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Panie Wójcie, jak to jest? Gdy zbliżają się 
wybory, w  naszej gminie wszędzie rozpo-
czynają się inwestycje. Czy nie są to czasem 
„inwestycje wyborcze”? Krystyna W. (nazwisko znane 
redakcji).
Szanowna Pani. Przyznam szczerze, że nie rozu-
miem zaniepokojenia. Jestem wójtem Gminy 
Raszyn na tyle długo, że udowodniłem już, iż pla-
nowane zamierzenia inwestycyjne, realizuję spraw-
nie. Oczywiście każde z nich, to inna specyfika, 
inne trudności i problemy do pokonania, ale nie 
stronię od najtrudniejszych wyzwań, choćby takich 
jak odbudowa zabytkowej Austerii, czy budowa 
hali sportowej. Uważam, że ocena mojego zarzą-
dzania gminą powinna wynikać z analizy pokaźnej 
ilości zrealizowanych inwestycji i ewentualnego 
porównania tego z tym, co udało się zrealizo-
wać moim poprzednikom. Opozycja i przychylne 
im środowiska chcą zdeprecjonować nasze osią-
gnięcia, piszę nasze gdyż są to osiągnięcia całej 
naszej społeczności, twierdząc że to „inwestycje 
wyborcze”, czy też bardziej dosadnie „kiełbasa 
wyborcza”. Ale czy chodząc korytarzami Szkoły 
Podstawowej w Ładach, ćwicząc w raszyńskiej 
hali sportowej czy oglądając spektakl w budynku 
Raszyńskiego Centrum Kultury odnosi Pani wra-
żenie, że to są niepotrzebne inwestycje wybor-
cze. Były one nie tylko oczekiwane od wielu lat, 
ale stanowiły swoisty wyrzut sumienia samorządu 
raszyńskiego lat poprzednich, który nie potrafił ich 
zrealizować tłumacząc brakiem środków finanso-
wych, a tak naprawdę chodziło o brak przygo-
towania merytorycznego do podjęcia się takich 
wyzwań. Mogę powiedzieć, że jesteśmy przygoto-
wani do realizacji najpoważniejszych i najbardziej 
skomplikowanych inwestycji, stąd jesteśmy wiary-
godni i zdolni wykonać wszystkie podjęte zobo-
wiązania wyborcze.
 Cztery lata temu przed wyborami samorządo-
wymi ogłosiłem swój program wyborczy, zawiera-
jący planowane kierunki rozwoju naszej gminy oraz 
zakres zamierzeń inwestycyjnych. Podobne pro-
gramy ogłosili radni obiecując starania w różnych 
miejscach gminy: o ulice, kanalizację, strażnicę, 

czy dom socjalny. Po wyborach w ramach mini-
malnej większości Rada Gminy ustalała kolejność 
działań, poprzez podejmowanie uchwał wpro-
wadzających poprawki do budżetu mających na 
celu zwiększenie wydatków inwestycyjnych. Było 
to możliwe dzięki wyjątkowo dobrej passie pozy-
skiwania środków zewnętrznych w postaci dotacji 
i zewnętrznego dofinansowania inwestycji. Moim 
zadaniem jako Wójta Gminy oraz zespołu bardzo 
merytorycznych gminnych pracowników, piszę 
to przewrotnie, jest „tylko”, – zdobyć potrzebne 
dofinansowanie, – opracować potrzebną doku-
mentację techniczną, – uzyskać potrzebne decy-
zje, pozwolenia i uzgodnienia, – rozpisać zgodnie 
z ustawą PZP postępowanie przetargowe na wyło-
nienie wykonawcy, – podpisać umowę i nadzoro-
wać cały proces budowlany, – rozliczyć inwestycje 
oraz pozyskane dotacje, – uzyskać zgody i decy-
zje na użytkowanie. Jak widać roboty, co niemiara 
i to wszystko wymaga czasu i cierpliwości. W tym 
i przyszłym roku następuje finalny etap wielu 
z naszych obietnic wyborczych. 
 Szanowna Pani, warto zaznaczyć, że nie wszyst-
kie inwestycje, które teraz są wykonywane pla-
nowaliśmy przed wyborami. Jest szereg reali-
zowanych projektów, które wykonujemy dzięki 
uzyskanym dofinansowaniom zewnętrznym, któ-
rych pojawienia się nie byliśmy w stanie przewi-
dzieć kilka lat temu. Jest to na przykład odbudowa 
kompleksu Austerii, budowa żłobka, ulicy Mikla-
szewskiego czy domu socjalnego. Dziś możemy 
powiedzieć, że dzięki znakomitym wynikom pracy 
działów pozyskiwania środków zewnętrznych 
Urzędu Gminy obietnice nabrały realnych kształ-
tów i przyoblekły się w wykonywane dziś inwesty-
cje. Dzięki pozyskiwanym środkom możemy wyko-
nać znacznie więcej niż zamierzaliśmy, a co istotne 
realizujemy już dziś to, co planowane było 
na kolejny pięcioletni okres. Zapewniam Panią, 
że nie wstydzę się określenia – inwestycje wybor-
cze. Jestem dumny z tego że absolutną większość 
obietnic złożonych przed poprzednimi wyborami 
przeze mnie i decydującą większość radnych zre-
alizujemy. My dotrzymujemy słowa.

 • 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.Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA

PYTANIA DO WÓJTA
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NOWY PROGRAM RZĄDOWY – HALE ŁUKOWE

Premier oraz Minister Sportu i Turystyki w Raszynie
Już po raz trzeci gminę Raszyn odwiedził Premier Mateusz Morawiecki, 
tym razem w towarzystwie Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortni-
czuka. W raszyńskiej hali sportowej Minister ogłosił rządowy program 
budowy wielofunkcyjnych hal łukowych, które umożliwią mieszkańcom 
małych miejscowości uprawianie sportu przez cały rok. Rząd przeznaczy 
na ten cel ok. 80 mln zł. W całej Polsce powstanie ok. 1000 takich miejsc. 
Szef rządu podkreślił, że budowa hal to wielka szansa dla wielu młodych 
ludzi, którzy chcą zadbać o swoje zdrowie.

W dniu 22.06.2022 roku do Hali Spor-
towej w Raszynie, sztandarowego miej-
sca raszyńskiego sportu przybył pan 
Premier Mateusz Morawiecki w towa-
rzystwie Kamila Bortniczuka Ministra 
Sportu i Turystyki. W historii naszej 
gminy była to trzecia wizyta premiera, 
który po raz kolejny uznał, że dysponu-
jemy dobrymi obiektami do ogłaszania 
rozmaitych ogólnopolskich programów 
rządowych. Dostojnych gości przy-
jął wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 

wraz ze swoją zastępczynią panią Kata-
rzyną Dombską oraz z Dyrektor Cen-
trum Sportu Raszyn panią Katarzyną 
Klimaszewską. Sceneria podkreślała 
rządowy przekaz, ponieważ ogłaszanie 
programów odbywało się w hali spor-
towej wybudowanej dzięki dużej dotacji 
z Ministerstwa Sportu, w której, co wię-
cej w trakcie prezentacji grali w piłkę 
nożną bardzo młodzi sportowcy. 
 „Rozpoczynamy wielki program 
budowy hal łukowych, które będą wielo-
funkcyjne, postawione w gminach miej-
sko-wiejskich i wiejskich. Zwłaszcza tam, 
gdzie nie ma dzisiaj hal z prawdziwego 
zdarzenia... Hale sportowe to szansa 
na zachęcenie dzieci i młodzieży do pro-
wadzenia zdrowszego i aktywnego stylu 
życia.” – powiedział Premier.
 O dofinansowanie w ramach pro-
gramu będą mogły ubiegać się jed-
nostki samorządu terytorialnego. 
Nabór wniosków potrwa od 18 lipca 
do 16 sierpnia 2022 r.
 Dofinansowanie w ramach programu 
może wynieść do 70 proc. wydatków 
kwalifikowanych, nie więcej niż: 2 mln zł 
na budowę nowego boiska wielofunk-
cyjnego o wymiarach pola gry minimum 
20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o sta-
łej konstrukcji, 1 mln zł na zadaszenie 

o stałej konstrukcji istniejącego boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 
minimum 20 m x 40 m.
 Szybkie budowanie obiektów spor-
towych, a  takie są hale łukowe, ma 
ogromne znaczenie dziś, po pandemii 
koronawirusa, który nie tylko nadszarp-
nął zdrowie wielu osób, ale również 
unieruchamiając ludzi w domach, nega-
tywnie wpłynął na ich kondycję. Szcze-
gólnie ważne jest skierowanie wysoko 
dofinansowanej inwestycji do małych 
miejscowości, bo oznacza faktyczny 
dostęp do obiektów sportowych. 

Jacek Kaiper

Goście zwiedzili nasz obiekt. Fot. J. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba, Premier Mateusz Morawiecki, Dyrektor 
CSR Katarzyna Klimaszewska, Minister Sportu Kamil Bortniczuk. 

Fot. J. Kaiper

Minister Sportu w sali podnoszenia ciężarów CSR. Fot. J. Kaiper

Spotkanie z młodymiu piłkarzami. Fot. J. KaiperPrzykładowa hala łukowa
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WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

Wywiad z Wójtem Gminy Raszyn z okazji uchwalenia 
przez Radę Gminy Raszyn Wotum Zaufania i Absolutorium

Jacek Kaiper Redaktor Kuriera Raszyńskiego: Panie 
Wójcie, które to już Absolutorium w pańskiej karierze?
Wójt Andrzej Zaręba – Dziesiąte, panie redaktorze.

J.K.: – Sądzić można, że Pan się już do nich przyzwyczaił?
W.A.Z: Przyzwyczaiłem się do kalendarza następujących 
po sobie czynności poprzedzających Sesję Rady Gminy, 
natomiast za każdym razem cały ceremoniał i kończąca go 
Sesja Absolutoryjna jest dla mnie wielkim przeżyciem.

