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PYTANIA DO WÓJTA

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

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

Mam pytanie o funkcjonowanie Kuriera Raszyńskiego – dlaczego jest on 
finansowany z budżetu samorządowego oraz na jakiej postawie ustalane 
są wynagrodzenia osób, które przygotowują materiały?

Karolina Trojanowska

Andrzej Zaręba:•Odpowiadając•Pani•na•to•pytanie•muszę•odwołać•się•
do•uchwały•Rady•Gminy•Raszyn•NR•XVIII/235/12•z•dnia•26•stycznia•
2012,•która•szczegółowo•określa•charakter•Kuriera•Raszyńskiego•
i•zasady•jego•wydawania.•Zgodnie•z•uchwałą•Kurier•Raszyński•jest•
gazetą•samorządową•mieszkańców,•wydawaną•przez•Gminę•Raszyn•
w•cyklu•miesięcznym.•W•uchwale•czytamy:•„W•Gazecie•publikuje•się•
istotne•dla•życia•wspólnoty•samorządowej•materiały•prasowe,•artykuły,•
materiały•promocyjne•i•fotografie•prezentujące•ważne•dla•mieszkań-
ców•gminy•informacje,•problemy•oraz•wydarzenia•kulturalne,•społeczne•
i•gospodarcze.•Gazeta•informuje•w•szczególności•o•działalności•Rady•
Gminy,•Wójta•i•Urzędu•Gminy,•gminnych•jednostek•organizacyjnych•
i•sołectw•oraz•upowszechnia•idee•samorządowe.•Gazeta•upowszech-
nia•działalność•kulturalną•na•terenie•gminy,•w•szczególności•poprzez•
informowanie•o•wydarzeniach•kulturalnych,•publikacje•oraz•promowa-
nie•twórczości•lokalnych•artystów.•Gazeta•promuje•gminę•Raszyn•oraz•
jej•walory•przyrodnicze,•turystyczne•i•gospodarcze”•Za•zredagowanie,•
oprawę•graficzną,•wydrukowanie•i•dystrybucję•gazety•odpowiada•Wójt•
Gminy,•a•za•treść•Redaktor•Naczelny,•którego•wskazuje•Wójt.•Gazeta•
rozprowadzana•jest•bezpłatnie•na•terenie•na•terenie•gminy.•Trafia•
do•domów•wszystkich•mieszkańców.
• Wydawanie•przez•gminę•gazety•samorządowej•spełniającej•powyż-
sze•zadania•stanowi•realizację•zadań•własnych•gminy,•zapisanych•
w•art.•7•ust.1•pkt.18•ustawy•z•dnia•8•marca•1990•r.•o•samorządzie•gmin-
nym.•Promocja•gminy,•bo•o•tym•mówi•przytaczany•artykuł,•może•być•
realizowana•w•różny•sposób,•ale•decyzję•o•wydawaniu•własnego•pisma•
informującego•mieszkańców•o•wydarzeniach•w•gminie•i•promującego•jej•
walory•i•osiągnięcia,•mieszkańcy•podjęli•w•1990•roku.•Jak•więc•widać•
nasz•Kurier•Raszyński•będzie•niedługo•obchodził•30•rocznicę•powołania.•
Tyle•o•zasadności•wydawania•pisma.•Druk•Kuriera•Raszyńskiego•wynika•
z•corocznego•ogłaszanego•przetargu,•zaś•pozostałe•z•umów•zawartych•
z•wykonawcami.•Koszt•wydawania•Kuriera•Raszyńskiego•obecnie•jest•
niższy•niż•był•w•2010•roku,•kiedy•obejmowałem•funkcję•Wójta•Gminy•
Raszyn.•Niższy•jest•koszt•druku,•składu,•roznoszenia•gazety•i•na•niższą•
kwotę•opiewa•umowa•z•Redaktorem•Naczelnym.•Niższy•jest•ogólny•
koszt•promocji,•ponieważ•maksymalnie•duże•środki•wydajemy•na•inwe-
stycje.•Nasze•wydatki•na•promocję•są•wielokrotnie•niższe•od•ponoszo-
nych•przez•sąsiednie•gminy.•Kurier•Raszyński•dla•wielu•mieszkańców•jest•
jedynym•rzetelnym•źródłem•wiedzy•o•tym,•co•się•dzieje•w•gminie.•Jako•
pismo•wydawane•przez•Gminę•Raszyn•spełnia,•co•do•zasady,•warunek•
rzetelności•i•prawdziwości•podawanych•informacji.

Gmina szczyci się że 99% mieszkańców ma kanalizacje a o jednym 
procencie się zapomina. Ulice Poniatowskiego i Godebskiego 
w Jankach wyglądają jak w Średniowieczu. Już nie wspomnę, że nadal 
nie ma kanalizacji! Kto ponosi odpowiedzialność za przeciągającą się 
inwestycje położenia kanalizacji i czy jakieś konsekwencje za ten 
bałagan zostaną wyciągnięte? Kiedy ulica na którą nie można wyjść 
w normalnym obuwiu zostanie doprowadzona do użytku? Jak długo 
jeszcze mieszkańcy ulicy Poniatowskiego oraz Godebskiego w Jankach 
będą musieli znosić taki stan rzeczy?

Joker21

Andrzej Zaręba:•Budowa•sieci•kanalizacji•sanitarnej•w•ulicach•Poniatow-
skiego•i•Godebskiego•w•Jankach•to•inwestycja,•która,•również•dla•mnie,•
jest•wielkim•problemem.•Doskonale•rozumiem•rozgoryczenie•i•zdener-
wowanie•mieszkańców,•którzy•najpierw•długo•czekali•na•jej•rozpoczę-
cie,•a•teraz•nie•mogą•doczekać•się•końca•prac.•W•ubiegłym•roku•wyło-
niliśmy•wykonawcę,•uzyskaliśmy•dofinansowanie•z•funduszy•unijnych.•
Wykonawca•o•czasie•wszedł•na•plac•budowy,•ale•po•wykonaniu•70%•
sieci•zszedł•z•niej,•ponieważ•ogłosił•bankructwo•z•powodu•wcześniej-
szych•zaległości.•Przez•kilka•miesięcy•prowadziłem•pertraktacje•z•syn-
dykiem•masy•upadłościowej,•przekonując•go•do•przyspieszenia•wyceny•
wykonanych•prac,•co•umożliwiłoby•nam•rozpisanie•kolejnego•przetargu.•
Negocjacje•nie•powiodły•się,•sprawa•trafiła•do•sądu•i•dopiero•wówczas•
mogliśmy•szukać•kolejnego•wykonawcy.•Do•dwóch•przetargów•ogłasza-
nych•jesienią•2018•roku•nie•zgłosiła•się•żadna•firma.•Jesienią•zeszłego•
roku•kosztem•70•tysięcy•złotych•położyliśmy•nawierzchnię•tymczasową,•
która•ma•służyć•do•czasu•zamknięcia•inwestycji.•Na•początku•marca•
ponownie•wykonamy•jej•naprawę.•
• W•styczniu•bieżącego•roku•ogłosiliśmy•ponownie•przetarg,•dzieląc•
zadanie•na•dwie•części:•dokończenie•budowy•kanalizacji•i•odtworzenie•
nawierzchni.•Do•wykonania•pierwszego•zadania•zgłosił•się•wykonawca,•
którego•znamy•z•wcześniej•wykonywanych•prac.•Mam•nadzieję,•że•pod-
piszemy•z•nim•umowę•i•początkiem•kwietnia•będzie•mógł•wejść•na•plac•
budowy.•Prace•powinny•się•zakończyć•do•30•października•br.•Ponieważ•
nie•udało•się•wyłonić•wykonawcy•nawierzchni,•przetarg•powtarzamy.•
Do•tego•czasu,•w•miarę•potrzeb•będziemy•naprawiać•nawierzchnię•
w•ramach•bieżącego•utrzymania•dróg.•
• Prowadząc•dziesiątki•inwestycji•gminnych•rocznie,•zaledwie•trzy-
krotnie•zdarzyło•się•nam•takie•doświadczenie,•pierwsze•z•przebudową•
szkoły•podstawowej•w•Sękocinie,•z•kanalizacją•w•Falentach•i•Ładach,•
a•teraz•z•kanalizacją•w•Jankach.•Jest•mi•bardzo•przykro,•że•skutki•ban-
kructwa•firmy•dotknęły•mieszkańców•ulic•w•Jankach.

Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA
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PREMIER MATEUSZ MORAWIECKI W RASZYNIE

Premier Mateusz Morawiecki w Raszynie

18 lutego 2019 roku Premier RP Mate-
usz Morawiecki odwiedził Raszyn. Szef 
rządu tego dnia przejechał przez trzy 
regiony Polski w ramach akcji „300 dni 
Piątki Morawieckiego” zawierającej 5 pro-
gramów wspierających polskie rodziny 
i przedsiębiorców: Niższy CIT 9% – wspie-
rający rozwój przedsiębiorczości i startu-
pów, Mały ZUS – dla rozpoczynjących 
pracę na własny rachunek, Dobry Start – 
300 zł na wyprawkę dla ponad 4  mln 
uczniów na początku każdego roku szkol-

nego, Fundusz Dróg Samorządowych 
zapewniający bardziej zrównoważony 
rozwój Polski dzięki lepszej infrastruk-
turze drogowej, Dostępność + poprawia-
jący jakość życia tysięcy niepełnospraw-
nych Polaków. 
 Premiera Mateusza Morawickiego, 
towarzyszących mu współpracowni-
ków oraz liczną grupę dziennikarzy 
z mediów ogólnopolskich przyjął Wójt 
Andrzej Zaręba z współpracownikami 
i samorządowcami.. 
 Rozpoczęcie przejazdu od wizyty 
w Raszynie było nieprzypadkowe, ponie-
waż gmina w  ostatnim czasie była 

beneficjentem aż trzech dotacji z fundu-
szy rządowych. Dzięki nim wybudowali-
śmy ulicę Szkolną w Raszynie, Spacerową 
w Rybiu i Wspólną w Jankach, otrzymując 
dofinansowanie ok 5 mln złotych.
– Kiedyś krążyła taka opowieść: co zro-
bić, żeby dostosować polskie drogi do norm 
europejskich? No i  odpowiedź na to była 
taka, że trzeba zmienić normy europejskie. 
My tutaj pokazujemy, że nie trzeba zmie-
niać norm europejskich, tylko można wyso-
kiej jakości drogi samorządowe, powiatowe, 
gminne budować właśnie również w  Pol-
sce, takie funkcjonalne i dobrze skomuniko-
wane ze sobą – mówił premier Mateusz 
Morawiecki stojąc na Placu Powstańców 
Warszawy 1944, przylegającego do ulicy 
Szkolnej.

