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MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY,
RASZYŃSKĄ SŁUŻBĄ ZDROWIA

– O CO CHODZI ?

W NUMERZE: Jacek Kaiper: Panie Wójcie, zapadł wyrok sądu przekazujący raszyński ośrodek zdrowia
władzom Warszawy. Dlaczego tak się stało? – str. 2, 3

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY RASZYN

większą ilość lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów, a gdy gmina to zrobiła, okazało się, że operator działa, jak
działał. Bez zmian na lepsze dla pacjentów z Raszyna. To jego zachowanie
uprawdopodobniało najbardziej spiskowe teorie.

J. Kaiper: Panie Wójcie, zapadł wyrok sądu
przekazujący raszyński ośrodek zdrowia
władzom Warszawy. Dlaczego tak się stało?
A. Zaręba: To długa historia. Zaczęła się
od tego, że w 2010 roku mój poprzednik
Janusz Rajkowski, wieloletni wójt, podpisał z Warszawą – właścicielem gruntu
i starego budynku ośrodka zdrowia
w Raszynie, fatalną dla naszych mieszkańców umowę darowizny.
J.K.: Dlaczego fatalną?
A.Z.: Czy czytał Pan akt notarialny?
J.K.: Nie, nie miałem takiej okazji.
A.Z.: Zapis aktu notarialnego mówi,
że Warszawa przekazuje Gminie
Raszyn nieruchomość na cel, którym
jest publiczna ochrona zdrowia w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakład opieki, dla których m.
s.t. Warszawa jest podmiotem tworzącym. Słowo w szczególności zgodnie
z wykładnią językową oznacza, że jest to
podmiot jeden z wielu mogących realizować ten cel. Rozumiejąc to właśnie w ten
sposób, dla podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, ośrodek
zdrowia wynajęty został firmie Judyta.
J.K.: To w jaki sposób zinterpretował ten
zapis sąd w swym wyroku?.
A.Z.: Mówiąc w największym skrócie
w ten sposób, że Warszawa przeniosła
własność ośrodka na Gminę Raszyn
pod warunkiem, że gmina go wyremontuje, rozbuduje i wydzierżawi firmie medycznej należącej do Warszawy.
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J.K.: Co w tym złego?
A.Z.: Panie Reaktorze, to jest tak,
jakby sąsiad podarował panu działkę
pod warunkiem, że wybuduje pan
na niej dom i zastrzegł sobie, że może
w nim mieszkać tylko on, albo jego
ludzie. To była pozorna darowizna.
J.K.: Dlaczego gmina zgodziła się na takie
warunki?
A.Z.: To wynikało z sytuacji. W 2009 obowiązywał inny stan prawny, ponadto nasz
ośrodek zdrowia będący własnością państwową, dziwnym trafem w 2009 roku
dostał się Warszawie, która nie była i nie
jest zobowiązana do leczenia mieszkańców Gminy Raszyn. Operatorem realizującym usługi medyczne był jej zakład
SZPZLO Warszawa Ochota, który zwyczajowo nazywaliśmy ZOZ-em Ochota.
My samorządowcy nie mieliśmy w tej
sprawie nic do powiedzenia. Jaki był tego
powód? Nie wiem nic na pewno, ale przypuszczam, że sprawa mogła mieć drugie
dno. Na przykład prywatyzację źle prowadzonej placówki, oczywiście dla „dobra”
pacjentów.
J.K.: Czy nie przesadza Pan z podejrzeniami?
A.Z.: Warunki leczenia, jakie zaoferował nam, mieszkańcom podwarszawskiej gminy SZPZLO Warszawa Ochota
były fatalne. Jednocześnie warszawski
operator był odporny na wszelkie naciski
i skargi. Jego zachowanie sprawiało wrażenie, że chce, żeby o nim jak najgorzej
mówiono. Najpierw obiecywał, że jeśli
gmina wybuduje nowy ośrodek zdrowia
on poprawi organizację leczenia, zatrudni
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J.K.: Przyjmując tę teorię za dobrą monetę:
daliście się podejść jak dzieci…
A.Z.: Nie, panie redaktorze. Działaliśmy
uczciwie i szczerze mając na celu dobro
mieszkańców. Można sądzić, że to warszawski operator w sposób wyrachowany dążył do niczym nieuzasadnionych korzyści. My nie mieliśmy wyboru.
Po pierwsze dlatego, że troska o zdrowie
mieszkańców należy do zadań własnych
gminy, a budynek ośrodka zdrowia był
rozpadającą się ruderą. Istniała realna
obawa, że SANEPID go zamknie. Po drugie, dlatego, że musieliśmy, na tym etapie działań wierzyć, że operator w nowym
budynku będzie pracować dobrze. Dlatego za 9 mln zł wybudowaliśmy piękny
ośrodek. Wydzierżawiliśmy go SZPZLO
Warszawa Ochota i czekaliśmy na dobre
rezultaty.
J.K.: Ostatecznie zrezygnowaliście z usług
SZPZLO Warszawa Ochota i zatrudniliście
w Centrum Medycznym Raszyn Judytę.
A.Z.: Dopiero po pięciu latach. Musiało
upłynąć jeszcze wiele lat ciągłych skarg
mieszkańców kierowanych do samorządowców, powiem mocniej, awantur
i naszych bezskutecznych interwencji,
zanim Rada Gminy Raszyn podjęła decyzję o nie przedłużaniu umowy najmu
operatorowi z Warszawy. Zwalniając go
Rada Gminy była pod stałym naciskiem
mieszkańców i własnego zdrowego
rozsądku.
J.K: Na co skarżyli się mieszkańcy?
A.Z.: Wiele osób pamięta jeszcze, pan
pewnie też, jak od świtu, w deszcz
czy mróz, czekaliśmy pod ośrodkiem
po numerek, aby zapisać się do lekarza.
Nie zawsze się to udawało, ponieważ
lekarze chodzili na zwolnienia. Nie tylko
zapisy przez Internet, ale zwykłe telefoniczne były niedostępne, bo telefon był,
tylko nikt go nie odbierał. My, chorzy byliśmy zależni od humoru i dobrej woli pań
z recepcji. A szczęśliwcy, którym udało
się zdobyć numerek stali przed gabinetami czy punktem pobrań, bo było mało
krzeseł. Nie chcę przeciągać rozmowy
ponieważ są to sprawy ogólnie znane, ale
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zarówno przez dyrekcję, jak i personel
byliśmy traktowani źle, mówiąc w skrócie odczuwaliśmy, że pogardzano nami.
J.K.: Rada Gminy nie przedłużyła umowy,
ale można było się spodziewać sprawy
sądowej. Czy brał Pan to pod uwagę?
A.Z.: Nie – tak jak wspomniałem zapisy
umowy nie były jednoznaczne, ponadto
mieliśmy nadzieję, że Warszawa uzna
wyższość dobrej opieki nad zdrowiem
mieszkańców Gminy Raszyn nad prawami
własności ośrodka zdrowia, z którego prowadzeniem sobie nie radzi, i do sprawy
nie przystąpi. Gdy zażądała zwrotu darowizny i rozpoczął się proces uważaliśmy, że dobro publiczne to mocny argumenty dla sądu. Ten jednak uznał inaczej.
Nie dyskutujemy z wyrokiem i musimy się
pogodzić z realiami.

J.K.: A jakie one są?
A.Z.: Po pierwsze nie przedłużając
wynajmu wtedy jeszcze naszego ośrodka
zdrowia ZOZ – owi z Warszawy ogłosiliśmy
konkurs na operatora. Zgłosiło się wiele
zakładów, odwiedziliśmy wiele ośrodków
i ostateczne wybraliśmy NZOZ Judyta,
który okazał się tym czego szukaliśmy.
Podniósł on stan służby zdrowia w Raszynie na poziom niedostępny dla Warszawy.
Nasi mieszkańcy szybko do niego przywykli i jestem pewien, że w Gminie Raszyn
nie ma powrotu do praktyk znanych
z SZPZLO Warszawa Ochota.
Po drugie zgodnie z tym, co oświadczył
dr Zbigniew Figat CM Judyta pozostanie
w Gminie Raszyn, czyli firma ta zmieni
tylko lokalizację i nadal w swoim stylu
będzie się opiekować naszym zdrowiem.
Po trzecie, jeśli SZPZLO Warszawa

Ochota pozostanie w Raszynie w nowej
lecznicy, to Warszawa będzie musiała
zwrócić Gminie Raszyn nakłady na jej
budowę, przypomnę: przeszło 9 mln zł.
Pieniądze te można będzie wydać np.:
na budowę ulic, rozbudowę Austerii,
czy na inny wskazany przez Radę Gminy
Raszyn cel.
Po czwarte Gmina Raszyn zyskuje
w Warszawie podatnika podatku od
nieruchomości.
Istnieje jeszcze jedna możliwość, mianowicie taka, że Warszawa sprzeda nam
odzyskaną nieruchomość i wtedy nikt
nam nie będzie wmawiał, kogo mamy
zatrudnić w gminnym ośrodku zdrowia.
J.K: Bardzo dziękuję za rozmowę,
która na pewno wiele wyjaśni naszym
mieszkańcom.

OŚWIADCZENIE DR. ZBIGNIEWA FIGATA, DYREKTORA CM JUDYTA
W związku z informacją o przejęciu przez m.st. Warszawa
budynku Centrum Zdrowia przy
Poniatowskiego 18A, w Raszynie, Zarząd JUDYTY zapewnia
wszystkich pacjentów, że nadal będziemy świadczyć usługi
w gminie Raszyn. Do końca 2019 roku będziemy przy ul. Poniatowskiego 18A. Od 2020 roku, a może jeszcze w tym roku, część
bezpłatnych usług finansowanych przez NFZ będzie realizowana
w lecznicy przy ul. Poniatowskiego 21.
Prowadzimy również rozmowy w sprawie wynajęcia innego
lokalu, który zapewni jeszcze lepszy komfort świadczonych usług

medycznych. Nowa sytuacja będzie wymagała od CM JUDYTA
wiele wysiłku, ale jest bardzo prawdopodobne, że w efekcie
JUDYTA rozszerzy zakres wykonywanych usług. Dotychczasowa umowa ograniczała bowiem nasze możliwości np. w zakresie stomatologii. Będziemy Państwa informować na bieżąco
o sytuacji. Chcemy uciąć wszelkie spekulacje na temat tego czy
CM JUDYTA będzie w gminie Raszyn czy nie. OŚWIADCZAMY
ŻE BĘDZIEMY. Nasi pacjenci mogą czuć się bezpieczni.
Pozdrawiam wszystkich
Zbigniew Figat, prezes CM JUDYTA

MIESZKAŃCY GMINY RASZYN O OŚRDOKU ZDROWIA – forum gazeta.pl
Poniżej prezentujemy fragmenty wypowiedzi mieszkańców gminy Raszyn z lat
2008-2016, na temat ośrodka zdrowia
w Raszynie zamieszczane na forum,
gdzie dyskutowane były różne sprawy
dotyczące gminy.
Zapraszamy do lektury!
2008 ROK
jacek-wisniewski Re: O co chodzi z ośrodkiem zdrowia 03.09.08, 18:43
Z lekarzami jest katastrofa, za to będzie
nowa pani Kierownik. Zgadnijcie państwo
kto to taki. Niektórzy mówią, ze to właśnie
będzie taki „początek reformy” służby zdrowia
w Raszynie. Inni mówią, że to właśnie będzie
taki „koniec reformy” służby zdrowia w Raszynie. Pożyjemy (przynajmniej ci zdrowi ), zobaczymy. Ośrodka nie zamkną. JESZCZE.