J.K.: – Oglądałem transmisję z  sesji w  Internecie 
i odniosłem wrażenie, że przebiegała prawie bez zakłó-
ceń. Proszę o komentarz. 
W.A.Z.: – W zwrocie „prawie bez zakłóceń” zawiera się 
sedno komentarza. Panie redaktorze razem z pracownikami 
Urzędu Gminy przygotowując materiały do Raportu o Stanie 
Gminy oraz jego prezentację podczas Sesji Absolutoryjnej, 
opieramy się na szczegółowym sprawozdaniu z wykonania 
budżetu i informacjach o całorocznej działalności wszystkich 
instytucji gminnych. Podajemy dane demograficzne i zmiany 
jakie zaszły w ostatnich kilku latach. Informujemy o realizo-
wanych programach i pozyskanych środkach zewnętrznych. 
Prezentujemy wykonane inwestycje ale też projekty kolej-
nych, które zamierzamy wykonać w latach następnych. Jed-

nym słowem jesteśmy merytoryczni, a naszym celem jest 
zaprezentowanie Radzie Gminy i mieszkańcom stan naszej 
gminy na koniec minionego roku. Czynimy to w kontekście 
lat poprzednich i kolejnych, aby wskazać preferowane kie-
runki rozwoju i przybliżyć obraz gminy, do którego dążymy. 
 Na tle tej rzetelnej, niełatwej pracy wykonywanej przez 
urząd pod moim kierownictwem dziwne wrażenie sprawiają 
drobnostki zarzucane nam przez niektórych radnych tzw. 
opozycji. Niektórzy posuwają się do tego, że przypisują mi 
kłamliwie swoje wypowiedzi szkalujące gminę. Przyznam, 
że choć jestem zwykle opanowany, na takie działania reaguję 
nerwowo. 

J.K.: Wiem, o którym incydencie pan mówi, niedługo się 
ukaże nagranie sesji i będzie można radnego cytować…
W.A.Z.: – W żadnym razie cytować – radny gminy urągający 
własnej gminie to kuriozum! 

J.K.: – To prawda. Wróćmy jednak do tematu. Czym jest 
dla pana Wotum Zaufania i Absolutorium? 
W.A.Z.: – Powiedzmy najpierw co to za akty. Pierwszy 
z nich – votum zaufania, to uchwała podjęta w odrębnym 
głosowaniu wyrażająca aprobatę Rady Gminy dla dotych-
czasowej działalności wójta i jego bieżących działań. Głosu-
jąc za przyjęciem tej uchwały Rada Gminy Raszyn potwier-
dziła pozytywny stosunek do tego co robi i jak działa Urząd 
Gminy pod moim kierownictwem. Następnym równie waż-
nym aktem było udzielenie mi Absolutorium, które jest 
stwierdzeniem przez Radę Gminy, że prawidłowo i zgodnie 
z prawem wydawałem w zeszłym roku publiczne pieniądze 
realizując budżet gminy. Jest to rodzaj kontroli samorządu 
nad wydatkowaniem pieniędzy budżetowych i skwitowanie 
dotychczasowych działań w tym zakresie.

J.K.: – Nie ma wątpliwości, że kolejne Votum Zaufania 
i kolejne Absolutorium to pański osobisty sukces.
W.A.Z.: – Na pewno mam w tej sprawie wiele do powie-
dzenia, ale nie mam też wątpliwości, że nie byłoby sukcesu, 
gdyby nie ciężka praca wszystkich pracowników urzędu 

Szanowni Mieszkańcy, chciałbym poinformować, że 20.06.2022 r. podczas sesji Rady Gminy Raszyn, radni zagłosowali 
za przyznaniem votum zaufania i udzieleniem absolutorium Wójtowi za rok 2021.

Pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu, Radnym i Sołtysom za współpracę, za wspólne rozwiązywanie problemów 
mieszkańców, a przede wszystkim za wszystkie istotne decyzje dla dobra mieszkańców, które zostały wspólnie podjęte. 
Nie zawsze się zgadzaliśmy, a jednak udało się znaleźć kompromis i podejmować tak wiele ważnych uchwał, które przy-
czyniają się do rozwoju naszej gminy. Dziękuję za zaufanie i proszę o dalszą efektywną pracę dla wspólnego dobra.

W tym miejscu składam podziękowania wszystkim Mieszkańcom i Radnym, którzy brali udział w debacie. Dziękuję za słowa 
wsparcia, za ważne pytania, a także za informacje o tym, co należy poprawić.

Pragnę również wyrazić słowa szacunku i najserdeczniejsze podziękowania za miniony 2021 rok moim współpracownikom, 
szczególnie Pani Skarbnik, wszystkim kierownikom referatów i pracownikom Urzędu Gminy oraz dyrektorom, kierownikom 
i pracownikom placówek organizacyjnych.   

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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gminy i instytucji gminnych. To przede wszystkim ich sukces 
osiągnięty w szczególnie trudnym czasie. Teraz już tego pra-
wie nie pamiętamy, ale przecież w zeszłym roku trwały w naj-
lepsze ograniczenia sanitarne związane ze zwalczaniem 
pandemii koronawirusa. To było trudne zadanie logistyczne, 
przez które przeszliśmy bez większych zawirowań. Wykona-
liśmy zdecydowaną większość zadań zapisanych w budże-
cie na 2021 rok i weszliśmy w 2022 z inwestycjami najwięk-
szymi w historii naszej gminy. Wszystkie nasze instytucje 
pracowały sprawnie, a jako mieszkańcy stanęliśmy na czele 
ogólnopolskich rankingów – „Najlepiej zaszczepiona gmina” 
i „Gmina najlepsza do życia”.

J.K.: – Panie Wójcie, zanim Rada Gminy uchwaliła 
votum zaufania i absolutorium odbyła się debata o sta-
nie gminy na podstawie Raportu o Stanie Gminy. Jaką 
ma pan opinię na te tematy?
W.A.Z.: – Cieszę się, że nareszcie mamy dokument, który 
zawiera kompendium wiedzy na temat naszej gminy. Stwo-
rzony został przez panią Marzenę Płaszczyńską na podsta-
wie materiałów dostarczonych przez różne wydziały Urzędu 
Gminy i dyrektorów oraz kierowników instytucji gminnych. 
Dlatego we wszelkich dyskusjach o stanie gminy i jej przy-
szłości powinien być traktowany jako materiał źródłowy. 
Jestem zdania, że taki raport powinien być wykonywany 
przez pracowników gminy ponieważ są zżyci z  istnieją-
cymi warunkami społecznymi i geograficznymi, dzięki temu 
nie popełniają podstawowych omyłek, jakie zdarzyły się 
w Raporcie sprzed dwóch lat. Bardzo dziękuję pani Marzenie 
Płaszczyńskiej za fachowe i sprawne przygotowanie doku-
mentu prezentującego naszą gminę.
 Dyskusja nad dokumentem, która odbyła się po jego pre-
zentacji przeze mnie, miała dwa oblicza. Wypowiadali się 
w niej dyrektorzy i kierownicy placówek gminnych, którzy 
dzięki swojej praktycznej wiedzy pogłębili treść poszczegól-
nych rozdziałów Raportu, uzupełniając go o własne obser-
wacje. Ciekawie wypowiadali się mieszkańcy gminy. Cenne 
uwagi o stanie niektórych placów zabaw na terenie gminy 
wniósł jeden z mieszkańców, który wskazał na zdarzające się 
niedostatki i usterki. Inny mieszkaniec zaproponował falen-

tocentryczną wizję gminy, w której wiodącą rolę odgrywałby 
pałac wraz z otaczającym go rezerwatem i częścią gospo-
darczą, zaś pola uprawne zostałyby w odnowionym planie 
zagospodarowania zamienione na rzadką zabudowę miesz-
kalną i korty tenisowe. Podobnych wypowiedzi wyrażających 
troskę o gminę było sporo. Z jednych i drugich bardzo się 
cieszę, ponieważ świadczą o poczuciu odpowiedzialności 
za stan majątku gminy ze strony mieszkańców. Świadczą też 
o zainteresowaniu tym, co się u nas dzieje. 

J.K.: – Panie Wójcie Votum zaufania i Absolutorium już 
Pan uzyskał. Czy mógłby Pan zdradzić, które osiągnię-
cie gminy najbardziej Pana cieszy?
W.A.Z.: – Panie redaktorze, najbardziej cieszy mnie to, 
co jest jeszcze do zrobienia. Uważam, że budżet 2021 roku 
otworzył nam pole działania do zrealizowania kolejnych 
inwestycji. W tymże właśnie roku zakończyliśmy projekty 
i uzyskaliśmy zabezpieczenie finansowe niezwykle waż-
nych inwestycji: żłobka gminnego, nowego domu socjalnego 
i rekonstrukcji zabytkowych budynków przy Austerii. Przy-
gotowaliśmy się do kompleksowego remontu ulicy Mikla-
szewskiego w Dawidach Bankowych, najdroższej inwestycji 
drogowej w historii gminy. Jednak najbardziej mnie cieszy 
decyzja o budowie Świetlicy Środowiskowej w Grocholicach 
Nowych. O ten obiekt od dawna upominali się społecznicy 
z Grocholic. Chcą aby stał się, podobnie jak Świetlik w Rybiu, 
ośrodkiem grupującym mieszkańców aktywnych społecznie. 

J.K.: Panie Wójcie, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę, 
aby udało się Panu realizować wszystkie założone plany, 
bo jak pokazuje przeszłość jest ich więcej niż zakładał 
Pan na początku obecnej kadencji. A to dobrze rokuje.
W.A.Z.: Również dziękuję za naszą rozmowę i możliwość 
zaprezentowania mieszkańcom pracy jaką wykonuję razem 
z innymi pracownikami samorządowymi i, co najważniejsze, 
z Radą Gminy Raszyn z jej przewodniczącym, Dariuszem 
Marcinkowskim. Oni podejmują decyzje co ma być w gmi-
nie robione, ja jestem wykonawcą ich woli. 
 Zachęcam Państwa do zapoznania się z dokumentem, 
który umieszczony jest na stronie www.bip.raszyn.pl.