 Premierowi towarzyszył minister infra-
struktury Andrzej Adamczyk, który zapo-
wiedział dalsze dotacje służące budowie 
dróg samorządowych. – Na przestrzeni 
10 lat, mamy nadzieję, jesteśmy co do tego 
przekonani, że drogi samorządowe, gminne, 
powiatowe w  Polsce, drogi te, którymi 
na co dzień poruszamy się do pracy, szkoły 

i innych ważnych dla nas sprawach, zmienią 
swoje oblicze. Będą drogami bezpiecznymi, 
wyposażonymi w bezpieczne przejścia dla 
pieszych, bezpieczne ciągi pieszo-rowerowe. 
To dzięki naszemu funduszowi już niebawem 
wojewodowie ogłoszą kolejny konkurs, nabór 
na rok 2019, także jest to novum – konkurs 
na lata następne.
 Obecność Wojewody Mazowieckiego 
Zdzisława Sipiery to kolejny wyraz życz-
liwości wobec naszej gminy oraz doce-
niania osiągnięć wójta Andrzeja Zaręby 
i zespołu jego pracowników.
 Gmina Raszyn w ciągu ostatnich 8 lat 
wykonała 75 inwestycji drogowych. Mimo 
tego jest jeszcze wiele ulic, które cze-
kają w kolejce. Wizyta Premiera rządu, 
Ministra Infrastruktury oraz Woje-
wody Mazowieckiego daje nadzieję, 
że kolejne gminne drogi otrzymają dofi-
nansowanie. Do nas należy przygotowa-
nie projektów, których jakość pozwoli 
na wygranie konkursów i uzyskanie dofi-
nansowania. Referaty: Realizacji Projek-
tów i Inwestycji Urzędu Gminy Raszyn 
mają w tym dużą wprawę i wiele pozy-
tywnie ocenionych projektów. Na pewno 
teraz też się uda.

Jacek Kaiper

Premier RP Mateusz Morawiecki w Raszynie. 
Fot. J. Kaiper

Premier Mateusz Morawiecki wraz z Wojewodą 
Mazowieckim Zdzisławem Sipierą przed Urzędem 

Gminy Raszyn. Fot. A. Pluta

Premier i Minister Infrastruktury podczas konferencji 
prasowej. Fot. J. Kaiper

Na zakończenie wizyty. Fot. J. Kaiper

Dyrektor CSR Katarzyna Klimaszewska podziękowała za wizytę pięknym bukietem kwiatów. Fot. A. Pluta
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RADA GMINY RASZYN

VI Sesja Rady Gminy Raszyn
22 stycznia 2019 roku odbyła się szó-
sta Sesja Rady Gminy Raszyn. Trady-
cją się staje, licząc od początku kaden-
cji, że obrady przeciągają się do późnych 
godzin nocnych. Tak było i tym razem. 
Ale po kolei.
 Na początku sesji radni na wniosek 
pana Dariusza Marcinkowskiego prze-
wodniczącego Rady Gminy Raszyn minutą 
ciszy oddali hołd tragicznie zmarłemu pre-
zydentowi Gdańska Pawłowi Adamowi-
czowi oraz zmarłej pani sołtys Jaworowej 
Janinie Furmańskiej, natomiast na wnio-
sek pana Krzysztofa Będkowskiego uczcili 
też poległych w Powstaniu Styczniowym.

ŚLUBOWANIE RADNEJ 
PANI TERESY BĄK
Ważnym punktem porządku obrad było 
ślubowanie nowej radnej Rady Gminy 
Raszyn pani Teresy Wandy Bąk, która 
zastąpiła radnego pana Dariusza Wie-
teskę, którego mandat został wyga-
szony. Radna startowała z  III Okręgu 
Wyborczego. 

SPRAWOZDANIE KOMISJI 
REWIZYJNEJ I UCHWAŁY
Następnie Rada zapoznała się ze sprawoz-
daniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Raszyn za rok 2018, którą odczytał jej 
przewodniczący pan Ryszard Kowalczyk. 
Kolejnymi uchwałami przekazano środki 
finansowe dla Komendanta Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz dla 
Komendanta Stołecznego Policji. 35 tys. 
złotych przekazane do Komendy w Prusz-
kowie, mają posłużyć do organizowania 
dodatkowych patroli w Raszynie, a 50 tys. 
przekazane do Komendy Stołecznej sta-
nowią zwrot kosztów związanych wyko-
nywaniem czynności administracyjno- 
biurowych w Komendzie Policji Raszyn. 

Uchwałą Rada wyraziła zgodę na nabycie 
działek stanowiących część drogi ul. Miko-
łaja Reja w Sękocinie Nowym oraz przyjęła 
„Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn 
na lata 2019 – 2023”. Po wysłuchaniu 
„Raportu z wykonania programu ochrony 
środowiska da Gminy Raszyn na lata 2014 
– 2017” radni przyjęli uchwałę o przyjęciu 
„Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Raszyn na lata 2019 – 2022” oraz uchwałę 
w sprawie usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest. Ostatnią uchwałę przyjęto 
„W sprawie zamiaru zmiany siedziby Baj-
kowego Przedszkola w Dawidach”.

SPRAWOZDANIE WÓJTA
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
w swojej wypowiedzi odniósł się zarówno 
do realizowanych jak i  planowanych 
inwestycji. 

 • W  Austerii , wobec sprzyjającej 
pogody, wykonawca pracuje wewnątrz 
i na zewnątrz budynku. Dzięki opinii kon-
serwatora zabytków, zmieniono nieco kąt 
dachu w stosunku do projektu i w rezul-
tacie uzyskano dodatkowe przestrzenie 
na strychu, które będzie można wykorzy-
stać na pomieszczenia biurowe.

 • Ścieżki rowerowe, przygotowane 
pod położenie finalnej warstwy asfaltu, 
czekają na wyższe temperatury. Jednocze-
śnie, z uwagi na przyjętą procedurę „pro-
jektuj i buduj” trwają prace projektowe 
brakujących fragmentów. 

 • Projektowane są również kolejne ulice. 
Przygotowanie właściwej dokumentacji 

wraz z zezwoleniem na budowę trwa mini-
mum dwa lata.

 • Startuje budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Reja.

 • Nastąpi otwarcie ofert dotyczących 
budowy kanalizacji sanitarnej w Alei Kra-
kowskiej w Jankach i Sękocinie Nowym

 • W Jankach, w ulicach Poniatowskiego 
i Godebskiego, gdzie wstrzymano roboty 
kanalizacyjne z powodu upadłości firmy, 
dokonano rozliczenia dotychczaso-
wych prac budowy i ogłoszono przetarg 
w podziale na dwa zadania: dokończenie 
budowy sieci kanalizacyjnej i wykonanie 
nawierzchni.

 • W CKR odbył się Koncert Noworoczny, 
a w filii CKR w Falentach uroczyście obcho-
dzono 10. lecie Klubu Seniora „Brzoza”. 
Nastąpiła też uroczysta inauguracja 
nowego Koła Seniorów i Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ładach oraz wspaniały kon-
cert w Kościele w Raszynie.             

Jacek Kaiper

Sołtysi i mieszkańcy. Fot. J. Kaiper

Podczas obrad VI SRGR

Radna p. Teresa Bąk. Fot. J. Kaiper

Radny p. Grzegorz Janiszewski. Fot. J. Kaiper
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PROMOCJA GMINY

Dobra promocja podstawą sukcesu
„Promocja gminy to działania zmierzające do informowania i zachęcania określo-
nych osób prawnych i/lub fizycznych do aktywności gospodarczej ukierunkowanej 
tak, aby dawała efekty pożądane przez władze gminy i zgodnie z programami roz-
woju przez te władze opracowanymi.”. Tak głosi definicja przedstawiona w artykule 
„Promocja gminy podstawowe działania” przedstawionym przez Portal Nowoczesna 
Firma.1 Rozwińmy to zagadnienie.

PO CO GMINA POWINNA SIĘ 
PROMOWAĆ?
Promocja to ustawowy obowiązek gminy 
zapisany w ustawie o samorządzie gmin-
nym. Jest to konieczny i najtańszy sposób 
wspierania rozwoju gminy. Prawidłowo 
i cierpliwie prowadzona zmniejsza bez-
robocie, zwiększa wpływy do kasy gminy 
przez rozwój turystyki, powstawanie 
nowych firm i osiedlanie się na jej tere-
nie kolejnych mieszkańców-podatników. 
W rezultacie daje szansę na rozwój i pod-
niesienie jakości życia wszystkich miesz-
kańców. Odwrotnie, gdy brakuje dobrej 
promocji, wtedy gmina nie przyciąga 
ani inwestorów, ani nowych osiedleń-
ców, a jej finansów nie wspierają środki 
zewnętrzne.

JAKA POWINNA BYĆ PROMOCJA?
Promocja powinna w  swoim przeka-
zie podkreślać zalety gminy, koncentru-
jąc się na cechach najbardziej istotnych 
z punktu widzenia potencjalnych miesz-
kańców czy inwestorów. Istnieje wiele 
czynników wpływających na atrakcyjność 
danej lokalizacji. Część z nich, to czynniki 
obiektywne, na które władze lokalne nie 
mają wpływu, jak np. rynek zbytu, czy 
położenie geograficzne. Natomiast dobra 
promocja skierowana na realne zalety 
gminy, pokazująca np. tereny inwesty-
cyjne, plany zagospodarowania prze-
strzennego, infrastrukturę techniczną, 
drogi, szkoły, przedszkola, domy kultury 

czy obiekty sportowe, nierzadko decy-
duje o wyborze takiego miejsca inwesty-
cji przez biznes, czy osoby prywatne.

DOBRY WIZERUNEK, CZYLI PR GMINY
Władze samorządowe tworzą wizeru-
nek gminy poprzez działania promo-
cyjne. Informowanie zarówno miesz-
kańców, lokalnych przedsiębiorców, ale 
też jednostki samorządu terytorialnego, 
władze kraju czy sąsiadów o osiągnię-
ciach gminy rodzi akceptację i życzliwość 
wobec niej, wspomaga relacje publiczne 
i dobre kontakty z otoczeniem. Rozpi-
sane na lata cierpliwe i konsekwentne 
tworzenie i dbanie o dobry wizerunek 
gminy w mediach i w wygłaszanych opi-
niach w sferze publicznej, poprzez pozy-
tywne decyzje zewnętrznych inwestorów, 
wpływa bezpośrednio na sytuację mate-
rialną dotychczasowych mieszkańców, 
powodując zwyżkę wartości nierucho-
mości położonych na terenie tej gminy. 
Ma też niebagatelny wpływ na przydzie-
lane gminie dotacje zewnętrzne.

