatorami są: Caritas i Parafia w Rybiu, Świetlica Środowiskowa
oraz samorządowcy z Rybia. Świetlica udostępnia za darmo salę,
a zespół muzyczny jest finansowany z funduszy sołeckich. Caritas i Parafia w Rybiu sprawują pieczę nad zbiórką na cel charytatywny. Uczestnicy przynoszą swoje jedzenie, napoje i naczynia.
Od pierwszej imprezy, jako warunek postawiłam organizację
imprezy bezalkoholowej, ponieważ na terenie Świetlicy jest
zakaz spożywania alkoholu. Warunek przedstawiłam współorganizatorom, a oni uczestnikom. Udział w balu 40+ jest bezpłatny, ale biletowany z uwagi na wielkość sali. Plakaty informujące o zabawie oraz dystrybucji biletów rozwieszane są na
tablicach sołeckich Rybia. W każdym z 8 bali uczestniczyło 120130 osób.
Charakter Balu 40+ tak opisał w 2015 roku Kurier Raszyński:
Bal Andrzejkowy 40 Plus nie był zwykłą zabawą. Dzięki patronatowi,
jaki nad imprezą roztoczyli ks. Prałat Bartłomiej Kapałka i Caritas
Parafialny – stał się Balem Charytatywnym. Aukcja wielu wartościowych przedmiotów: ozdób choinkowych, obrazów, płyt, kultowych

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI BALU 40+
Zgodnie z par. 2 ust 6. Statutu „Świetlica, jako animator życia
społeczności lokalnej, prowadzi również zajęcia otwarte dla
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Raszyn, mające na
celu rozwijanie zainteresowań edukacyjnych, kulturalnych oraz rekreacyjno-sportowych, pobudzanie aktywności społecznej, kształtowanie warunków do budowy kapitału społecznego.” Ponadto art.2 ust
8. stwierdza „W realizacji zadań Świetlica współpracuje z organami
administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, wspiera

2016 – super zabawa
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BALE CHARYTATYWNE 40+

działania Rad Sołeckich oraz działalność Klubu Seniora Rybie.”. Działalność Świetlicy jest finansowana z budżetu gminy. Uczestnicy
nie płacą za udział w żadnych imprezach i zajęciach.
CZY BALE 40+ BĘDĄ SIĘ NADAL ODBYWAĆ?
To pytanie stoi przed organizatorami. Ze swojej strony mogę
powiedzieć, że oskarżenia, które stawia Wójtowi, radnym,
sołtysom i mnie – kierownikowi Świetlicy, radny Zawistowski

2016 rok – podczas licytacji

zniechęcają do kontynuowania tej i podobnych imprez.
Nie jestem w stanie zapobiec prowokacjom osób, które najpierw stawiają na swoim stole butelkę, robią zdjęcie, a następnie, po roku, udostępniają je osobie rozliczającej z tego organizatorów. To oskarżenia, przed którymi trudno się bronić. Szkoda
tylko, że swoim działaniem radny A. Zawistowski, który ślubował
służyć mieszkańcom, tak szybko zaczyna działać przeciwko nim.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

2017 rok – Podczas licytacji. Fot. M. kaiper

Teatrzyk „NIESPODZIANKA” z WYSPY SKARBÓW
Razem z p. Dyrektor Ewą Gac i p. Agnieszką Dzikołowską
do Przedszkola „Wyspa Skarbów” przewędrował z Bajkowego
Przedszkola w Dawidach Teatrzyk Rodzicielski, który przybrał
nazwę „Teatrzyk Niespodzianka”. Tym razem na scenie pojawiła
się matka Boska, Św. Józef, Pastuszkowie i Anioły, czyli Jasełka

16

KURIER RASZYŃSKI NR 94/2018 | WWW.RASZYN.PL

w pełnym wydaniu. Przedstawienie, jak zwykle, było wspaniałe,
aktorzy – rodzice grali jak zawodowcy, stroje były profesjonalne.
Poziom godny prawdziwej niespodzianki.
Na podstawie relacji Moniki Kruszewskiej –
Małgorzata Kaiper