2009 ROK
Raszyn w prasie ogólnopolskiej – NEWSWEEK numer 13/2009 z 29.III.2009, autorem jest IGOR T.MIECIK, Tytuł „POCZEKALNIA” „Za kilka minut, po czwartej,
zaczną pojawiać się ludzie. Przed przychodnią przy Szkolnej w Raszynie zrobi
się tłoczno...”
jacek-wisniewski Re: O co chodzi z ośrodkiem zdrowia 30.01.09, 12:09
Na „odcinku” dziecięcym jest nieźle. Z dorosłymi jest gorzej. Nasz ośrodek jest tylko dla
zdrowych i bardzo spokojnych pacjentów.
Trzeba przyjść ok. 5.00 i stanąć pod ośrodkiem w społecznej kolejce do rejestracji. No
nie otwierają ogienka o tej godzinie, ale przyjście później nie daje rezultatu w dziedzinie
„dostępu do lekarza pierwszego kontaktu”(…).

Angiw Re: OŚRODEK ZDROWIA W NEWSWEEEK-u 25.03.09, 13:04
a ja nie rozumiem, że ten ośrodek jeszcze stoi
i tu nie pomogą żadne remonty czy stawianie nowego, ludzi trzeba zmienić po prostu
absurdy można mnożyć, chociażby właśnie
wypisanie recepty – jak mi pani powiedziała,
że „za tydzień będzie” to nie wiedziałam czy się
śmiać czy płakać (recepta potrzebna dla
80-letniej babci, która nie może mieć
przerw w braniu leków) następna sytuacja –
z chorym dzieckiem do przychodni (drugie
malutkie w domu, więc szybko trzeba załatwić sprawę) w wejściu pani raczyła mnie
poinformować, że dziś w poradni dziecięcej NIKT nie przyjmuje kolejna – badania
4 m-cznej córeczki – oczywiście musiałam
zrobić prywatnie, bo nawet nie dostałam się
w tej OGROMNEJ kolejce do punktu pobrań,
żeby nieszczęsną próbkę zostawić
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OPINIE MIESZKAŃCÓW

Grocholica Re: OŚRODEK ZDROWIA
W NEWSWEEEK‑u 26.03.09, 10:53
(…) Lekarze z zasady są na zwolnieniu(…)
Bo tak jest zawsze – przynajmniej 2 lekarzy na zwolnieniu. Można by na stałe tablicę
wywiesić: „w tym tygodniu na zwolnieniu są:
i tylko takie karteczki z odpowiednim nazwiskiem wkładać”
pacjent_osrodka 24.08.10, 16:06
Idą wybory i powraca jak bumerang sprawa
Ośrodka Zdrowia w Raszynie, choć tak
naprawdę na miano Ośrodka Zdrowia on nie
zasługuje. (…) Jak wszystkim zainteresowanym tematem wiadomo, podstawową sprawą
jest kwestia własności działki, na której nowy
ośrodek ma powstać. Wiemy już, że Warszawa
chce przekazać nam ten grunt w darowiźnie,
lecz jak zauważył pan Wiśniewski pojawiły
się schody przy przygotowaniu aktu notarialnego. (…) Jak myślicie, czy po wyborach
sprawa ruszy z kopyta i czy znajdą się na ten
cel pieniądze, czy może starczy jak do tej pory
tylko „na mydło” do mydlenia oczu wyborcom? Załóżmy, że wszystko się uda i powstanie
nowy piękny ośrodek ze szczelnymi oknami,
sprawnymi instalacjami oraz ogromną ilością
czystych gabinetów, a może nawet z wyposażeniem godnym XXI wieku. Czy coś się zmieni
dla pacjentów? Otóż obawiam się, że nie, jeśli
nie zmienimy ekipy, która tam popracowuje
(to nie błąd nie „pracuje” lecz „popracowuje”
). (…) Stawiam więc tezę, że bez zmiany
części ekipy (części – bo pracują tam również
osoby kompetentne) nic nie pomoże rozbudowa, przebudowa, odnowienie(…)
2011 ROK
maw01 Re: Nowy ośrodek zdrowia 22.11.11,
10:28
Najważniejsza jest zmiana operatora. Dopóki
zarządzał tu będzie ZOZ Ochota, nic się nie
zmieni. Oni traktują nasz ośrodek jak kulę
u nogi i zło konieczne.
2012 ROK
maw01 26.06.12, 11:18
Budynek, jak wiadomo, mamy gotowy. (…)
To tyle pomyślnych wieści. Teraz należałoby się
zastanowić, kto tam będzie pracował. Czy wiecie Państwo, że większość personelu, włącznie
z lekarzami jest niezadowolona z konieczności przeniesienia się do nowego budynku. Część
z nich rozważa odejście z pracy, a niektórzy już
zrezygnowali. Jak tak dalej pójdzie, trzeba
będzie zmienić nazwę na „Samoobsługowe
Centrum Medyczne Raszyn” lub „Centrum
Medyczne Widmo”. Już od kilku dni nie przyjmuje żaden pediatra. Dziś do południa nie ma
4

ani jednego internisty. A po południu będzie
przyjmował jeden. Na korytarzu tłum wściekłych ludzi, panie w recepcji rozkładają ręce.
Czy ktoś zrobi wreszcie z tym porządek?!!!
Panie Wójcie, jeśli zagląda Pan na strony tego
forum, proszę wziąć pod uwagę następującą
sugestię: zamiast publikować w Kurierze
Raszyńskim wątpliwej wartości wywiady
z dyrektorem SZPZLO Ochota, w których
mami on pacjentów pustymi obietnicami,
wypowiedzieć temu nieudacznikowi umowę
najmu i wydzierżawić ośrodek innemu operatorowi, który będzie tu prawdziwym gospodarzem. Dlaczego wywalać kilka milionów zł
z budżetu Gminy w błoto? Po co te 21 laptopów, 7 komputerów, 21 drukarek, że o 35 telefonach już nie wspomnę? Dla dwóch lekarzy na krzyż, z których na zmianę jeden jest
na zwolnieniu, a drugi na urlopie. (…) Niech
budynek zajmie oferent, który zapewni najbardziej kompleksową opiekę medyczną
dla mieszkańców, a przy okazji zapłaci odpowiedni czynsz, a nie symboliczne 100 zł
rocznie jak SZPZLO Ochota. Ja niestety już
straciłem wiarę, że cokolwiek może się zmienić w naszym ośrodku, jeśli nie zmieni się
zarządzający.
trakt_grocholicki Re: Ośrodek zdrowia
13.11.12, 09:42
W naszym ośrodku zdrowia, żeby było normalnie to nie potrzebne było rozbudowanie, wystarczyłoby cały personel wymienić,
(…). Na dole Panie jak muchy w smole się
ruszają. Wprowadzić zapisy komputerowo,
każdy na swoją godzinę, bez przychodzenia
na 5 rano, żeby numerek dostać .Jak masz
farta i uda Ci się to i tak 3 godziny czekania
na korytarzu,(…). Dlaczego ośrodek zdrowia w Michałowicach, tyle mniejszy i tak
sprytnie, dobrze prosperuje. Dzwonię dzisiaj
na jutro 12.15 idę i co najwyżej czekam 10 min.
Czy u nas musi być takie w ośrodku zacofanie? Pobranie krwi też jak nie przyjdziesz
na 7 rano to zapomnij o badaniach, odliczą
20 osób i wypad pacjencie. W Michałowicach
cały dzień.
Stiwenek Re: Ośrodek zdrowia 29.11.12,
11:34
Krótko! Od kilkunastu lat nic się nie zmieniło!
Naburmuszone panie z recepcji aut! Pediatrzy
również! Ośrodek wymaga zmiany całego
personelu!
2013 ROK
jacek-wisniewski Re: Debata w sprawie
ośrodka zdrowia 20.09.13, 07:03
(…) Dlatego czekam, tak jak czeka ponad
10 000 mieszkańców Gminy Raszyn,
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na naprawienie przez ciebie i radnych, którzy
poparli wniosek złożony przez Wójta dotyczący uchwały o przedłużeniu umowy dzierżawy, tego błędu. Sprawa z przedłużeniem
umowy na prowadzenie ośrodka zdrowia jest
bardzo dziwna. Wójt i samorząd są w sytuacji kiedy jest 100% pewność, że gdyby ogłosili konkurs to przynajmniej 1 oferta zostanie
złożona. ZOZ – u Ochota. Bo mają deklaracje
10000 ludzi, lekarzy i całą infrastrukturę niezbędną do leczenia w Gminie Raszyn. A gdyby
inna firma zdecydowała się na złożenie oferty,
to żeby wygrać musiałaby dać tę ofertę lepszą.
Jednak oferta czy ZOZ 0 u z Ochoty, czy innej
firmy, musiałyby spełniać oczekiwania samorządu określone warunkami konkursu. Proste. Jak ktoś nie wie jak to się robi zachęcam
do uzyskania informacji w Gminie Lesznowola. Tam i konkursy i konkurencja w opiece
lekarskiej jest normą. W innych gminach
też. Ba nawet w Warszawie, gdzie działa
ZOZ Ochota. To tylko my, Gmina Raszyn,
mamy służbę zdrowia i zasady lecznictwa
jak za komuny, albo jeszcze jak za „Króla
Ćwieczka”(…).
2014 ROK
starix62 Re: opieka medyczna w Raszynie?
06.12.14, 11:16
w zeszłym roku na pewno tak. Można było
wybrać nowego operatora, niestety wójt jak
i jego radni zdecydowali inaczej. (niektórzy radni lobbowali za tym, żeby wszystko
zostało po staremu) Niczym nie ryzykowali,
bo w naszym ośrodku zdrowia, gorzej już być
nie może ! Ciekawi mnie, co wyjdzie z obietnic
wójta, odnośnie lekarzy specjalistów.
g.o.s.i.a.1 Re: opieka medyczna w Raszynie?23.10.14, 11:28
kolejne wybory w naszej Gminie, ośrodek
(zdrowia ?) zmienił się tylko zewnętrznie,
kolejni moi znajomi przepisują się do innych
przychodni. Proste pytanie: dlaczego w Centrum Zdrowia w Raszynie nie można dostać się
do lekarza ?
2016 ROK
Jwojtas Re: Do którego ośrodka zdrowia
w Raszynie się zapisać 11.09.16, 08:24
Akurat ostatnio musiałem skorzystać
z porady. Zapisałem się internetowo. Karta
była wyjęta itd. I chyba wizyta była tego
samego dnia. Kardiolog – po 3 tygodniach.
Badania podstawowe – bez problemu i czekania. Z wynikami do lekarza – wizyta tego
samego dnia. A na Pruszkowskiej? Podobno
tak jak kiedyś w Raszynie. Czyli trzeba rano
do kolejki do zapisu.