KOLEJNE DOFINANSOWANIA

Gmina Raszyn nie zatrzymuje się w sta-
raniach o zdobywanie środków na reali-
zację zadań inwestycyjnych. W ostatnim 

czasie otrzymaliśmy kolejne dofinanso-
wania zewnętrzne:
 •  Gmina Raszyn otrzymała blisko 

1 milion złotych dla naszych trzech 
szkół podstawowych na doposaże-
nie w sprzęt informatyczny z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
w ramach ZIT

 •  Urząd Marszałkowski przeznaczy 
19 000 złotych na remont strażnicy 
OSP Raszyn

 •  Bank Gospodarstwa Krajowego 

uruchomił w 25 czerwca promesę 
w  wysokości 5  000  000 złotych 
w ramach rządowych inwestycji stra-
tegicznych z programu Polski Ład na 
budowę infrastruktury drogowej na 
terenie naszej gminy.

Składam podziękowania zarówno pra-
cownikom urzędu gminy jak i  dru-
hom z OSP Raszyn za zaangażowanie 
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych 
pomagających w realizacji podejmowa-
nych przez nas zadań. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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Centrum Medyczne Raszyn – odcinek 578

Dr Zbigniew Figat.

Rozmowa ze Zbigniewem Figatem, pre-
zesem Centrum Medycznego Judyta.

Jacek Kaiper  – Doktorze, kiedy 
poprosiłem pana o  tę rozmowę, 
sam pan zaproponował taki tytuł. 
Mógłby pan wyjaśnić, dlaczego?
Zbigniew Figat – Bo sprawa przy-
chodni przy ul. Poniatowskiego 18a 
jest jak serial „Moda na sukces” albo 
podobny. Był też film „Niekończąca się 
opowieść”

JK  – Trzymając się tej konwen-
cji, jakie są pana wrażenia po tych 
pierwszych 577 odcinkach?
ZF – Wciągająca fabuła. Patrzę na to nie 
tylko jako lekarz, ale także jako osoba 
zajmująca się zarządzaniem. Poza 
wykształceniem medycznym i związa-
nym z organizacją w ochronie zdrowia, 
mam też całkiem spore doświadcze-
nie w zarządzaniu, także poza obsza-
rem zdrowia. To, w  jaki sposób pro-
wadzono ośrodek zdrowia w Raszynie 
przed pojawianiem się Judyty świad-
czy o tym, że priorytetem było osią-
ganie dobrych wyników finansowych. 
Monopolistyczna pozycja na tym rynku 
usług medycznych (w gminie Raszyn) 
pod tym względem stawiała Ochotę 
w bardzo dobrej sytuacji. Tu trzeba 
wyjaśnić czytelnikom, że NFZ płaci 
przychodniom za opiekę w podstawo-
wej opiece zdrowotnej w zależności 
od ilości zadeklarowanych pacjentów, 
gorzej jest natomiast z egzekwowa-

niem jakości udzielanych świadczeń, 
przede wszystkim w zakresie dostępno-
ści do lekarza. Z tych pieniędzy opłaca 
się wszystkie koszty – koszty badań 
diagnostycznych, czynszu, mediów 
i przede wszystkim koszty personelu. 
Jeżeli więc jakaś przychodnia zamiast 
10 lekarzy zatrudnia dwóch, to ma zde-
cydowanie mniejsze koszty, bo leka-
rze dużo kosztują. Tak samo można 
oszczędzać na badaniach diagnostycz-
nych. Takie działania leżą więc w inte-
resie finansów przychodni. Ale zupeł-
nie inna, można powiedzieć – odwrotna, 
jest sytuacja pacjentów, którzy są 
zdani na taką opiekę. Im mniej lekarzy 
i badań diagnostycznych, tym większy 
zysk przychodni. Jak nie ma konkuren-
cji, i działa się w poczuciu bezkarno-
ści, to można dać jednego czy dwóch 
lekarzy na 20 000 mieszkańców, i mieć 
duży zysk. Fachowo to się nazywa 
„ograniczenie dostępności”. Dlatego 
tak wielu mieszkańców gminy szukało 
pomocy zapisując się do ościennych 
przychodni. Ale osoby starsze, niemo-
bilne były w bardzo trudnej sytuacji. 
Wytworzyła się sytuacja patowa. Z jed-
nej strony chęć utrzymania dochodu na 
wysokim poziomie, a z drugiej władze 
gminy naciskały na poprawę dostęp-
ności. Wtedy pojawiła się koncepcja 
wybudowania i  wyposażenia nowej 
przychodni, jako warunek konieczny 
do poprawy jakości świadczeń. Gdy po 
uruchomieniu Centrum Medycznego 
Raszyn nic się pod tym względem nie 
zmieniło, a gmina pomimo potężnego 
wkładu nie miała realnego wpływu na 
poprawę sytuacji, dla wójta i rady gminy 
było jasne, że bez wprowadzenia konku-
rencji oczekiwanej poprawy nie będzie.

JK – Tak było. Zastanawiam się jed-
nak, czy z czasem również Judyta 
nie pójdzie za przykładem Ochoty 
i zechce ograniczać koszty ze szkodą 
dla mieszkańców Raszyna. 
ZF – Nie pójdziemy tą drogą z kilku 
powodów. Po pierwsze: to byłby biznes 
na krótką metę. Ograniczenie dostęp-
ności do opieki zdrowotnej wcześniej 
czy później zawsze spowoduje zapro-
szenie konkurencji – tak, jak stało się 
to z Ochotą właśnie. Po drugie: jestem 
lekarzem i dałem się poznać przynaj-

mniej części pacjentów Raszyna jako 
lekarz o pewnej wrażliwości. Nigdy nie 
sugerowałem podległym mi lekarzom, 
że mają się kierować oszczędnościami 
kosztem zdrowia pacjentów. Po trzecie: 
Judyta to firma rodzinna. I żona i córki 
pracują w Judycie. Zajmują się admi-
nistracją, kadrami, rachunkami, rozli-
czeniami z personelem, z NFZ, zaopa-
trzeniem, obsługą prawną, itd. Tego nie 
widać, ale to kawał ciężkiej pracy. Sama 
usługa zdrowotna to jak wisienka na 
torcie. Myślimy więc w długoletniej per-
spektywie, bo markę w branży medycz-
nej buduje się wiele lat. Staramy się 
i nie chcemy zaprzepaścić zdobytego 
zaufania pacjentów i naszych wysiłków. 

JK – O czym będą następne odcinki 
naszego serialu? 
ZF – Sam jestem ciekawy. Dużo będzie 
zależało od tego, czy Ochota zdecyduje 
się, i kiedy, na uruchomienie przychodni 
przy Poniatowskiego 18a i czy będzie 
w stanie zaproponować w niej takie 
usługi medyczne, na których zaspoko-
jenie oczekuje duża liczba mieszkańców 
Raszyna. 

JK – Czyli na przykład jakie?
ZF – Trudno powiedzieć. Problemem 
nie jest znalezienie lekarza nawet 
w  poszukiwanej specjalności, ale 
zapewnienie takiej ilości pacjentów dla 
tego lekarza, żeby mógł zarobić tyle, 
że będzie chciał pracować w Raszy-
nie. A nie jest to łatwe. To dotyczy nie 
tylko lekarzy przyjmujących komercyj-
nie, kiedy płatnikiem jest pacjent, ale 
także porad na NFZ, bo w specjalistyce 
NFZ płaci za wykonane porady. Marnie 
płaci, ale płaci. Na przykład: w 2017 roku 
zatrudnialiśmy znakomitego onkologa, 
dr Ewelinę Mazur. Pacjenci nie pła-
cili za wizytę, płaciła Judyta. A mimo 
to, pacjentów było niewielu i po roku 
dr Mazur odeszła. Tak więc, zagospo-
darowanie „starej przychodni” będzie 
dla Ochoty nie lada wyzwaniem. 

JK  – Jaki będzie przewidywany 
koniec naszego serialu?
ZF – mogą być trzy końce. Jeden – 
właścicielem pozostaje miasto War-
szawa i przychodnię będzie starała się 
zagospodarować Ochota – trudne, ale 
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prawdopodobne. Drugi – właścicielem 
pozostaje miasto Warszawa, Ochota 
odpuszcza przychodnię jako miejsce 
świadczenia usług zdrowotnych, więc 
Warszawa sama wykorzystuje budy-
nek w dowolnym celu, np. na archiwum 
lub ogłasza przetarg na dzierżawę lub 
sprzedaż nieruchomości – dość praw-
dopodobne. I  w  pierwszym i  w  dru-
gim przypadku gmina powinna otrzy-
mać zwrot poniesionych nakładów, być 
może pomniejszonych o  jakieś rosz-
czenia Ochoty. Tak, czy tak, gmina 
otrzyma kilka milionów. Trzecie rozwią-
zanie – Warszawa dogada się z gminą 
i za określoną kwotę sprzeda nierucho-

mość gminie. Gmina wyda kilka milio-
nów, nieruchomość wróci do gminy już 
bez żadnych zastrzeżeń co do spo-
sobu użytkowania. Pozostaje kwestią 
otwartą, jak wówczas gmina wykorzy-
sta ten budynek – wariant dość praw-
dopodobny, gdyby rozpatrywać to 
w kategoriach biznesu, mniej prawdo-
podobny, jeśli rozpatrywać to w kate-
goriach politycznych. 

JK – A gdyby Judyta dostała ofertę 
korzystania z tego budynku?
ZF – Mielibyśmy ten sam problem, jaki 
teraz ma Ochota: co by tu zrobić, żeby 
do tego nie dokładać. Ale nawet gdy-

bym miał jakiś pomysł na zagospodaro-
wanie przychodni, to na pewno go teraz 
nie ujawnię.

