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BUDŻET 2016 r.

BUDŻET 2016 r.
28 grudnia, w trakcie ostatniej w 2015 roku Sesji Rady Gminy Raszyn 
zostały uchwalone dwa ważne dokumenty, które stanowić będą pod-
stawę działalności finansowej gminy w trakcie najbliższego roku. 
Kształtować będą również, na podstawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, działania, których wykonanie wymaga kilku lat. Jak co 
roku, przedstawiamy Państwu zestawienie dochodów i wydatków 
budżetu na 2016 r. oraz zadania zawarte w projekcie długofalowym.

DOCHODY BUDŻETU
Z łącznej kwoty dochodów, w wysokości 95 908 886 zł, dochody bie-
żące wyniosą 87 558 782 zł, a majątkowe 8 350 104 zł. Dane w poniższej 
tabeli podają kwoty wydatków, począwszy od najwyższych oraz ich 
procent w całości dochodów.

NAZWA DOCHODU KWOTA W BUDŻECIE %

Dochody od osób prawnych, fizycznych i jed-
nostek nie posiadających osobowości prawnej 
(podatki)

58 209 847,00 zł 61,06

Subwencja oświatowa 17 044 017,00 zł 17,88

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   9 557 704,00 zł 9,91

Gospodarka mieszkaniowa   4 230 500,00 zł 4,44

Pomoc społeczna   4 211 750,00 zł 4,42

Kultura fizyczna i sport   1 460 000,00 zł 1,53

Oświata i wychowanie      727 250,00 zł 0,76

inne      577 818,00 zł 0,61

Jak widać z powyższej tabeli ponad połowa wpływów do budżetu 
wynika z podatków: od osób fizycznych, osób prawnych, od nierucho-
mości, leśnego, rolnego oraz od czynności cywilno prawnych. Dosyć 
znaczącą pozycję stanowią dochody w dziale Gospodarka Komunalna 
i Ochrona Środowiska, co wynika z rozliczeń po wykonaniu zadań sta-
nowiących realizację unijnego projektu kanalizowania i wodociągowa-
nia gminy. Kwoty subwencji oświatowej i pomocy społecznej wpływają 
do budżetu gminnego z budżetu państwa i służą realizacji zadań zle-
conych. Pozostałe kwoty stanowią niespełna 3% wszystkich wpływów. 

WYDATKI BUDŻETU
Podstawowe wydatki, które ponoszone mają być z budżetu gminy naj-
lepiej prezentuje poniższy diagram kołowy.

▪ oświata i wychowanie – 39 981 341,00 zł
▪ administracja publiczna – 10 744 466,00 zł

▪ transport i łączność – 10 433 977,00 zł
▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 393 019,00 zł
▪ pomoc społeczna – 6 064 450,00 zł
▪ kultura fizyczna i sport – 5 686 272,00 zł
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 020 843,00 zł
▪ edukacyjna opieka wychowawcza – 2 684 662,00 zł
▪ gospodarka mieszkaniowa – 2 650 000,00 zł
▪  bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa 

– 1 708 600,00 zł
▪ różne rozliczenia – 1 960 679,00 zł
▪  inne obsługa długu, ochrona zdrowia, rolnictwo i  łowiectwo) 

– 2 427 243,00 zł

Jak widać największą kwotę wydajemy na oświatę i wychowanie 
(36,17%), dodając drugie tyle do otrzymywanej z budżetu państwa 
subwencji oświatowej. 

WYDATKI MAJĄTKOWE
To prawie w 100 procentowe inwestycje, które przekładają się bezpo-
średnio na postrzeganie przez nas standardu codziennego życia. W bie-
żącym roku najważniejsze inwestycje dotyczą następujących działów:

▪ oświata i wychowanie – 6 373 650,00 zł
▪ transport i łączność (drogi) – 5 788 000,00 zł
▪ gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 115 900,00 zł
▪ inne – 1 319 249,00 zł

Już wiosną powinny rozpocząć się prace przy budowie dwóch gminnych 
placówek oświatowych: 8 oddziałowego Przedszkola przy ul. Ponia-
towskiego i dobudowywanej części Szkoły Podstawowej w Ładach. 
Obydwie są bardzo potrzebne w naszej rozbudowującej się gminie. 
W 2016 r. zostaną wybudowane lub poddane gruntownemu remon-
towi kolejne drogi i ulice: Szkolna, Reymonta, Żeromskiego, Krańcowa 
w Raszynie, Malwy, Wypoczynkowa w Rybiu, Parlamentarna w Dawi-
dach Bankowych. Rozpocznie się projektowanie wielu ulic. Ważne, dla 
wschodniej części gminy będzie kontynuowanie budowy odwodnienia 
ulicy Długiej i Szlacheckiej oraz Miklaszewskiego w Ładach i Dawidach 
Bankowych. Tą drogą realizowana jest koncepcja odwodnienia tego 
obszaru poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej w drogach, co 
znacząco odciąży mało sprawny system melioracji. 
 W budżecie wpisano też dofinansowanie budowy nowego komisa-
riatu w Raszynie. To kolejna próba podejścia do tej inwestycji. Miejmy 
nadzieję, że tym razem udana. 

Małgorzata Kaiper
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CENTRUM MEDYCZNE RASZYN

Nareszcie mamy wybór
Trochę historii

Od wielu lat mieszkańcy Gminy Raszyn skar-
żyli się na niedomaganie służby zdrowia 
w miejscowej lecznicy zwanej wtedy Ośrod-
kiem Zdrowia. Wieloletnim operatorem, 
czyli wykonującym usługi medyczne, był ZOZ 
Ochota, przekształcony w ostatnich latach 
w  SZPZLO Warszawa-Ochota. Jako jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywali 
szczupłość miejsca w wyeksploatowanym 
budynku i jego niedostosowanie do wymo-
gów współczesnego lecznictwa. W rezulta-
cie władze Gminy podjęły decyzję o budowie 
nowego pawilonu i rozbudowie starego, tak 
by sprostały one potrzebom nowoczesnej 
służby zdrowia. W okresie od czerwca 2011 
do sierpnia 2014 r. Gmina Raszyn stworzyła 
nowoczesne, bogato wyposażone centrum 
medyczne o  powierzchni użytkowej pra-
wie 1900 m. kw., wydając na ten cel ponad 
11 mln. zł i zmieniając nazwę z Ośrodka Zdro-
wia na Centrum Medyczne Raszyn. 

 Nowa inwestycja nie rozwiązała problemu. 
Nadal, co rano, ustawiały się kolejki chorych, 
a terminy przyjęć do wielu lekarzy były odle-
głe. Bulwersujące były też puste gabinety 
przystosowane do pracy specjalistów. Bar-
dzo drogi sprzęt nie był używany, a miesz-
kańcy nadal musieli szukać porad w odległych 
ośrodkach. Niezadowolenie z  usług zdro-
wotnych potwierdziły wyniki ankiety, którą 
wypełniło kilkaset osób. Dlatego też, w sierp-
niu ubiegłego roku Rada Gminy Raszyn nie 
przedłużyła SZPZLO Warszawa – Ochota 
dzierżawy Centrum Medycznego Raszyn. 
Konsekwencją tej decyzji było rozpisanie 
przetargu na wynajem obiektu operatorowi, 
który gwarantował mieszkańcom bezpłatne 
świadczenia medyczne na wyższym poziomie.
 Do przetargu zgłosiło się pięć firm, w tym 
również poprzedni operator. Ostatecznie, 

Komisja Konkursowa orzekła, że najlep-
szą ofertę złożyła firma „JUDYTA” Ewa Figat 
z  siedzibą w  Skierniewicach przy ul. Rey-
monta 16. Od 1 stycznia 2016 r. Gmina Raszyn 
wynajęła jej, na okres 3 lat, budynki Centrum 
Medycznego Raszyn wraz z  przyległym, 
wygrodzonym terenem oraz wyposażeniem, 
urządzeniami i sprzętem medycznym, z prze-
znaczeniem na prowadzenie działalności lecz-
niczej w zakresie publicznej ochrony zdrowia.

Dzień dzisiejszy 
w Centrum Medycznym Raszyn

Przez pierwsze dni do poradni zapisało się 
około 500 pacjentów, a każdego dnia przy-
bywa, jak twierdzi dr Zbigniew Figat, kierow-
nik placówki, około 100 następnych. Zgłasza-
jący się po poradę lekarską uzyskują ją tego 
samego dnia, niemal od ręki. Mogą też zapi-
sać się na dalsze terminy, osobiście lub tele-
fonicznie. Tym samym zlikwidowany został 
powód porannych kolejek. Jeśli jednak ktoś 
przyjdzie wcześniej, może na otwarcie CMR 
poczekać w środku. Do przychodni zapisują 
się zarówno ci, którzy wcześniej się tu leczyli, 
jak też osoby, które korzystały z usług innych 
operatorów, poza terenem gminy.
 Niewątpliwie zachętą jest możliwość 
korzystania z bezpłatnych usług wielu lekarzy 
specjalistów, którzy, zgodnie z obietnicą ope-
ratora, już rozpoczęli pracę. Do czasu podpisa-
nia stosownych umów przez „JUDYTĘ” z NFZ 
na refundację świadczeń, wizyty odbywają się 
na koszt operatora.
 Dobrą informacją dla mieszkańców 
Raszyna, szczególnie osób, które chcą kon-
tynuować leczenie u lekarzy znanych sobie 
od lat, jest wiadomość, że dotychczasowy ope-
rator SZPZLO Warszawa Ochota nie zrezygno-
wał, tylko przeniósł swoją działalność na ulicę 

Pruszkowską 52 i tam otworzył przychodnię. 
Dla ich wygody ogłosił, że oferuje bezpłatny 
transport z Poniatowskiego na Pruszkowską.