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.

Panie Wójcie, jaka, pańskim zdaniem, powinna być nasza gmina?
Łukasz M. (nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, charakter każdej gminy wynika,
przede wszystkim, z jej położenia. Od tego zależy kto w niej mieszka
i kto chciałby się w niej osiedlić. Nasza gmina jest w tym szczęśliwym położeniu, że graniczy z Warszawą – największym i najważniejszym miastem w Polsce. Jednocześnie jest miejscem pełnym
zieleni i spokoju, szczególnie od czasu, kiedy główne i bardzo uciążliwe szlaki komunikacyjne zostały przeniesione na obrzeża. Mamy
łatwy dostęp do drogi na Kraków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań,
ale te trasy dziś nie przebiegają, jak jeszcze niedawno, przez środek
Raszyna. To duży komfort.
Gmina Raszyn jest klasycznym przedmieściem Warszawy. Funkcjonalnie powiązanym, ale odrębnym administracyjnie. Jeszcze
niedawno byliśmy „sypialnią” stolicy, ponieważ większość swoich
spraw załatwialiśmy w mieście. Praca, nauka, zakupy, usługi, kultura,
opieka medyczna – to były te sfery naszego życia, których nie mogliśmy realizować u nas. Decyzję o starcie na fotel wójta, po latach
oglądania, jako radny, działań władzy, podjąłem z gotową wizją kierunków rozwoju gminy. Najkrócej mówiąc, chciałem, żeby jak największa ilość mieszkańców Gminy Raszyn mogła tu, na miejscu, bez
wyjeżdżania do Warszawy, realizować swoje potrzeby i ambicje.
Na początku moje działania skupiły się na podstawowych usługach dla jak największej ilości mieszkańców: ochronie zdrowia,
budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągów oraz edukacji. Powstały
Centrum Zdrowia Raszyn, kanalizacja sanitarna w każdej wsi, nowoczesne szkoły i przedszkola; inwestycje, dzięki którym nasi mieszkańcy mają bezproblemowy dostęp do lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w przedszkolach i szkołach są miejsca dla wszystkich
zgłoszonych dzieci. W ciągu ostatnich kilku lat udało mi się pójść
dalej: mamy w gminie Centrum Kultury i Centrum Sportu. Dzięki tym
instytucjom, które aktywnie działają od rana do wieczora przez niemal wszystkie dni tygodnia, nasi mieszkańcy mogą rozwijać swoje
zainteresowania. Bogata oferta dostosowana jest do wszystkich
grup wiekowych. Powiem więcej, tendencja się odwróciła – dziś
to do nas przyjeżdżają warszawiacy i mieszkańcy okolicznych gmin,
bo u nas jest lepiej i taniej.
Decyzja sądu o zwrocie budynku Centrum Medycznego jest
dla nas kłopotem, ponieważ odbiera ona nam bezpośredni wpływ
na poziom opieki medycznej w gminie. Mam jednak nadzieję,
że to co dotychczas wypracowaliśmy dalej będzie prawidłowo
funkcjonować. Zmieni się miejsce, ale dostęp do lekarzy powinien
pozostać na poprzednim, a może nawet lepszym poziomie.

Co dalej? Z inwestycji pozostały nam dwa przedszkola – w Falentach i w Sękocinie. Pomimo, że wybudowaliśmy ponad 100 dróg
i chodników jest to ciągle mało w stosunku do potrzeb, ponieważ
w miarę zabudowy gminy powstaje wiele nowych ulic. Wybudowaliśmy przeszło 7 km ścieżek rowerowych, ale mam świadomość,
że potrzebne jest ich znacznie więcej. Rozpoczęliśmy tworzenie
gminnej sieci autobusowej, jesteśmy na początku drogi. Dla sprawnej komunikacji konieczne jest, żeby na jej trasach było więcej autobusów, a być może więcej linii.
Warto jeszcze powiedzieć o jednym, najważniejszym uwarunkowaniu, determinującym planowanie i wszystkie działania.
Nasi mieszkańcy, właściciele większości gruntów, zadecydowali,
że w Gminie Raszyn będzie dominowała zabudowa jednorodzinna
na dużych działkach. Wyraźnie pokazuje to studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania. Rozwój takiej zabudowy trwa znacznie dłużej, ale w efekcie tworzy miejscowości o charakterze rezydencjonalnym, pełne zagospodarowanych ogrodów.
Czy to lepsze niż osiedla mieszkaniowe? Docelowo, na pewno
nasze tereny będą droższe i bardziej luksusowe. Ale na ostateczny
efekt musimy jeszcze dość długo poczekać.
Panie Wójcie, mój sąsiad wynajmuje pokoje w domu robotnikom.
Ciągle wchodzą i wychodzą, jest ich naprawdę dużo. Jestem
pewien, że płaci za śmieci tylko od swojej rodziny, czyli trzech osób.
Czy można w tym coś zrobić? Roman L. (nazwisko znane redakcji)
Andrzej Zaręba: Szanowny Panie, to poważny problem. Gmina
ma obowiązek odbierać wszystkie wystawione odpady. Mieszkańcy
mają obowiązek płacić za wszystkie osoby zamieszkujące w nieruchomości. I bardzo wiele osób tak robi. Są też tacy, jak Pański
sąsiad, którzy działają nieuczciwie.
Zdajmy sobie sprawę, że nic nie jest bezpłatne. Jeśli oni
nie płacą za odbiór swoich śmieci, a gmina je odbiera, bo tak musi,
to za tego nieuczciwego mieszkańca płacą pozostali. To, choć nie
tylko, jest przyczyną wzrostu cen za odbiór odpadów. Moim zdaniem takie sytuacje powinny być zgłaszane do urzędu gminy, nie ma
tu miejsca na fałszywą sąsiedzką solidarność. Akceptowanie cwaniactwa jednych odbywa się kosztem drugich, uczciwie płacących
swoje należności.
Ze swojej strony zapewniam, że urząd gminy poprzez firmę
odbierającą nasze śmieci, sprawdza czy ilość odpadów z danej nieruchomości jest zgodna z ilością zgłoszonych osób. Porównujemy,
to właśnie z ilością zużytej wody. W przyszłym roku będzie to robił
jeszcze ostrzej.
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NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

GMINA A ODBIÓR ODPADÓW
Sześć lat temu wszystkie gminy w Polsce stały się odpowiedzialne za odbiór śmiecie od swoich mieszkańców. Podstawowym celem
ustawy potocznie nazywanej „ustawą śmieciową” było zlikwidowanie dzikich wysypisk, zjawiska wyrzucania śmieci do rowów i wprowadzenie powszechnego systemu segregowania odpadów. Zgodnie z ustawą, opłaty za odbiór odpadów mogły być liczone według
kilku kryteriów, do wyboru:
•• Od osoby w gospodarstwie domowym
•• Od ilości zużywanej wody, z założeniem, że 1 osoba zużywa 3 m3 miesięcznie
•• Od powierzchni nieruchomości
•• Za gospodarstwo domowe – stawka ryczałtowa.
Gminy najczęściej wybierały kryterium pierwsze. My również, po konsultacjach z mieszkańcami, wybraliśmy taką metodę. Umowa,
którą zawarła Gmina Raszyn w 2013 roku, kończy się w grudniu. Zapraszam do zapoznania się z informacją od Wójta Gminy Raszyn
na temat nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych. 							
Jacek Kaiper

NOWE STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
W grudniu bieżącego roku kończy się, zawarta cztery lata temu, umowa z firmą odbierającą odpady od mieszkańców naszej gminy.
Opiewała ona na kwotę 2.643.840,00 zł rocznie, co pozwoliło nam na utrzymanie ceny z 2013 roku – 9 zł od osoby za odpady segregowane i 13 zł za niesegregowane.
W czerwcu tego roku rozpisaliśmy pierwszy przetarg w celu wyłonienia firmy odbierającej odpady od stycznia 2020 roku. Nie
zgłosił się żaden kontrahent. W drugim wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę ponad 17 mln zł za rok. Do��������������������������
trzec��������������������
iego przetargu przystąpiły dwie firmy – P.U. Hetman z ofertą 10.990.000,00 zł/rok brutto i MZO Pruszków z ofertą 9.148.123,63 zł/rok brutto. Przetarg
wygrała firma MZO.
W tym samym postępowaniu szukaliśmy wykonawcy udostępniającego i obsługującego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
(PSZOK). W tym przypadku najlepszą ofertę złożył P.U. Hetman z ceną 288 000 zł za rok, niewiele wyższą od poprzedniej wynoszącej 284 472,00 zł/rok.
W związku z tak radykalną podwyżką ceny byłem zmuszony zaproponować wyższe stawki za odbiór śmieci. Przedstawiłem
radnym do dyskusji i ewentualnego przegłosowania następujące stawki: 27,50 zł od osoby deklarującej segregację i 63,10 zł przy
braku segregacji. Niektórzy radni sugerują rozliczenie ceny za odbiór odpadów w zależności od ilości zużytej wody lub powierzchni
użytkowej budynku. Osobiście rekomenduję dotychczasowe rozliczenie od osoby. Jednak ostateczną decyzję podejmą radni.
Dla naszych Mieszkańców oznacza to wzrost kosztów. Stawka przy segregacji rośnie o ponad 200%. Niestety, sprawa wzrostu
opłat za odpady dotyczy wszystkich samorządów. Szczególnie dotkliwe jest to na Mazowszu. Właściwie wszystkie miasta i gminy,
które w ciągu ostatniego roku rozpisały przetargi na odbiór odpadów, borykają się z podobnymi stawkami, które w przeliczeniu
na osobę przekraczają zwykle 30 zł. W ostatnim czasie kolejne samorządy w okolicy Warszawy wprowadzały następujące stawki za
odpady segregowane: Góra Kalwaria – 33,86 zł – maksymalna dozwolona prawem stawka «od osoby», Konstancin Jeziorna – 31 zł,
Izabelin – 29 zł, Józefów – 31,50 zł, Marki – 32 zł, Otwock – 31,50 zł, Łomianki – 33,80 zł, Lesznowola – 11,85 zł za m3 wody – maksymalna dozwolona prawem stawka „od wody”, co przy średnim zużyciu wody na mieszkańca w wysokości ok 3 m3 na osobę/miesiąc
oznacza około 36 zł.
Jak widać, nasza gmina nie jest wyjątkiem i nie jesteśmy traktowani przez odbiorców odpadów inaczej niż inne gminy. Najczęstszym pytaniem o stawki za odbiór odpadów jest to, czy gmina z budżetu będzie dopłacać do odbioru odpadów. Podejmujemy
wszystkie starania, by zaproponowana stawka umożliwiła zbilansowanie wpływów i kosztów.
Podczas obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przeprowadzona została dyskusja nad stawkami
opłat oraz metodami ich poboru. W jej trakcie omówiliśmy też planowane ulgi, które mają odciążyć najbardziej potrzebujących.
Radni zdecydowali o rekomendowaniu Radzie Gminy przydzielenia 50% ulgi mieszkańcom korzystającym z uprawnień na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Jednak ostateczne decyzje w tej materii podejmie Rada Gminy Raszyn podczas najbliższej sesji.
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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EKOLOGIA – CZYSTE POWIERTZE