JK – Jest pan dość tajemniczy
ZF  – Jak w  dobrym serialu  – każdy 
odcinek powinien zawierać jakąś 
niespodziankę.

JK – Dziękuję za rozmowę.

Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w gMINIE rASZYN
Informujemy, że, w ubiegłym tygodniu odbyły się cztery konkursy na sta-
nowiska dyrektorów placówek oświatowych w naszej gminie. W wyniku roz-
strzygnięcia konkursów Wójt Gminy Raszyn powierzył:

 •  pani  Hannie PASTERSKIEJ  stanowisko Dyrektora Przedszkola 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” z siedzibą: ul. Prusz-
kowska 21 c, 05-090 Raszyn,

 •  pani Magdalenie KOŁAKOWSKIEJ stanowisko Dyrektora Przed-
szkola Nr 2 „W Stumilowym Lesie” z siedzibą:  ul. Lotnicza 43a, 
05-090 Raszyn,

 •  pani Lilli MARSZAŁEK stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów” z siedzibą: ul. Poniatowskiego 18, 
05-090 Raszyn,

 •  pani Magdalenie KARPINIAK stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sęko-
cinie z siedzibą: ul. Wierzbowa 5, 05-090 Raszyn, Słomin.

WYNIKI EGZAMINÓW OŚMIOKLASISTÓW
Ósmoklasiści z Gminy Raszyna miejscu DRUGIM w powiecie 
pruszkowskim!
 Wyniki tegorocznych egzaminów są znacząco wyższe niż 
ubiegłoroczne np. wyniki z matematyki w szkole w Raszynie 
są lepsze o 17% w stosunku do roku ubiegłego, 
z języka angielskiego o 11%, a w szkole w Ładach 
wynik egzaminu z matematyki jest o 18% lepszy. 
Nasi uczniowie uzyskali rezultaty nie tylko wyż-
sze niż ościenne gminy takie jak Nadarzyn czy 
Brwinów, ale także wyższe niż średnia powiatu, 
województwa czy kraju. Średnie wyniki naszych 
uczniów z egzaminów z języka polskiego, mate-
matyki i angielskiego są wyższe niż w Warsza-
wie (gmina Raszyn 73, Warszawa 71).
 Wyniki cieszą tym bardziej, że nasza gmina 
należy do nielicznych z bardzo dużą liczbą 
uczniów cudzoziemskich. W tym świetle, wynik 
szkoły w Raszynie wymaga szczególnego uzna-

nia za osiągnięcie tak wysokich wyników. Gratuluję serdecz-
nie uczniom i dziękuję wszystkim nauczycielom, których 
praca i wysiłki przyczyniły się do tych wyników. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH
Podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolnego 2021/2022 zarówno w szko-
łach podstawowych, jak i w przedszko-
lach, wójt Andrzej Zaręba dziękował 
nauczycielom, wychowawcom, pracow-
nikom oświaty i dyrektorom placówek za 
wytężoną pracę w tym roku szkolnym. 
Przekazywał im słowa uznania i wyrazy 
szacunku za jak najlepsze wypełnianie 
obowiązków dla dobra dzieci i młodzieży. 
Należy podkreślić, że mimo niełatwego 
roku, wielu dodatkowych obowiązków 
wynikających z przyjęcia znacznej grupy 
uchodźców do naszych szkół i przed-
szkoli, pomimo obostrzeń związanych 
z pandemią, koniecznością nadrabiania 
zaległości wynikających z nauki online, 
a także ponownego przyzwyczajania 
się do pracy w normalnych stacjonar-

nych warunkach, nasze szkoły i przed-
szkola świetnie sobie poradziły!
 Wójt gratulował także uczniom 
wytrwałej całorocznej pracy i osiągnię-
tych wyników. – „Szczególnie pragnę 
podkreślić – powiedział wójt Andrzej 
Zaręba, – dumę ze wspaniałych osią-
gnięć wybitnych uczniów trzech naszych 
szkół podstawowych, którzy zostali po 
raz pierwszy nagrodzeni Nagrodą Wójta 
Gminy Raszyn oraz otrzymali Stypen-
dium Wójta Gminy Raszyn”.
 W  październiku 2021 roku Rada 
Gminy Raszyn podjęła stosowne 
uchwały, które pozwalają na przyzna-
wanie nagród dla najlepszych absol-
wentów oraz stypendia dla uczniów 
osiągających znakomite wyniki w licz-
nych konkursach, zawodach lub olim-
piadach na szczeblu wojewódzkim lub 
ogólnopolskim. 
 Z wielką satysfakcją przedstawiamy 
nagrodzonych uczniów. Nagrodę Wójta 
Gminy Raszyn dla najlepszego absol-
wenta szkoły podstawowej, w  roku 
szkolnym 2021/2022 otrzymali:
 •  Antonina PIĄTEK – SP Sękocin
 •  Rozalia BALCER – SP Raszyn

 •  Aleksandra MIĄZEK –SP w  ZSP 
w Ładach

 Stypendium Wójta Gminy Raszyn 
otrzymali:
 •  Antonina PIĄTEK  – Stypendium 

Naukowe – SP Sękocin
 •  Katarzyna KSIĄŻEK – Stypendium 

Naukowe – SP Raszyn
 •  Maria WYCISZKIEWICZ – Stypen-

dium Naukowe –SP Raszyn
 •  Michał SZYMCZYK – Stypendium 

Sportowe – SP Raszyn
 •  Juliusz RODZOCH – Stypendium 

Sportowe – SP Raszyn
 •  Bartosz PŁONKA  – Stypendium 

Sportowe – SP Raszyn
 •  Kaja PAJOR  – Stypendium Arty-

styczne – SP w ZSP w Ładach
 •  Anna NURKIEWICZ – Stypendium 

Sportowe – SP w ZSP w Ładach
 •  Anna JAKUBIEC  – Stypendium 

Sportowe – SP w ZSP w Ładach
 •  Nadia BUDZIK – Stypendium Spor-

towe – SP w ZSP w Ładach
Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

Katarzyna Dombska, 
zastępca Wójta Gminy Raszyn

NAUKOWCY Z AKADEMII NANSENOWSKIEJ W RASZYNIE
W drugim tygodniu maja gościliśmy 
w Raszynie Norwegów, naszych part-
nerów, z którymi wspólnie realizujemy 
projekt rewitalizacji austerii. Z Aka-
demii Nansenowskiej w Lillehammer 
przyjechali: dr Steinar Bryn – wspie-
rający centra dialogu międzynarodo-
wego, dr Unn Irene Aasdalen – filozof 
i historyk oraz dyrektor Akademii Signe 
Strom. Towarzyszył im dr Tomasz Duda 
z WUM, który pracuje w Fundacji na 
rzecz Dialogu.
 Goście z  Norwegii  przyjechali 
z ważną prośbą. Chcieliby zorganizo-
wać jesienią br. w Austerii międzynaro-
dową konferencję z okazji 100. rocznicy 
wręczenia Nagrody Nobla Fridtjo-
fowi Nansenowi. Będzie to okazja, aby 
przybliżyć Polakom i nam, Raszyniakom 
postać tego wybitnego Norwega, który 
był naukowcem, badaczem polarnym, 
a także aktywnym międzynarodowym 

działaczem społecznym, który walczył 
o pokój, pomagał uchodźcom, uratował 
miliony istnień ludzkich od głodu.
 Nasi norwescy partnerzy odwie-
dzili również dwie placówki oświatowe: 
Przedszkole nr 1 i  nr 2 w  Raszynie. 
Interesowali się szczególnie meto-
dami pracy z dziećmi ze szczególnymi 
potrzebami, a także problemami dzieci 
uchodźców z Ukrainy. Nasze placówki 

przedszkolne zachwyciły gości. Zorga-
nizowane na gorąco krótkie występy 
dzieci bardzo się podobały, a Norwego-
wie z radością brali udział we wspólnej 
zabawie i śpiewaniu piosenek w języku 
angielskim razem z naszymi utalento-
wanymi przedszkolakami. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Delegacja w Austerii. Fot. arch. CKR

W Szkole Podstawowej w Raszynie. Fot. arch. szkoły

W Przedszkolu w Stumilowym Lesie. Fot. arch. przedszk.
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Bezpieczniej na skrzyżowaniu

Zakończona została przebudowa skrzy-
żowania ulic Poniatowskiego, Sporto-
wej i Klonowej, przy którym ustawiono 
cztery sygnalizatory świateł i złago-

dzono promień skrętu krawężników. 
Sygnalizację wybudowano na wniosek 
okolicznych mieszkańców, którzy wska-
zywali na utrudnienia wyjazdu z ulicy 

Poniatowskiego w ulice Sportową i Klo-
nową, szczególnie w godzinach wzmo-
żonego ruchu oraz niebezpieczeństwo 
dla zdrowia i życia pieszych chcących 
przedostać się na drugą stronę ulicy. 
Dnia 08 lipca 2022 roku Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba w  towarzy-
stwie swojej zastępczyni pani Kata-
rzyny Dombskiej, przedstawicieli odpo-
wiednich Referatów Urzędu Gminy oraz 
reprezentantów wykonawcy dokonali 
oficjalnego odbioru inwestycji. Zada-
nie, w systemie projektuj buduj, wyko-
nała firma Podkowa Sp. z o.o. za kwotę 
415  654  zł. Wsparcia w  wysokości 
321 000 zł udzielił nam Rządowy Fun-
dusz Rozwoju Dróg.