EKOLOGIA

CZAD – CICHY ZABÓJCA
Jesień i zima to czas szerokiej akcji informacyjnej na temat zagrożeń wynikających z zatrucia czadem. Prowadzi je od
kliku lat Państwowa Staż Pożarna oraz
samorządy. Do akcji każdorazowo włącza się Gmina Raszyn, podając na swojej stronie internetowej najważniejsze
informacje o przyczynach i skutkach
tego śmiertelnego niebezpieczeństwa.
Również Redakcja Kuriera Raszyńskiego
od lat przypomina mieszkańcom gminy
o konieczności stosowania zabezpieczeń
przed skutkami czadu. Zatrucie czadem
może spotkać każdego z nas, a posiadanie wiedzy i zastosowanie zabezpieczeń
pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa.
CZYM JEST CZAD?
Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, jest bezbarwny i bezwonny i jako
taki nie może być rozpoznany ani przez
węch, ani wzrok, ani smak człowieka. Nie
powoduje łzawienia ani uczucia drapania. Jako lżejszy od powietrza łatwo się
z nim miesza i rozprzestrzenia po domu.
Wdychany przez układ oddechowy wiąże
się z hemoglobiną i metaloproteinami
zawierającymi żelazo, tworząc niezwykle trwały i toksyczny związek zakłócający oddychanie tkankowe.
W pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają układ krążenia i ośrodkowy
układ nerwowy, najbardziej wrażliwe
na niedotlenienie. W cięższych zatruciach

prowadzi do zaburzenia gospodarki
węglowodanowej, krwawień w różnych
narządach i powstawania rozległych
obszarów martwiczych. Przy dużym stężeniu potrafi zabić ofiarę w niespełna 20
minut.
Takie objawy jak duszności, bóle
i zawroty głowy, wymioty, oszołomienie, osłabienie, przyspieszenie
czynności serca i oddychania mogą
świadczyć o zatruciu czadem. Jeśli się
pojawia należy wywietrzy pomieszczenie i jak najszybciej skontaktować się
z lekarzem.
JAK POWSTAJE CZAD?
Czad powstaje w wyniku spalania węgla
przy niepełnym dostępie powietrza. Jego
źródłem mogą być wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu
i innych paliw podczas ich pracy. Dotyczy
to pieców opalanych węglem lub drewnem, ale też gazowych piecyków łazienkowych, pieców kaflowych, kominków,
czy gazowych ogrzewaczy pomieszczeń.
Wszystkie one mogą być w niesprzyjających warunkach źródłem czadu. Użytkowanie ich w szczelnie zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach stanowi
poważne zagrożenie.
ZAPOBIEGANIE
Coroczna kontrola instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych

i kominowych w domach jednorodzinnych i dokonywana kilkakrotnie przez
właścicieli i zarządców domów wielorodzinnych to działania normowane prawem. Podstawowe działania, które należy
podejmować to:
1. Sprawdzać szczelność przewodów
kominowych i wentylacyjnych, systematycznie je czyścić, tak, aby ciąg powietrza
był wystarczająco silny.
2. Utrzymywać w sprawności urządzenia grzewcze, w których odbywa się proces spalania.
3. Sprawdzać działanie instalacji wentylacyjnej, zwłaszcza w przypadku
wymiany okien na nowe, zwykle bardziej
szczelna.
4. Często wietrzyć pomieszczenia, w których odbywa się proces spalania, czyli
kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe oraz kotłownie. Czasem wystarczy lekkie rozszczelnienie okien.
CZUJKI CZADU
To bardzo skuteczne i niedrogie urządzenia, które głośnym alarmem ostrzegają
nas przed wystąpieniem trującego gazu.
Są coraz bardziej popularne i niejedną
rodzinę już ostrzegły przed grożącym
niebezpieczeństwem. Rekomendują je
Państwowa Straż Pożarna i Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych.
Małgorzata Kaiper
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CENTRUM SPORTU RASZYN

Sportowa uczta w Centrum Sportu Raszyn
Wspaniałe widowisko sportowe, prawdziwi wojownicy w akcji i obiekt prezentujący
najwyższe standardy – gala Babilon MMA 6, która odbyła 15 grudnia w hali Centrum
Sportu Raszyn przeszła do historii. To był wyjątkowy wieczór!