Smogobus i dron – nowe narzędzia kontrolowania jakości powietrza
Ponadto zakupiono drona, wyposażonego w możliwości badania niżej wymienionych związków:
•• CO – tlenek węgla,
•• SO2 – dwutlenek siarki,
•• NO2 – dwutlenek azotu,
•• H2S – siarkowodór, PM2,5 / PM10 – pyły

Smogobus. © arch. UGR

Gmina Raszyn prowadzi coraz skuteczniejsze działania mające zwalczać
proceder spalania odpadów. Ostatnio,
w ramach zadania pn. „Zakup mobilnego
laboratorium z analizatorem pyłu oraz
drona badającego skład dymu z kominów dla potrzeb Gminy Raszyn”, dofinansowanego z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony
Powietrza MAZOWSZE 2019”, zostały
zakupione urządzenia mające wesprzeć
i zintensyfikować walkę o czyste powietrze na terenie naszej gminy.
DRON I MOBILNE LABORATORIUM
Mobilne laboratorium z analizatorem
pyłu to zestaw monitora pyłu zawieszonego w powietrzu wraz z walizkowym
zestawem do pomiarów środowiskowych
(PM 10, PM 2,5, PM 1), umożliwiający
monitoring jakości powietrza w wybranym punkcie gminy, a także przenośny
detektor wielogazowy, z funkcją odczytu
4 gazów: siarkowodoru (H 2S), tlenku
azotu (NO), tlenku węgla (CO), lotnych
związków organicznych (PID), mający na
celu ułatwienie kontroli dymów z komina,
które budzą podejrzenie.

Dron i podręczne laboratorium. © arch. UGR

Dron wyposażony jest również w kamerę
rejestrującą jego pracę oraz urządzenia
umożliwiające przekazywanie w trybie
on-line do obsługi naziemnej danych
z wykonanych pomiarów.
W chwili obecnej trwa szkolenie pracowników UG Raszyn w celu uzyskania
niezbędnych uprawnień do wykonywania lotów dronem, które na terenie Gminy
Raszyn objęte są szczególnymi restrykcjami ze względu na bliskość lotniska
Fryderyka Chopina.
Mobilne laboratorium będzie umieszczone w samochodzie - smogobusie, który

Odpalamy dron. © arch. UGR

wkrótce pojawi się na ulicach Gminy
Raszyn.
ELIMINOWANIE SPALANIA
ODPADÓW W PIECACH
Gmina Raszyn realizując zadanie własne
z zakresu ochrony środowiska prowadzi
szeroko zakrojone działania z zakresu
zwalczania procederu spalania odpadów.
Dotychczasowe działania przyniosły
rezultaty m.in. w postaci kilkunastu wyroków skazujących na karę grzywny osoby
spalające odpady w paleniskach. Prowadzone w oparciu o sprzęt i zasób kadrowy
podmiotu zewnętrznego są mało efektywne, ponieważ każdorazowo wymagają

skoordynowania działań gminy Raszyn
i podmiotu działającego na zlecenie.
Posiadanie własnego sprzętu umożliwiającego prowadzenie pomiarów zanieczyszczeń znacząco zwiększy efektywność
działań gminy w tym zakresie. Smogobus
będzie pojawiać się na ulicach w różnych
godzinach.
Ponadto sprzęt ten umożliwi również
łatwiejsze „odsianie” błędnych zgłoszeń.
Możliwe będzie, bez wejścia na teren
posesji, wykluczenie podejrzenia spalania odpadów, co znacząco podniesie
efektywność działań, w szczególności
gdy zgłoszenie dotyczy większej liczby
posesji zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie.
Dzięki temu możliwa będzie wstępna
weryfikacja nieruchomości, na teren których mają wkroczyć pracownicy Urzędu
Gminy Raszyn.
Ponadto specjalistyczny pojazd służący
do walki z procederem zanieczyszczania
powietrza będzie pozytywnie oddziaływał na mieszkańców gminy. Jego pojawienie się na ulicach, dla mieszkańców
przestrzegających prawa w zakresie
paliwa używanego do palenia w kotłowniach, będzie stanowiło dowód prowadzenia przez gminę Raszyn aktywnych
działań w celu poprawy jakości powietrza.
Dla osób nielegalnie spalających odpady
pojawienie się specjalistycznego sprzętu
będzie stanowiło ostrzeżenie oraz silny
argument za porzuceniem nielegalnych
działań.
Szymon Salach,
inspektor OŚGK/ZO Urzędu Gminy Raszyn

Projekt pn. „Zakup mobilnego laboratorium z analizatorem pyłu oraz drona badającego skład dymu
z kominów dla potrzeb Gminy Raszyn” dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”
MIWOP 2019.

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.
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USUWANIE AZBESTU
Gmina Raszyn pozyskała kolejne
środki na „USUWANIE I UTYLIZACJĘ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY RASZYN –
II ETAP” w ramach Programu „ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ZIEMI” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. To drugi podobny
wniosek Gminy Raszyn w bieżącym roku.
Zachęcamy mieszkańców do skorzystania
z dofinansowania, które jest udzielane
przez gminę.
Aby z niego skorzystać należy złożyć
stosowne dokumenty, które dostępne są

w siedzibie Urzędu (pok. nr 15 kancelaria)
jak i na stronie internetowej www.raszyn.
pl w zakładce informator - jak załatwić
sprawę – ochrona środowiska i gospodarka komunalna – ochrona środowiska.
Załączniki i dokumenty niezbędne
do złożenia wniosku prze osoby fizyczne
w Urzędzie Gminy:
•• Wniosek o dofinansowanie usunięcia
wyrobów zawierających azbest,
•• O świadczenie o posiadaniu tytułu
prawnego do obiektu budowlanego oraz zgodności prac budowlanych z przepisami prawa,
a) W przypadku obiektów budowlanych, do których tytuł prawny
posiada kilka osób należy dołąc z yć z g o d ę w s p ó ł w ł a d a j ą c yc h
b) W przypadku obiektów budowlanych w rodzinnych ogrodach działkowych – potwierdzenie zarządu ogrodu
działkowego, że wnioskodawca jest
użytkownikiem działki i położonej na
niej altany

PALENIE LIŚCI JAK I GAŁĘZI
NA DZIAŁKACH JEST ZABRONIONE
Jesienne porządki w ogródkach rozpoczęły się na dobre. I jak co roku pojawia się problem zagospodarowania odpadów zielonych. Odpady zielone to
odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz targowisk, z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów.
PRZYPOMINAMY!!! NIE WOLNO ICH PALIĆ!!!
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Na terenie Gminy Raszyn wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów,
w tym odpadów zielonych. W związku z czym spalanie odpadów zielonych
w ogniskach jest niedopuszczalne.
JAK SIĘ POZBYĆ ODPADÓW ZIELONYCH?
Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają trzy możliwości pozbycia się
tego typu odpadów:
1. kompostowanie na własnej działce,
2.	wystawianie w systemowych (niebieskich, a od 2020 r. w brązowych) workach zgodnie z harmonogramem odbioru,
3. oddanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PAMIĘTAJ!
Osoba, która spala odpady zielone zarówno w przydomowym ogródku lub
na działce może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.
Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Raszyn
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•• I nformacja o wyrobach zawierających
azbest, których wykorzystanie zostało
zakończone.
•• dokument potwierdzający tożsamość
W roku 2019 odbiór i utylizację wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
Raszyn będzie wykonywać, wyłoniona
w drodze zapytania ofertowego firma
HUBERT WIECZOREK „HUBERT” z siedzibą w Górze Puławskiej przy ul. Powiśle 29, 24-100 Puławy.
Więcej informacji w tej sprawie można
uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty Banasiak pod nr tel.
22 701-79-12 w godzinach pracy urzędu.
Referat Ochrony Środowiska UG Raszyn

UWAGA CZAD!

DZIEŃ DOBRY RASZYN

DOFINANSOWANIE
NOWEJ MULTIMEDIALNEJ
PRACOWNI JĘZYKOWEJ
W SP RASZYN
24 października br. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa
o dofinansowanie na utworzenie nowej
multimedialnej pracowni językowej
w Szkole Podstawowej w Raszynie,
z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i Językowych”. Realizacja całości zadania
wyceniona została na 70.000 zł, z czego
dofinansowanie wyniesie 70% czyli
48.500 zł.
Realizacja tego zadania to wartościowe wsparcie dla Szkoły Podstawowej
w Raszynie. Zostaną zakupione nowoczesne panele wraz z oprogramowaniem
oraz niezbędny sprzęt audio i informatyczny. Całe przedsięwzięcie pozwoli na
powstanie w Szkole w Raszynie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych.
Zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne
będą służyć dzieciom i młodzieży klas
IV-VIII.
www.raszyn.pl

Przed Urzędem Marszłkowskim. © J. Kaiper

doposażenie strefy sportowej oraz
małej infrastruktury. Nowy plac zabaw
w ogródku jordanowskim wraz z pływalnią, stadionem im. K. Jedynka oraz nową
halą sportową zamknie całość obiektów
podległych pod Centrum Sportu Raszyn,
tworząc w razem wspaniały kompleks
sportowy. Wiem, że na nowy plac zabaw
czekają z niecierpliwością najmłodsi
Raszyniacy. Z serdecznym pozdrowieniem dla wszystkich Mieszkańców Gminy
Raszyn, Andrzej Zaręba.

SEMINARIUM
ANTYDOPINGOWE
W Centrum Sportu Raszyn w listopadzie
odbyło się Międzynarodowe Seminarium Antydopingowe EWF przed Turniejem Visegrad Four Cup. Uczestnikami byli
sportowcy z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Prelegent to Dyrektor Generalny
Polskiej Agencji Antydopingowej Michał
Rynkowski. To kolejna forma aktywności
raszyńskiego Centrum Sportu.