ZŁY WIZERUNEK, 
CZYLI CZARNY PR
Poza promocyjnymi działaniami władz 
gminy, niezwykle duże znaczenie w two-
rzeniu wizerunku gminy mają opinie 
mieszkańców. Społeczność gminy, która 
widzi zachodzące zmiany, zauważa 
rozwiązywanie kolejnych problemów, 
docenia nowe inwestycje czy programy, 
bezpośrednio tworzy dobry PR. I prze-
ciwnie, mieszkańcy, którzy koncen-
trują się na wyszukiwaniu problemów, 
przy jednoczesnym nie widzeniu pozy-
tywnych zmian, działają destrukcyjnie, 
psując dobre imię gminy. Wytwarzana 
przez takie działania zła opinia wpływa 
na zastój w handlu nieruchomościami, 
niechęć do przebywania w takiej gmi-
nie, a w rezultacie stagnację, bezrobocie 
lub obniżkę cen nieruchomości. Z tego 
względu tak ważne jest co przekazujemy 
opinii publicznej. Staranie o pozytywny 

wizerunek gminy dobrze świadczy 
o samorządzie i zachęca do naśladowa-
nia przez innych, tym bardziej, że idą 
za tym określone korzyści dla mieszkań-
ców i większa szansa na rozwój regionu. 

PROMOCJA GMINY W PRAKTYCE
Jednym z ważniejszych wskaźników pro-
mocji gminy są pieniądze przeznaczane 
na jej realizację. Nie jest to wskaźnik 
jedyny, ponieważ przy wydatkowaniu 
tych samych kwot można osiągać różne 
efekty. Tym niemniej należy założyć, że im 
większe środki, tym większe możliwo-
ści dobrej promocji. Pochodną środków 
finansowych jest sposób realizacji dzia-
łań promocyjnych. Z reguły w strukturze 
urzędu gminy wyodrębniany jest Referat 
Promocji, zatrudniający od 2 do 4 pracow-
ników. Są też gminy, w których promocją 
zajmują się instytucje kultury wydające 
gminne gazety, prowadzące akcje infor-
macyjne i imprezy promocyjne, czy też 
tworzą odrębne wydawnictwa.

PROMOCJA W GMINIE RASZYN
Gmina Raszyn od lat przeznacza na pro-
mocję kwoty znacząco mniejsze niż jej 
sąsiedzi. Nie ma też wydzielonego refe-
ratu ds. Promocji. W 2019 roku w budże-
cie gminy przeznaczono na ten cel 
225  000  zł., około połowa tej kwoty 
to koszt wydawania Kuriera Raszyń-
skiego. W Michałowicach jest to kwota 
1 458 100 zł., w Lesznowoli – 841 350 zł., 
a w Nadarzynie, wprawdzie w budżecie 
tylko 226 500 zł, ale koszty wydawania 
gminnego biuletynu informacyjnego, 
prowadzenia gminnej TV, czy facebooka, 
wykonuje Nadarzyński Dom Kultury. 
 Gmina Raszyn ma, działający od 30 lat 
Kurier Raszyński i  grupę oponentów, 
w  tym radnych, którzy dążą do jego 
likwidacji. Pytanie „dlaczego”, narzuca 
się samo. Szczególnie, że ta sama grupa, 
doceniając wartość słowa pisanego i jego 
wpływ na opinię publiczną, wspiera inną 
gazetę. Kurier Raszyński jest zobowią-
zany, tak uchwałą Rady Gminy, jak i pra-
wem prasowym oraz powagą wydawcy – 
Wójta Gminy Raszyn, podawać jedynie 
prawdziwe informacje.

Zastępca wójta Gminy Raszyn Michał Kucharski

1  http://nf.pl/po-pracy/promocja-gminy-podstawowe-dzialania,,14609,295

Zastępca•wójta•Gminy•Raszyn•Michał•Kucharski
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INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Gdzie i jak załatwić sprawę?
W poprzednim numerze podaliśmy Państwu kontakty do Komisariatu Policji w Raszynie oraz 
do dzielnicowych. Obecnie podajemy kontakty do Urzędu Gminy Raszyn. W kolejnych numerach 
znajdziecie Państwo następne informacje.

   URZĄD GMINY RASZYN
Ulica Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

telefon (22)701 77 77, e-mail: ratusz@raszyn.pl
Godziny przyjęć interesantów: 

pon. 8:00 – 17:30   |   wt. – czw. 8:00 – 15:30   |   pt. 8:00 – 13:30

 • Wójt Gminy Raszyn: Andrzej Zaręba. 
 Kontakt przez sekretariat (22) 701 77 70, pokój 103

 • Zastępca Wójta: Michał Kucharski (22) 701 77 73, pokój 104
 • Sekretarz Gminy: Jolanta Osowiecka (22) 701 77 66, pokój 215 
 • Skarbnik: Lilianna Kłos Referat Budżetu i Finansów 

  (22) 701 78 12, 701 78 91, 701 77 88,701 78 18, 701 78 16, 701 78 19, 
701 79 94, 701 78 42, 701 78 20 (kasa)

 • Biuro prawne: (22) 701 77 32 pokój 114
 • Urząd Stanu Cywilnego: kierownik Jolanta Kuć 

 (22) 701 77 79, 701 77 99, pokój 1 
 • Rada Gminy Raszyn: Przewodniczący Dariusz Marcinkowski 

 (22) 701 78 80, pokój 115
 • Referat Oświaty i Spraw Społecznych: 

 kierownik Jolanta Osowiecka 
 (22) 701 77 62, 701 77 63, pokój 214

 • Referat Kadr i Zarządzania: kierownik Alicja Gadowska
 (22) 701 77 46, 701 77 42, 701 78 81, 701 78 13, 701 77 07, 701 77 17, 
 701 77 15, pokoje: 105, 109, 112, 204, 213

 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego: 
 kierownik Monika Łachniak
 (22) 701 78 52, pokoje: 217, 216, 219

 • Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: 
 kierownik Monika Marszałek (22) 701 79 10, 701 79 15, 
 701 79 05, 701 79 12, pokoje 203, 206, 207, 207a
 deklaracje i opłaty za odpady komunalne, 701 79 09, pokój 10

 • Referat Geodezji: kierownik Zbigniew Tokarz
 (22) 701 78 92, 701 78 93, 701 78 94, pokoje: 211, 212, 221

 • Referat Inwestycji: kierownik Elżbieta Musialska
 (22) 701 77 68, 701 78 62, 701 78 79, 701 78 76, 701 78 67, 
 701 78 72, 701 78 75, 701 78 73, pokoje: 201, 202, 208, 209, 218, 220

 • Referat Realizacji Projektów: kierownik Elżbieta Funo
 (22) 701 78 02, 701 78 78, 701 78 04, 701 78 65 Unii Europejskiej 3

 • Referat Spraw Obywatelskich: kierownik Barbara Cebula
 (22) 701 78 32, 701 78 34 pokoje: 12, 13

 • Referat Podatków Opłat Lokalnych 
 i Ewidencja Działalności Gospodarczej: 
 kierownik Beata Sosnowska-Cabaj, (22) 701 77 92, 701 77 93, 
 701 77 94, 701 77 95, 701 77 97, pokoje: 3,4,5,6,7

 • Komunikacja: (22) 701 79 32, 701 79 33, pokój 14

BONIFIKATA 98%
Rada Gminy Raszyn po gorącej dyskusji uchwaliła prawo dla mieszkańców mających nieruchomości w użytkowaniu 
wieczystym do 98% bonifikaty przy zakupie tych nieruchomości. Bonifikata może być udzielona, jeżeli właściciel gruntu, 
lub lokalu w momencie wniesienia jednorazowej wpłaty nie zalega ze zobowiązaniami wobec gminy.

Dyrektor Samodzielnego Zespołu publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota pan K. M. Zakrzew-
ski zażądał umieszczenia następującego sprostowania 
do artykułu z numeru 94 KR, co niniejszym czynimy:

„CZY ZOZ Z WARSZAWY POWRÓCI DO RASZYŃSKIEGO CEN-
TRUM ZDROWIA

1.  Nie jest prawidłowa nazwa skrócona”SZPZLO Ochota”, która powinna brzmieć 
„SZPZLO Warszawa-Ochota”.

2.  Uchwałą z 2010 r. Rada Gminy Raszyn zobowiązała Wójta Gminy do przeka-
zania na rzecz SZPZLO Warszawa-Ochota budynku ośrodka zdrowia w dzier-
żawę na okres 25 lat.

3.  Nie jest prawdą, że Centrum Medyczne Judyta obejmując opieką ponad 11 tys. 
mieszkańców obejmuje opieką więcej niż SZPZLO Warszawa-Ochota. SZPZLO 
Warszawa-Ochota obejmuje opieką więcej niż 11 tys. mieszkańców.”

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

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.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Z żalem zawiadamiamy że 4 lutego 2019 roku 
w wieku lat osiemdziesięciu odeszła od nas 

pani Barbara MATYSIAK 
wieloletnia nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. 
Niestrudzony wychowawca pokoleń uczniów 

i serdeczny ich przyjaciel.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 
w imieniu mieszkańców i własnym, 

a Przewodniczący Rady Gminy Raszyn w imieniu własnym i Rady 
wyrażają serdeczne ubolewanie rodzinie 

pani Barbary Matysiak.
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WYWIAD Z DR. ZBIGNIEWEM FIGATEM

Rozmowa z dyrektorem Centrum Medycznego Judyta, dr. Zbigniewem Figatem

Jacek Kaiper: Judyta zawarła umowę najmu 
przychodni na następny rok. Czy jest Pan 
z tego zadowolony?
Zbigniew Figat: Ważniejsze jest, czy miesz-
kańcy są z tego zadowoleni.

JK: Mieszkańcy nie wyobrażają sobie, 
że Judyta mogłaby zniknąć z Raszyna. 
ZF: Cieszy mnie to. Bardzo się staramy, 
aby zakres usług zdrowotnych świadczo-
nych przez naszą firmę był możliwie naj-
pełniejszy. Taka polityka wynika z naszej 
woli stałego rozwijania się w perspekty-
wie wielu lat. Dlatego tak wiele zainwe-
stowaliśmy w Raszynie. Myślę tu nie tylko 
o drugiej przychodni przy ul. Poniatow-
skiego 21, zakupie pracowni RTG i innych 
urządzeń, ale przede wszystkim o budo-
waniu kadry w  oparciu o  najlepszych 
lekarzy. To proces wieloletni, ale prowa-
dzony przez nas z żelazną konsekwencją. 
W Polsce są olbrzymie niedostatki kadry 
lekarskiej i pielęgniarskiej, chociaż innej 
też. My pozyskujemy najlepszych mło-
dych lekarzy, którzy deklarują chęć sta-
łego związania się z CM Judyta. Kształ-
cimy ich poprzez kursy, konferencje i staże 
w najlepszych ośrodkach na terenie kraju. 
Prowadzimy wewnętrzne i zewnętrzne 
audyty, których celem jest stałe podno-
szenie jakości świadczeń. Na przykład 
w sobotę, 2 marca kilkadziesiąt lekarzy 
i pielęgniarek Judyty będzie miało wie-
logodzinne szkolenie z udzielania pierw-
szej pomocy. Relacja z takiego szkolenia 
mogłaby przyczynić się do wzrostu wie-
dzy wśród mieszkańców gminy Raszyn 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

JK: Co obecnie oferuje Centrum Medyczne 
Judyta w Raszynie? 
ZF: Przede wszystkim porządną podsta-
wową opiekę zdrowotną. Mamy pięciu 
pediatrów i kilkunastu lekarzy przyjmu-
jących dorosłych. Każdy potrzebujący 
dostanie się do lekarza w ciągu 24 godzin, 
w zdecydowanej większości przypadków – 
w dniu zapisu. 90% pacjentów zapisuje się 

przez telefon. Nie ma z tym problemów 
– ponieważ zatrudniamy 11 rejestrato-
rek – mamy też stanowisko do wyłącznej 
obsługi telefonów. Pozostali, zwłaszcza 
młodzi, korzystają z możliwości zapisu 
przez Internet z automatycznym potwier-
dzeniem terminu wizyty, niektórzy przy-
chodzą osobiście lub są zapisywani przez 
osoby trzecie. W ramach umowy z NFZ 
pacjenci mają dostęp do  porad leka-
rzy rehabilitacji i medycyny fizykalnej, 
a także do zabiegów fizjoterapii w ramach 
ośrodka dziennej rehabilitacji. Mamy 
poradnię osteoporozy wyposażoną w naj-
nowocześniejszy densytometr.