Zamieszanie z nazwą

Gmina Raszyn, jeszcze przed przekazaniem 
do użytkowania nowego obiektu, nadała 
budynkom przychodni przy  Poniatowskiego 
18 nazwę Centrum Medyczne Raszyn, umiesz-
czając duży napis na froncie, nad wejściem. 
Nie zastrzegła tej nazwy, wobec czego SZP-
ZLO Warszawa Ochota, który przez kilka lat 
jej używał, przeniósł się wraz z nią na Prusz-ł, przeniósł się wraz z nią na Prusz-, przeniósł się wraz z nią na Prusz-
kowską. W ten oto sposób mamy w Raszynie 
dwie przychodnie używające tej samej nazwy. 
Trudno je pomylić ze względu na różne adresy 
i operatorów. Jak się okazuje ani pacjentom, 
pytanym o to przez niżej podpisanego, ani 
władzom Gminy, to nie przeszkadza.

Jak nową sytuację ocenia Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba?

„Od lat mieszkańcy naszej gminy narzekali 
na działalność podstawowej służby zdrowia. 
Sprawa była tak poważna, że w  ostatnich 
wyborach samorządowych, prawie wszyscy 
kandydaci umieścili w programach wybor-
czych zobowiązanie do jej naprawy w gminie. 
W tym sensie zawarli kontrakt z mieszkań-
cami: jeśli nas wybierzecie, naprawimy naszą 
służbę zdrowia. Dlatego nie przedłużyliśmy 
umowy dzierżawy poprzedniemu najemcy 
przychodni i wspólnie dołożyliśmy wszel-
kich starań wybierając nowego operatora. 
Efekt przeszedł nasze oczekiwania, ponie-
waż od początku tego roku w Gminie Raszyn 
działają dwie przychodnie lekarskie w ramach 
ubezpieczenia NFZ. Oznacza to, że pracuje 
u nas przynajmniej dwa razy więcej lekarzy 
niż dotąd, oznacza też, że za nami zmora dłu-
gich kolejek do rejestracji i koniec długiego 
oczekiwania na wizytę. Niezależnie od tego 
zaczęli przyjmować specjaliści, a niebawem 
zacznie działać rehabilitacja. Myślę, że wła-
dze samorządowe Gminy Raszyn wykonały 
swoje wyborcze zobowiązanie z nadwyżką. 
Na ostateczną ocenę mamy jeszcze trochę 
czasu. Jednak myślę, że w tak dużej gminie, 
jak nasza, jest wystarczająco dużo miejsca 
dla dwóch poradni lekarskich i dobrze, że taki 
stan zaistniał.” 

Jacek Kaiper
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SESJA BUDŻETOWA

XVII Sesja Rady Gminy Raszyn
Dnia 28 grudnia 2015 roku odbyła się XVII 
Sesja Rady Gminy Raszyn. Zarówno porzą-
dek obrad jak i protokoły z dwóch poprzed-
nich sesji przyjęto bez zbędnej zwłoki. Nieco 
dłużej zatrzymano się przy uchwale o wydat-
kach niewygasających z upływem roku budże-
towego. Wyjaśnień, czego one dotyczą i w jaki 
sposób pieniądze na nie zostaną zabezpie-
czone, udzielała Skarbnik, pani Lilianna Kłos, 
a uzupełniał je Wójt pan Andrzej Zaręba. 
Radni dowiedzieli się, że niektóre inwesty-ektóre inwesty-
cje trzeba było zatrzymać z uwagi na prze-
widywane mrozy, a niewydane środki finan-
sowe, zabezpieczone w budżecie 2015 roku, 
przelać na specjalne konto, z którego dopiero 
po zakończeniu prac wiosną 2016 r. zostaną 
zapłacone wykonawcom.

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2025 
i budżetu na 2016 r.

Podczas sesji, zwanej też „budżetową” radni 
pochylili się nad zapisami Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej i budżetu na nadchodzący 
rok. WPF przygotowywana jest do 2025 roku 
i opracowywana w oparciu o dochody, które 
rytmicznie powtarzają się, takie jak podatki, 
opłaty, subwencje i dotacje oraz bezzwrotne 
środki pochodzące z budżetu UE. Długoter-żetu UE. Długoter-. Długoter-
minowa prognoza wydatków zabezpiecza 
funkcjonowanie wszystkich jednostek orga-
nizacyjnych gminy, zachowanie dotychczaso-
wej struktury wydatków, zabezpiecza środki 
na spłatę długów.  Zawiera wykaz inwestycji 
i działań, których wykonywanie przekracza 
dany rok budżetowy, a środki potrzebne na 
ich całkowitą realizację muszą być zabezpie-
czone w budżetach z kilku lat. 
 Ostatecznie, w czasie obrad XVII Sesji Rady 
Gminy Raszyn przyjęto uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Raszyn na lata 2016 – 2025 i po odczy-
taniu projektu uchwały budżetowej, opi-
nii i wniosków stałych komisji Rady Gminy 
Raszyn, Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Warszawie, przeprowadzeniu dyskusji 
i przegłosowaniu wniosków, przyjęto jedno-
myślnie Uchwałę budżetową na rok 2016.

Dyskusje nad uchwałami

Podjęcie uchwał poprzedziła dyskusja, którą 
rozpoczęła radna pani Teresa Nowak, zwra-ła radna pani Teresa Nowak, zwra-radna pani Teresa Nowak, zwra-
cając uwagę na fakt, że zmniejszenie, po uru-
chomieniu Obwodnicy Raszyna, ilości przy-
stanków przy ul. Mszczonowskiej, utrudnia 
wielu mieszkańcom Janek dostęp do komu-
nikacji autobusowej. Uzyskała odpowiedź, 

że z uwagi na bardzo wysoki koszt jego uru-
chomienia, prowadzone są obecnie rozmowy 
o współfinansowaniu przystanku z Gminą 
Nadarzyn.  Radna pytała też o zamiary Gminy 
w sprawie wybudowania przedszkola w Sęko-
cinie. Uzyskała odpowiedź, że większość 
rodziców zamieszkujących tę część gminy 
pracuje w Warszawie i zawozi dzieci do przed-
szkoli znajdujących się na trasie do niej. Usy-
tuowanie przedszkola w Sękocinie, na skraju 
Gminy, kazałoby im nadkładać drogi i nie 
byłoby wygodne.
 Radny Sławomir Ostrzyżek podniósł 
sprawę przejęcia przez Eko Raszyn sieci kana-
lizacyjnej w  osiedlu w  Falentach Nowych 
i zwłoki, jaka w tej sprawie, jego zdaniem, 
nastąpiła. Odpowiedzi udzielił Wójt, który 
stwierdził, że Eko Raszyn przejmie sieć po 
dokonaniu szczegółowej inwentaryzacji.
 Mieszkańcy Grocholic wystąpili z wnio-
skiem o ograniczenie sprzedaży alkoholu po 
godzinie 22 w jednym ze sklepów, ze względu 
na towarzyszące temu incydenty i zapytali 
czy Rada Gminy może taki warunek wprowa-
dzić. W odpowiedzi Wójt Gminy Raszyn pan 
Andrzej Zaręba poinformował, że Rada Gminy 
nie może swoimi uchwałami łamać ustawy 
o działalności gospodarczej.

Uchwały

Podczas Sesji podjęto również inne uchwały. 
Dyskutując nad udzieleniem pomocy rzeczo-
wej i finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu 
poprzez sfinansowanie funkcjonowania 
w Raszynie Filii Wydziały Komunikacji, radni 
zobowiązali Wójta do renegocjacji dotych-
czasowych umów z Powiatem. Przyjęto nowe 
wzory formularzy i deklaracji dla podatków, 
nadano nazwę „Widokowa” ulicy w Falen-
tach Nowych, przejęto nieodpłatnie na 
rzecz gminy trzy nieruchomości w Jankach, 
Falentach Nowych oraz w Słominie. Podjęto 
uchwałę w sprawie Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego we wsi Falenty 

w rejonie ulicy Sokołowskiej. Jednogłośnie 
zdecydowano o  programie osłonowego 
dożywiania dzieci i  młodzieży w  Gminie 
Raszyn w 2016 roku. Podjęto uchwały doty-szyn w 2016 roku. Podjęto uchwały doty-
czące Gminnych Programów Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii, które przed-
stawiła Pełnomocnik Wójta do spraw Uzależ-
nień, Pani Beata Adamiak. W czasie krótkiej 
prezentacji wskazała na narastający problem 
narkomanii wśród młodzieży gimnazjalnej, 
szczególnie wśród dziewcząt oraz na trud-
ność w porozumieniu z ich rodzicami, którzy 
nie dopuszczają do świadomości istnienia 
problemu. Jak stwierdziła, narkomania dzieci 
występuje nie tylko w rodzinach dysfunkcyj-
nych. Radni przyjęli również Gminny Pro-
gram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy.

Pożegnanie Pana 
Mirosława Chmielewskiego

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn pan 
Dariusz Marcinkowski uroczyście pożegnał 
pana Mirosława Chmielewskiego, który, 
po latach owocnych działań w Gminie Raszyn, 
rozpoczął pracę w Zarządzie Powiatu Prusz-
kowskiego. W podobnym tonie przemówił 
Wójt pan Andrzej Zaręba, życząc odchodzą-
cemu powodzenia na nowym stanowisku.

Sprawozdanie Wójta

Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
oświadczył, że zrealizowano wszystkie inwe-
stycje zaplanowane w 2015 roku. Zakończe-ńcze-cze-
nie inwestycji drogowych latem było możliwe 
dzięki łagodnej zimie. Stwierdził też, że wyko-
nano i zakończono wszystkie fazy budowy 
kanalizacji w ramach programów unijnych, 
co nie wyklucza poprawek, zaś rozliczenia, 
które zostały dokonane powinny owocować 
zwrotem do końca pierwszego kwartału, 
wyłożonych przez gminę pieniędzy. 