W trakcie prelekcji. © arch. CSR

ZDZISŁAW SIPIERA
POSŁEM NA SEJM RP
Wybory Parlamentarne 2019 były dla
naszego regionu szczególne. W Sejmie
będziemy mieć swojego reprezentanta.
Zdzisław Sipiera wieloletni samorządowiec, radny powiatu pruszkowskiego
wszystkich dotychczasowych kadencji,
były burmistrz, były starosta, Wojewoda
Mazowiecki ostatniej kadencji, został
wybrany Posłem na Sejm RP. Wczorajsze spotkanie potwierdziło dotychczasowe zapewnienia Zdzisława Sipiery, że
w Sejmie szczególny nacisk położy na
sprawy Powiatu Pruszkowskiego, także
Raszyna. Panu Wojewodzie dziękujemy
za dotychczasową współpracę, a już
z Posłem liczymy na dalszą kontynuację
tej owocnej współpracy.
Andrzej Zaręba

OBCHODY ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI
W POWIECIE
PRUSZKOWSKIM
11 listopada, w samo południe, wraz
z Radnym Gminy Raszyn Krzysztofem
Będkowskim, miałem wielki zaszczyt
uczestniczyć, i co najważniejsze reprezentować Mieszkańców Gminy Raszyn,
w uroczystościach powiatowych związanych z dniem 11 listopada. W ramach projektu „NiepodległaPL” nastąpiło wspólne
odśpiewanie hymnu państwowego oraz
złożenie kwiatów przy pomniku upamiętniającym Stulecie Odzyskania Niepodległości. W uroczystościach powiatowych udział wzięli władze organizacji
kombatanckich, Wójtowie i Burmistrzowie gmin, Prezydent Miasta Pruszków,
Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz
mieszkańcy naszego z powiatu.
Andrzej Zaręba

NOWY OGRÓDEK
JORDANOWSKI
PRZY BASENIE
Dziś w Centrum Sportu Raszyn podpisaliśmy umowę na kolejną inwestycję w Gminie Raszyn. To nowy zmodernizowany plac zabaw w ogródku
jordanowskim tuż za pływalnią. Zagospodarowanie terenu ogródka jordanowskiego obejmie nową strefę zabawową,

Poseł Z. Sipiera i Wojt A. Zaręba. © arch. GR

Wójt Andrzej Zaręba i radny Krzysztof Będkowski
w Pruszkowie. © arch. GR
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JANKI: ULICE GODEBSKIEGO I PONIATOWSKIEGO
Trwają ostatnie prace na ulicach Poniatowskiego i Godebskiego w Jankach. Ulica Godebskiego od strony Leszczynowej jest teraz zamknięta ponieważ trwa przyłączanie jej do gminnej sieci kanalizacyjnej i korygowane są drobne
błędy w usytuowaniu spowalniaczy. Ulica Poniatowskiego już w całości posiada nawierzchnię ścieralną, a obecnie
porządkowane są pobocza.

Poniatowskiego utwardzanie poboczy

Poniatowskiego nowy asfalt

Podłączanie do kanalizacji Godebskiego

NOWY PLAC ZABAW W JANKACH
Przy ulicy Falenckiej w Jankach powstał nowy plac zabaw. Zadanie zostało zrealizowane
za 75.000 zł jako projekt pn. „Budowa nowej strefy wypoczynku w Gminie Raszyn”, dofinansowany w 1/3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy aktywności (OSA) EDYCJA 2019. Pozostałe koszty pokryto z budżetu Gminy Raszyn: 1/3 ze środków własnych
i 1/3 środków przeznaczonych na Fundusz Sołecki.
Plac został wyposażony w urządzenia siłowni plenerowej: urządzenie fitness rower +
biegacz, urządzenie fitness rider + wioślarz, urządzenie fitness wyciąg górny + prasa
nożna oraz urządzenie fitness twister + wahadło. W bieżącym roku plac został uporządkowany, ogrodzony, postawiono ławki parkowe, stolik, moduł do gry dla dzieci.
Pojawiła się też zieleń 18 krzewów.

REDUTA RASZYŃSKA WRACA DO KRAJOBRAZU RASZYNA

Podniesiona flaga na Raszyńskiej
Reducie. Fot. A. Pluta
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Dzięki staraniom Gminy Raszyn oraz dofinansowaniu z Funduszu Promocji Kultury i programów
opieki nad miejscami pamięci, grobami i cmentarzami wojennymi w kraju, teren Reduty Raszyńskiej, placu boju i okopów pamiętających czasy Bitwy pod Raszynem i cmentarz poległych, jest
odrestaurowany. Zrekonstruowany kopiec, nasypany niegdyś na rozkaz dowódcy Józefa Księcia
Poniatowskiego, nosi dziś na swoim szczycie maszt na biało-czerwoną flagę. Otoczona obmurowaniem mogiła stanowi miejsce do składania wieńców i zniczy. Opis historii wydarzeń, jakie miały
miejsce na terenie Reduty, znajduje się na tablicach informacyjnych, a ustawione przy wysypanych żwirem alejkach, ławki i kosze czynią z terenu miejsce spacerów i zadumy. Ostatnią część inwestycji przeprowadziła raszyńska firma OGRODY ZABAW Andrzej Dębiec za kwotę 116 000 PLN.
Restauracja Reduty raszyńskiej to kolejny dowód szacunku,
jaki władze gminy Raszyn przykładają do miejsc upamiętniających historię naszych ziem. Już nigdy nie dojdzie do sytuacji z lat
80-tych, kiedy to na miejscu mogił postawiono, u zbiegu Al. Krakowskiej i Szkolnej szeregowe budynki.
11 listopada 2019 roku Reduta Raszyńska ostatecznie odzyskała
swa pozycję stając się miejscem obchodów 101 rocznicy odzyskania
prze Polskę niepodległości. Biało czerwona flaga powiewająca na
Figurka Matki Boskiej na Reducie
maszcie ostatecznie wskazuje na rangę tego miejsca.
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AUSTERIA – RAPORT Z PLACU BUDOWY

Austeria ruiny oficyn z lewej strony. © J. Kaiper

Teren wokół Austerii jest coraz bardziej uporządkowany. W części ogrodowej widać
już zarysy trawników i klombów. Ze stajni i warsztatów zdjęto resztki dachów, które
groziły zawaleniem uniemożliwiając ekspertom ze strony wojewódzkiego konserwatora zabytków dokonanie oceny konstrukcyjnej obiektów. Teraz widać, że kramy były
przebudowywane wielokrotnie. Ekipa dokonująca rekonstrukcji wyszczególniła pięć
rodzajów cegieł z różnych okresów. Najstarsze z nich noszą na sobie ślady palców, a najnowsze napisy obecnie działających cegielni. Tam, gdzie kramy przylegały do budynku
Austerii, po usunięciu dachu pozostał na ścianie budynku jego niewytynkowany zarys.
Tynkarze uzupełniają tu brakujący fragment elewacji. Wewnątrz na schodach zakładane są barierki, na zewnątrz inne bariery oczekują założenia na balkonach.
W salach zainstalowano oświetlenie. Ample rozsiewają z sufitów równomierny
blask, w nim można ocenić staranność wykonania wnętrz. Białe stylowe drzwi oddzielają sale pomiędzy sobą. Trzeba je teraz specjalnie otwierać żeby zrobić zdjęcie na przestrzał. Na piętrze układany jest wielkowymiarowy parkiet. Dębowa jodełka kładziona
ze wschodu na zachód, pokryje całą kondygnację równomiernym wzorem. W łazienkach brakuje jeszcze umywalek, ale tylko patrzeć jak zostaną zainstalowane, nawet
lustra wiszą już na swoich miejscach.

Układanie parkietu cd. © J. Kaiper

ULICE WARYŃSKIEGO – ZACISZE
O tę inwestycję od lat zabiegali samorządowcy gminni. Tak
w lipcu tego roku mówiła o tym radna Ewa Surmacz: „Głównym mankamentem mieszkania na Grocholicach jest złe skomunikowanie tej części gminy z Raszynem po zachodniej stronie Alei
Krakowskiej. Szkodzi to zarówno mieszkańcom jak i firmom.
Oczywiście można tam się dostać siecią wąskich uliczek, jest to
Nowe i stare Zacisze.
jednak uciążliwe zarówno dla właścicieli domów jak i kierowców
zmierzających do Grocholic. My samorządowcy od dawna staraliśmy się zmienić tę sytuację. Dobijałam się o to ja, Basia Hejczyk, Basia Turek oraz sołtysi Andrzej
Szeląg i Basia Rusnak, jednak z różnych przyczyn było to dotąd niemożliwe. Na początku ostatniej
kadencji musieliśmy ustąpić, jak większość radnych na rzecz budowy szkoły w Ładach, Przedszkola
na Poniatowskiego, Hali Sportowej, czy Austerii. Mieliśmy świadomość, że jeśli teraz tych obiektów
nie wybudujemy, to następna szansa pojawi się nieprędko. Ostatecznie jednak pod koniec tej kadencji wywalczyliśmy swoje i pod wpływem naszych argumentów Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na
budowę odcinka ulicy Zacisze stanowiącego oczekiwane połączenie.”
Zacisze nad Kanałem Opaczewskim.
Do zakończenia budowy nowego odcinka ulicy Zacisze łączącego starą jej część z ulicą
Waryńskiego pozostało niewiele czasu, wszystko jednak wskazuje, że z końcem listopada br. nowy fragment ulicy
Zacisze połączy Grocholice z Raszynem.
W czasie, gdy trwała już budowa nowego traktu, Gmina Raszyn wystąpiła o dofinansowanie, z funduszu dróg
samorządowych, budowy drugiej części ulicy Zacisze. Otrzymała je, wobec czego w listopadzie został rozstrzygnięty
przetarg na jej przebudowę. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma INVEST AG Sp. z o. o. z Warszawy, deklarując
wykonanie inwestycji za kwotę 1 406 709,87 zł brutto. ETAP I zostanie wykonany do 12 grudnia 2019 r., a II etap do
11 września 2020 r.

ROZBUDOWA UL. ZŁOTE ŁANY WE WSI DAWIDY NA TERENIE
GMINY RASZYN
Pod koniec października 2019 r wyłoniono wykonawcę rozbudowy ul. Złote Łany w Dawidach. To firma FAL-BRUK Sp. z o.o. Sp.k.
z ul. Sarabandy w Warszawie. Do 30 maja 2020 roku firma wybuduje ulicę za kwotę 2 068 860,00 zł. Przypominamy, że gmina
uzyskała na budowę ulicy ponad 1 mln 370 tys. zł zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
Strony „INWESTYCJE” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Obchody 101 rocznicy Święta Niepodległości
w Gminie Raszyn
do innych, ważnych kart polskiej historii. Wspominano powody utraty wolności, kolejne powstania, sytuację Polaków
pod zaborami, ale też to, co się później,
po 11 listopada 1918 roku w Polsce działo.
Świętowanie odzyskania przez Polskę
niepodległości to nie jest święto jednego
czasu, ale potężna dawka historii kraju.

Wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, okolicznościowe akademie, koncerty pieśni patriotycznych, rozmowy
o Polsce, podniesienie flagi państwowej
na Reducie Raszyńskiej, a w kulminacyjnym momencie, wieczorem 11 listopada
wspaniałe widowisko „Droga do wolności” – tak nasza gmina świętowała
101 rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Program słowno-muzyczny w SP w Ładach.