JK: W centrum Warszawy trzeba czekać 
na wizytę w takiej poradni około roku... 
ZF: ...u  nas około tygodnia. Mamy też 
poradnię paliatywną, w  której szcze-
gólną opieką otaczamy osoby cierpiące 
głównie w przebiegu chorób nowotwo-
rowych. Mamy też możliwość opiekowa-
nia się pacjentami chorymi na nowotwór 
w ich domach, w ramach umowy z NFZ 
na usługi hospicjum domowego. Dzięki 
umowie z Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii 
Nowotworów Nu-Med. nasi pacjenci mają 
możliwość szybkiego dostępu do diagno-
styki i leczenia nowotworów w nowocze-
snym ośrodku. Pacjent dostaje koordy-
natora diagnostyki i terapii, który ustala 
wszystkie niezbędne terminy zabiegów 
i bezpośrednio konsultuje się z pacjentem. 
CM Judyta posiada też umowę z NFZ na 
pielęgniarską domową opiekę długoter-
minową, w ramach której realizowana jest 
opieka dla pacjentów, którzy wymagają 
zabiegów medycznych w domu. W celu 
realizacji świadczeń w domach pacjentów 
zatrudniamy dwoje lekarzy i kilkanaście 
pielęgniarek. W Judycie są też dostępni 
w ramach umów z NFZ stomatolodzy – 
dla dzieci i dla dorosłych. W ramach pod-
stawowej opieki zdrowotnej nasi pacjenci 
mogą też otrzymać bezpłatnie poradę 
lekarza w zakresie kardiologii, neurolo-
gii, ginekologii, diabetologii, hiperten-
sjologii i pulmonologii. Koszty tych porad 
pokrywa Centrum Medyczne Judyta.

JK: A czy planujecie jakieś nowe usługi zdro-
wotne w najbliższym czasie? 
ZF: Owszem. Od marca nasi pacjenci będą 
mogli skorzystać z bezpłatnych porad 
w  zakresie urologii, chirurgii ogólnej 
i onkologicznej, alergologii, laryngologii 
i porad dietetyka.

JK: No dobrze. A czy Judyta ma jakąś ofertę 
dla tych mieszkańców gminy Raszyn, którzy 
nie są do Was zapisani? ZF: Tak. Po pierw-
sze, wystąpiliśmy do dyrekcji SZPZLO 
Warszawa-Ochota z  ofertą zawarcia 
umowy na wykonywanie zdjęć RTG dla 
pacjentów zadeklarowanych do przy-
chodni na Pruszkowskiej. Zaproponowa-
liśmy naprawdę przystępne ceny i rabaty 
takie same jak innym współpracującym 
z nami przychodniom. Czekamy na odpo-
wiedź. Gdyby odpowiedź była pozytywna, 
to wówczas pacjenci z  Pruszkowskiej 
mogliby wykonywać badania RTG nieod-
płatnie i na miejscu w Raszynie. Oczywi-
ście obecnie także mogą wykonywać u nas 
zdjęcia, ale odpłatnie (choć ceny są prawie 
dwa razy niższe niż w Warszawie). Opisy 
zdjęć możemy wykonać w ciągu godziny. 

JK: A jeżeli chodzi o dostęp do specjalistów?
ZF: Myślimy o tym. Nie ukrywam, że z jed-
nej strony pewien nacisk wywierają na nas 
władze gminy a z drugiej strony chcieli-
byśmy przybliżyć naszą ofertę wszystkim 
mieszkańcom gminy i nie tylko. Będziemy 
chcieli robić systematyczne akcje raba-
towe różnych świadczeń zdrowotnych. 
Z jednej strony nasi lekarze będą mogli 
zaprezentować swoje umiejętności, z dru-
giej strony będzie to okazja na uzyskanie 
szybkiej, fachowej i taniej porady specjali-
stycznej (lub innego świadczenia zdrowot-
nego) dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Planujemy, że w każdym miesiącu będą to 
inne pakiety świadczeń. 

JK: Od kiedy? 
ZF: Może jeszcze w marcu. Ale chcę przy-
pomnieć, że już teraz w  Judycie przy 
Poniatowskiego 21 wszyscy mieszkańcy, 
niezależnie od tego, do której przychodni 
są zapisani, mogą uzyskać bezpłatne 
świadczenie w ramach posiadanego ubez-
pieczenia w takich firmach jak PZU Życie, 
Allianz, Signal Iduna i innych. 

JK: Jak mieszkańcy mogą się dowiedzieć 
o tych akcjach i świadczeniach?
ZF: Na przykład ze strony internetowej. 
Ale też zobowiązuję się do informowania 
Kuriera Raszyńskiego o wszystkich działa-
niach mających na celu poprawę zdrowia 
wszystkich mieszkańców gminy Raszyn.

JK: Trzymam Pana za słowo i dziękuję 
za spotkanie.

dr•Zbigniew•Figat
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SCHRONISKO 
NA PALUCHU 

Rada Gminy Raszyn jednogłośnie, 20 gło-
sami za, podjęła uchwałę na zawar-
cie porozumienia z  m. st. Warszawa 
na opiekę przez Schronisko na Palu-
chu nad bezdomnymi psami z  terenu 
Gminy Raszyn. Zgodnie z uchwałą, którą 
poprzedziła zgoda Warszawy, rocznie, 
na Paluch będzie przyjmowane do 25 
sztuk psów. Wobec zwierząt wykonane 
zostaną podstawowe zabiegi higie-
niczne i lekarskie, zabiegi kastracji/ste-
rylizacji zwierząt, odrobaczanie, szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie po okresie 
kwarantanny. Psy będą przyjmowane 24 
godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
Właściciel, który się zgłosi po zwierzę, 
bezzwłocznie będzie je mógł odebrać. 
Schronisko będzie prowadziło wszystkie 
działania związane z adopcją zwierząt, 
a także raz na kwartał podawać informa-
cję o odłowionych zwierzętach, zabiegom 
jakim zostały poddane, a także oddawa-
niu do adopcji. Za przyjęcie bezdomnego 
psa gmina będzie płaciła 2500 zł brutto. 
Podjęte przez urząd gminy działania sta-
nowią wyjście naprzeciw mieszkańcom, 
którzy prosili o podjęcie rozmów z War-
szawą, uznając, że leżące na granicy 
z gminą Raszyn Schronisko na Paluchu 
będzie bardziej dostępne dla właścicieli 
poszukujących zaginione zwierzaki, jak 
również lepiej oceniali prace tego schro-
niska. Najprawdopodobniej od początku 
maja Schronisko na Paluchu otworzy 
swoje podwoje.

DRÓŻKA, 
CZY DROGA?
Na spotkaniu zorganizowanym przez 
wójta Andrzeja Zarębę z przedstawicie-
lami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Długą dyskusję zdomi-
nowały dwa tematy. Pierwszy to sposób 
odprowadzenia wód opadowych z trasy 
S-7, a drugi, rozprowadzenie ruchu gene-
rowanego przez węzeł Zamienie na drogi 

lokalne i  powiatowe poprzez tereny 
Gminy Raszyn. 

 • W   u z g o d n i e n i a c h  z aw i e ra nyc h 
w  latach 2012 i  2014, wody opadowe 
z trasy miały być odprowadzane do prze-
pływającego przez Dawidy Bankowe 
i  Dawidy rowu R-65. W  międzyczasie 
zmieniło się prawo i w rezultacie o miej-
scu i parametrach zrzutu decydują Przed-
siębiorstwo Wody Polskie. W tym celu 
jako miejsce zrzutu wskazały one rzekę 
Raszynkę, płynącą wzdłuż ul. Długiej, 
mniej więcej w połowie odległości mię-
dzy ul. Szlachecką a miejscem pod któ-
rym przez Długą przechodzi rów R-65. 
Woda z trasy będzie tłoczona rurociągiem 
o średnicy 600 mm. Przebieg i sposób 
odprowadzenia wód wzbudził sporo wąt-
pliwości, które nie zostały wyjaśnione. Czy 
zrzut wód opadowych w trakcie ulewnych 
deszczy przy tak wielkim przekroju ruro-
ciągu nie spowoduje tzw. cofki do rowu 
R-65 oraz w kierunku ul. Szlacheckiej?

 • Najwięcej kontrowersji wzbudziła 
jednak budowa drogi lokalnej DL-1. Nie 
sama jej lokalizacja, bo ta wydaje się wręcz 
idealna do odciążenia ul. Starzyńskiego 
z ruchu ciężarowego i tranzytowego, tylko 
parametry z jakimi ją zaprojektowano. 
Przedstawiciele GDDKiA sprawiali wra-
żenie kompletnie nie  zorientowanych 
w realiach naszych terenów i potrzebach 
lokalnych. Nie wiedzieli nawet, że tworzy 
ona normalne skrzyżowanie z ul. Bale-
tową! Dla nich, to „dróżka” o znaczeniu 
takim samym jak droga serwisowa bie-
gnąca wzdłuż S-2 do Węzła Lotnisko sta-
nowiąca w założeniu dojazd do pól. Mimo 
wielokrotnych wystąpień Gminy w tej spra-
wie, już na samym początku procesu pro-
jektowego, GDDKiA konsekwentnie nie 

zgadzała się na podniesienie kategorii 
drogi z KR-1 do minimum KR-3. Projektanci 
w praktyce nie przewidzieli rozwoju tych 
terenów, nie wzięli pod uwagę studium 
i miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.