STRAŻNICA OSP W DAWIDACH

Strażnica OSP w Dawidach jest pra-
wie gotowa. Przed frontem budynku 
postawiono trzy maszty i wybudowano 
parking. Strażnica w rzucie pionowym 
ma kształt litery L i składa się z dwóch 
części dwukondygnacyjnej biurowo-
-socjalnej i jednokondygnacyjnej przy-
krytej stropodachem, w której mieszczą 
się garaże. Na część biurowo-socjalną 
składają się: sanitariaty, szatnie, kory-

tarz, sala wielofunkcyjna, pomiesz-
czenia socjalne i biurowe. Na pozio-
mie parteru część dwukondygnacyjna 
posiada 2 wyjścia z budynku: od strony 
placu oraz z boku budynku. Część jed-
nokondygnacyjna zawiera: garaż dla 
samochodów gaśniczych, kotłownię, 
pomieszczenia sprzętu, pokój konser-
watora i dowodzenia. Poszczególne 
pomieszczenia łączy wewnętrzny kory-
tarz, a komunikację pionową stanowi 
wewnętrzna klatka schodowa i winda 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych. Na dachu zostaną umieszczone 
panele fotowoltaiczne wspomaga-
jące sieć elektryczną budynku. Kana-

lizacja deszczowa będzie uzupełniona 
zbiornikiem retencyjnym. Na działce 
obok strażnicy powstał plac zabaw 
z nawierzchnią EPDM wraz z urządze-
niami zabawowymi. 
 Strażnica o  powierzchni 802,1 m2 
powstaje na działce o  powierzchni 
3255 m2. Przewidywany koszt budowy 
ok 5,7 mln zł. dofinansowany kwotą 
2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji. Stan zaawansowania prac wska-
zuje na to, że Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowe Izolbud Sp. z o.o. 
dotrzyma umówionego terminu, który 
upływa jesienią.

INWESTYCJE

Garaż z wybudowaną podłogą

Powstaje plac zabaw dla dzieci

Straznica i maszty

Komisja odbiorcza  pod tablicą sponsora.

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski  |  Druk: TOP DRUK Sp. z o.o., Sp. k, 18–400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A

Nakład: 7200 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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ODBUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW 
WOKÓŁ AUSTERII
Cały teren otaczający Austerię jest jednym wielkim placem budowy, 
ponieważ odbudowa nie ogranicza się tylko do budynków. W ramach 
inwestycji przewidziano zainstalowane nowoczesnego systemu 
ogrzewania kompleksu Austerii z wykorzystaniem tzw. pompy ciepła. Aby 
ją zainstalować wykonano liczne odwierty w części ogrodowej działki na 
głębokość około 100 m. Austeria wraz z budynkami wokół będzie nie tylko 
piękna lecz i ekologiczna. 
    Zniszczone budynki wewnątrz dziedzińca, rozebrano, a zabytkowe cegły 
zostały oczyszczone i odgrzybione i ustawione do schnięcia na paletach. 
Zostaną wmurowane w ściany nowych budynków. Pod stopy fundamentów 
zrobiono już betonowe wylewki. Pod dachem, specjalnie w tym celu 
wybudowanej wiaty, leżą belki 
wiązań dachowych odzyskane 
z  kramów i  zabezpieczone 
specjalnymi preparatami przed 
grzybem i wilgocią.

ŻŁOBEK W RASZYNIE
W „Dniu Ojca” 26. czerwca, Wójt Gminy 
Raszyn pan Andrzej Zaręba podpisał 
umowę o  nazwie „Budowa Żłobka 
przy ulicy Godebskiego w Raszynie” 
z  przedstawicielami firmy TELKA 
z Białegostoku. Po przeprowadzonych 
negocjacjach ostateczny koszt robót 
wyniesie 14 450 000 zł. Termin realizacji 
to 10 miesięcy od  zawarcia umowy. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 3 000 000 zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1 
240 000 z Regionalnego Programu 
O p e r a c y j n e g o  W o j e w ó d z t w a 
Mazowieckiego. Zgodnie z przyjętym 
p ro j e kte m  w   o d re st au rowa ny m 
budynku dawnej szkoły znajdzie się 
część administracyjna, natomiast sam 
żłobek z salami dla dzieci będzie się 
mieśc i ł  w   dobudowanej  c zęśc i . 
Na działce powstanie również w ramach 
tej samej inwestycji plac zabaw i miejsce 
wypoczynku dla dzieci.

Zabytkowe cegły.

Plac odbudowy.

Zabezpieczone drewniane wiązania.

Podpisywanie umowy. Wykonawca z Wójtem i umowa.

Inwestorzy i wykonawca na tle przyszłego żłobka.

Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.
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ZAKOŃCZONE PRZEBUDOWY
ULICA CICHA
Przebudowę ulicy Cichej zakończono 
w ostatnich dniach czerwca, po ostat-
nich poprawkach wykonanych przez 
Firmę ROKOM. Mieszkańcy odetchnęli 
z ulgą, choć nie wszyscy zaakceptowali 
w nowej ulicy ruch jednokierunkowy. 
Wszyscy jednak doskonale rozumieją, 
że ulica musi być dostępna zarówno 

dla mieszkańców, służb ratowniczych 
i komunalnych, a przy tej szerokości 
drogi zapewni to tylko przyjęty układ 
ruchu. Powstała piękna ulica z odno-
wioną kanalizacją deszczową i sani-
tarną, posiadająca kanał technolo-
giczny, przyłącza wodociągowe do 
każdej posesji. Odtworzono nawierzch-
nię z  betonu asfaltowego, a  opaski 
i chodniki z szarej kostki betonowej.

ULICA PROSTA
14 czerwca odbył się komisyjny odbiór 
ulicy Prostej w Raszynie, która stanowi 
łącznik pomiędzy ulicami Godebskiego 
i Słowikowskiego. Jest to kolejna cał-
kowicie przebudowana ulica z kanaliza-
cją deszczową i sanitarną, wyposażona 
w sieć wodociągową i kanał techno-
logiczny. Podobnie jak w ulicy Cichej 
i tu wprowadzono ruch jednostronny 

w kierunku ulicy Słowikowskiego. W ist-
niejącej sytuacji gęsto zabudowanych, 
wąskich ulic tylko taka organizacja 
ruchu daje gwarancję przejezdności. 
Obie ulice zarówno Cichą jaki i Pro-
stą, z uwagi na szerokość nie kwalifiko-
wały się do konkursów o dofinansowa-
nia, zatem ich budowę sfinansowano 
z budżetu Gminy Raszyn. 

PRZEBUDOWA ULICY JANA MIKLASZEWSKIEGO
W przypadku ulicy Miklaszewskiego 
w  Dawidach Bankowych będziemy 
mieli do czynienia z budową od nowa, 
a nie przebudową pomimo tego, że od 
stu lat mieszkańcy korzystają z tego 
traktu. Ulica jest bardzo wąska o asfal-
towej połamanej nawierzchni a znaczna 
część jej szerokości umożliwiająca mija-
nie się samochodów stanowi pasmo 
gruntu z wiecznie wybitymi dołami bez 

względu na to jak często są zasypywane 
i wyrównywane przez zarządcę drogi. 
Ulica jest mocno obciążona ruchem 
zarówno przez naszych mieszkańców 
jak i kierowców z pobliskiej Lesznowoli 
a nawet Piaseczna. Rozpoczynająca 
się budowa ulicy wiąże się z wie-
loma utrudnieniami dlatego wła-
ściciele przyległych nieruchomo-
ści z pewnością będą mieli trudny 
rok do przeżycia. Z ulicy trzeba zdjąć 
asfalt, warstwę gruntu, aby w to miej-
sce wbudować odpowiednie podkłady, 
trzeba też wbudować system odwad-
niający. Konieczna jest rozbudowa 
przepustu nad rowem R-65, oświe-
tlenia drogowego oraz linii niskiego 
napięcia, przebudowa sieci wodocią-
gowej w tym przyłączy wodociągowych 
w granicach pasa drogowego, budowa 
przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebu-
dowa sieci gazowej, telekomunikacyj-
nej Orange Polska oraz budowa kanału 
technologicznego. Ulica tej klasy 
wymaga poszerzenia, aby było miejsce 
dla chodnika, ścieżki rowerowej i jezdni 
o bezpiecznej szerokości. Wobec tego 
konieczne są wykupy gruntu, a w nie-
których miejscach nawet likwidacja 

ogrodzeń nieruchomości wchodzących 
w pas drogowy. Na styku z ulicą Długą 
powstanie bezpieczne rondo.
 24 czerwca 2022 roku po kilku latach 
przygotowań i  gromadzenia środ-
ków finansowych Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba podpisał umowę pod 
nazwą „Rozbudowa Drogi Gminnej 
nr 310614 w ulicę Miklaszewskiego na 
odcinku od ulicy Starzyńskiego do ulicy 
Długiej w Ładach” z wykonawcą firmą 
INSTALNIKA Sp. z o.o. Koszt budowy 
to 14 993 700 zł, a termin wykonania 
wynosi 12 miesięcy. Inwestycja uzyskała 
dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 
5 550 000 zł.

Mostek nad kanałem.

Kolejna piekna ulica w Rybiu.

Komisja z Urzędu Gminy na Prostej.

Ulicę trzeba poszerzyć.
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Przebudowa 5. ulic 
Rozpoczęła się przebudowa pięciu 
kolejnych ulic w gminie Raszyn. Prze-
budowane zostaną ulice: Wąska, Dolna, 
Dworkowa wraz z odcinkiem ulicy Opa-
czewskiej – od skrzyżowania z ulicą 
Dworkową do Rowu Opaczewskiego 
oraz Rycerska i Poziomkowa. Wyko-

nawcą będzie solidna firma FAL-BRUK, 
która już dała się poznać w naszej gmi-
nie z dobrej strony, solidnie realizując 
podpisane umowy. Całkowity koszt 
przebudowy wynosi 11 388 570 zł, który 
zostanie pokryty kwotą 9 000 000 zł 
dofinansowaniem z Rządowego Fun-

duszu Polski Ład. Koszt gminy wynie-
sie 1,4  mln  zł.  Termin wykonania 
ustalono na 15 miesięcy od dnia podpi-
sania umowy. Obecnie trwają już roboty 
na ulicach: Poziomkowej, Rycerskiej 
i Wąskiej.