XVII Sesja Rady Gminy Raszyn © J. Kaiper
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Rozmowa z Panem Mirosławem Chmielewskim Radnym Powiatu 
Pruszkowskiego, etatowym członkiem Zarządu Powiatu
Jacek Kaiper: Gdy kandydował Pan do Rady 
Powiatu Pruszkowskiego, obiecał w  swojej 
ulotce wyborczej poprawę jakości i układu dróg 
powiatowych na terenie Gminy Raszyn. Sztan-
darowym pomysłem zawartym w tej obiet-
nicy było wdrożenie idei nowego ciągu drogi 
powiatowej ulicy Grudzi, od Sękocina Nowego 
do Dawid i dalej do ulicy Wirażowej w Warsza-
wie. Czy już coś Pan w tej sprawie dokonał?

Mirosław Chmielewski:  Istniejący sys-
tem dróg w  Gminie Raszyn jest bardzo 
stary. Pochodzi z czasów, gdy nieznana była 
powszechna motoryzacja, a  nasza Gmina 
składała się z niewielkich osiedli i małych 
wiosek. Położenie zaś obok wielkiej War-
szawy sprzyjało osiedlaniu się znacznie więk-
szej ilości ludzi niż była na to przygotowana 
infrastruktura drogowa. Powstała sytuacja 
nowa. Gmina Raszyn jest bardziej ludna, 
w budowie jest wiele nowych domów, zakła-
dów produkcyjnych i usługowych. Dodatkową 
komplikację spowodowała budowa południo-
wej obwodnicy Warszawy i trasy wylotowej 
w kierunku Katowic i Krakowa. Autostrady 
poprzecinały istniejące trakty, którymi dotąd 
była skomunikowana Gmina Raszyn z sąsied-
nimi gminami. Stały się one przez to mniej 
uczęszczane. Dlatego oprócz odtworzenia 
dawnych ciągów komunikacyjnych, koniecz-
nie trzeba stworzyć nowe trasy, które udrożnią 
Gminę i otworzą nowe tereny pod mieszkal-
nictwo i usługi. 
 Zdawaliśmy sobie z tego sprawę już dawno 
temu, gdy obwodnica i trasy wylotowe były 
dopiero w budowie. Pierwsze sygnały doty-
czące budowy nowych traktów kierowaliśmy 
do Starostwa w poprzedniej kadencji pięć 
lat temu. Używam liczby mnogiej, ponieważ 
współtwórcą tej koncepcji i współuczestni-
kiem wszystkich działań na rzecz jej wdro-
żenia jest Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej 
Zaręba. Niestety nie uzyskaliśmy żadnej 
odpowiedzi, mimo że takie wnioski ponawia-
liśmy co roku.
 Misją, z którą trafiłem do Rady Powiatu, 
jest uporządkowanie dróg powiatowych 
w  logiczne ciągi rozprowadzające ruch 
w gminach i pomiędzy nimi. Dopiero teraz, 
w roku 2016, decyzją Rady Powiatu, w bieżą-
cym budżecie znalazł się zapis 400 000 zł na 
prace studyjne nad uporządkowaniem sieci 
drogowej w Powiecie Pruszkowskim. Jest to 
oczywiście proces rozpisany na lata pracy. 
Trzeba przeprowadzić prace studyjne okre-
ślające ściśle przebieg dróg, koszty, wykupy 
gruntów, ostatecznie kolejność inwesty-
cji. Zanim jednak to nastąpi trzeba zawrzeć 

porozumienia z sąsiednimi gminami i powia-
tami, a nawet województwem. Trasa, którą 
chcielibyśmy wybudować w naszej gminie, 
zahacza o gminę Lesznowola, czyli o powiat 
Piaseczyński. Takie porozumienie wydaje się 
bliskie, ponieważ zarówno gmina Leszno-
wola, jak i Piaseczno wyraziło zainteresowa-
nie naszą inicjatywą i są skłonne wziąć na sie-
bie budowę odcinka drogi, który przebiegałby 
przez ich teren. Widzą w tym swoją korzyść, 
ponieważ trasa ta udostępniłaby ich grunty, 
obecnie pozbawione dróg, pod budownictwo.

J.K.: Czyli, dotychczasowy pomysł stworzenia 
gminnej trasy od Laszczek do ulicy Warszaw-
skiej zyskał pierwszy szlif.
M.C.: tak. Można powiedzieć, że jest to już 
projekt. W pierwszym rzędzie zapropono-
waliśmy Powiatowi zamianę ulic: Willowej, 
Źródlanej i Granicznej na nowy trakt prowa-
dzący ulicą Grudzi ze wsi Laszczki do ulicy 
Warszawskiej w  Dawidach. Wybraliśmy 
taki wariant, ponieważ powiaty otrzymują 
dotacje na utrzymanie dróg, a przy ekwiwa-
lentnej zamianie, w tym przypadku cztery 
kilometry, za cztery kilometry, ani przez 
chwilę nie  zmniejszy się ogólna długość 
dróg w powiecie. Bierzemy też pod uwagę 
konieczne wykupy gruntów, ale nastąpią 
one przy współpracy obu samorządów. Ukła-
dając plan działań, określiłem pięć etapów 
prowadzących do celu : pierwszy to spotka-
nia z gminami, radnymi i zbieranie pomy-
słów, drugi - przelanie ich na papier, trzeci 
– obróbka i stanowisko Rady Powiatu w spra-
wie priorytetów i kosztów, czwarty – zlece-
nie opracowań opartych o  doświadczenia 
profesjonalistów (nawiasem mówiąc są już 
na to środki w budżecie Starostwa), piąty to 
przedłożenie Radzie Powiatu Pruszkowskiego 
do uchwalenia planów sieci dróg powiato-
wych na lata 2017 – 2030.

J.K.: Czy program sieci dróg powiatowych, to 
główne pańskie zajęcie w Zarządzie Powiatu?
M.C.: Ależ skąd. Mój zakres obowiązków jest 
znacznie szerszy, ale o to pan pytał, więc na to 
odpowiadam. Domyślam się, że najbardziej 
interesuje pana moja aktywność na rzecz 
Raszyna.

J.K.: Tak, to temat najbardziej interesujacy 
naszych mieszkańców.
M.C.:  To dodam, że w  aktualnym budże-
cie powiatowym przewidziano, że z  dwu-
dziestu jeden zadań inwestycji drogowych 
w Powiecie dziesięć dotyczy Gminy Raszyn, 
na które Rada Powiatu przeznaczyła jedną 

trzecią wszystkich środków finansowych na 
ten cel. Niezależnie od tego w ramach zadań 
pozainwestycyjnych postaramy się wykonać 
następne nakładki poprawiające komfort 
podróżowania w ulicy Warszawskiej, Drodze 
Hrabskiej i na Długiej.

J.K.: Radni z innych gmin nie protestowali?
M.C.:  Powiedzmy: mieli wątpliwości, ale 
rozproszyliśmy je, przypominając budżety 
z poprzednich lat, w których nasza Gmina była 
niedoceniana. Trudno powiedzieć, z jakich 
przyczyn przez wiele lat otrzymywaliśmy 
wielokrotnie mniej pieniędzy na inwestycje 
powiatowe, niż sąsiedzi.

J.K.: Ostatnie pytanie: połączenie z  Prusz-
kowem. Czy nie wydaje się Panu, że stolica 
powiatu powinna dbać o komunikację z naszą 
Gminą?
M.C.: Dotąd sami to dbaliśmy i komunikacja 
autobusowa do Pruszkowa jest realizowana 
przez Gminę Raszyn i  Michałowice; koszt 
około 18 000 złotych miesięcznie. Aby Powiat 
mógł dofinansować to zadanie, musi stwo-
rzyć tak zwany plan transportu zbiorowego. 
Myślę, że uda się to zrobić do końca lutego 
i wtedy, od początku roku szkolnego można 
liczyć na dofinansowanie linii L23 w kwo-
cie kilku tysięcy złotych. Padła już propozy-
cja, aby docelowo autobus kursował częściej 
w godzinach szczytu i miał skrócony bieg: 
Raszyn – Sokołowska – Pruszków.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szej owocnej pracy.

Mirosław Chmielewski © arch. powiatu
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Inwestycje w gminie Raszyn realizowane z budżetu Powiatu 
Pruszkowskiego przedstawia Radna Powiatu Pruszkowskiego 
Katarzyna Klimaszewska Przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu.

Jacek Kaiper: Jest teraz Pani Radną Powiatu 
Pruszkowskiego, Przewodniczącą Komi-
sji Finansów, nie zapomniała Pani o Gminie 
Raszyn?
Katarzyna Klimaszewska:  Niedawno 
minął pierwszy rok mojej pracy w Samorzą-
dzie Powiatu Pruszkowskiego, czas nowych 
wyzwań i nowych możliwości. Od początku 
mojej pracy w  Radzie Powiatu Pruszkow-
skiego przyświeca hasło „Raszyn jest naj-
ważniejszy” . Przez pierwsze miesiące, 
sprawdzając jak działa Powiat na rzecz gmin 
wchodzących w  jego skład, zauważyłam, 
że w poprzednich latach  małe zaangażowa-
nie Radnych z naszej gminy i niedostateczna 
współpraca z Zarządem Powiatu, spowodo-
wały nikłe działania na naszą rzecz. Bardzo 
dużo uwagi i czasu poświęciłam na zapo-
znanie się ze sprawami Raszyna w Powiecie. 
Dziś, po roku, wiem, że najważniejsze dla nas 
– mieszkańców Gminy Raszyn – są inwesty-
cje w drogi powiatowe na naszym terenie 
oraz dostęp do jednostek samorządu powia-
towego: szpitala, administracji starostwa, 
szkół i opieki społecznej.