Hala CSR w nowej odsłonie, przygotowanej specjalnie na Galę MMA6

Na etapie projektowania wielofunkcyjnej hali sportowej władze gminy podkreślały, że będzie to wizytówka Raszyna,
a zarazem konkurencja dla warszawskich
obiektów. Ani przez chwilę nikt nie zwątpił w powzięte założenia. Hala była tworzona z myślą o i dla mieszkańców. Stąd
też bogata oferta zajęć oraz wydarzeń.
Od samego początku obiekt budził zainteresowanie wielu podmiotów zajmujących się organizacją imprez sportowych.
Cała sportowa Polska usłyszała o Raszynie
za sprawą gali Babilon MMA 6. 15 grudnia
zyskaliśmy najlepsze potwierdzenie jakości, funkcjonalności oraz estetyki naszego
obiektu. W hali Centrum Sportu Raszyn
pojawiło się czternastu wysportowanych,
silnych i pełnych woli walki zawodników,
którzy zaprezentowali swoje umiejętności podczas gali Babilon MMA 6. Tomasz
Babiloński, organizator wielu sportowych
wydarzeń, wyrażał podziw dla raszyńskiego obiektu i podkreślał jego zalety.

i zwiedzali halę. W sąsiedztwie Warszawy
powstał obiekt, który imponuje funkcjonalnością, nowoczesnością i szerokimi
możliwościami. Hala CSR była oblegana
przez kibiców, którzy oczekiwali na wielkie sportowe emocje. Z niezwykłym zaciekawieniem galę Babilon MMA 6 obserwowali goście honorowi: Wojewoda
Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba, Zastępca Wójta
Gminy Raszyn Michał Kucharski, Dyrektor
Centrum Sportu Raszyn Katarzyna Klimaszewska, Prezes Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn
Andrzej Lechański, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Raszyn Jarosław Aranowski,
Radny Powiatu Pruszkowskiego Mirosław Chmielewski i Zastępca Prezydenta

15 grudnia raszyński obiekt prezentował
się znakomicie. Z zewnątrz hala była przepięknie podświetlona, co podkreślało jej
nowoczesność i wyjątkowość. Wewnątrz
organizator zadbał o niemal każdy szczegół. Wielki udział w przygotowaniach do
gali odegrał cały zespół Centrum Sportu
Raszyn, który służył Babilon MMA cennym wsparciem. Rosnąca popularność
MMA w Polsce była odczuwalna w Raszynie. Już na kilka godzin przed galą parking wypełniał się samochodami, a fani
sportów walki z podziwem obserwowali
18
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Polsat Sport na live relacjonuje wydzarzenie przez
4,5 godziny.

Pruszkowa Konrad Sipiera. Również
wśród widzów nie brakowało znanych
nazwisk. Galę w Centrum Sportu Raszyn
obserwowali m.in. mistrz olimpijski Szymon Kołecki czy znany trener Mirosław
Okniński.
To był historyczny wieczór nie tylko dla
raszyńskiej hali, ale i organizacji Babilon
MMA 6. Stawką walki wieczoru był pierwszy w dziejach federacji pas mistrzowski.
O trofeum rywalizowali zawodnicy wagi
półśredniej – Paweł Pawlak i Daniel Skibiński. Łącznie na kibiców czekało siedem pojedynków. Organizacja dokonała
zestawień zawodników, którzy zaistnieli
w światowym i polskim MMA oraz stawiających pierwsze kroki w rywalizacji

Przygotowanie Skibińskiego przez jego Team do głównej walki wieczoru o pas Babilon MMA6

CENTRUM SPORTU RASZYN

Tuż przed pierwszą walką.