SZANOWNI PAŃSTWO, rozpoczęcie 
robót drogowych w Waszych ulicach 
oznacza, że pojawią się niedogodno-
ści, które potrwają dłuższy czas. Prze-
budowa czy remont oznacza kurz, brud 
i inne utrapienia w życiu codziennym.  
Urząd Gminy Raszyn skupia uwagę na 
organizacji pracy firm, z którymi pod-
pisuje kontrakty, jednak po podpisaniu 
umowy z wykonawcą nadzoruje tylko 
jakość technicznego wykonania ulicy, 
mając na inne czynniki bardzo niewielki 
wpływ. Oczywiście reagujemy natych-
miast na Państwa uwagi dotyczące 
utrudnień, podejmując interwencję 
u wykonawcy. Apeluję jednak o cierpli-
wość i wyrozumiałość. Wyremontowana 
ulica w wysokim standardzie z pewno-
ścią wynagrodzi Wam wcześniejsze 
niedogodności.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Dom komunalny w Podolszynie Nowym
Zaczęliśmy budowę budynku socjalno-
-komunalnego w Podolszynie Nowym. 
22 czerwca br. Wójt Gminy Raszyn 
podpisał umowę z przedsiębiorstwem 
Budowlano Handlowym IZOLBUD 
Sp. z o.o. z Warszawy na wybudowanie 
domu wielorodzinnego o powierzchni 
całkowitej 1546 m2 dla 30, lokali miesz-

kalnych. W  ramach umowy przewi-
dziano również zagospodarowanie 
terenu wokół budynku wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz obiek-
tami małej architektury. Wartość robót 
wynosi blisko 9 200 000 zł., a termin 
wykonania 17 miesięcy zaczął upływać 
od chwili podpisania umowy.

Na ulicy Waskiej rozpoczęto prace.

Umowa na budowę ulic podpisana.

Ul. Dworkowa do remontu.

Na ul. Dolnej niedługo zaczną się prace budowlane.

Ul. Rycerska – te ładne domy niedługo będą stały przy ładnej ulicy.

Umowa na budowę budynku socjalnego podpisana.

Na ul. Poziomkowej budowa już się rozpoczęła.
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ROWEROWY MAJ – PODSUMOWANIE AKCJI

Na terenie gminy prowadzona była 
kolejny raz kampania Rowerowy Maj 
w ramach ogólnopolskiej akcji promu-
jącej zdrowy tryb życia i popularyzującej 
korzystanie z rowerów, rolek, hulajnóg 
czy deskorolek.
 W tym roku po raz pierwszy do akcji 
dołączyły przedszkolaki: z Przedszkola 
nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, Przed-
szkola nr 2 „W  Stumilowym Lesie” 
w Raszynie, Przedszkola nr 3 „Wyspa 
Skarbów” w  Raszynie, Przedszkola 
w Sękocinie i „Bajkowego Przedszkola” 
z Ład. I oczywiście uczniowie wszyst-
kich naszych szkół: w Raszynie, Ładach 
i Sękocinie. W sumie w akcji uczestni-
czyło 1360 dzieci z ośmiu placówek!!

 Uczestnictwo w  akcji polegało 
na tym, że dzieci przez cały maj docie-
rały do przedszkoli i szkół na rowerach, 
hulajnogach i rolkach lub aktywnie spę-
dzały czas na przerwach. Zanotowano 
aż 28 926 przejazdów.
 Urząd Gminy Raszyn dla każ-
dego uczestnika ufundował atrak-
cyjne nagrody. Nagrodą główną były 
wycieczki dla najbardziej aktywnej klasy 
z każdej szkoły i najbardziej aktywnej 
grupy z przedszkola.
 Bardzo dziękuję za aktywny udział 
dzieciom, ich rodzicom i oczywiście 
nauczycielom, którzy prowadzili dzien-
niki aktywności, wręczali naklejki za 
przejazdy. Szczególne słowa uznania 
należą się koordynatorom szkolnym 

i przedszkolnym, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem włączali się w akcję. Dzię-
kuję także dyrektorom placówek, którzy 
z życzliwością traktowali tę kampanię 
organizując wszelkie działania i poma-
gając w sprawnym przebiegu akcji. 

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

KLUB LITERACKI „KALIOPE”
6 czerwca br. w  zabytkowej Auste-
rii odbył się wieczór poetycki Klubu 
Literackiego „Kaliope”, zatytułowany 
„Wiosna inaczej”. Podczas spotkania 
swoje wiersze zaprezentowali członko-
wie Klubu: Ewa Adamczyk, Ewa Jowik, 
Mariola Wiewiór, Renata Kisiel i Sła-
womir Starosta oraz gościnnie – Fran-
ciszek Kobiałka i  Jerzy Korczyński. 

Muzyczną oprawą spotkania był występ 
zespołu Fal Canto pod kierunkiem 
Pawła Wiśniewskiego i Joanny Young. 
Wiersze, które prezentowali członko-
wie zespołu ukazywały wiosnę w wielu 
odsłonach, w szerokiej perspektywie 
życia wokół nas. Publiczność z wielkim 
uznaniem przyjęła zarówno prezentacje 
wierszy jak i występy zespołu Fal Canto.

Klub poetycki „Kaliope” wydaje od lat 
swoje czasopismo  – kwartalnik pt. 
„Grobla”. Ostatni wydany nosi nr 50. 
Jest dostępny w wersji elektronicz-
nej na Facebooku CKR (4 czerwca) 
a w wersji papierowej w CKR i Gminnej 
Bibliotece Publicznej. Gratulujemy! CKR

WYDARZENIA

Członkowie Klubu Literackiego Kaliope. Fot. arch. CKR

Przedszkole w Stumilowym Lesie podczas wręczania nagród. Fot. arch. UG

Parking rowerowy w Szkole w Ładach. Fot. arch. szk.

Przentacja  poezji. Fot. arch. CKR Publiczność dopisała. Fot. arch. CKR

Szanownej koleżance Aleksandrze Selidze wyrazy szczerego żalu 
i współczucia z powodu śmierci MĘŻA przesyłają  

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, 
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
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PIKNIK ŚWIĘTOJAŃSKI

FESTYN ŚWIETOJAŃSKI W SĘKOCINIE STARYM
Festyn Świętojański w  Sękocinie 
Starym, który odbył się w  niedzielę 
19 czerwca na parkingu przy kościele 
parafialnym, był wspólnym przed-
sięwzięciem sołectw: Sękocin Nowy 
i Sękocin Stary, mającym na celu inte-
grację naszej społeczności, promocję 
miejscowych talentów, propagowanie 
kontaktów z przyrodą i  jej poszano-
wanie. Impreza została sfinansowana 
z funduszy sołeckich i dofinansowana 
przez Wójta Gminy Raszyn.
 Działania na estradzie wtopionej 
w krajobraz pól Sękocina zamknięty 
strefą ciemnej zieleni olszyn, trwały 
od południa do nocy. Imprezę prowa-
dzili DJ Masterek i DJGuzik. Występy 
muzyczne rozpoczął rozpoczęła schola 
parafialna z Parafii Św. Faustyny, wyko-
nując kilka utworów z  nurtu piose-
nek „uwielbionych”. Bieg uliczny na 
dystansie 1 km rozpoczęła rozgrzewka 
na estradzie prowadzona przez spe-
cjalistów z Centrum Sportu Raszyn. 
26 uczestników pomyślnie zakończyło 
bieg, a zwycięzcy zostali nagrodzeni 
nagrodami ufundowanymi przez CSR.
 Przedszkolaki z Sękocina wykonały 
wspaniałe muzyczne show o podróży 
pełnej przygód, gorące oklaskiwane 
przez widownię, a następnie korzystały 
z  licznych przygotowanych dla nich 
atrakcji. Przez kolejną godzinę festynu 
na estradzie występowali mieszkańcy 
prezentując swoje pasje, umiejętności 
i dokonania. Na scenie wystąpił 7.letni 

gitarzysta Dawid Winkler. Pan Adrian 
Mieszkowski, podleśniczy Leśnictwa 
Sękocin opowiedział o gospodarowa-
niu w lesie i dyskutował z publiczno-
ścią o gospodarce w Lesie Sękociń-
skim. Na scenie kolejno występowali: 
„Metatrie” – Paweł Jadacki (instru-
menty klawiszowe), Dorota Oleszkie-
wicz (skrzypce elektryczne) i  Paula 
Jadacka (śpiew), gorąco przyjęci 
Rybianie, pod dyrekcją pani Edyty Cie-
chomskiej i z akompaniamentem Piotra 
Piskorza. Po nich na scenie wystąpiły 
zespoły młodzieżowe ze Świetlicy Śro-
dowiskowej Świetlik – 2314 i Unplugged 
Band. Młoda wokalistka Joanna Grygo 
zakończyła koncert śpiewając „River”. 

Na scenie wystąpili też: sopranistka p. 
Justyna Kantorowicz z Antonim Budą 
(akordeon) z recitalem „Śródziemno-
morskie przeboje”. Wieczór zakończyła 
zabawa taneczna prowadzona przez 
Adama Zientarę (mieszkańca Sękocina 
Nowego) i DJ z Warszawy.
 Imprezę zabezpieczali strażacy 
z  OSP Dawidy i  OSP Falenty, któ-
rzy umożliwili odważnym uczestni-
kom wyniesienie na drabinie na 30 m. 
Występy estradowe były, na bieżąco 
prezentowane w relacji na Facebooku 
Gminy Raszyn. 