J.K.:  Jak przebiegała Pani praca w  Radzie 
powiatu w roku 2015?
K.K.: Przez cały rok 2015 poprowadziłam 
15  posiedzeń Komisji Finansów i  Budżetu 
Rady Powiatu Pruszkowskiego. Byłam obecna 
na wszystkich sesjach, komisjach i  posie-
dzeniach. Na każdej z nich zapadały ważne 
decyzje dotyczące przekazania finansów 
na kolejne zadania statutowe Powiatu. Przez 
rok wnioskowałam o wiele spraw związanych 
z rozwojem Gminy Raszyn. Opiniując pro-
jekty uchwał, które wchodzą na sesję zawsze 
je analizuję z punktu widzenia społecznego, 
ekonomicznego i finansowego, sprawdzam, 
czy będzie to korzystne dla Gminy Raszyn 
i  naszych mieszkańców. Jestem w  ścisłej 

współpracy w  Starostwie z  Naczelnikiem 
Inwestycji, Oświaty i Sportu. Mogę powie-
dzieć, że po roku pracy mam za sobą wiele 
godzin konsultacji i negocjacji ze Skarbnikiem 
Starostwa. Wielokrotnie składałam interpela-
cje radnego i podkreślałam, że najważniejszy 
jest dla mnie „zrównoważony rozwój gmin”, 
że należy teraz poświęcić szczególną uwagę 
Gminie Raszyn, bo wcześniej była zapo-
mniana i wielokrotnie pomijana w ważnych 
przedsięwzięciach powiatowych.

J.K.: Jakie inwestycje powiatowe udało się zre-
alizować w Gminie Raszyn?
K.K.: W kwestii poprawy infrastruktury dro-
gowej powiatu w Raszynie zrealizowaliśmy 
inwestycje, które znacząco wpłynęły na bez-
pieczeństwo i  lepszą jakość poruszania 
się drogami powiatowymi. Udało nam się 
zmodernizować kolejne kilometry istnieją-
cych dróg, ustabilizować powstałe osuwiska 
i wyremontować korpusy dróg. Oczyszczone 
zostały pobocza, renowacji poddaliśmy rowy 
i chodniki, położono nowe nakładki, wyregu-
lowano studzienki, powstają systemy odwad-
niające w pasach dróg, dokonano remontów 
przepustów drogowych. Zaczęliśmy aktu-
alizować oznakowanie pionowe i poziome 
w drogach powiatowych, dostawiliśmy słupki 
bezpieczeństwa pomiędzy drogą a chodni-
kiem w pobliżu szkoły, gdzie bezpieczeństwo 
dzieci jest najważniejsze. Powstały i powstają 
kolejne projekty. W ramach podsumowa-
nia 2015 roku złożyłam do Starosty Powiatu 
Pruszkowskiego wniosek, by przedstawił mi 
wkład finansowy, jaki powiat przeznaczył 
na inwestycje w poszczególnych Gminach. 
Poniżej przedstawiam zestawienie nakładów 
finansowych na drogi).

Gmina Wkład inwestycyjny powiatu 
w gminie w 2015 r.

PRUSZKÓW 167 444,80 zł.
PIASTÓW 108 463,45 zł.
BRWINÓW 258 254,25 zł.
MICHAŁOWICE —
NADARZYN 608 881,85 zł.
RASZYN 509 517,60 zł.

Nr 3121W
ul. Raszyńska w Rybiu, 
ul. Warszawska 
w Jaworowej i Dawidach

236 993,60 zł.

Nr 3113W
ul. Pruszkowska 54 040,00 zł.

Nr 3120W
ul. Droga Hrabska 
w Falentach Nowych

143 855,88 zł.

Nr 3121W
ul. Warszawska 
w Jaworowej

 74 628,12 zł.

Ze sprawozdania wynika, że w 2015 roku zaję-
liśmy drugie miejsce pod względem wyso-
kości nakładów finansowych w  powiecie 
pruszkowskim.

J.K: Na co możemy liczyć w roku 2016?
K.K.: Ten rok będzie jeszcze lepszy, choć zdaję 
sobie sprawę, że z  uwagi na ograniczone 
środki nie wszystko da się  od razu wykonać.  
Jako radna z Gminy Raszyn przedstawiłam we 
wrześniu prowizorium finansowe oraz wska-
załam inwestycje, jakie należy uwzględnić 
w tym roku w budżecie Powiatu oraz w wielo-
letniej prognozie finansowej. Budżet na 2016 
rok, który zatwierdziliśmy na ostatniej Komi-
sji Budżetu i Finansów oraz na ostatniej sesji 
Rady Powiatu Pruszkowskiego, zapowiada 
się obiecująco. Planowane dochody powiatu 
to blisko 142 mln zł. Wydatki wyniosą ok. 
146 mln zł. Deficyt w wysokości 4,2 mln zł. 
zostanie pokryją kredyty bankowe. Na inwe- kredyty bankowe. Na inwe-
stycje powiat wyda ok. 27,8 mln zł, z czego na 
inwestycje oświatowe 12,3 mln zł, a  na inwe-
stycje drogowe 11,6 mln zł (20 zadań). Spo-
śród nich aż sześć to w drogi w naszej gmi- aż sześć to w drogi w naszej gmi-drogi w naszej gmi-
nie. Przewidzieliśmy:

 ʆ Na konserwację urządzeń sygnalizacji 
świetlnej – 200 000,00 zł.,

 ʆ N a  p l a n  s i e c i  d r ó g  p o w i a t o w y c h 
– 400 000,00 zł.,

 ʆ Na budowę ronda w Falentach Nowych 
n a   s k r z y żowa n i u  d r ó g  p ow i a tow yc h 
ul. Falencka z ul. Olszynową – 1 200 000,00 zł.,

 ʆ Na przebudowę ulicy Źródlanej w Falen-
tach Dużych wraz z przebudową przepustów 
– 1 300 000,00 zł.,

 ʆ Na wykonanie sygnalizacji świetlnej 
i  lewoskrętu na skrzyżowaniu – Al. Kra-
kowskiej z ul. Leszczynową i ul. Graniczną 
– 60  000,00 zł. (projekt), a  następnie 
599 500,00 zł. na wykonanie.
Łatwo policzyć, że planowane na ten rok 
wydatki inwestycyjne w Gminie Raszyn są 
wielokrotnie wyższe niż w ubiegłym roku.

J.K.:  Jakie jeszcze wydatki, z których mogą 
korzystać mieszkańcy Gminy Raszyn, ponosi 
Powiat Pruszkowski?
K.K.:  W  2016 roku powiat bardzo dużo 
uwagi poświęci Szpitalowi Powiatowemu 
w Pruszkowie, przebudowie Liceum Ogól-
nokształcącemu im. T. Zana w Pruszkowie, 
Powiatowemu Programowi Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie, Powiatowemu 
Programowi Pieczy Zastępczej w Powiecie 
Pruszkowskim, zapewnieniu funkcjonowania 

Od prawej: Wojewoda Mazowiecki Z. Sipiera, Radna 
Powiatu Pruszkowskiego K. Klimaszewska, Wójt Gminy 
Raszyn A. Zaręba, Starosta Pruszkowski M. Gołoś
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Pani Magdalena Karpiniak Radna Powiatowa przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego

Jacek Kaiper: Czym się zajmuje komisja pod 
Pani przewodnictwem?
Magdalna Karpiniak: Przedmiotem dzia-
łalności Komisji Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Rady Powiatu Pruszkowskiego są sprawy 
związane z ochroną środowiska i rolnictwem. 
W wyniku wielowiekowego oddziaływania 
człowieka przyroda na terenie Powiatu Prusz-
kowskiego została silnie przekształcona. Jed-
nak pomimo silnego zurbanizowania terenu 
przeważającą część Powiatu zajmują tereny 
rolnicze, wśród których występują obszary 
zachowane w stanie naturalnym lub mało 
zmienionym.

J.K.: Jakie działania podejmie Komisja w celu 
ochrony przyrody w Gminie Raszyn? 
M.K.: Trudno mówić o samej Gminie Raszyn, 
ponieważ praca Komisji dotyczy całego 
Powiatu, ale podczas komisji wyjazdowej, gdy 
poznaliśmy walory przyrodnicze i historyczne 
rezerwatu „Stawy Raszyńskie” stanowiącego 
bogaty ekosystem dla ptactwa wodnego 
i błotnego, członkowie komisji zwrócili uwagę 
na zmniejszającą się ilość drzew głównie na 
grobli wzdłuż stawu Raszyńskiego. Znajdzie 
to odzwierciedlenie w projektach uchwał. 
Komisja zwróciła też uwagę na stan istnieją-
cych pomników przyrody występujących na 
terenie powiatu i możliwość ustanowienia 

nowych pomników przyrody. Mając na uwa-
dze ochronę środowiska przyrodniczego 
powiatu, stawiamy sobie za cel ocalenie jak 
największej ilości drzew i jesteśmy przeciwni 
degradacji terenów zielonych.

J.K .:  Czy realizując misję ochrony przy-
rody, komisja może się pochwalić jakimiś 
rezultatami?
M.K.: Sprzeciwiliśmy się decyzji Prezesa UTK 
nakazującej Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
(WKD) wycinkę wszystkich drzew i  krze-
wów bez względu na gatunek, stan i wiek na 
odcinku 33 km w piętnastometrowych pasach 
po obu stronach torów. W dniu 25 sierpnia 
2015 roku, udało nam się przekonać Radę 
Powiatu Pruszkowskiego, która jako pierw-
sza ze wszystkich rad powiatów, przez teren 
których przebiega linia WKD, przyjęła sta-
nowisko w sprawie wycinki drzew, rosnących 
wzdłuż trasy WKD. W uzasadnieniu podkre-
śliliśmy, że wprowadzenie w życie tej decyzji 
godzi w ważny interes społeczny, zaburza-
jąc specyficzny charakter tej linii i krajobraz, 
a wycinka drzew pozbawi torowisko natural-
nej osłony akustycznej chroniącej mieszka-
jących w pobliżu ludzi przed uciążliwościami 
związanymi z  ruchem kolejowym. Odtąd 
wszystkie prośby o pozwolenie na wycinkę 
będą szczegółowo przez powiat sprawdzane, 

wnioski o  zgodę na wycinkę dokładnie 
weryfikowane, a  każde drzewo wskazane 
przez WKD przebadane. W tym celu Powiat 
zakupił tomograf do badania drzew, który 
pozwoli rzetelnie ocenić ich stan.