na tym poziomie. Emocje rosły z walki
na walkę, jednak w żadnym przypadku
nie można mówić o nudzie! Zawodnicy
stanęli na wysokości zadania, a w hali
CSR było niezwykle gorąco. Kibice entuzjastycznie reagowali na kolejne widowiskowe akcje zawodników, a ci – jak współcześni herosi – dawali z siebie wszystko.
Aż cztery z siedmiu pojedynków zakończyło się przed czasem! Efektownie zaprezentował się Damian Zorczykowski,
który w drugiej rundzie znalazł sposób
na Adriana Kępę i wygrał przez duszenie
zza pleców. W starciu Piotra Kacprzaka
z Filipem Lamparskim wydawało się,
że walka zakończy się decyzją sędziów,
jednak ten pierwszy decydującą akcję
przeprowadził na cztery sekundy przed
ostatnim gongiem! Gdy do oktagonu
weszli zawodnicy wagi ciężkiej, publiczność oczekiwała mocnych wrażeń. Ciosów
nie brakowało, pojawiły się również elementy rywalizacji w parterze. W drugiej
rundzie ręce w geście triumfu wzniósł
Łukasz Brzeski, z porażką musiał pogodzić się Michał Orkowski. Z każdą kolejną
walką Rafał Haratyk udowadnia swoją
siłę i aspiracje. W Raszynie wypunktował
Macieja Różańskiego. Bohaterem wieczoru został Daniel Skibiński! To na jego
biodrach zawisł pierwszy w historii pas
mistrzowski Babilon MMA. Na dystansie pięciu rund Skibiński wypunktował
Pawła Pawlaka. „Skiba” co i rusz niepokoił
rywala w parterze, a ten musiał zaangażować wiele sił w obronę. Zmęczony Pawlak
nie potrafił znaleźć recepty na szybkiego
Skibińskiego.
Tegoroczna gala Babilon MMA pokazała,
że organizacja rozwija się i konsekwentnie buduje markę na rynku mieszanych

Walka wieczoru. Zwycięska walka. Zwycięski Skibiński.

sztuk walki, a jej wydarzenia cieszą się
ogromnym zainteresowaniem.
To wydarzenie było zakontraktowane
przez Grupę Polsat Sport, które było
na live transmitowane i łącznie obejrzało
je ponad 1 mln Polaków.
Raszyn przeżył prawdziwe sportowe
święto, a standard nowej hali z pewnością

sprawi, że obiekt będzie gościł jeszcze niejedną imprezę najwyższej rangi.
W przyszłym roku na miłośników sportu
czeka wiele ciekawych wrażeń! Hala Centrum Sportu Raszyn będzie gościła wiele
imprez rangi mistrzowskiej! Już teraz
zapraszamy!
Art. Centrum Sportu Raszyn

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba wręcza puchar w walce finałowej. Fot. Babilon

Wójt Gminy Raszyn, reprezentacja samorządu raszyńskiego i powiatowego, Wojewoda Mazowiecki,
Vice Prezydent Pruszkowa, lokalni przedsiębiorcy i gospodarz CSR
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Galeria młodego artysty
SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM
W grudniu Mikołaj ma bardzo dużo pracy. Dwoi się i troi, bo chce być u wszystkich
grzecznych dzieci. A tych jest w naszej gminie co niemiara, więc Mikołaj jest
wszędzie. W szkołach, przedszkolach, na basenie, w Świetliku. Tak się z nim bawiły
przedszkolaki z gminnych przedszkoli.
Przedszkolaczek

Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Bajkowe Przedszkole w Dawidach

Przedszkole pod Topolą

Przedszkole pod Topolą

Mikołaj w Przedszkolu w Sekocinie

Mikołaj w Przedszkolu w Sekocinie

Mikołaj w Przedszkolu w Sekocinie

Mikołaj w Przedszkolu w Sekocinie

Przedszkole w Falentach

Przedszkole w Falentach

Przedszkole w Falentach

Przedszkole Wyspa Skarbów

Przedszkole Wyspa Skarbów

Przedszkole Wyspa Skarbów