O święcie pamiętano w przedszkolach i szkołach, których wychowankowie w piątek 8 listopada, o symbolicznej
godzinie 11.11 włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Hymn dla Niepodległej” śpiewając 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
W każdej placówce oświatowej odbyły
się uroczyste akademie, podczas których
dzieci i młodzież pokazywały, że znają
historię tego czasu i czują się bardzo z nią
związane. Podczas świętowania odzyskania niepodległości odwoływano się

Święto Niepodległości w Przedszkolu pod Topolą.
© arch. przedszk
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Poczty sztandarowe uświetniły Mszę Święta.
© A. Pluta

Uroczystośc na Reducie Raszyńskiej. © A. Pluta

NA RASZYŃSKIEJ REDUCIE
Oficjalne obchody władz samorządowych
rozpoczęły się 11 listopada o godz. 17.00,
podniesieniem flagi państwowej i odśpiewaniem hymnu narodowego na Raszyńskiej Reducie, która po latach zapomnienia wraca do świadomości mieszkańców
tej ziemi. Pamiętająca Bitwę pod Raszynem i wiele kolejnych potyczek – przez
całe lata, szczególnie po zabudowaniu
jej części prywatnymi domami, była

Składanie wieńców na Reducie raszyńskiej. © A. Pluta

zapomniana. Jej historię przypominała
tylko figura Matki Boskiej Niepokalanie
Poczętej, którą w 19 rocznicę raszyńskiej
bitwy postawił ówczesny proboszcz parafii w Raszynie.
Dziś jest to zupełnie inne miejsce.
Dzięki staraniom gminy i dotacji od konserwatora zabytków, figura, poddana
starannym zabiegom renowacyjnym,
odzyskała dawną świetność, a na terenie
wokół niej, obsianym trawą poprzecinaną
ścieżkami, postawiono ławki i tablice
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upamiętniające historyczne wydarzenia.
Na najwyższym wzgórzu stanął maszt
z flagą narodową. To świetne miejsce do
upamiętniania różnych wydarzeń związanych z historią Gminy Raszyn.
Po podniesieniu na maszt biało czerwonej flagi i odśpiewaniu hymnu narodowego delegacje gminnego samorządu
złożyły kwiaty przy pomniku poległych.
Rangę uroczystości podniosła honorowa
asysta Wojska Polskiego oraz grupy
Strzelców Rzeczpospolitej.
MSZA ŚWIĘTA I WIDOWISKO
„DROGA DO WOLNOŚCI”
Następnym punktem, obchodów była
Msza św. dziękczynna celebrowana z okazji Święta Niepodległości, podczas której
ks. Stanisław Kicman wygłosił poruszające kazanie wzbogacone przejmującymi
wierszami, których autorką była miedzy
innymi Monika Kicman, matka księdza
Po mszy raszyński kościół stał się miejscem wspaniałego spektaklu „Droga
do Wolności”, który odwołując się symbolicznie do najważniejszych, dobrych
i złych wydarzeń z naszej historii,

Msza Świeta dziękczynna. © A. Pluta

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

przypomniał nam drogę jaką Polska szła
wolność tracąc i jaką drogą ja odzyskała.
W przedstawieniu wystąpiło około 150
mieszkańców naszej gminy, począwszy
od przedszkolaków, poprzez dzieci i młodzież, dorosłych, na seniorach kończąc.
Spektakl, przygotowany przez Centrum
Kultury Raszyn, reżyserowała Krystyna
Smolicha. Taką naukę historii z pewnością
wielu z nas, a szczególnie młode pokolenie, dobrze zapamięta. Relacja fotograficzna ze spektaklu znajduje się na str. 20.

Początek widowiska Droga do Wolności. © J. Kaiper

Małgorzata Kaiper

„KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY…” – WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
WIDZIANA OCZAMI PRZEDSZKOLAKÓW

Flaga biało czerwona na wietrze tańczy, niosą ją polskie dzieci.

Obchodzona 11 listopada 101. Rocznica
Odzyskania Niepodległości stanowi okazję aby zastanowić się nad znaczeniem
takich pojęć jak ojczyzna, patriotyzm,
duma narodowa. Te pięknie brzmiące
słowa nie powinny być puste – powinny
przede wszystkim oznaczać wartości,
które są istotne dla nas wszystkich.
Jako dorośli stajemy przed wielkim
wyzwaniem, gdyż wiemy, jak ważne jest
wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu. Musimy pamiętać, że patriotą nie
jest się tylko podczas wielkich zagrożeń,
ale jest się nim także na co dzień - wtedy,
gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy
pamięta się o ważnych wydarzeniach i ich
rocznicach. Dla małych dzieci patriotyzm
to miłość do własnej rodziny, miejscowości i kraju w którym się mieszka, szacunek
do osób starszych, dóbr kultury i przyrody, to odpowiedzialność, to rzetelność
postępowania i uczciwość. To wreszcie
duma z piękna i bogactwa naszej miejscowości i całego kraju.

My, nauczyciele raszyńskiego Przedszkola „Wyspa Skarbów” jesteśmy przekonani, że wiek przedszkolny to właściwy
czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. Dlatego,
już w ubiegłym roku przystąpiliśmy do
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, nad
którym patronat honorowy objął Wójt
Gminy Raszyn, Pan Andrzej Zaręba.
Celem projektu jest zapoznanie najmłodszych z historią państwa polskiego,

Odśpiewnie hymnu w ramach akcji Szkoła do hymnu
8 listopada na raszyńskim rynku.

jego symbolami, tradycjami, zwyczajami,
obrzędami i tańcami ludowymi – tym
wszystkim co wpływa na poczucie radości i dumy z bycia Polakiem.
Dziś możemy się cieszyć z efektów
naszych działań. Jesteśmy dumni z tego,
że nasi mali podopieczni potrafią zatańczyć zarówno poloneza, jak i krakowiaka,
z godnością śpiewają cały hymn Polski i pieśni patriotyczne, znają i szanują
symbole narodowe, celebrują polskie
tradycje i zwyczaje, odwiedzają miejsca
ważne, związane z naszą historią i kulturą, z pomocą opiekunów pieką chleb
i pierniczki, w różnorodnych działaniach
plastycznych oddają piękno naszego
kraju. Są to namacalne przykłady budowania u dzieci świadomości, że należą
do wspólnoty ludzi zamieszkujących
ten szczególny skrawek Ziemi zwany
OJCZYZNĄ.
Nie wstydźmy się naszych uczuć do
Polski. Uczmy dzieci miłości do Ojczyzny.
Wpajajmy im wartości, które sprawią,
że wyrosną na dobrych i mądrych ludzi.
Ewa Gac, Dyrektor Przedszkola Nr 3
„Wyspa Skarbów” w Raszynie

Piękna nasza Polska cała.
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WIEŚCI ZE SZKOŁY W SĘKOCINIE

20 Festiwal Pieśni o Ojczyźnie w SP
im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie

Pani dyrektor podczas uroczystego rozpoczęcia 20
festiwalu Pieśni o Ojczyźnie. Fot. arch. szk

Klasa 1 w wykonaniu utworu Pierwsza Kadrowa.
Fot. rch. szk.

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia, na
stałe wpisały się w kalendarz szkolnych
uroczystości. W naszej szkole Festiwal
Pieśni o Ojczyźnie odbył się już 20 raz.

W przedsięwzięciu wzięli udział wszyscy
uczniowie naszej szkoły. Dzieci z pomocą
nauczycieli przygotowały podniosłą
i wzruszającą uroczystość, podczas której wybrzmiały piękne polskie pieśni
mówiące o tym, czym dla każdego z nas
jest ojczyzna, piosenki mówiące o pięknie naszego kraju, a także przypominające jego burzliwą historię i walkę Polaków o odzyskanie upragnionej wolności.
Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne,
takie jak: „Szara Piechota” czy „Płynie
Wisła płynie”, „Pierwsza Kadrowa”, „Przybyli ułani pod okienko”.
Cała społeczność naszej szkoły przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji: „Szkoła
do hymnu”, by wspólnie z milionami
uczniów w całej Polsce, a także poza
jej granicami, punktualnie 8 listopada
o 11.11 odśpiewać 4 zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”.
Przedsięwzięcie to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyło ponad
5 milionów uczniów z blisko 24 tysięcy
szkół w kraju i za granicą. Święto Odzyskania Niepodległości to ważny i szczególny dzień, a przede wszystkim okazja,
aby wszyscy uczniowie, a także ich rodzice

i nauczyciele mogli stworzyć piękną,
patriotyczną wspólnotę i wyrazić swoją
dumę z bycia Polakami.
Beata Jeromin,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 3 wraz z panią dyrektor panią Magdaleną
Karpiniak. Fot. arch. szk.

Klasa 6 podczas wykonania pieśni o Ojczyźnie.
Fot. rch. szk.

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Potockiego w SĘKOCINIE
w MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Grupowe z ministrem Spraw Zagranicznych
J. Czaputowiczem

16 listopada obchodzimy Dzień Służby
Zagranicznej. Święto ustanowiono na
pamiątkę wysłania przez Marszałka
Józefa Piłsudskiego pierwszej oficjalnej depeszy zagranicznej informującej
o powstaniu w 1918 roku NIEPODLEGŁEGO PAŃSTWA POLSKIEGO.
Podczas wizyty naszych uczniów
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
14

dzieci poznały historię polskiej Służby
Zagranicznej oraz codzienną praktykę dyplomatyczną. Zwiedzili budynki
i pomieszczenia Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, w tym gabinet ministra,
salę im. Jerzego Giedroycia oraz Centrum
Prasowe. Duże zainteresowanie wzbudził protokół dyplomatyczny, czyli reguły
i normy postępowania, a także zachowania dyplomaty obowiązujące w kontaktach z przedstawicielami innych państw.
Pracownicy MSZ chętnie opowiadali
o działalności Instytutów Polskich i ambasad w zakresie promocji współczesnej
Polski, polskiej kultury i historii.
Uczniowie oglądali wystawy poświęcone członkostwu Polski w NATO (20 lat)
i Unii Europejskiej (15 lat). Zobaczyli także
dokumenty akcesyjne potwierdzające
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Warsztaty artystyczne

przystąpienie Polski do UE i NATO. To była
bardzo interesująca wycieczka. Uczniowie
dowiedzieli się, czym jest dyplomacja,
poznali kulisy pracy MSZ. Zabawy i warsztaty artystyczne w przystępny sposób
ukazały kulturę krajów, z którymi współpracują dyplomaci RP.
Regina Suwała opiekun Szkolnego Koła
Krajoznawczo Turystycznego

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Świetlica w Święto Niepodległości
9 listopada w Świetlicy Środowiskowej
Świetlik w Rybiu odbył się koncert z okazji 101 rocznicy Święta Niepodległości.
Na scenie w sali widowiskowej Świetlika
wystąpiła trójka znakomitych artystów:
Joanna Błażej-Łukasik – fortepian, Paweł

Łukasik – altówka i Rafał Kuźma – baryton, z koncertem „Pieśni legionowe i perły
polskich salonów”.
Utwory znanych polskich kompozytorów, a wśród nich St. Moniuszki,
F. Chopina, F. Karpińskiego przeplatane

wierszami i wypowiedziami, publiczność nagradzała zasłużonymi brawami.
Na zakończenie, po kilku znanych pieśniach legionowych, wspólnie zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego.
Małgorzata Kaiper

Nowe programy dla dzieci ze Świetlicy w Rybiu
teatralnego, który po zakończeniu programu dzieci zaprezentują swoim rodzicom i dziadkom.
Kolejne zajęcia to gimnastyka korekcyjna, sfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,

a prowadzona przez p. Roberta Gańskiego. To świetna inicjatywa, ponieważ
nasze dzieci wciąż mają za mało ruchu,
a długotrwałe siedzenie powoduje szereg
wad postawy. Te zajęcia to dobra inwestycja w zdrowie naszych dzieci.
Małgorzata Kaiper