J.K.: Czyli drzewa wzdłuż linii kolejowej 
ocalały?
M.K.: Tak, w większości tak. Oczywiście usy-
chające drzewa lub stanowiące zagrożenie 
będą usuwane.

J.K.: Jednym słowem zapracowaliście na nasz 
wspólny sukces. Jakie jeszcze ważne prace pro-
wadzi komisja Ochrony Przyrody?
M.K.: Komisja przeanalizowała realizację 
programu usuwania odpadów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Pruszkowskiego 
i od listopada 2015 obowiązuje nowy regu-
lamin udzielania dotacji na dofinansowanie 
usuwania i unieszkodliwiania tych odpadów. 
Wyroby zawierające azbest są niebezpieczne 
dla zdrowia, wobec czego konieczne jest 
podejmowanie działań zmierzających do ich 
wyeliminowania. 
 Ważnym tematem, jest też stan środowi-
ska w zakresie ochrony powietrza atmosfe-
rycznego i możliwością jego poprawy, ale to 
wszystko przed nami.
J.K.: Bardzo dziękuje za rozmowę.

Warsztatów Terapii Zajęciowej Domów 
Pomocy Społecznej, budowie Internatu przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Prusz-
kowie czy budowie Ośrodka Szkolno-wycho-
wawczego w Pruszkowie.  Wszystkie powyższe 
inwestycje są bardzo drogie i pochłoną sporą 
część wydatków inwestycyjnych w Powiecie 
Pruszkowskim. 
 Potrzeby Raszyna w 2016 rok przedyskuto-
wałam z Wójtem Gminy Raszyn, ze Starostą 
Powiatu Pruszkowskiego oraz z Wojewodą 

Mazowieckim. Nasza współpraca jest bar-
dzo produktywna i skuteczna.  Wiedzą, że 
na wszystko w Powiecie patrzę z perspek-
tywy Raszyna. Bardzo dużo czasu poświę-
cam także mieszkańcom Raszyna, słucham 
ich sugestii i potrzeb. Robię wizje na drogach 
powiatowych w Raszynie, konsultuję z Rad-
nymi Gminy Raszyn. Nawiązałam bardzo 
dobry kontakt z mieszkańcami, którzy wiedzą, 
że śmiało mogą do mnie zadzwonić i powie-
dzieć o swoich potrzebach w Powiecie. Cała 

moja praca, zaangażowanie oraz aktywność, 
zarówno w komisji Budżetu i Finansów, której 
przewodniczę oraz w Komisjach Oświaty, Kul-
tury, Sportu i Inwestycji, której jestem człon-
kiem, ma na celu rozwój Raszyna. Dołożę 
wszelkich starań, by w 2016 roku mieszkańcy 
naszej gminy mogli powiedzieć, że widać 
zmianę.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Nieodpłatna pomoc prawna w Raszynie
Od 2 stycznia 2016 roku w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 20 (wejście z lewej strony Biblioteki) działa nieodpłatna pomoc prawna 
finansowana przez powiat pruszkowski. Skorzystać z niej mogą osoby do 26 roku życia i powyżej 65 roku życia, kombatanci, weterani, osoby 
posiadające Kartę Dużej Rodziny, ofiary katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz osoby najuboższe . 
 Pomoc udzielana jest w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego 
oraz podatkowego (bez spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Nie będą udzielane również porady z zakresu prawa 
celnego, dewizowego, handlowego. Pomoc obejmuje: porady na temat obowiązujących przepisów, sposobów rozwiązania problemów, 
przygotowanie projektów pism do urzędów (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach), a także sporządzanie 
wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek   12:00 - 16:00     |     Wtorek   14:00 - 18:00     |     Środa   9:00 - 13:00     |     Czwartek   9:00 - 13:00     |     Piątek   14:00 - 18:00
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Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 
i Przeciwdziałania Przemocy
Rodzina to jedna z najważniejszych wartości 
w życiu człowieka. Większość ludzi kojarzy 
swój dom rodzinny z miłością, bezpieczeń-
stwem, opieką oraz wsparciem. To właśnie 
w rodzinie uczymy się jak kochać i być kocha-
nym. Jednak nie zawsze jest to możliwe…
Czasami spotyka nas wielka krzywda ze strony 
tych, którzy powinni być dla nas przykładem 
i  ostoją w  trudnych chwilach. Co wtedy? 
Czy można z tym cokolwiek zrobić?
 Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Cie-
bie lub kogoś z twoich bliskich; podejrze-
wasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś 
uwikłany w  przemoc domową, potrzebu-
jesz porady w  trudnej sytuacji życiowej. 
Nie wstydź się. Przyjdź do nas, udzielamy 
porad i konsultacji w sprawach wszystkich 
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.
 Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Prze-
ciwdziałania Przemocy w  Raszynie znaj-
duje się przy ul. Poniatowskiego 20 (budy-
nek biblioteki – boczne wejście) i jest otwarty 
od  poniedziałku do piątku, w  godzinach 

10:00- 18:00 gwarantując osobom zgłaszają-
cym się pełną dyskrecję i komfort psychiczny.
 Celem naszej działalności w Punkcie Kon-
sultacyjnym jest zdiagnozowanie problemów 
w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie 
oraz udzielenie pomocy i wsparcia zgłaszają-
cym się osobom.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy 
w szczególności:
– prowadzenie działalności informacyjnej 
i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów uzależnień i prze-
mocy w rodzinie
– udzielanie osobom i rodzinom konsultacji 
oraz porad psychologicznych, socjalnych i pro-
filaktycznych w sprawach uzależnień i prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie
– wspomaganie osób pijących ryzykownie 
i szkodliwie w podjęciu decyzji o zmianie 
szkodliwego wzoru picia
– motywowanie osób uzależnionych 
od alkoholu oraz innych środków psychoak-
tywnych do podjęcia leczenia odwykowego 

oraz psychoterapii w placówkach lecznictwa 
odwykowego
– udzielanie wsparcia osobom po zakończo-
nej psychoterapii poprzez udział w grupach 
wsparcia
– gromadzenie aktualnych informacji 
o  miejscach pomocy oraz kompetencjach 
służb i instytucji z terenu gminy i powiatu zaj-
mujących się systemową pomocą dla rodziny.
– współdziałanie z innymi podmiotami zaj-
mującymi się rozwiązywaniem problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie.
 Punkt Konsultacyjny współpracuje 
z Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz z Gminnym Zespo-
łem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie w Raszynie.
 Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma 
problem z agresją, alkoholem, narkotykami, 
dopalaczami lub innymi uzależnieniami 
możesz zgłosić się po bezpłatną pomoc. 

Artur Kozieł

Szanowni mieszkańcy gminy Raszyn
W związku z  licznymi pytaniami dotyczą-
cymi funkcjonowania nowego operatora CM 
Raszyn przy ul. Poniatowskiego 18a informu-
jemy, że zawarliśmy umowę z NFZ w zakre-
sie podstawowej opieki zdrowotnej i świad-
czone przez nas usługi zdrowotne w zakresie 
tej umowy są nieodpłatne. Porady lekarskie 
udzielane przez naszych specjalistów i leka-
rzy specjalizujących się w określonych dzie-
dzinach medycyny również są nieodpłatne. 
Na dzień dzisiejszy są to porady z zakresu:

 ʆ Kardiologii
 ʆ Pulmonologii
 ʆ Alergologii 
 ʆ Neurologii
 ʆ Balneologii i medycyny fizykalnej
 ʆ Neonatologii
 ʆ Diabetologii
 ʆ Reumatologii
 ʆ  Hipertensjologii (nauka o nadciśnieniu 

tętniczym)
 ʆ  Okulistyki – jest lekarz, kompletujemy 

sprzęt, porady będą udzielane jeszcze 
w styczniu.

Sądzimy, że także w styczniu zaczniemy wyko-
nywać zabiegi rehabilitacyjne. W tym zakresie 

również musimy uzupełnić sprzęt (m.in. brak 
jest leżanek, osprzętu do UGULa, zasłon, itd.)
Zabiegamy o następnych lekarzy, także spe-
cjalistów. Szczególnie chcemy pozyskać laryn-
gologa, endokrynologa i lekarza do wykony-
wania badań USG na miejscu w CM Raszyn, 
ale chętnie zatrudnimy też lekarzy innych spe-
cjalności, którzy rozszerzyliby ofertę naszych 
usług. 

Porady udzielane przez specjalistów oraz 
zabiegi rehabilitacyjne są bezpłatne i udzie-
lane tylko naszym pacjentom, którzy wcze-
śniej złożyli do nas deklarację wyboru leka-
rza, pielęgniarki i ewentualnie położnej.  

UWAGA!
Nasi pacjenci, którzy otrzymują od nas skie-
rowania do specjalisty lub do szpitala mają 
także pełne prawo do wyboru każdego spe-
cjalisty i szpitala spośród tych, którzy mają 
zawartą umowę z NFZ w danym zakresie. 
Może to być na Szczęśliwickiej, na Banacha 
czy w całym kraju. Fakt korzystania z porad 
udzielanych przez naszych specjalistów w CM 
Raszyn przy ul. Poniatowskiego 18a w niczym 

nie ogranicza naszym pacjentom dostępności 
do innych specjalistów na zasadach NFZ. 
 Nie jest prawdą, że wkrótce przestaniemy 
przyjmować deklaracje. Chociaż obecnie zapi-
suje się do nas bardzo dużo osób, to możli-
wości lokalowe, personalne i organizacyjne 
na pewno pozwolą nam przyjmować nowe 
deklaracje co najmniej przez kilka miesięcy. 
 Zapraszamy mieszkańców Raszyna 
– naszych pacjentów – do zapisywania się 
na badanie ostrości wzroku z ewentualnym 
doborem szkieł, badanie słuchu z ewentual-
nym doborem aparatów słuchowych, bada-
nia mammograficzne w ramach programu 
wczesnego wykrywania raka sutka, bada-
nia cytologiczne w ramach programu wcze-
snego wykrywania raka szyjki macicy, a także 
badanie densytometryczne. Zapisy do szkoły 
rodzenia będą prowadzone od 25 stycznia. 