Małgorzata Kijak

Organizatorzy dziękują: Wójtowi Gminy 
Raszyn za dofinansowanie Festynu, Pani 
Wice wójt za nadzór i wsparcie, Świe-
tlicy Środowiskowej Świetlik i Centrum 
Kultury Raszyn za umożliwienie wystę-
pów zespołów muzycznych, a artystom 
za bezinteresowny występ. Dziękujemy 
też Kołu Gospodyń Wiejskich” Sęko-
dzie” za prezentację wystawy przyrodni-
czej, KGW SQŁad za ufundowanie toa-
lety przenośnej. Wielkie podziękowania 
składamy też wolontariuszom za pełną 
zaangażowania pracę, a Fundacji Violet-
-Kiwi, za profesjonalne przygotowanie 
sceny i nagłośnienia. Bardzo dziękujemy 
głównemu sponsorowi – właścicielom 
Hotelu Groman za ufundowanie poczę-
stunku z grilla i dużej zjeżdżalni, a pozo-
stałym sponsorom za watę cukrową, 
przejażdżki bryczką, a także pomoc przy 
wywiezieniu odpadów.Poczęstunek. Fot. arch. soł

Wycieczka pod niebo. Fot. arch. soł

Uczestnicy dopisali. Fot. arch. soł.

Występy przedszkolaków. Fot. arch. soł.
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WIANKI W ŁADACH

WIANKI W ŁADACH

Zeszłoroczna impreza plenerowa 
„Wianki” została doceniona w VI edycji 
konkursu Perły Mazowsza i nagrodzona 
Perłą Kultury 2021 Gminy Raszyn. Dla-
tego też nie pozostało nic innego, jak 
powtarzać ją cyklicznie aż stanie się 
lokalną tradycją. Sołectwo Łady, sołec-
two Falenty Nowe oraz KGW „SQŁAD” 
w  dniu 25.06.2022  r. zorganizowały 
kolejną edycję „Wianków” przy dużym 
stawie w Ładach. Miejsce zeszłorocznej 
imprezy mocno się zmieniło – została 
postawiona nowa, duża altana na solid-
nej, utwardzonej kostką brukową pod-
stawie połączonej z istniejącą już drugą 
mniejszą altaną. Teren został wyrów-
nany, posiano nową trawę, a wszystko 
po to, aby zapewnić gruntowną bazę 
do bezpiecznej i przyjemnej zabawy. 
Inwestycja została częściowo sfinanso-
wana z dochodu uzyskanego z zeszło-

rocznej imprezy plenerowej. Planując 
takie wydarzenie należy uwzględnić 
każdą grupę wiekową, zarówno mło-
dych jak i  nieco starszych. Dlatego 
atrakcji było co niemiara: dmuchańce, 
euro bungee, animacje oraz nauka 
układów tanecznych, wicie wianków, 
malowanie twarzy oraz robienie bran-
soletek, koncert lokalnego zespołu 
Duet Let’s Play, dyskoteka z DJ-em. 
Uplecione wianki, oczywiście najpierw 
dumnie prezentowały się na głowach 
gości, a następnie, kto miał życzenie 
rzucił je do stawu. Widok robił wra-
żenie. W bawiącym się zgromadzeniu 
panowała rodzinna atmosfera szcze-
gólnie przy słodkich wypiekach, zim-
nej lemoniadzie, kiełbaskach i trwała 
do białego rana. Tego dnia tempera-
tura powietrza była bardzo wysoka, ale 
zadrzewiona polana oraz chłód wody 

sprawiły, że liczni uczestnicy swoją 
obecnością i dobrym humorem doce-
nili starania organizatorów. Wszyscy 
zaliczyli imprezę jako udaną i zapew-
niają swój udział za rok 
 Ogromne podziękowania kieruję 
w  stronę naszych sponsorów: Pana 
Andrzeja Zaręby wójta Gminy Raszyn, 
Pani Beaty Adamiak pełnomocnik 
do spraw profilaktyki uzależnień, KGW 
„SQŁAD”, Sołectwa Falenty Nowe, 
Sołectwa Łady, firmy Wygodnadieta.
pl, HRABSKA DEVELOPMENT, Kwia-
ciarni FLORAL CHIC Dawidy, Delikate-
sów RAJ, firmy Bij Komara. Serdeczne 
podziękowania składam wszystkim 
uczestnikom imprezy, będzie nam nie-
zmiernie miło gościć Was kolejnym roku.

Beata Boros-Bieńko sołtys sołectwa Łady, 
przewodnicząca KGW SQŁAD

Zabawa do późnej nocy. Fot. B. Borys Bieńko Pleciemy wianki. Fot. B. Boros-Bieńko

Rzucanie wianków do wody. Fot. B. Boros-Bieńko Sąsiedzkie spotkanie do późnej nocy. Fot. B. Boros Bieńko
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
33. spotkanie DKK odbędzie się 5 sierp-
nia 2022 o 18:00. Tym razem bierzemy 
na warsztat powieść „Kąkol” Zofii 
Papużanki. Jest to proza obyczajowa, 
słodko-gorzka opowieść sięgająca 
po temat relacji rodzinnych i nieidyl-
licznego dzieciństwa na wsi. Spotka-
nie odbędzie się w czytelni biblioteki 
głównej, przy ul. Poniatowskiego 20 
w Raszynie.

WYWIAD Z RASZYŃSKĄ ARCHIWISTKĄ

Zachęcamy do lektury najnowszego 
wywiadu z  Dagną Mach, opiekunką 
Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokal-
nej w  Raszynie. Opowiada w  nim 
o najnowszych pracach archiwistycz-
nych, związanych z cyfryzacją zbiorów 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszy-
nie, nagrodzonej pracy o  Tadeuszu 
Jaworskim i  planach na przyszłość. 

Pełen tekst znajdziecie na stronie Cen-
trum Archiwistyki Społecznej (https://
cas.org.pl/archiwisci-spoleczni/
dagna-kruszewska-mach/).

Niezmiennie gorąco zachęcamy do 
włączenia się w  działania naszego 
archiwum – odzyskajmy wspólnie wspo-
mnienia o gminie Raszyn!

WNIOSEK O DOTACJĘ 
ROZPATRZONY POZYTYWNIE!

Śladem lat ubiegłych, 
Gminna Bibl ioteka 
Publiczna w  Raszy-
nie startowała wio-
sną do Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 
na  lata 2021–2025. Biblioteka Naro-
dowa realizuje Priorytet 1. „Poprawa 
oferty bibliotek publicznych”, mający 
na celu zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajo-
wej sieci bibliotecznej. Budżet NPRCz 
2.0 to ponad miliard złotych na wspie-
ranie rozwoju czytelnictwa poprzez 
wzmacnianie roli bibliotek publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych. W ramach 
„Zakupu i zdalnego dostępu do nowości 
wydawniczych” wystąpiliśmy o dotację 
w kwocie 11 250 zł dla raszyńskiej biblio-
teki. 13 lipca otrzymaliśmy wiadomość, 
że nasz wniosek został zweryfikowany 
pozytywnie! Dzięki pozyskanym środ-
kom zewnętrznym chcielibyśmy sfi-
nansować zakup książek papierowych, 
ale także usług zdalnego dostępu 
do  książek w  formatach e-booków, 
audiobooków i synchrobooków, co jest 
odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania 
zgłaszane przez użytkowników.

POLECANKI 
W JĘZYKU ANGIELSKIM
Uczniowie klas I-III Szkoły Podsta-
wowej im. C. Godebskiego uczestni-
czą w  projekcie „Reading with pas-
sion”, realizowanym przez nauczycielkę 
języka angielskiego, Sylwię Dubielecką. 
W ramach projektu dzieci czytają na 
lekcjach książki anglojęzyczne pocho-
dzące głównie z księgozbioru Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Raszynie. 
Uczniowie z  entuzjazmem słuchają 
bajek, a następnie wykonują przeróżne 
ćwiczenia, używając nowo poznanego 
w  lekturze słownictwa. Na dedyko-
wanej projektowi podstronie www.bit.
ly/angielskie_polecanki umieszczamy 
krótkie, ilustrowane przez uczniów 
recenzje. Śmiało można czytać i dosko-
nalić swój warsztat językowy! Polecamy!

Fot. Sylwia Dubielecka

BIBLIOTEKA W WAKACJE

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
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

FILIA W JAWOROWEJ
poniedziałek  10:00 – 18:00

wtorek – nieczynna
środa  10:00 – 18:00

czwartek  10:00 – 16:00
piątek  10:00 – 18:00

22-26 sierpnia filia nieczynna
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WAKACYJNE WYJAZDY SENIORÓW

RASZYŃSCY SENIORZY SENSACJĄ DARŁÓWKA

W czerwcu br. grupa seniorów z raszyń-
skiego Klubu Seniora pod wodzą pani 
przewodniczącej Barbary Turek wyje-
chała na tygodniowy pobyt do Dar-
łówka. Ciepła, słoneczna pogoda 
sprzyjała wypoczynkowi nad polskim 
morzem. Plażowanie, spacery brze-
giem morza i po urokliwym Darłówku, 
wieczorne zabawy w ośrodku wczaso-
wym umilane śpiewem i tańcami nale-
żały do codziennych rytuałów. Jednak 
największym hitem pobytu był wie-
lobarwny korowód „przebierańców”, 
który z muzyką i śpiewem przemasze-
rował przez Darłówko z ośrodka wcza-
sowego do portu. Raszyńscy seniorzy 
wykazali się niezwykłą inwencją w przy-

gotowaniu strojów na paradę w czym 
pomógł im zarząd Klubu Seniora przy-
wożąc do Darłówka walizkę różnych 
prppozycji. Na czele pochodu szedł 
Neptun z trójzębem w otoczeniu błę-
kitnych nimf, za nimi Młoda Para a dalej 
kapitan żeglugi morskiej, a obok niego 
lekarze, następnie grupa tajemniczych 
Hiszpanek w czerwono czarnych stro-
jach oraz wytworne damy w stylu retro, 
Japonki i Cyganki w wielobarwnych 
kreacjach, a  także Indianka w stroju 
plemiennym i z pióropuszem na gło-
wie. Byli też piraci i Arabowie a pochód 
zamykali sportowcy i kibice przystrojeni 
w narodowe barwy i szaliki. Pomysłowo 
dobrane stroje prywatne i  klubowe 

zachwycały różnorodnością i paletą 
barw. W porcie odbyły się tańce przy 
skocznej muzyce, do których dołączali 
również inni wczasowicze. Następnie 
cała grupa wsiadła na statek piracki 
i wypłynęła w rejs po morzu. Po powro-
cie do portu wielobarwny i rozśpiewany 
korowód ponownie przemaszerował uli-
cami Darłówka wzbudzając entuzjazm 
wśród mieszkańców i turystów. Foto-
grafowano i filmowano niecodzienne 
widowisko, a gratulacjom i zachwytom 
nie było końca. Wypoczynek w Dar-
łówku na długo pozostanie w pamięci 
seniorów. 