Integracja w Popowie. Fot. M. Nagrodzka

W tym roku szkolnym wychowankowie naszej Świetlicy, korzystają z dwóch
nowych ofert. Pierwsza z nich to KUŹNIA KREATYWNOŚCI, w ramach której
w każdy poniedziałek od września do
grudnia 2019 roku specjaliści prowadzą
zajęcia teatralne, taneczne i profilaktyczne. Dzieci uczestniczą też w trzech
imprezach: Imprezie Integracyjnej, która
odbyła się w Popowie, wyjeździe do
Klockowni i teatru Rampa, a na koniec
w Spotkaniu z Mikołajem. Efektem spotkań będzie też przygotowanie spektaklu

Gimnastyka korekcyjna. Tym razem na boisku.
Fot. M. Kaiper
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WYDARZENIA

XXXV rocznica powstania Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin
Abstynenckich Klub ARKA oraz XXI Forum Abstynenckie w Gminie Raszyn

W dniu 26 października 2019r. Raszyńskie
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
klub ARKA obchodziło jubileusz XXXV
rocznicy powstania połączone z XXI
Forum Abstynenckim w Gminie Raszyn.
Uczestnicy jubileuszu tradycyjnie
już spotkali się w Szkole Podstawowej
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie.
Obecne były samorządowe władze naszej
Gminy na czele z Wójtem Andrzejem
Zarębą, przewodniczącym Rady Gminy
Dariuszem Marcinkowskim, wicewójtem
Michałem Kucharskim oraz innymi zaproszonymi gośćmi. Obecna była bardzo
liczna reprezentacja środowiska abstynenckiego z terenu całej Polski. Mogliśmy
zaprezentować nasze dokonania przed
przedstawicielami kilkudziesięciu stowarzyszeń abstynenckich. Nie zabrakło

również życzliwych i współpracujących
przy realizacji różnych projektów kierowników gminnych placówek: Katarzyny
Klimaszewskiej z Centrum Sportu Raszyn
i Małgorzaty Kaiper ze Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu.
W programie imprezy znalazła część
oficjalna, która wypełniona została
podziękowaniami, wyrazami uznania, deklaracjami wsparcia oraz dalszej
współpracy, a także owacyjnie przyjęta
przez wszystkich gości część artystyczna.
Na początek odbył się premierowy
pokaz teledysku do utworu pt. „Powstań”.
Twórcami tego projektu byli Robert
Grzeszczak, Grzegorz Dytrych oraz członkowie stowarzyszenia ARKA.
W tym roku fantastycznie zaprezentował się chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Poniatowskiego
w Ładach pod opieką pani Elżbiety Borsuk. Uczestnicy jubileuszu nagrodzili
występ uczniów owacyjnymi brawami
i wywołali do bisów.
Na scenie swoje artystyczne umiejętności zaprezentowała również młodzież ze Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu. Wystąpiły zespoły „Fuzjon”
oraz „2314”. Wysoki poziom, doskonała
zabawa, wielkie zaangażowanie…to
wszystko pozostawili w naszych sercach
pełni radości i pogody ducha młodzi artyści ćwiczący na co dzień pod kierunkiem
instruktora Roberta Grzeszczaka.
Na XXXV rocznicy powstania stowarzyszenia nie mogło zabraknąć wątku
historycznego. Terapeuta uzależnień,

człowiek który od początku powstania
jest związany z Arką pan Tadeusz Mieczkowski, przedstawił wszystkim zebranym
cudownie opowiedzianą historię powstania Stowarzyszenia Arka oraz całego
ruchu abstynenckiego na Mazowszu.
Wyróżnione zostały również osoby,
członkowie raszyńskiej Arki, które na
swojej drodze trzeźwości osiągnęły
„magiczny” okres jednego roku bez alkoholu. Były gratulacje, łzy wzruszenia,
deklaracje wsparcia na przyszłość.
Po zakończeniu wszystkich części oficjalnych na gości czekał już jubileuszowy
tort oraz doskonale zaopatrzony bufet
pełen domowych potraw i wypieków. Jak
co roku abstynencką zabawę taneczną do
późnych godzin nocnych prowadził zespół
„Szansa” z Płocka.
Składamy serdeczne podziękowania
dla dyrekcji Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz dla sponsorów: „Eko- Raszyn”,
„Editt Kosmetics” z Falent oraz „Auto-Wik”
z Rybia.
Marzena Mroczek Prezes Raszyńskiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

Wszyscy spiewają Powstań. For. arch. klubu

Jesień w Przedszkolu w Sękocinie
Przedszkole w Sękocinie to niewielka, ale
„ wyjątkowa” placówka na terenie gminy
Raszyn. Naszym atutem jest niewątpliwie duży ogród, a w nim nie tylko plac
zabaw, ale również własny lasek i ogródek, w którym przedszkolaki hodują
krzewy porzeczek, agrestu, jeżyn, malin

16

oraz kwiaty, dynie i wiele innych sezonowych warzyw. Dzieci mają możliwość
prowadzenia obserwacji przyrodniczych
poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą
przez cztery pory roku, gdzie każda z nich
ma swój niewymowny urok.
Do naszego przedszkola i ogrodu zawitała jesień. W holu pojawiły się ozdoby
związane z jesienią, a na tablicach prace
dzieci przedstawiające jesienne drzewa,
kwiaty, owoce i warzywa. Dzieci wraz ze
swoimi Paniami rozmawiają o darach
jesieni. W salach pojawiły się jesienne
kąciki przyrodnicze, a w nich niezliczone
dary jesieni pochodzące z przedszkolnego
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ogrodu: kasztany, żołędzie, owoce,
warzywa , liście, mchy, wrzosy a nawet
grzyby. Aby przyjrzeć się jesieni z bliska
dzieci do obserwacji wykorzystują lupy,
wychodzą na spacery, obserwują przyrodę, zachowania zwierząt i to, co zmienia się w krajobrazie. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w pracach porządkowych
w ogrodzie. Pomagają w jesiennych zbiorach warzyw i owoców, grabieniu liści,
co jednocześnie jest dla nich wspaniałą
zabawą. Przedszkolaki z Sękocina bardzo
lubią złotą polską jesień.
Anna Kaczorowska, Anna Tomaszewska,
nauczycielki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Z dumą ogłaszamy, że w listopadzie br.
swoją działalność w bibliotece rozpoczął
Dyskusyjny Klub Książki! W spotkaniu
organizacyjnym wzięło udział 10 osób,
wspólnie zadecydowaliśmy, że będziemy
się spotykać w pierwsze piątki miesiąca
o 18:00. Naszą pierwszą lekturą będzie
„Krivoklat” Jacka Dehnela. Jeśli ktoś chce
do nas dołączyć 6 grudnia, zapraszamy
do wcześniejszego kontaktu z koordynatorką Klubu, Dagną Mach (22 720 03 81).
Co to jest Dyskusyjny Klub Książki? Grupa
osób, które spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Dla kogo? Dla osób,
które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki
literackie. Ważne: uczestnicy nie muszą
prowadzić poważnych dyskusji ani znać
się na literaturze.

KURSY KOMPUTEROWE
44+: TRWA NABÓR
NA NOWY CYKL
Trwa nabór chętnych w wieku 44+
na kursy komputerowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Raszynie. Nowy cykl
zajęć rusza już w połowie lutego 2020!
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.
Każdy kurs trwa 12 godzin zegarowych
(8 spotkań po 1,5 godz.). Jedna osoba
może wziąć udział w jednym kursie.
Kursy będą prowadzone w dwóch modułach: podstawowa obsługa komputera

dla osób, które do tej pory nie miały
kontaktu z komputerem lub był to kontakt niewielki (korzystanie z klawiatury
i myszki, podstawowa praca z edytorami
tekstu, instalowanie/kasowanie programów komputerowych, wyszukiwanie informacji w Internecie, korzystanie
z poczty elektronicznej itp.) oraz kursy
tematyczne (do wyboru jeden z poniższych tematów): podstawy pracy z programami biurowymi pakietu MS Office
(Word, Excel), podstawy tworzenia prostej
grafiki komputerowej (PhotoFiltre, narzędzia online), cyfrowe wsparcie wejścia na
rynek pracy (wyszukiwanie ofert w serwisach ogłoszeniowych, przygotowanie
cv i listu motywacyjnego, przygotowanie
się do rozmowy kwalifikacyjnej itp.), podstawy obsługi smartfona/tabletu (tylko
system Android) (instalowanie i odinstalowanie aplikacji, robienie zdjęć, kalendarz itp.) W pierwszej kolejności uruchomimy kurs, na który zapisze się najwięcej
osób. Podczas zajęć poruszymy też kwestie związane z e-usługami publicznymi.
Zajęcia poprowadzi mgr inż. Jolanta Dec,
inżynier informatyk, grafik komputerowy,
doświadczony edukator osób dorosłych
i młodzieży, Latarnik Polski Cyfrowej.
Uczestnicy będą korzystać z bibliotecznych laptopów, możliwa jest też praca na
własnym sprzęcie. Gwarantujemy małe
grupy (max. 8 osób) i miłą atmosferę.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie
jej pocztą elektroniczną lub przyniesienie do biblioteki głównej (ul. Poniatowskiego 20). Wydrukowane karty zgłoszeniowe można dostać u nas na miejscu

lub pobrać na www.bibliotekaraszyn.pl.
Osoby zakwalifikowane na kursy zostaną
o tym powiadomione telefonicznie.

GRUDNIOWY KIERMASZ
KSIĄŻKI UŻYWANEJ
Jak co roku, przedświątecznie, urządzamy
w holu biblioteki wielki kiermasz książki
używanej. Tym razem kiermasz będzie
trwał od 2 do 13 grudnia, ze względu na
wyjątkowo dużą ilość książek. Na oznaczonych stołach pojawią się bardzo atrakcyjne tytuły literatury pięknej dla dorosłych i dzieci, a także pozycje typowo
popularno-naukowe. Będzie w czym
wybierać! Dochód z akcji przeznaczamy
na cele statutowe biblioteki, w szczególności na zakup książek z rynku wtórnego
(niedostępnych już w księgarniach). Limit
książek na osobę kupującą wynosi 5 szt.
Zapraszamy!
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CENTRUM SPORTU RASZYN

SPORTOWA GMINA 2019

Ogólnopolskie wyróżnienie trafia do Raszyna

„Gmina Raszyn zasługuje na najwyższe wyróżnienia, szczególnie
w obszarze sportu i rekreacji”

Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

nie tylko lokalnym, ale również powiatowym, regionalnym czy
ogólnopolskim. Wśród laureatów wyróżnienia znajdują się
zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy, małe gminy wiejskie, które
program rozwoju infrastruktury sportowej połączony z promocją
sportu i rekreacji realizują na skalę swoich możliwości i potrzeb.
W programie Sportowej Polski wzięło udział 991 uczestników
tj. miast, gmin i powiatów. Z pośród nich wyróżnienie Sportowa
Gmina otrzymało 17 uczestników: Kraków, Lipinki, Cedry Wielkie, Piaski, Małkinia Górna, Pasłęk, Kobierzyce, Puck, Kórnik, Swarzędz, Aleksandrów Łódzki, Nowy Dwór Mazowiecki, Świdnica,
Będzin, Tarczyn, Lesznowola i Raszyn.
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Katarzyna Klimaszewska już
na początku roku 2019 zgłosiła naszą Gminę Raszyn do konkursu,
by następnie przez wiele miesięcy przesyłanymi sprawozdaniami
oraz potwierdzoną aktywną sportową działalnością Centrum
Sportu Raszyn, udowodnić Kapitule, że to właśnie Raszyn zasłu				Jacek Kaiper
guje na to wyróżnienie.