Będziemy Państwa informować o wszystkich 
nowych świadczeniach zdrowotnych wprowa-
dzanych w CM Raszyn.

Dr Zbigniew Figat, 
Kierownik Przychodni
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Najnowocześniejszy Wydział Obsługi Mieszkańców 
na Mazowszu
11 stycznia w  budynku Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie przy ulicy Drzymały 
otwarto Wydział Obsługi Mieszkańców. 
Wydział usytuowany jest na parterze i składa 
się z dwóch nowoczesnych sal obsługi, w któ-
rych dla potrzeb mieszkańców przygotowano 
25 stanowisk. Załatwić w nich można sprawy 
z zakresu wydawania paszportów, praw jazdy, 
architektury, geodezji, inspekcji nadzoru 
budowlanego, mieści się tu kancelaria ogólna 
oraz kasy. Zadbano też o wpłatomaty, punkty 
do samodzielnego dokonywania przelewów 
internetowych oraz system numerkowy.
 Rok temu nowo wybrany Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego, Zdzisław Sipiera, obiecał 
stworzenie nowoczesnego wydziału obsługi 
mieszkańców i choć od kilku tygodni przestał 
być starostą, jest teraz Wojewodą Mazowiec-
kim, można powiedzieć, że słowa dotrzymał. 
Po roku od złożonej obietnicy WOM został 
uroczyście otwarty. Na otwarcie przybyli: 
minister spraw wewnętrznych i administra-
cji Mariusz Błaszczak, wojewoda mazowiecki 
Zdzisław Sipiera, starosta Maksym Gołoś, 
przewodnicząca rady powiatu pruszkow-
skiego Maria Makowska, wójt gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba oraz inni wójtowie i bur-
mistrzowie lokalnych samorządów, radni 
i pracownicy Urzędu.
– Chciałem pokazać, że administracja szczebla 
publicznego może być bliżej ludzi – powiedział 

Wojewoda Mazowiecki w  czasie uroczystego 
otwarcia. – Teraz to nie mieszkaniec musi latać 
po urzędzie, tylko to urząd ma go maksymal-
nie szybko i  dobrze obsłużyć. Podziękowania 

należą się radnym powiatu pruszkowskiego, któ-
rzy, gdy wnioskowałem o pieniądze na ten cel, 
mieli pytania, ale nie było sprzeciwu. 

Jacek Kaiper

Sprostowanie
1. Po zakończeniu remontu w  Centrum 
Medycznym Raszyn zostały utworzone porad-
nie: otorynolaryngologiczna, okulistyczna 
oraz chirurgii ogólnej. Dyrektor SZPLO War-
szawa-Ochota wystąpił do Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ z  prośbą 
o  zawarcie umów o  udzielenie świadczeń 
opieki zdrowotnej obejmujących opiekę spe-
cjalistyczną na terenie Gminy  Raszyn. O fak-
cie tym zostały poinformowane władze Gminy 
Raszyn. Pismem z dnia 28 kwietnia 2015r. NFZ 
poinformował, że nie przewiduje ogłaszania 
postępowań konkursowych na wnioskowane 
przez Dyrektora SZPZLO Warszawa-Ochota 
zakresy świadczeń do 2016 r.

2. Na początku kwietnia br. ówczesna wice 
Wójt Gminy Raszyn Marzena Lechańska 
oraz Sekretarz Gminy spotkali się w  Cen-
trum Medycznym Raszyn z pielęgniarzem 

Sebastianem Cielebąkiem w celu uzyskania 
informacji o organizacji pracy centrum.

3. W kwietniu br. w poradni internistycznej, 
w Centrum Medycznym Raszyn zatrudnio-
nych było 3 lekarzy na pełnym etacie, 2 leka-
rzy kontraktowych (na pełnym etacie) oraz 2 
lekarzy na umowę zlecenia (na część etatu).

4. Centrum Medyczne Raszyn przyjęto w okre-
sie od początku 2015 r. do kwietnia 2015 r. 
dziennie średnio 174 pacjentów.

5. W artykule zamieszczona została niepraw-
dziwa nazwa jednostki organizacyjnej Samo-
dzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota. 
Prawdziwa nazwa tej jednostki to: Centrum 
Medyczne Raszyn.

Krzysztof Marcin Zakrzewski

Sala obsługi © A. Żuber

Od lewej: Z. Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, M. Błaszczak - Minister MSWiA, mieszkaniec Pruszkowa, M. Gołoś - Starosta Pruszkowski © A. Żuber

PODZIĘKOWANIA
Pragniemy z całego serca podziękować 
pomysłodawcom, uczestnikom zbiórki 
charytatywnej, wszystkim licytującym 
i organizatorom, a szczególnie Przewod-
niczącemu Rady Gminy p. Dariuszowi 
Marcinkowskiemu i Radnemu p. Markowi 
Bańburskiemu.

To dzięki Państwu nasz niepełnosprawny 
synek otrzymał laptopa ze specjalistycz-
nymi programami do nauki mowy i poro-
zumiewania się. Sprzęt ten wspomoże 
także rozwój psychomotoryczny naszego 
dziecka.

Wdzięczni rodzice 
Jakuba Farjaszewskiego
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Inwestycje drogowe w Gminie Raszyn w roku 2016 rozpoczęte
Nadszedł czas na przebudowę kolejnych ulic w naszej Gminie i tak: dnia 31.12.2015 ukazała się 
informacja o przetargu, którą ogłosił Wójt Gminy Raszyn na wykonanie dokumentacji projek-
towej dla pięciu ulic, z których każda została objęta odrębnym zadaniem. Po otwarciu ofert, 
okazało się, że tylko pierwsze zadanie znalazło wykonawcę, pozostałe zaś, muszą przejść 
kolejną procedurę przetargową.

ZADANIE NR 1 – przebudowa ulicy Poziom-
kowej we wsi Rybie. Przewiduje zaprojekto-
wanie robót drogowych, odwodnieniowych, 
elektrycznych i teletechnicznych oraz wodno 
– kanalizacyjnych na 450 metrach przebu-
dowy ulicy Poziomkowej do połączenia z ulicą 
Turystyczną. Po otwarciu ofert wybrano Biuro 
Inżynierskie Marcin Płużański z Grójca, które 
podjęło się wykonania tego zadania w ter-
minie do 31.05.2017 r. za 41 900,00 złotych 
brutto.

ZADANIE NR 2 – przebudowa ulicy Drozda 
we wsi Rybie. Polega na zaprojektowaniu 
robót drogowych, odwodnieniowych, elek-
trycznych i  teletechnicznych oraz wodno 
–  kanalizacyjnych na 150 metrach ulicy 
Drozda. Niestety wszystkie oferty przedsta-
wiały propozycje wyższych cen za wykona-
nie, niż było to przewidziane i przetarg trzeba 
powtórzyć.

ZADANIE NR 3 – przebudowa ulicy Szczy-
gła we wsi Rybie. Przewiduje zaprojektowa-
nie robót drogowych, odwodnieniowych, 
elektrycznych i teletechnicznych oraz wodno 
– kanalizacyjnych na 357 metrach długości 
przebudowy ulicy Szczygła. Po otwarciu ofert 
okazało się, że wszystkie propozycje są za 
drogie i jak w poprzednim zadaniu przetarg 
należy powtórzyć.

ZADANIE NR 4 – budowa przepustu/mostu 
w ciągu ul. Szlacheckiej, wieś Dawidy Ban-
kowe. W tym zadaniu projektant zobowią-
zany jest do opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy mostu/
przepustu wraz z opracowaniem specyfika-
cji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, 
przedmiarów robót oraz uzyskanie decyzji 
pozwolenia na budowę w ciągu ulicy Szla-
checkiej w Dawidach Bankowych. Wygrywa-
jący przetarg zobowiązany będzie również 
do sprawowania nadzoru autorskiego nad 
budową. Niestety i w tym przypadku oferty 
okazały się za drogie.

Z A DA N I E  N R  5  – budowa przepustu/
mostu w  ciągu ulicy Jaworowskiej we wsi 
Falenty Nowe / ul. Narożnej we wsi Jawo-
rowa. Podobnie jak w poprzednim zadaniu 
zwycięzca przetargu wykona dokumentację 
projektowo-kosztorysową budowy mostu/
przepustu w ciągu ulicy Jaworowskiej we wsi 
Falenty Nowe do ulicy Narożnej we wsi Jawo-
rowa wraz z opracowaniem specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych, kosztorys inwestorski, przedmiary robót 
oraz uzyska zaświadczenia o braku sprzeciwu 
w zakresie zgłoszenia robót budowlanych lub 
uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie, 

jak w  zadaniu nr 4 wygrywający przetarg 
zobowiązany będzie również do sprawo-
wania nadzoru autorskiego nad budową. 
Ze względu na cenę proponowaną przez 
ewentualnych wykonawców, przetarg trzeba 
powtórzyć.

Prace na ulicy Długiej 
i Szlacheckiej w toku
Gdy tylko odpuściły mrozy, pełną parą ruszyły, 
przerwane tuż przed świętami, prace przy 
budowie odwodnienia w ulicy Długiej i Szla-
checkiej.  To pierwszy etap budowy kanaliza-
cji deszczowej realizowanej w drogach tego 
rejonu, która odciąży, a miejscami zastąpi sys-
tem melioracji niewydolny i niedostosowany 
do zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja ta 
jest przykładem owocnej współpracy pomię-
dzy Gminą Raszyn a Powiatem Pruszkowskim. 
Władze gminy i powiatu mają nadzieję, że 
instalacja spełni swoje zadanie w już czasie 
tegorocznych wiosennych roztopów.