 • Na GDDKiA spoczywa ciężar komuni-
kacji, nie tylko od strony dróg krajowych, 
ale i rozprowadzania tego ruchu na tereny 
gmin czy powiatów. Zwiększenie kategorii 
ruchu drogi DL-1 rozwiązałoby nie tylko 
problemy komunikacyjne lokalnej spo-
łeczności, ale i pozwoliło na przejęcie jej 
przez powiat.
 Nasze argumenty nie trafiały do przeko-
nania przedstawicielom GDDKiA. Nawet 
gorzkie słowa wójta Andrzeja Zaręby, 
że w przypadku innych Lesznowoli, wystar-
czy zwykłe zapewnienie, że będzie budo-
wana droga aby przesunąć rondo i zlokali-
zować z niego wyjazd, a nas jako gminę się 
po prostu lekceważy. Na prośby o zwięk-
szenie kategorii stawiali jeden warunek 
– gmina lub powiat muszą pokryć różnicę 
w kosztach budowy. Rzecz w tym, że GDD-
KiA ma obowiązek na etapie projekto-
wym dostosować się do planów miejsco-
wych, czego tym razem nie zrobiła.
 Wydaje się, na szczęście, mimo 
iż żadne obietnice nie padły, przedstawi-
ciele GDDKiA zrozumieli nasze potrzeby. 
Mam nadzieję, że dokonają zmian w pro-
jekcie. W  każdym razie Wójt Andrzej 
Zaręba zapowiedział złożenie na piśmie 
wszystkich zgłoszonych na spotkaniu 
uwag stosownym instytucjom. Poprosił 
również o informację, na jakiej podstawie 
GDDKiA określiła kategorię drogi DL-1 nie 
uwzględniając wniosków gminy. Dalszy 
ciąg nastąpi…  

Jarosław Aranowski, Radny Gminy Raszyn

SPRAWY RÓZNE
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Notatka ze spotkania Wójta Gminy Raszyn i radnych
z przedsiębiorcami z Dawid
Przedłużająca się przebudowa ulicy Sta-
rzyńskiego w sposób oczywisty utrudnia 
pracę firm zlokalizowanych w pawilo-
nach przy tej ulicy. Dlatego 20 lutego br. 
odbyło się spotkanie zainteresowanych 
przedsiębiorców z  przedstawicielami 
Starostwa Powiatowego oraz z Wójtem 
Gminy Raszyn Andrzejem Zarębą, rad-
nym Tadeuszem Pawlikowskim i radnym 
powiatowym Mirosławem Chmielew-
skim. Przedsiębiorcy poskarżyli się na: 1 
trudności z komunikacją, 2 opieszałość 
w wykonywaniu prac przez firmę, 3 prze-
dłużenie terminu zakończenia inwestycji.
– W odpowiedzi przedstawiciele Powiatu 
poinformowali, że przedłużenie prac 
w ulicy Starzyńskiego potrwa do 30 kwiet-
nia a spowodowane jest przez kolizje ist-
niejącego wodociągu z z nowo budowa-
nym rurociągiem kanalizacji deszczowej. 

Zawinił wodociąg umieszczony zbyt 
płytko (w 2001/2002 roku). Pracownicy 
Powiatu poinformowali też, że budowa 
kontrolowana jest przez nich co drugi 
dzień i wszystkie uwagi mieszkańców są 
przekazywane natychmiast wykonawcy 
inwestycji.
– Mieszkańcy udzielili informacji o uszko-
dzeniach chodnika i  parkingów przed 

pawilonami i otrzymali zapewnienie od 
przedstawiciela Powiatu, że wykonawca 
w umowie zobowiązał się do przywróce-
nia stanu pierwotnego wszystkich uszko-
dzonych elementów w trakcie budowy 
kanalizacji deszczowej. Przedstawiciel 
Powiatu poprosił o przekazanie informa-
cji o uszkodzeniach w formie pisemnej.

Radny Gminy Raszyn Tadeusz Pawlikowski

UTRUDNIENIA

Informujemy Czytelników Kuriera Raszyńskiego, 
że wszystkie firmy zlokalizowane w pawilonach 
przy ulicy Starzyńskiego 4 działają bez przerw 

mimo utrudnionego dojazdu spowodowanego remontem ulicy.

ŻŁOBEK KRAINA MALUCHÓW w Dawidach zapewnia opiekę 
nad dziećmi w wieku lat 3. W ramach czesnego – rytmika, 
plastyka, angielski, gimnastyka, sensoryka. Przyjazna kadra, 
pyszne jedzenie.

Zapraszamy do nas, Dawidy ulica Starzyńskiego 4 lokal 9 

Tel. 698-653-378   |   www.kraina-maluchow.pl

M. P. Krawczyk S.C.

Aktualnie dojazd od ul. Warszawskiej 
Przypominamy nasze dane kontaktowe:

ul. Starzyńskiego 4, Dawidy. Tel. 22 24 34 228

Drodzy Klienci, Informujemy, 
że pomimo remontu 

na ul. Starzyńskiego, 
Przychodnia weterynaryjna

„Zwierzaki” działa 
i serdecznie zaprasza 

wszystkich psich i kocich pacjentów.
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INWESTYCJE

Bajkowe Przedszkole w Ładach
Podczas VII Sesji Rady Gminy Raszyn została podjęta uchwała w sprawie zmiany siedziby 
„Bajkowego Przedszkola w Dawidach”. Od 1 września 2019 roku siedzibą przedszkola będzie 
budynek położony w kompleksie oświatowym w Ładach. Nowo wybudowany obiekt, piętrowy, 
z windą, posiada 4 duże sale, każda z łazienką i schowkiem, pomieszczenia kuchenne i pomiesz-
czenie socjalne dla pracowników. Dzieci będą korzystać z pomieszczeń szkoły: sali gimnastycz-

nej, widowiskowej i sali terapii zajęciowej. Obecnie urząd gminy prowadzi starania o doposażenie części kuchennej tak, 
aby posiłki dla dzieci mogły być przygotowywane na miejscu. Do placówki prowadzi osobne wejście, od strony ul. Mikla-
szewskiego. Tam też jest usytuowany parking dla samochodów. Doskonale wyposażony plac zabaw, oddzielony parkanem 
od boiska szkolnego, znajduje się w odległości ok 90 m od wejścia do przedszkola. 
 Warunki, jakie dla 100 dzieci zostały stworzone w nowej placówce są znacznie lepsze niż w obecnej siedzibie, która jest 
stary budynkiem zaadaptowanym na potrzeby przedszkola, ale nie spełniającym standardów jakie stawia się obecnie pla-
cówkom przedszkolnym. Wraz z dziećmi do nowej siedziby przejdą wszyscy pracownicy przedszkola.

Sala terapii zajęciowej Szatnie

Przedszkole elewacja południowo-wschodnia

Przedszkole plac zabaw w śniegu

Pomieszczenie socjalne

Jedno z pomieszczeń kuchennych

Komplikuje się budowa kanalizacji deszczowej 
w ulicy Starzyńskiego
W przewidywanym terminie ruszyła budowa kanalizacji deszczowej ulicy Starzyńskiego w Dawidach 
Bankowych. Rozpoczęto budowę 850 metrów kanału deszczowego wraz z wpustami, a po zakończeniu 
budowy ma być odtworzona nawierzchnia. Odcinek na którym odbywa się budowa, między ulicą Mikla-
szewskiego a Warszawską trzeba objeżdżać przez Miklaszewskiego i Długą. Na wąskiej ulicy Miklaszew-
skiego wprowadzono ruch naprzemienny, dlatego w godzinach szczytu tworzą się korki. Prace miały 
zostać ukończone do końca lutego.
 Niestety, w trakcie budowy okazało się, że wodociąg jest umieszczony płycej niż w planach i dlatego 
wymaga przebudowy, a to z kolei nie tylko powiększy koszty inwestycji, ale i znacznie wydłuży czas jej 

trwania aż do 30 kwietnia br. Jest to duża niedogodność dla 
mieszkańców ulicy Starzyńskiego i osób spoza gminy dojeż-
dżających do pracy tą trasą.
 Jak doskonale pamiętają mieszkańcy Dawid Bankowych, 
wodociąg, o który potknął się termin zakończenia przebu-
dowy Starzyńskiego wybudowany został w 2001/2002 roku 
w kadencji wójta Janusza Rajkowskiego, a nie w 2015 roku 
w kadencji innego wójta. Redakcja Kuriera Raszyńskiego 
woli przyjąć do wiadomości, że fałszywa data budowy w piśmie, które przyszło 
w tej sprawie z powiatu była przypadkiem a nie celową manipulacją.

Starzyńskiego nieprzejezdna od Warszawskiej

Starzyńskiego nieprzejezdna 
od Parlamentarnej
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O cierpliwości samorządowców wynagrodzonej 
budową Komisariatu Policji w Raszynie
W Kurierze Raszyńskim pisaliśmy wielokrotnie o staraniach naszego samorządu w sprawie 
budowy Komisariatu Policji. Mimo to przypomnę. O nowy komisariat rozpoczęliśmy starania 
w 2010 roku. Co roku w budżecie rezerwowaliśmy w celu dofinansowania państwowej przecież 

policyjnej inwestycji kwotę 1,5 mln zł. Co roku dowiadywaliśmy się, że komisariatu nie będzie. W końcu cierpliwość naszych 
samorządowców została wynagrodzona i w roku 2017 decyzja zapadła, a teraz jest realizowana.
 Nowa Komenda Policji w Raszynie powoli zmienia wygląd. Wykończone garaże czekają 
na odbiór. Budynek główny ma już dach pokryty blachą, na którym niedługo zostanie posta-
wiony maszt. Na strychu jest centrala klimatyzacji do obsługi całego budynku. Brakuje tylko 
ocieplenia. W całym obiekcie jest już komplet instalacji. Na podłogi wylano cementowe 
wylewki. Z zewnątrz założono ocieplenie z grubego, ciemnego styropianu, a w miejscach, 
gdzie go nie ma założone zostaną ozdobne panele.

Dach prawie gotowy

Gabinet komendanta

Garaże

Elewacja południowa

Wylewki, tynki, instalacje

Ostatnie prace dekarskie

Trzy dofinansowania dla OSP
W 2018 roku jednostki OSP z naszej gminy otrzymały kilka dofinansowań, w sumie 
na kwotę 70 251 zł. 

Remont dachu strażnicy w Raszynie
Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysoko-
ści 23 742 zł na zadanie dotyczące „Remontu dachu strażnicy w Raszynie” w ramach 
programu „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”. Koszt całości zadania to 51 939 zł.