Tegoroczna Gala Sportu odbyła się 14 listopada podczas uroczystej Gali Sportowa Polska 2019 „XX lat Budownictwa Sportowego i Rekreacyjnego w Polsce”. W jej trakcie poznaliśmy laureatów konkursu w następujących kategoriach: Budowniczy
Polskiego Sportu, Sportowa Gmina, Pasjonat Sportowej Polski,
Sportowy Obiekt Roku, Inwestor na Medal. Sportowa Gala odbyła
się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.
Wśród gości honorowych było wiele znaczących osób i wybitnych
sportowców, przedstawicieli urzędów marszałkowskich i instytucji działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w całej Polsce. Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów
sportowych z programem rozwoju i promocji sportu i rekreacji
w swoim regionie, wśród lokalnej społeczności. Laureaci Wyróżnienia „Sportowa Gmina” to samorządy, które w wybudowanych
przez siebie obiektach zapewniają mieszkańcom jak najszerszą
ofertę sportowo-rekreacyjną. Organizują imprezy o charakterze

Turniej Wyszehradzki pierwszy raz organizowany
w Polsce, w Gminie Raszyn!
Reprezentacja Polski w składzie: MONIKA
SZYMANEK, WERONIKA WOLAS, WERONIKA ZIELIŃSKA, PATRYK BĘBEN, KACPER BADZIĄGOWSKI i PAWEŁ SZMEJA
po raz pierwszy z Drużynowym Pucharem
Grupy Wyszehradzkiej! W piątym turnieju,
a organizowanym pierwszy raz w Polsce –
w Centrum Sportu Raszyn – biało-czerwonym nagrody wręczał i gratulował m.in.
wiceprezydent Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów (IWF) Petr Krol.
18

Międzynarodowa inauguracja sportowego wydarzenia w podnoszeniu ciężarów w Centrum Sportu Raszyn wypadła – to zdanie gości – bardzo okazale.
Nasi goście z Czech, Słowacji i Węgier
wyjechali z Raszyna bardzo zadowoleni.
Wiele komplementów w naszą stronę
skierował gość specjalny zawodów –
wiceprezydent IWF, szef czeskiej federacji Petr Krol, który do Raszyna przyjechał
prawie prosto ze stolicy Peru - Limy, gdzie
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reprezentował IWF na kwalifikacyjnych
zawodach olimpijskich Ameryki Południowej. – Fantastyczny obiekt! Świetnie
zorganizowane zawody, fajna atmosfera,
na wysokim poziomie sportowym rywalizacja. Rozmawiałem z prezesem Jędrą –
w Raszynie możecie śmiało organizować
mistrzostwa Europy, a nawet wystąpić
o organizację mistrzostw świata juniorów
w roku 2020!. Bo ta impreza jest do „wzięcia”... na już! Egipt i Kair wypadły z gry,

CENTRUM SPORTU RASZYN

a zawody muszą mieć gospodarza i odbyć
się do końca marca! Jeśli polska federacja wyrazi chęć organizacji turnieju, będę
wielkim orędownikiem zawodów w Polsce, w Raszynie – powiedział jeden z pięciu wiceprezydentów IWF.
Czterogodzinne zawody miały swoje
tempo i klimat. Biało-czerwoni spisali
się dzielnie, wygrali zawody drużynowe,
gdzie liczyły się wyniki kobiet i mężczyzn. Żeńska część ekipy biła w Raszynie rekordy Polski - Monika Szymanek
(LKS Dobryszyce) wygrała zdecydowanie
w gronie juniorek, zostając także najlepszą sztangistą w punktacji Sinclaira zawodów VISEGRAD FOUR CUP. Rekordy biła
też Weronika Zielińska (AZS AWF Biała
Podlaska). Trzeba pochwalić i podziękować za start i trzeciej – Weronice Wolas
(WKS Śląsk Wrocław). Swoje dołożyli
panowie i już po pierwszych zaliczanych
podejściach w rwaniu było wiadomo,

że Puchar VISEGRAD FOUR CUP zostanie w Polsce. Patryk Bęben (CLKS Mazovia Ciechanów) – najlepszy zawodnik
turnieju w punktacji Sinclaira, Paweł
Szmeja (MKS Narew Pułtusk) i Kacper
Badziągowski razem z koleżankami uzyskali w klasyfikacji drużynowej 1707,6 pkt,
i z niemal o 100 pkt. wyprzedzili drugich – Węgrów – 1600,8 pkt. oraz Czechy
1540,9 i Słowację 1540,2.
Turniej VISEGRAD FOUR CUP odbył
się w Polsce po raz pierwszy. Szczególne
podziękowania kierujemy na ręce pani
Katarzyny Klimaszewskiej, dyrektor Centrum Sportu Raszyn i wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zaręby. Wielką i świetną pracę
wykonał w ostatnich dniach trener w ciężarowym klubie KS Raszyn Sławomir
Ruszczyk.
– Serdecznie gratuluję i wyrażam szacunek dla pani dyrektor Klimaszewskiej
(bardzo zaangażowana w organizację,

energiczna, pozytywna i pracowita osoba)
i dla pana wójta Zaręby oraz firmom, które
wsparły te zawody. To wielka przyjemność,
słuchać i odbierać słowa uznania. Gratuluję
naszym serdecznym partnerom z Czech, Słowacji i Węgier, że zjawili się u nas w Polsce
w mocnych składach. Mam nadzieję, że trzydzieści godzin pobytu nieopodal stolicy Polski
zostaną pozytywnie zapamiętane. Dziękuję!
– powiedział prezes PZPC Mariusz Jędra.
Jeśli dodamy do tego zorganizowane
dzień wcześniej Seminarium Antydopingowe pod egidą federacji europejskiej,
znakomicie poprowadzone przez dyrektora Polskiej Agencji Antydopingowej
POLADA Michała Rynkowskiego – wychodzi, że Raszyn przez kilkadziesiąt godzin
był w centrum europejskich ciężarów.
Marek Kaczmarczyk, Rzecznik Prasowy Polski
Związek Podnoszenia Ciężarów

XIX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Michała Szczepana
o Puchar Wójta Gminy Raszyn

Podczas walki. © arch. CSR

W Centrum Sportu Raszyn 9.11.2019
roku odbył się XIX Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Michała Szczepana
o Puchar Wójta Gminy Raszyn. W Turnieju wzięło udział 54 zawodników w różnych kategoriach wagowych. Mieliśmy
zaszczyt gościć kluby sportowe z Ukrainy

(7 zawodników), Anglii (6 zawodników)
oraz z Polski. Klub Sportowy Raszyn
reprezentowali Piotr Figurski, Bartosz
Suchecki, Konrad Nowakowski, Radosław
Rudiuk i Kacper Niewiadomski. W walce
wieczoru zmierzyli się Kacper Niewiadomski KS Raszyn vs Mohamed Bilal
z Anglii. Po bardzo ekscytującej walce,
w której przeciwnik z Anglii był liczony
dwukrotnie, sędziowie jednogłośnie przyznali zwycięstwo naszemu pięściarzowi.
Na Turnieju zagościły następujące kluby:
Legionowska Akademia Walki, Unia Hajnówka, KS Knockout Bielany, Red Gloves
Warszawa, Starogard Gdański, Żoliborska Szkoła Boksu, Ukraina, Champion
Wołomin, Shark Łódź , Anglia, Gladiator

Warszawa, BKS Radomiak Radom,
KB Legia Warszawa, Boks Garda Marki,
Akademia Walki Warszawa. Sponsorzy:
Elgrom Falenty Park Hotel, Cuk Raszyn,
TR Rental Sp.z o.o., Piekarnia Moni, Park
Trampolin Warszawa. Za szczególną
współpracę i organizację bardzo dziękujemy przede wszystkim Sekcji Bokserskiej
Klubu Sportowego Raszyn, Prezesowi
KS Raszyn Marcinowi Cwylowi oraz działaczom sportowym KS Raszyn: Krzysztofowi Wronkiewiczowi i Piotrowi Buchalskiemu. Było fantastycznie w każdym
obszarze organizacji tego sportowego
eventu. Za rok czeka nas kolejna edycja,
tym razem szczególna, bo 20-ta.
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SPEKTAKL CKR – DROGA DO WOLNOŚCI

WOLNOŚĆ
Przebudź się – jesteś wolny,
choćbyś jak w ziemi duch
szedł dołem dookolny,
przebudź się, jesteś wolny,
zbudź tylko słuch.
Walka o wolność. Fot. A. Pluta

Pieśni patriotyczne śpiewał chór ze SP w Ładach. J. Kaiper

Otworzysz bramy gwarne
i łuki triumfalne
muzyki, która w chmury
trwa dymami pożarów
z dołu do góry.
Otwórz oczy, oto jesteś
tryskającym powietrzem
zdrój żywy.
Żeś przez ciało przykuty
i żeś ciała upływem,
żyj w wietrze.

Przejmujacy spiew .... Fot. A. Pluta

Najmłodsze uczestniczki przedstawienia. Fot. A. Pluta

A jeśli nie uwierzysz,
żeś wolny, bo cię skuto,
będziesz się krokiem mierzył
i będziesz ludzkie dłuto,
i będziesz w dłoń ujęty
przez czas, przez – czas przeklęty.
Raszyńscy Seniorzy wielokrotnie pojawiali się
na scenie. Fot. A. Pluta

Bo tym, co w nim przystają,
otworzy chwilę, zgasi
i nim sen rozpoznają,
i nim opłaczą ciało,
przykuci martwą chwałą,
miną: zostanie wolny,
tworzeniem dookolny.

Pod biało-czerwona flagą. Fot. J. Kaiper

Krzysztof Kamil Baczyński

Na zakończenie spektaklu. Fot. A. Pluta

Marioli Orłowskiej akompaniowali Piotr Czaplicki
i Piotr Piskorz. Fot. A. Pluta

Wszyscy spiewali POLSKA BIAŁO-CZERWONA.
Fot. A. Pluta

Akompaniowali rownież Joanna Young i Paweł
Wiśniewski. Fot. A. Pluta

Kolejkowicze – raszyńska młodzież. Fot. A. Pluta

Józef Piłsudski – jak żywy. Fot. A. Pluta

W walce o wszystko. Fot. A. Pluta

Krystyna Smolicha – reżyser spektaklu
Droga do Wolności. Fot. A. Pluta