Ulica Poziomkowa © J. Kaiper

Układanie rur w ulicy Długiej © J. Kaiper

Zakładanie instalacji deszczowej w ul. Szlacheckiej © J. Kaiper

Ulica Drozda © J. Kaiper

Ulica Szczygła © J. Kaiper Przepust Raszynki w ulicy Jaworowskiej © J. Kaiper

Przepust w ulicy Szlacheckiej, waskie gardło w czasie 
roztopów © J. Kaiper
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Fundusze sołeckie w 2016 roku

Jak co roku, od wielu już lat, w sierpniu i wrze-
śniu, we wszystkich sołectwach i osiedlach 
naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, 
podczas których mieszkańcy rozdyspono-
wywali fundusze sołeckie. Są to kwoty, któ-
rych wysokość zależy od ilości mieszkańców 
w danej wsi lub w osiedlu i które muszą być 
przeznaczone na zaspokajanie potrzeb miesz-
kańców oraz poprawę warunków ich życia. 
Minione lata nauczyły nas na co można fun-
dusze przeznaczać, a czemu nie mogą służyć. 
Dzięki doświadczeniu coraz lepiej definiu-
jemy w protokołach z zebrań konkretne cele, 
na które wspólnota mieszkańców chce prze-
znaczyć swoje fundusze. Wprawdzie w tym 
roku robiło to po raz pierwszy wielu sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli, którzy 
w czerwcu, po wyborach, objęli funkcje, ale 
w większości mogli liczyć na pomoc poprzed-
ników i radnych. 
 W zebraniach uczestniczyły spore grupy 
mieszkańców, czasem przebiegały zgodnie, 
czasem towarzyszyły im gorące dyskusje, 
żeby nie powiedzieć – konflikty. Wszędzie 
jednak udało się podjąć decyzje, jakie dzia-
łania są najbardziej społeczności wiejskiej 
potrzebne. Można, bez wątpienia, powie-
dzieć, że coraz większa jest w nas świadomość 
potrzeby uczestniczenia w zebraniach sołec-
kich i dokładania kolejnych cegiełek do tego, 
czym może dysponować społeczność. 
 Bardzo ciekawa jest analiza podziału środ-
ków rozdysponowanych przez nas na 2016 rok. 
W porównaniu z poprzednim znacznie więk-
szą kwotę przeznaczyliśmy na wydatki inwe-
stycyjne i wyposażenie. Po ich zrealizowaniu 
pozostanie materialny ślad – czy to w postaci 
inwestycji, nowego sprzętu czy wyposaże-
nia, które służyć będą mieszkańcom również 
w kolejnych latach. Wydaje się, że coraz sil-
niej utrwala się świadomość, że jest to bardzo 
dobry sposób wzbogacania życia społeczności 
lokalnej. Przekonały się o tym sołectwa, które 
wcześniej w ten sposób dysponowały fundu-
sze sołeckie i dziś widzą dobre skutki własnej 
skrzętności.

W  2016 r. sumie mieliśmy do dyspozycji 
558 884,56 zł, z czego 381 955,76 zł (68,3%) 
zostało przeznaczone właśnie na powyższy 
rodzaj wydatków. Z tej kwoty:
g 173 628,63 zł – wydane zostanie na projek-
towanie, budowę, doposażenie placów zabaw, 
boisk i siłowni zewnętrznych. W poprzednim 
roku na ten cel przeznaczono mniej więcej 1/3 
tej kwoty. Będą to z pewnością dobrze wydane 
pieniądze, ponieważ służąc poprawie zdrowia 
przyczynią się z pewnością do lepszej integra-
cji mieszkańców. 
g 73 554,64 zł – to kwota, za którą zostanie 
zakupione wyposażenie do Centrum Kultury 
Raszyn. Złożyły się na nią fundusze z wielu 
wsi, szczególnie tych, które korzystają z zajęć 
i imprez organizowanych w CKR. Obiekt jest 
nowy i mimo, że wiele już w nim zrobiono, to 
wiele jest jeszcze do zrobienia. 
g 45 607, 10 zł – przeznaczono na dofinan-
sowanie zakupu sprzętu Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Ten cel powtarza się co roku, wska-
zując, że mieszkańcy dobrze wiedzą, jak bar-
dzo potrzebna są sprawnie działające służby 
chroniące przed ogniem i wodą.
g 31 994,66 zł – przeznaczono na pomno-
żenie wyposażenia naszych szkół i przed-
szkoli. Dzięki funduszom sołeckim zostanie 
zakupionych kilka tablic interaktywnych, 
kopiarka, wyposażona sala dla małych dzieci, 
zakupione stroje i szereg innych elementów 
wyposażenia potrzebnych w placówkach.
g 22 094,66 zł – zostało przeznaczone na 
wykonanie projektów wodociągów, chodni-
ków, na konserwację przepustów. 

g 10 000,00 zł – wzbogaci majątek Klubów 
Seniora. Kluby prowadzą bardzo bogatą dzia-
łalność i choć organizacyjnie podlegają pod 
CKR, to są w  swoich działaniach całkowi-
cie samodzielnie, a posiadane wyposażenie 
pomaga w ich codziennej pracy.
g 7 500,00 zł – to kwota, jaka została prze-
znaczona na doposażenie Świetlicy Środo-
wiskowej w  Rybiu. Zgodnie z  sugestiami 
mieszkańców najprawdopodobniej sfinan-
suje projekt i częściowe wyposażenie siłowni 
zewnętrznej dla dorosłych.
Na wydatki, którym można nadać nazwę 
niematerialnych, postanowiono przeznaczyć 
176 928,80 zł, co stanowi 31,66% całej kwoty. 
W tej grupie podział na poszczególne rodzaje 
kształtuje się następująco:
g 160 481,00 zł – postanowiono przeznaczyć 
na pikniki, wyjazdy, imprezy, koncerty, spotka-
nia, warsztaty, zawody i rozgrywki. Ich celem 
jest zapewnienie mieszkańcom ciekawych 
form rozrywki, spędzania wolnego czasu, ale 
też dokształcania się, zdobywania nowych 
umiejętności.
g 7 000 zł – przeznaczono na dofinansowa-
nie działalności Klubów Seniora
g 9447 zł – na konserwację zieleni
 Sposób wydatkowania funduszy sołeckich 
zależy od wielu czynników. Regułą stało się 
uwzględnianie różnorodnych potrzeb miesz-
kańców i to z uwagi na zainteresowania i to 
w zależności od wieku. Żadna z grup nie jest 
pokrzywdzona, każda powinna znaleźć dla 
siebie coś ciekawego i satysfakcjonującego. 
W dalszym ciągu dużą popularnością cieszą 
się pikniki, choć w wielu wsiach zastąpione 
zostały inwestycją w plac zabaw czy siłownię 
zewnętrzną. Wysoki koszt urządzeń do ćwi-
czeń powoduje, że potrzeba przez kilka lat, 
krok po kroku, je uzupełniać, ale wynik jest 
tez wieloletni. Daje się też zauważyć, że kilka 
sołectw zrezygnowało z wyjazdów do kin, 
teatrów czy na wycieczki, zastępując je orga-
nizowaniem imprez, w których będą mogli 
uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. To dobry 
krok w kierunku egalitaryzmu.                      

Małgorzata Kaiper

Siłownia zewnętrzna przy basenie © J. Kaiper

Plac zabaw na Jeiennej © J. Kaiper
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Koncert patriotyczny 
z okazji 153 rocznicy Powstania Styczniowego

23 stycznia 2016 roku w  Centrum Kultury 
Raszyn odbył się koncert patriotyczny z oka-
zji 153 rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego pod tytułem: „Marsz, marsz Polo-
nia, Ty dzielny narodzie”. Licznie przybyła 

publiczność ze wzruszeniem wysłuchała pie-
śni powstańczych i patriotycznych w wyko-
naniu sopranistek Grażyny Mądroch, Ewe-
liny Hańskiej oraz basu Ryszarda Morka, 
przy akompaniamencie fortepianowym 
Adama Sychowskiego. Koncert prowadził 
pan Tadeusz Lempkowski, przedstawiając 
kolejne utwory w ich historycznym tle, ilu-
strując czasy, które wspominał deklama-
cją patriotycznych wierszy. Ostatnie pieśni: 
„Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani”, „Płynie 
Wisła” oraz „Rotę” publiczność odśpiewała 
wraz z artystami.
 Współpraca pomiędzy starostwem prusz-
kowskim i Gminą Raszyn nabrała ostatnio 
nowego wymiaru, pozamaterialnego, o czym 
świadczy wspólnie zorganizowany koncert. 
Odbył się on z inicjatywy obu samorządów, 
które firmowali ze strony starostwa pan Mak-
sym Gołoś Starosta Pruszkowski, a ze strony 
gminy pan Andrzej Zaręba Wójt Gminy 

Raszyn. Obaj panowie wygłosili na wstępie 
przemówienia wskazujące znaczenie Powsta-
nia Styczniowego dla pracy wyzwoleńczej, 
która pół wieku później zaowocowała zjedno-
czeniem niepodległej Polski oraz jak obecnie 
mit Powstania buduje postawy patriotyczne 
młodzieży.                   Jacek Kaiper

Wieczór Trzech Króli w Falentach

Przygotowania  do świąt Bożego Narodze-
nia w Falentach tradycyjnie rozpoczynają się 
Wieczorem Adwentowym, a kończą spotka-
niem kolędowo–opłatkowym w święto Trzech 
Króli. Są to spotkania integracyjne, organizo-
wane przez Klub Seniora „Brzoza”, Filię CKR 
w Falentach, Radę Osiedla i OSP.
 Wieczór Adwentowy odbył się 29 listopada 
i tym razem poświęcony był stricte temu okre-
sowi, poprzedzony krótkim wykładem nt,: 
Betlejemskiego Światełka Pokoju – tradycji 
i znaczenia, obchodów związanych z prze-
kazywaniem tego światła na cały świat, oraz 
zwyczaju w Polsce. Wykład ten przygotowała 
nasza Koleżanka – Kordula Gryglak. Następ-
nie została zapalona świeca w wieńcu adwen-
towym oraz lampiony za stołach.
 W tak nastrojowej scenerii wysłuchaliśmy 
poezji poetów polskich, w wykonaniu człon-
ków grupy „Słowa i Muzyki” z naszego Klubu. 
Część muzyczną zaprezentował chór „Oktawa” 

z GOK w Lesznowoli. Były to pieśni adwen-
towe, w tym hymn św. Ambrożego, wykony-
wane a’ capella, pod kierunkiem P. Magda-
leny Świderek. A oto autorzy, tytuły wierszy 
i ich wykonawcy:

 ʆ  Józef Andrzej Frasik „Modlitwa najcichsza” 
– Irena Słowińska,

 ʆ  Maciej Józef Konopowicz „Idę pod niebem 
adwentowym” – Teresa Kołatek,

 ʆ  Krzysztof Kamil Baczyński „Rorate coeli” – 
Teresa Petryka,

 ʆ  Stanisław „Korab” Brzozowski „Do Dzie-
wicy” – Teresa Magnuszewska,

 ʆ  Cyprian Kamil Norwid „Do Najświętszej 
Panny Marii. Litania” – Weronika Foryś.