Sprzęt do ratowania życia i zdrowia
Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości Gmina Raszyn otrzymała dotację w wysokości 34 509,27 zł, co stanowi 99% kwoty zadania. 
Ochotnicze Straże Pożarne w Dawidach, Falentach i Raszynie zostały wyposażone w następujący sprzęt do ratowania życia 
i zdrowia:
OSP Dawidy: Defibrylator AED 
OSP Falenty: Nosze typu deska, szyny typu Kramera, agregat prądotwórczy, latarka akumulatorowa – 4 szt. 
OSP Raszyn: Cylindry rozpierające z zestawem końcówek o różnych długościach (Holmatro)

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Raszyn
Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 12.000 zł na zadanie dotyczące zakupu 
specjalnych nożyc w ramach pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu 
specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Koszt całości zadania to 33.770,82 zł.
OSP w Raszynie zostało doposażone w wysokiej klasy narzędzie hydrauliczne – nożyce CU 5050 i NEW, które będzie służyło 
do akcji ratowniczych, szczególnie podczas interwencji na drogach, w czasie wypadków.

OSP Raszyn
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16 stycznia 2019 – 
Spektakl Teatru 
Capitol „Pomalu, 
a jeszcze raz”

Już drugi raz CKR gościło aktorów Teatru 
Capitol w Warszawie. Tym razem w skła-
dzie: Hanna Śleszyńska, Olga Bończyk, 

Igor Šebo i Robert Talarczyk. „Pomalu, 
a jeszcze raz” to spektakl muzyczny utrzy-
many w podobnej konwencji co poprzed-
nie przedstawienie „Zdobyć, utrzymać, 
porzucić – 2”. Była to polsko-czeska kome-
dia pomyłek językowych i obyczajowych 
rozgrywających się w teatrze tuż przed 
premierą przedstawienia. Sceniczne 
dialogi mówiącego po czesku (albo sło-
wacku) Igora Šebo z Robertem Talarczy-
kiem bawiły widownię do łez. Genialna 
Hanna Śleszyńska – mistrzyni aktorskiej 
satyry, rewelacyjna aktorka i świetna pio-
senkarka. W tak kameralnej sali wido-
wiskowej jak sala CKR obcowanie z tak 
wybitnymi aktorami na wyciągnięcie ręki 
stwarza magiczną przestrzeń do przeży-
wania sztuki.

16 stycznia 2019 – 
Wernisaż wystawy 
strojów mody 
historycznej pt. 
„W garderobie 
Madame Victorii Volter”
Autorka wystawy Małgorzata Retkow-
ska jest osobą niezwykle wszechstronną 
i  twórczą – jest menadżerem kultury, 
pedagogiem, dyplomowanym nauczy-
cielem plastyki, grafikiem, projektantem, 
rekonstruktorem, scenarzystą i reżyse-
rem. W swoich pracach stara się zwrócić 
uwagę na ekologiczne aspekty degradacji 

środowiska naturalnego, spowodowanej 
konsumpcją współczesnego człowieka. 
Wykorzystuje w tym celu up-cykling czyli 
odzyskiwanie starych i niepotrzebnych 
materiałów, z których tworzy nowe kre-
acje inspirowane modą historyczną. Jed-
nocześnie apeluje do kobiet o powrót do 
korzeni i estetyki kunsztownych damskich 
kreacji jako przeciwwagi do dzisiejszej 
dresowej bylejakości. Artystka przypo-
mniała również postać swojego dziadka 
Tadeusza Woltera, kaligrafa z  okresu 
Dwudziestolecia Międzywojennego, ku 
pamięci którego stworzyła swoją markę 
Exclusive Design by Victoria Volter. Wystawa 
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem. Kolorowe i okazałe stroje przycią-
gnęły rekordową ilość zwiedzających zaś 
na wernisaż przybyło liczne grono miło-
śników dawnych kreacji.

31 stycznia 2019 –
Recital Michała Szpaka

Michała Szpaka nie trzeba nikomu przed-
stawiać. Obdarzony silnym i  nieprze-
ciętnym głosem, urokliwy i  delikatny 
na scenie. Jego recital w CKR był niezwy-
kle nastrojowy. Wokaliście towarzyszyło 
trio instrumentalne schowane w skąpym 
świetle projekcji multimedialnej. Michał 
Szpak siedzący w ciemnych okularach 
na stołku barowym na wprost widowni, 
za jego plecami przewijały się leniwie 
kolorowe elementy przygotowanych 
specjalnie na ten recital wizuali. Artysta 

nawiązał bliski kontakt z publicznością, 
szczególnie jej żeńską częścią, opowia-
dał w trakcie koncertu rozmaite histo-
rie, zapraszał do wspólnego śpiewania, 
żartował.

3 lutego 2019 – 
Teatrzyk dla dzieci pt. 
„Niebrzydkie Kaczątko 
i magiczna szafa”

Dwie przemiłe aktorki z Teatru Ptasie 
Melodie przedstawiły historię dwóch 
kaczych braci: smutnego Pysia, który nie 
czuje się nikomu potrzebny i wesołego 
Kleksa, któremu figle w głowie. Bohatero-
wie bajki pokazali jak powinny wyglądać 
prawidłowe wzorce zachować w stosunku 
do innych, jak postępować aby nie zranić 
kolegów i jak o siebie dbać nawzajem. 
Dzieci same wpadły na pomysł, że jeśli 
kogoś zranimy, to trzeba go przeprosić – 
na przykład napisać list z przeprosinami. 
Po spektaklu dzieci dostały kolorowanki 
na pamiątkę.
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9 lutego 2019 –
Spektakl kabaretowy 
pt. „U Grubego Joska – 
czyli Bal na Gnojnej”

Artyści Kabaretu Szczęśliwa ’60’ zapre-
zentowali godzinny program rozrywkowy 
osadzony w scenerii warszawskiej knajpy 
prowadzonej przez Żyda o imieniu Josek. 
Wcielili się w role cwaniaków, typów spod 
ciemnej gwiazdy, przekupek, pań lek-
kich obyczajów a także przedstawicieli 
wyższych sfer, którzy często zaglądali do 
knajpy U Grubego Joska przy ulicy Gnojnej 
w Warszawie. Zaprezentowane piosenki, 
tańce i skecze to szlagiery przedwojen-
nej Warszawy pokazujące specyficzny 
folklor tamtych czasów. Szybka akcja, 
genialna gra aktorska i świetne przygo-
towanie wokalne oraz znakomicie gra-
jąca na żywo kapela – to niezaprzeczalne 

atuty grupy o wymownej nazwie Szczę-
śliwa  ’60’. Wszystkim sześćdziesięcio-
latkom życzy takiej energii scenicznej 
a twórcom gratulujemy pomysłu i per-
fekcyjnego przygotowania.

17 lutego 2019 – 
Poranek młodego 
melomana: „To już 
karnawał – maski 
i maskarady”

CKR w  swojej niedzielnej ofercie dla 
dzieci ma teatrzyki, przez jakiś czas miał 
również poranki filmowe, tym razem – 
po raz pierwszy – zaproponował najmłod-
szym muzykę poważną. Karnawałowym 
porankiem młodego melomana zapo-
czątkowano cykl koncertów dla dzieci. 
Koncert prowadziła Barbara Szczęsna-
-Remisz znana z  koncertów dla dzieci 
w Filharmonii Narodowej. Opowiadała 

o historii masek weneckich i o realiach 
weneckiego karnawału. Przy akompa-
niamencie fortepianu i skrzypiec baro-
kowych mieliśmy okazję podziwiać parę 
tancerzy baletowych odgrywających roz-
maite scenki. Poznaliśmy przede wszyst-
kich historię Arlekina i Kolombiny. Dzie-
ciom szczególnie przypadł do gustu 
nieporadny Arlekin, którego Kolum-
bina usiłowała nauczyć tańczyć menuet. 
Wygląda no to, że dzieci lubią muzykę 
barokową i balet, bo po koncercie część 
gości została i próbowała swoich baleto-
wych sił na scenie.

8 stycznia na ekranie można było zoba-
czyć komediodramat pt. „Sieranevada”, 
najnowszy film w reżyserii Cristiego Puiu, 
pełen czarnego humoru komediodramat 
o rodzinnej uroczystości z nieoczekiwa-
nym finałem. Przenikliwa wiwisekcja 
relacji między bliskimi oraz refleksja nad 
codziennymi kłamstwami i niedopowie-
dzeniami, tworzącymi fundament każdej 
rodziny.
 22 stycznia odbył się seans polskiej 
komedii pt. „Atak paniki” w  reżyserii 
Pawła Maślony. 
 Wielowątkowa historia pozornie nie-
związanych ze sobą osób, które w pew-
nym momencie doświadczają… ataku 

paniki. Opowieść o tym jak z pozoru nie-
istotne w życiu zdarzenia mogą doprowa-
dzić do ogromnych konsekwencji, meta-
forycznych końców świata.
 Natomiast 12 lutego zaprezentowany 
był dramat pt. „Donbas” – reżyseria: Sier-
giej Łoźnica. 
 Akcja filmu rozgrywa się w Donbasie, 
wschodnim regionie Ukrainy, kontrolowa-
nym przez liczne grupy przestępcze. Trwa 
wojna hybrydowa – konflikt pomiędzy 
ukraińską armią zasilaną ochotnikami 
a bojówkami separatystycznymi wspie-
ranymi przez rosyjskie oddziały. Koszmar 
staje się udziałem ludności cywilnej. 
 Zapraszamy do śledzenia informacji 
o nowych seansach na stronie www.ckr.
raszyn.pl 
 Przypominamy, że na wszystkie 
seanse filmowe wstęp jest wolny.

Andrzej Piaseczny 
akustycznie

Koncert Andrzeja Piasecznego cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem miesz-
kańców naszej gminy i nie tylko. Bilety 
zostały wyprzedane w ciągu kilkunastu 
minut. Sala widowiskowa CKR ma tylko 
170 miejsc i nie wszyscy zainteresowani 
mogli nabyć bilety. Artysta został bardzo 

gorąco przyjęty przez publiczność. Nie-
stety po koncercie Andrzej Piaseczny 
nie wyraził zgody na składanie autogra-
fów, wbrew oczekiwaniom jego fanów. 
W czasie recitalu obowiązywał również, 
zgodnie z  umową, zakaz filmowania 
i wykonywania zdjęć.
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Ferie w Świetliku
Jak co roku nasza Świetlica organizuje 
ferie zimowe. Z każdym rokiem staramy 
się przygotować zarówno ciekawe zaję-
cia jak i atrakcyjne wycieczki. W tym roku 
odwiedziliśmy między innymi Muzeum 
Domków dla lalek, gdzie mogliśmy zoba-
czyć 200.letnie domki, kosmiczną salę 
zabaw Airo, gdzie dzieci mogły się wysza-
leć, kręgle w Hula kula, kino oraz basen. 
Oprócz wycieczek na miejscu, w naszej 
Świetlicy również dzieci się nie nudziły, 
robiliśmy slimy które dzieci uwielbiają, 
graliśmy na Xbox 360 w  gry ruchowe 
i wiele innych.                       Justyna Paczkowska