„Hiszpanka” Izabela Makarska

WYCIECZKI SENIORÓW z Rybia
Od 21 do 28 maja 2022 roku członko-
wie Klubu Seniora Rybie odpoczywali 
w Krynicy Morskiej, pięknym, magicz-
nym miejscu, wspaniałym na letni 
wypoczynek. Czas wypełniały spacery 
nad piękną zatoką morską i po bujnych 
w tym rejonie lasach. Atrakcją wyjazdu 
był rejs statkiem, podczas którego 
uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia 
przekopu Mierzei Wiślanej. Wieczory, 
po aktywnych dniach spędzaliśmy przy 
muzyce i miłych pogawędkach. 
 Miesiąc później uczestniczyliśmy 
w trzydniowym wyjeździe do Jury Kra-
kowsko-Częstochowskiej, gdzie pozna-
waliśmy Szlak Orlich Gniazd. Wiodący 
od Częstochowy do Krakowa prowadzi 
przez jurajskie zamki i warownie wybu-
dowane na skałach dochodzących 
do wysokości 30 m. Część z nich, jak 
na przykład Ogrodzieniec, to ruiny wiel-

kością wskazujące na dawną świetność. 
Niektóre, jak na przykład niedawno zre-
konstruowany zamek w Bobolicach, 
stanowią wspaniały przykład XIV wiecz-
nej architektury obronnej. Program 
wycieczki, podczas której towarzyszył 
nam przewodnik, był bardzo bogaty. 
Wieczorem, po trudach dnia odpoczy-
waliśmy przy grillu i muzyce.

 Bardzo lubimy wspólne wyjazdy, 
ponieważ pomagają nam utrzymać 
dobrą kondycję, poznać kolejne frag-
menty pięknej Polski i zacieśnić przy-
jacielskie więzy, które trwają dalej, 
po powrocie do domu. 

Jadwiga Senator 
Przewodnicząca Klubu Seniora Rybie

Rybianie na wycieczce. Fot. arch. Klubu

Młoda Para z kapitanem. Fot. arch. KSR Rejs statkiem pirackim. Fot. arch. KSR Pochód otwierał Neptun w otoczeniu nimf. Fot. arch. KSR

Na Szlaku Orlich Gniazd. Fot. arch. Klubu
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SPORT

AIRO EVENTING 2022
W dniu 18.06.2022 r. na hali sporto-
wej Centrum Sportu Raszyn gościli-
śmy zawodników, którzy wzięli udział 
w zawodach AIRO EVENTING 2022. 
Wydarzenie to miało na celu zrzeszenie 
zawodników z całej Polski, którzy upra-
wiają hobby horsing.
 Hobby Horse to sport bardzo popu-
larny w krajach skandynawskich, szcze-

gólnie w Finlandii. Powstał ok. 2011 
roku. Polega na tym, że zawodnicy 
symulują zawody jeździeckie „jeżdżąc” 
po specjalnie przygotowanym parkurze 
na kukiełkach. Rywalizacja odbywa się 
w 4 kategoriach – skoki przez prze-
szkody, ujeżdżenie, cross oraz western. 
W skokach przez przeszkody zawodnicy 
dochodzą do imponujących wysokości 

(120-130 cm). Skoki przez przeszkody 
są również najczęściej uprawianą kate-
gorią. W ciągu roku jest to już druga 
impreza organizowana w tej dyscy-
plinie sportowej w Centrum Sportu 
Raszyn. Mamy nadzieję, że jeszcze nie 
raz zostaną rozegrane podobne zawody 
w naszym obiekcie sportowym. 

Monika Gabriel

MISTRZOSTWA EGURROLA DANCE STUDIO
W dniach 10-14.06.2022 w Centrum 
Sportu Raszyn odbyły się XXXIX 
Mistrzostwa Egurrola Dance Studio - 
największy turniej tańca w Polsce! 
W ciągu 5 dni swoje umiejętności 
zaprezentowali najlepsi tancerze 
ze  wszystkich 13 szkół Egurrola 
Dance Studio.
 Mistrzostwa Egurrola Dance Studio 
to niezwykłe wydarzenie przygotowane 

z myślą o fanach różnych odsłon tańca! 
Na parkiecie zadebiutowali  najmłodsi 
tancerze już od 3. roku życia, którzy 
po raz pierwszy zatańczyli przed tak 
dużą publicznością i pokazali prawdziwą 
radość z tańca! Starsze dzieci i młodzież 
zaprezentowali wyjątkowe choreografie 
w najpopularniejszych stylach, takich 
jak hip hop, commercial, jazz, modern, 
balet czy taniec nowoczesny.

 

Cieszy nas bardzo, że organizator 
wybrał  halę sportową w Raszy-
nie na  miejsce tych rozgrywek. 
Cieszą nas także opinie uczestników 
zawodów i kibiców na trybunach, 
wysoko oceniajacych raszyńską bazę 
sportową. Centrum Sportu Raszyn 
mówi do zobaczenia za rok!

Monika Gabriel
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WAKACYJNA OFERTA

W WAKaCJE INTERNET PRZEGRA
ZE SPORTEM:

Centrum Sportu Raszyn, Sportowa 30, oferuje zajęcia:
 ✓  JOGA na powietrzu i zajęcia sportowo-ruchowe – do 29 lipca od poniedziałku do czwartku 

w Ogródku Jordanowskim
 ✓  JOGA w Plenerze – sierpień – poniedziałek, środa – godz. 18.30 – Boisko Orlik przy ul. 

Pruszkowskiej
 ✓  Wakacyjny bilet na basen i siłownię dla dzieci i młodzieży
 ✓  Bezpłatne boiska sportowe oraz hala CSR 

Rezerwacje: tel. 22 720 19 16 w 22. Szczegółowe informacje www.basenraszyn.pl

Świetlica Środowiskowa Świetlik, Spokojna 23, oferuje zajęcia:
 ✓  Tenis stołowy – całe wakacje, poniedziałek, piątek – godz. 17.00 – 21.00 
 ✓  Aktywna Mama – lipiec, sierpień – wtorek, czwartek – godz. 9.00-10.00 
 ✓  Piłkarska Drużyna Świetlika – wtorek, czwartek – godz. 17.00-20.00

Z MUZYKĄ, TAŃCEM, KINEM I KABARETEM

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na:
 ✓  Potańcówkę w Parku – 23 lipca, 13 sierpnia – godz. 17.00 – Park im. 

M. Abakanowicz 
 ✓  Kino plenerowe  – 23 lipca i  13 sierpnia  – godz. 20.000  – Park im. 

M. Abakanowicz
 ✓  Kabaret Hrabi – „Wady i Waszki” – 5 sierpnia – CKR, Al. Krakowska 29A
 ✓  Godzina „W” i koncert „Raszyniacy śpiewają pieśni powstańcze” – 1 sierpnia 

godz. 17.00 i 20.00
 ✓  Dożynki Gminne 2022 – 28 sierpnia – godz. 15.00 – Park im. M. Abakanowicz 

Świetlica Środowiskowa Świetlik zaprasza na: 
 ✓  Otwarte zajęcia muzyczne – lipiec, sierpień – wtorek, czwartek godz. 16.00 – 18.00

Z ZABAWĄ:

Świetlica Środowiskowa Świetlik zaprasza na:
 ✓  Warsztaty z programowania – wtorek godz. 16.00-17.00

Z KSIĄŻKĄ 

Gminna Biblioteka Publiczna jest otwarta: 
 ✓  Raszyn, Poniatowskiego 20: poniedziałek, środa, piątek 11.00 – 19.00 wtorek, czwartek 9.00 – 16.00
 ✓  Filia w Jaworowej, Warszawska 95: poniedziałek, środa, piątek 10.00 – 18.00, czwartek 10.00 – 16.00

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych placówek i Facebooku Urzędu Gminy Raszyn. ZAPRASZAMY!

DODATKOWE PÓŁKOLONIE 
DLA NAJMŁODSZYCH
W związku z licznymi prośbami rodziców dotyczących wakacyj-
nej opieki dla dzieci w wieku 5 – 8 lat Gmina Raszyn uruchomiła w 
lipcu  dodatkowe półkolonie. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.raszyn.pl i www.facebook.com/ugraszyn



Centrum Sportu Raszyn oraz Polski Związek Podnoszenia Ciężarów z wielką przyjemnością mają zaszczyt 
zaprosić na uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy U15 & U17 w podnoszeniu ciężarów, które odbędzie się 
10 sierpnia 2022 o godzinie 14:00 w hali sportowej Centrum Sportu Raszyn.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
14:00 – przywitanie gości
14:10 – prezentacja spotu promującego Mistrzostwa Europy
14:20 – prezentacja państw z flagami
14:30 – wystąpienie gości honorowych
14:50 – koncert multimedialny YLO Violin 
15:00 – uroczyste otwarcie Mistrzostw Europy

Mamy także zaszczyt przedstawić powołanych członków Komitetu Honorowego tych Mistrzostw Europy: 
Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, 
Poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera, Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, Prezes Polskiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów Waldemar Gospodarek, Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Katarzyna Klimaszewska, 
Przewodniczący Rady Głównej LZS Mieczysław Baszko, Prezes Grupy Eco Harpoon Mirosław Kostrzewa.