Święty Walenty zawitał do Świetlicy
17 lutego 2019 r. w Świetliku za sprawą Świętego Walentego zagościła 
miłość. Święto Zakochanych uczciliśmy najpierw koncertem najpięk-
niejszych piosenek o miłości w wykonaniu zespołu Accoustic Waraw 
Band, a następnie zabawą, czyli Walentynkową Potańcówką. Trudno 
powiedzieć, która część była lepsza. W pierwszej każdy numer okra-
szały rzęsiste brawa, w drugiej, po chwili nieśmiałości, wszyscy wyszli 
na parkiet. I jak to zwykle w Świetliku, zabawa była wspaniała. Karnawał 
szybkimi krokami zbliża się do końca, była to zatem jedna z ostatnich 
okazji. Bardzo dziękuję wykonawcom, którzy nie szczędzili sił, mimo 
grypy, która ich dopadła. A na dowód, że zabawa była przednia, dołą-
czam relację fotograficzną. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Dmuchańce w Centrum Sportu Raszyn. Fot. J. Kaiper

Muzeum Domków dla Lalek. Fot. J. Kaiper 

Accoustic Warsaww Band. Fot. M. Kaiper Chętnych do tańca nie brakowało. Fot. M. Kaiper Walentynkowa Potańcówka. Fot. M. Kaiper

Walentynkowa Potańcówka. Fot. M. Kaiper

Muzeum Domków dla Lalek. Fot. J. Kaiper 

Najlepsza zabawa – robimy slimy. Fot. J. Paczkowska
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Karnawałowy Bal Przebierańców w Świetliku
16 lutego salę widowiskową w Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu opanowały królewny, pszczółki, misie, policjanci, kotki, 
pieski i inne stwory. Karnawałowy Bal Przebierańców, bo o nim mowa, zgromadził kilkadziesiąt dzieci. W zabawie prowadzonej 
przez aktorów z Teatru Koliberek Warszawski, uczestniczyli też rodzice. Wszyscy bawili się świetnie, o czym świadczyły uśmiech-
nięte twarze i ogromny zapał. Po krótkiej przerwie, podczas której tancerze posilili się małym „co nieco”, wszyscy wrócili do zabawy. 
Zdjęcia najlepiej pokazują, że była bardzo udana.                                                 Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Wietnamski Nowy Rok w Raszynie
Najważniejszym świętem dla każdego 
Wietnamczyka jest Tet (Tết Nguyên Đan) 
– wietnamski Nowy Rok. Według kalen-
darza księżycowego zwykle przypada on 
na koniec stycznia albo początek lutego. 
Oficjalne uroczystości noworoczne trwają 
trzy dni. W roku 2019 przypadł on 5 lutego 
według naszego kalendarza. Dlatego jak 
co roku w naszej gminie gościliśmy ofi-
cjalnego przedstawiciela Republiki Wiet-
namu w osobie Jego Ekscelencji Vu Dang 
Dung, Ambasadora Nadzwyczajnego 

i Pełnomocnego Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu w Polsce wraz z towarzyszą-
cymi osobistościami. Delegacja została 
przyjęta przez Wójta Gminy Raszyn 
Andrzeja Zarębę, Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Raszynie Andrzeja Niedbałę 
i Mariusza Smolichę Dyrektora Centrum 
Kultury Raszyn. Na wstępie pan Amba-
sador wygłosił krótkie przemówienie, 
w którym złożył życzenia noworoczne 
i powiedział kilka miłych słów o integra-
cji jaka następuje w Raszynie pomiędzy 

społecznością wietnamską, a  polską. 
Następnie czas wypełnili artyści. Z naszej 
strony wystąpiły Seniorki z CKR i zespół 
2314 ze Świetlicy Środowiskowej. Wiet-
namczyków reprezentowali tancerze 
w  Tańcu Lwów, sportowcy w  pokazie 
karate oraz zespoły wokalne Dong Do 
i Biały Lotos. Uroczystości noworoczne 
zakończyła degustacja potraw kuchni 
wietnamskiej i pokaz sztucznych ogni.

Anna Sitkiewicz

Sala gimnastyczna pęka w szwach Seniorki i Biały Lotos

PROCENT  
   DLA STASIA      
     fajnego chłoptasia
Dzień dobry! Nazywam się Staś Salach. 
W tym roku skończę 7 lat i rozpocznę swoją 
przygodę ze szkołą. Moimi pasjami są muzy-
ka, sport i gry planszowe. Od niedawna na 
poważnie trenuję piłkę nożną. Poświęcam 
jej każdą wolną chwilę, choć nie mam ich 
zbyt wiele. Urodziłem się bez rąk, dlatego 
przede wszystkim potrzebuję nieustannej 
rehabilitacji. To dzięki niej mogę stawiać 
czoła codziennym zadaniom, tym, które 
Tobie nie sprawiają kłopotu, np. uczyć 
się pisać czy samodzielnie ubierać, 
chciałbym też realizować swoje 
marzenia. Dlatego proszę Cię

PRZEKAŻ     mi 
  PODATKU

Fundacja Zdrowia i Kultury  
„Kochaj życie”
  KRS: 0000280475
Dopisek: Staś Salach                                            Więcej o mnie na:   www.korekdlastasia.pl

1%
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

NA AMERYKAŃSKIM 
SZLAKU Z ANIĄ 
JACKOWSKĄ

Odkryjmy razem Amerykę. Wyruszmy w nie-
zwykłą podróż. Czekają na nas legendarne 
drogi, wyjątkowe krajobrazy, „Kraina wiel-
kiego nieba” o pięknej, dzikiej przyrodzie. 
Amerykański sen urzeczywistnimy moto-
cyklowym slalomem między niezaludnioną 
prowincją a tętniącymi życiem miastami. 
Odwiedzimy parki i  prerie południowo-
-zachodnich Stanów, puebla Nowego Mek-
syku, poznamy osobliwości Venice Beach. 
Pojedziemy szlakami niepoprawnych 
marzycieli – tworząc współczesną historię 
Easy Riderów. A potem ruszymy na południe 
sprawdzić, czy motocykl szybciej pojedzie 
na gorzkim Mate czy wytrawnym Malbecu 
z okolic Mendozy. A na sam koniec podróży 
„Ruta 40”, wzdłuż ośnieżonych szczytów 
Andów, zobaczę czy łatwiej jeździ się moto-
cyklem, czy tańczy tango… W  ramach 
kolejnego spotkania Klubu Podróżnika 
22 marca o 18:00 w czytelni biblioteki 
głównej (ul. Poniatowskiego 20) gościć 
będziemy Anię Jackowską – podróż-
niczkę, motocyklistkę, pisarkę, znaną 

jako Kobieta na motocyklu. W ramach 
projektu „Jedna kobieta, jeden motocykl, 
wiele kultur” realizuje samotne wyprawy 
motocyklowe. Na motocyklu zwiedziła 
m.in. Maroko, Syrię i Jordanię, Włochy, 
Australię, Japonię. Laureatka prestiżo-
wej nagrody National Geographic Trave-
ler. Autorka książek „Kobieta na motocy-
klu”, „Samotnie przez Bałkany”. Podczas 
spotkania w raszyńskiej bibliotece nasz 
Gość zaprezentuje zdjęcia i opowie o swo-
ich wyprawach motocyklowych po USA 
i Argentynie. Zapraszamy, wstęp wolny!

KOBIETY. BADACZKI, 
CZEMPIONKI, 
AWANTURNICE – 
WYSTAWA
Wraz z wydawnictwem Nasza Księgar-
nia zachęcamy do obejrzenia wystawy 
wielkoformatowych ilustracji z książki 
„Kobiety. Badaczki, czempionki, awan-
turnice” Joanny Kończak. Na naszych ścia-
nach pojawią się portrety oraz biogramy 
m.in. malarki Fridy Kahlo, zoolożki Jane 

Goodall, czy aktywistki Malali Yousafzai. 
Wiele je różni, ale łączy jedno: nie dały 
sobie wmówić, że coś jest niemożliwe. 
Autorką ilustracji jest Karolina Maty-
jaszkowicz, absolwentka łódzkiej Akade-
mii Sztuk Pięknych. Artystka zajmuje się 
malarstwem, tkaniną, ilustracją oraz 
tworzy muzykę. Wystawa będzie eks-
ponowana do końca marca br. w holu 
biblioteki.

KODOWANIE 
Z ROBOTAMI PHOTON
M ł o dyc h  e n t u z j a s tów  ko d owa n i a 
w wieku 7-10 lat zapraszamy na nowy cykl 
warsztatów z robotami Photon. Zajęcia 
będą się odbywać w cztery kolejne mar-
cowe poniedziałki (4,11,18 i  25 marca) 
o  17:00 w  czytelni biblioteki, przy ul. 
Poniatowskiego 20. Chętni mogą  się 
zapisywać telefonicznie 22 720 03 81 
oraz e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.
pl. W zgłoszeniach prosimy podać adres 
e-mailowy i/lub numer telefonu . Udział 
w  warsztatach jest bezpłatny. Liczba 
miejsc ograniczona!

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn      |      Telefon: 22 720 03 81
Godziny otwarcia:   Poniedziałek   11:00 – 19:00      |      Wtorek   9:00 – 16:00      |      Środa   11:00 – 19:00 
Czwartek   9:00 – 16:00      |      Piątek   11:00 – 19:00      |      Sobota, Niedziela   ZAMKNIĘTE 
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SENIORZY

Raszyńscy seniorzy śpiewają dla pensjonariuszy 
domów pomocy społecznej
Zespoły senioralne działające przy Cen-
trum Kultury w Raszynie wystąpiły z kon-
certami kolęd dla pensjonariuszy domów 
pomocy społecznej.
 W dniu 14 stycznia 2019 r. odbył się 
koncert w  Domu Pomocy Społecznej 
„Chemik” w Warszawie, przy ul. Koro-
tyńskiego 10, a w dniu 17 stycznia 2019 r 
w Domu Pomocy Społecznej Dla Komba-
tantów w Warszawie, przy ul. Dickensa 25.
 Raszyńskie zespoły: „Barwy Jesieni”, 
„Rybianie” i „Seniorki” pod kierownictwem 

Edyty Ciechomskiej i  Piotra Piskorza 
zaśpiewały kolędy znane i mniej znane 
oraz wesołe pastorałki. Każdy z zespo-
łów przygotował własny program, a na 
zakończenie koncertu wszystkie zespoły 
razem zaśpiewały wspólną kolędę. Pen-
sjonariusze obu domów pomocy społecz-
nej wysłuchali koncertów wzruszeni i byli 
bardzo uradowani, że mogli się włączyć do 
wspólnego śpiewania. Zespoły otrzymały 
gorące brawa od publiczności oraz osobi-
ste i pisemne podziękowania od dyrekcji 

domów, a także kwiaty przekazane na ręce 
instruktorów. 
 Po koncertach nawiązały się ser-
deczne rozmowy pomiędzy publiczno-
ścią a członkami zespołów. Miły nastrój 
podtrzymał słodki poczęstunek. Pensjo-
nariusze i dyrekcje prosili o kolejne kon-
certy w ich domach opieki. Raszyńskie 
zespoły z radością spełnią te prośby. 

Izabela Makarska, członek zespołu „Seniorki”

Barwy Jesieni i Edyta Ciechomska na Korotyńskiego Pensjonariusze podczas koncertu

Podziekowania dla zespołow po wystepie na Dickensa

Podziękowania dla zespołów po występie na Korotyńskiego

Rybianie i p. Edyta Ciechomska na Korotyńskiego

Seniorki na Korotyńskiego
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GMINA RASZYN – DZIECI

GMINA OTWARTA NA DZIECI – 
INTEGRACJA W KAŻDEJ SZKOLE
Ustawa Prawo  Oświatowe utrwaliła 
w  procesie kształcenia i  wychowania 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi (SPE) integrację jako podsta-
wową zasadę działania. Na mocy prze-
pisów każda szkoła powinna realizować 
proces edukacji wychowanków poprzez 
pełną integrację ucznia niepełnospraw-
nego z rówieśnikami. Służy temu wyod-
rębnienie w subwencji oświatowej puli 
na realizację kształcenia dzieci z SPE, 
zobligowanie szkół do przyjmowania 
dzieci zgodnie z decyzją rodziców, a także 
zatrudnianie kadry z właściwymi kwali-
fikacjami. W ten sposób każda szkoła 
staje się placówką realizującą nauczanie 
włączające.

ORZECZENIA I OPINIE
Poradnie Psychologiczno-pedagogiczne, 
na pisemny wniosek rodziców/opieku-
nów, wydają dwa rodzaje dokumentów: 
orzeczenia i opinie.
 ORZECZENIA o potrzebie kształce-
nia specjalnego wydawane są uczniom 
z  niepełnosprawnością intelektualną, 
niedowidzącym i słabo widzącym, nie-
słyszącym i słabo słyszącym, z autyzmem, 
z niepełnosprawnością ruchową, z cho-
robami przewlekłymi, z ADHD, z poważ-
nymi zaburzeniami w  komunikowa-
niu się, ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się, niedostosowanymi spo-
łecznie, zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym i uczniom wybitnie zdolnym. 
Dokumenty szczegółowo określają zakres 
działań podejmowanych wobec ucznia.
 OPINIE wydawane są w odniesieniu do 
wniosku o jej wydanie. Opisują mecha-
nizmy wyjaśniające funkcjonowanie 
dziecka w danym zakresie, określają jego 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edu-
kacyjne oraz możliwości psychofizyczne. 
Opinia zawiera wskazania dla nauczycieli 
i rodziców dotyczące pracy z dzieckiem.

REALIZACJA ORZECZEŃ 
I OPINII W SZKOLE
Obecnie, każda placówka edukacyjna, 
bez względu na rodzaj, ma obowią-
zek zapewnić dziecku wsparcie wyni-
kające z zaleceń zawartych w orzecze-
niu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Ostateczna decyzja o  wyborze formy 
kształcenia (oddział masowy, integra-
cyjny, specjalny) należy wyłącznie do 
rodziców, a zalecenia co do formy kształ-
cenia zapisane w  orzeczeniu są tylko 
sugestią. Wybraną przez rodziców formę 
kształcenia zapewnia dziecku jednostka 
samorządu terytorialnego. Dla szkół ogól-
nodostępnych i integracyjnych organem 
prowadzącym jest gmina, natomiast dla 
szkół specjalnych na każdym etapie edu-
kacji oraz dla szkół ponadgimnazjalnych 
– powiat. Za każdym dzieckiem z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego 
idzie do samorządu dodatkowa subwen-
cja oświatowa, która może być przezna-
czona na wydatki związane z edukacją 
specjalną w placówkach, do których cho-
dzą dzieci z orzeczeniami. 

KSZTAŁCENIE DZIECI Z SPE 
W GMINIE RASZYN
Do szkół na terenie Gminy Raszyn uczęsz-
cza 46 uczniów z orzeczeniami o potrze-
bie kształcenia specjalnego oraz 384 
z opiniami. W SP w Raszynie uczy się 27 
dzieci z SPE, w SP w Ładach – 10, a w SP 
w Sękocinie – 9 uczniów. Znacznie więk-
sza jest grupa uczniów z opiniami: w SP 
w Raszynie jest ich 242, w SP w Ładach – 
65, a w SP w Sękocinie – 77.
 W  szkołach zatrudnionych jest 25 
nauczycieli specjalistów, w tym: 6 peda-
gogów, 2 psychologów, 3 logopedów, 

2 terapeutów pedagogicznych, pedagog 
specjalny i 11 nauczycieli wspomagają-
cych. Szkoły zgłaszają brak kilku nauczy-
cieli wspomagających.
 N a u c z yc i e l e  s p e c j a l i ś c i  p rowa -
dzą z  uczniami szereg zajęć, zgodnie 
z  orzeczeniami i  opiniami. Są to zaję-
cia rewalidacyjne, logopedyczne, tera-
pia pedagogiczna, terapia ręki, integra-
cja sensoryczna, biofeetbeck, ćwiczenia 
doskonalące koncentrację uwagi, zaję-
cia korekcyjno-kompensacyjne, socjotera-
peutyczne, trening umiejętności społecz-
nych (TUS), trening zastępowania agresji 
(TZA) oraz, w miarę potrzeb, indywidu-
alne spotkania z psychologiem i peda-
gogiem. Prowadzone są zajęcia wyrów-
nawcze z różnych przedmiotów. Praca 
z uczniami odbywa się głównie na terenie 
szkół. W przypadku SP w Ładach zajęcia 
TUS (Trening Umiejętności Społecznych), 
SI (Integracja Sensoryczna), biofeedbeck 
odbywają się w wyspecjalizowanych pla-
cówkach. Zajęcia są refundowane przez 
szkołę na podstawie rachunków dostar-
czanych przez rodziców. 

KSZTAŁCENIE 
W SZKOŁACH SPECJALNYCH
33 dzieci posiadających orzeczenie 
o  potrzebie kształcenia specjalnego 
uczy się w 14 placówkach poza terenem 
gminy: szkołach specjalnych, szkołach 
z oddziałami integracyjnymi, w specjal-
nym ośrodku szkolno – wychowawczym 
i niepublicznej szkole podstawowej. Z tej 
grupy 13 dzieci dowożonych jest do szkół 
przez rodziców, a 20 przez gminę.

DZIECI CHCIANE W GMINIE RASZYN
Powyższe informacje zadają kłam rozpo-
wszechnianym opiniom, że dzieci z orze-
czeniami są niechciane w naszej gminie. 
Przeczy temu zatrudnianie specjalistów, 
tworzenie bazy materialnej, uwzględnia-
jącej dzieci ze SPE. Szkoły w Sękocinie 
i Ładach mają podjazdy i windy, szkoła 
w  Raszynie – salę SI, a  wszystkie pla-
cówki bogaty zestaw pomocy dydaktycz-
nych. Czy to wystarcza? Z pewnością nie, 
ponieważ lawinowo rośnie liczba dzieci 
z orzeczeniami i opiniami, a wraz z nimi 
potrzeby specjalistycznej edukacji. 

Małgorzata KaiperWyposażenie sali SI, fot. arch. szkoły
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Ferie z Centrum Sportu Raszyn 2019
Centrum Sportu Raszyn, jak co roku, przygotowało liczne atrakcje 
dla dzieci oraz młodzieży, które zimowy odpoczynek, a przynaj-
mniej jego część spędzają w domu. Chcieliśmy zagospodarować 
ich czas, proponując alternatywę dla siedzenia przed ekranem 
telewizora, telefonu lub tabletu. W pierwszym tygodniu ferii 
zimowych młodzi mieszkańcy gminy mogli przyjść do nowej 
hali sportowej, aby pograć w piłkę nożną, siatkową lub koszy-
kówkę. W drugim tygodniu Centrum Sportu Raszyn przygoto-
wało po raz pierwszy atrakcję, cieszącą się dużą popularnością 
– instalacje dmuchane – 2 zjeżdżalnie, kuloskoczki oraz zamek. 

Od godziny 15 do 20 frekwencja była na szczególnie wysoka. Nad 
bezpieczeństwem uczestników oraz swobodnym korzystaniem 
z popularnych „dmuchańców” czuwali pracownicy CSR. 
 Przez cały okres ferii obowiązywały tańsze bilety na pływal-
nię oraz siłownię. Zaledwie 6 zł za godzinę przyciągnęło na nasz 
basen wielu uczniów raszyńskich szkół. Ponadto bezpłatnie 
korzystały z naszych obiektów, a przede wszystkim pływalni 
jednostki oświatowo-wychowawcze z terenu Gminy Raszyn. 
Mieliśmy przyjemność gościć dzieci ze Szkół Podstawowych 
w Raszynie oraz w Ładach, ze „Świetlika” w Rybiu oraz Ogniska 
Wychowawczego w Jaworowej. Szczera radość oraz uśmiech 
na twarzach dzieci stanowił dla nas największą satysfakcję. 

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE O STYCZNIOWYCH TURNIE-
JACH KARATE ORAZ PIŁKI NOŻNEJ…
W okresie poprzedzającym zimową przerwę od nauki odbyły się 
w raszyńskiej hali CSR dwa wydarzenia o doniosłym znaczeniu, 
a mianowicie Dziecięcia Liga Karate 13 stycznia, zaś tydzień póź-
niej turniej piłkarski z udziałem KS Raszyn i UKS Łady. W pierw-
szych zawodach rywalizowało ponad 120 karateków zarówno 
z naszej gminy, jak i Warszawy oraz innych miejscowości stołecz-
nej aglomeracji. Poziom sportowy, jak zwykle był wysoki, co było 
zasługą Jacka i Krzysztofa Chałupków długoletnich instruktorów 
tej sztuki walki, prowadzących zajęcia organizowane przez 
Centrum Sportu Raszyn już ponad 10 lat.

 W turnieju piłkarskim o Puchar Prezesa KS Raszyn wzięło 
udział 14 drużyn. Zespół nr 1 KS Raszyn rocznika 2011/2012 wygrał 
w swojej grupie wszystkie spotkania, zdobywając 16 bramek, nie 
tracąc przy tym żadnej (!). W półfinale uległ Koronie Ostrołęka 
dopiero po konkursie „jedenastek”. W finale pocieszenia KS 
Raszyn nie pozostawił złudzeń Talentowi Warszawa wygrywa-
jąc 2 do 0. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrany został Szy-
mon Zbrzeźniak.     Rafał Ulewicz
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Galeria młodeGo artysty

Luty to w naszych przedszkolach miesiąc zabaw i pląsów. Sale 
gimnastyczne i widowiskowe zamieniają się wówczas w sale balowe, 
wypełnione nie przedszkolakami, ale królewnami, królewiczami, 
pieskami, kotkami, smokami, biedronkami i pszczółkami. Zobaczcie 
Państwo sami.

Przedszkolaczek

KARNAWAŁOWE BALE
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