Wszystkim znamienitym Gościom i uczestni-
kom koncertu tradycyjnie przekazano drobne 
upominki rękodzielnicze (choinki, bombki, 
haftowane kartki), które w tym roku wyko-
nała nasza Koleżanka – Marianna Sławińska.
 W tym dniu składaliśmy życzenia Wój-
towi Gminy Raszyn panu Andrzejowi Zarę-
bie z racji Jego imienin i z tej okazji zostaliśmy 
poczęstowani imieninowym tortem. Również 
na naszych stołach pyszniły się ciasta i owoce, 
tym razem był to prezent od P. Lidii Gromek, 
za co tą drogą bardzo serdecznie dziękuję.
 VIII Wieczór Trzech Króli to od kilku lat 
występ dzieci, które uczą się gry na pianinie 
pod kierunkiem pana Piotra Piskorza. Mie-
liśmy okazję posłuchać kolęd w wykonaniu: 

Zuzi Małeckiej, Joasi Grygo, Gabrysi Grzego-
rzewskiej, Marcina Kosieradzkiego, Radka 
Halca i Bartka Chojnowskiego. Dodatkową 
atrakcją był koncert kolęd, śpiewany przez 
zespół „Scholalala” z parafii pod wezwaniem 
św. Mateusza w Dawidach Bankowych. Zespól 
złożony z dzieci szkolnych i przedszkolnych, 
pracujący pod kierunkiem pani Iwony Kowal-
skiej, zaśpiewał przepięknie kolędy. Owacje 
na stojąco odebrali wszyscy mali artyści.
 Sala widowiskowa i hall „pękały w szwach”, 
pomagający nam strażacy z  OSP Falenty 
dostawiali dodatkowe siedzenia, jakie tylko 
można było zdobyć. Takiej frekwencji dotąd 
nie było.
 Życzenia noworoczne składał Wójt Andrzej 
Zaręba w imieniu własnym, Księdza Prałata 
Zdzisława Karasia, który ze względu na obo-
wiązki musiał wcześniej wyjść, Rady Gminy, 
Rady Osiedla, dyrekcji CKR i  Straży. Roz-
dano ciasta i słodycze – dziatwa z rodzicami 
udała się do domów a seniorzy zasiedli przy 
stołach bogato zastawionych, bo każdy chciał 
się popisać swoimi umiejętnościami, Pani 
Swietłana Żarczyńska rozdała teksty kolęd 
i rozpoczął się „drugi koncert” przy stołach.
 W  imieniu organizatorów bardzo ser-
decznie dziękuję za ogromne zaangażowa-
nie w obchodach, tych naszych świątecznych 
uroczystości. Zyta Stapel

Od lewej Wójt Andrzej Zaręba, Starosta Maksym 
Gołoś, Dyrektor CKR Mariusz Smolicha © A. Pluta

Występ © A. Pluta
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Koncert charytatywny 
w wykonaniu przedszkolaków

20 stycznia 2016 roku  o godzinie 10:00 w Cen-
trum Kultury Raszyn odbył się koncert chary-
tatywny w wykonaniu przedszkolaków pod 
tytułem „Ogrzej Serce Kolędą”. Organizatorem 
i pomysłodawcą koncertu była pani dyrektor 
Ewa Hermanowicz z  Niepublicznego Przed-
szkola Pociecha w Raszynie oraz  dyrektor 
Centrum Kultury Raszyn -  pan Mariusz Smoli-
cha.  Koncert został objęty patronatem Wójta  
Gminy Raszyn – pana  Andrzeja Zaręby oraz 
patronatem medialnym czasopisma „Przed-
szkolne ABC”.  Podczas imprezy na scenie 
zostały zaprezentowane kolędy i pastorałki 
w wykonaniu dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym z terenu gminy Raszyn oraz gmin 
sąsiednich.
 Dochód z  imprezy zasili konto Jakuba  
Rostalskiego – podopiecznego fundacji „Zdą-
żyć z pomocą”. Kubuś cierpi na ciężką odmianę 
autyzmu dziecięcego.  Obecnie siedmioletni 
chłopiec nie mówi i prawie nie utrzymuje kon-
taktu z otoczeniem, funkcjonując w swoim 
świecie. Od ponad 4 lat poddawany jest róż-
nym terapiom i badaniom lekarskim w pla-
cówkach publicznych i  prywatnych. Stale 
dotykają go problemy pokarmowo-jelitowe, 
które wpływają na jego zachowanie (nadpo-
budliwość, zmiany nastroju). Przez ostatnie 
lata rodzice chłopca próbowali wielu róż-
nych rodzajów terapii, takich jak integracja 
sensoryczna, uczenie mówienia tzw. metodą 
krakowską, muzykoterapia (Johansen), hipo-
terapia, terapia logopedyczna w przedszkolu 
specjalistycznym i w  ośrodkach Ollsen-Kato-
wice, Alfa-Aridani-Wrocław.  Kuba przez 1,5 
roku uczęszczał do niepublicznego przed-
szkola Fundacji Synapsis, ale nie przyniosło 
to do tej pory spodziewanych efektów. Obec-
nie rodzice zbierają na kompleksowe lecze-
nie Kubusia metodą  DAN!. Podejście to kon-
centruje się na leczeniu wszystkich aspektów 
medycznych choroby i jest procesem bardzo 
złożonym, skomplikowanym, długotrwałym 
i kosztownym. Terapia ta wymaga stworzenia 

metody leczenia dla tylko jednego, konkret-
nego przypadku oraz stałego monitoringu 
organizmu dziecka i nieustannego korygo-
wania zmian. Proces leczenia tą strategią 
wymaga częstych badań w specjalistycznych, 
zagranicznych laboratoriach analitycznych 
oraz niezwykle rygorystycznej  bezmlecznej, 
bezcukrowej, bezskrobiowej i bezgluteno-
wej diety, ustalanej indywidualnie dla każ-
dego pacjenta. Dziecko musi przyjmować 
wiele lekarstw i suplementów. Produkty te 
są w zdecydowanej większości niedostępne 
w Polsce. Leczenie wymaga od dziecka i rodzi-
ców wielu wyrzeczeń, ogromnej dyscypliny 
i wręcz żelaznej konsekwen-
cji.  W  przypadku Kubusia 
leczenie to jest uzupełnie-
niem ciągłej terapii psycho-
logicznej, logopedycznej, 
integracji sensorycznej oraz 
programów HANDLE i Son-
-Rise, która stosowana jest 
przez całą rodzinę.
 Koncert odbył się dzięki 
hojności sponsorów, którzy 
bardzo chętnie oferowali swą 
pomoc. Należą do nich:  pani 
Małgorzata Narożnik (czaso-
pismo „Przedszkolne ABC”), 
pan Andrzej Kwapis (hur-
townia budowlana ANEKS 
z Dawid), państwo   Izabela 
i Kazimierz Pałczyńscy (prze-
wozy autokarowe z  Rybia), 
pani   Jolanta Zawistowska 
(sklep papierniczy „Grafi” 
z  Raszyna ), pan Zbigniew 
Chołas (Marpol - hurtownia 
warzyw i  owoców z  Jawo-
r owe j ) ,  p a n i  K a t a r z y n a 
Wysocka (sklep papierni-
czy „07 zgłoś się” z Raszyna), 
państwo Sylwia i Rafał Pru-
kop (Sara -hurtownia mięsa 

i wędlin) oraz państwo Justyna i Grzegorz 
Parchan (usługi wideofilmowania, firma 
Cyfromedia).
 Impreza została uświetniona poprzez 
odczytanie listu od Pierwszej Damy Agaty 
Kornhauser - Dudy, w którym  Pani Prezyden-
towa  wyraziła swą radość, uznanie  i duchowe 
wsparcie dla zorganizowanej akcji chary-
tatywnej. Wydaje się bowiem, iż „Najbar-
dziej niezmienne i ważne pytanie dla każ-
dego człowieka powinno brzmieć: Co robisz 
dla innych?”

Iwona Wojciechowska 
nauczyciel w Przedszkolu Pociecha

Reprezentanci Przedszkola Pociecha © A. Pluta Występ dzieci z Przedszkola Pociecha © A. Pluta Widownia zachwycona występem © A. Pluta
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu
Pod koniec 2015 roku odbyła się w Świetlicy 
niezwykła uroczystość – Spotkanie Opłat-
kowe. W jego przygotowanie włączyło się bar-
dzo wiele osób i dzięki temu uzyskany efekt 
przeszedł nasze oczekiwania. Nasze wspa-
niałe gospodynie z Koła Seniora Rybie zapla-
nowały poczęstunek i, co więcej, część potraw 
przygotowały własnymi rękami. Dzięki nim 
wspaniale udekorowane stoły uginały się 
pod smacznym jedzeniem. Równie pięknie 
została ozdobiona sala widowiskowa i okrą-
gły hol „Świetlika”. Goście dopisali. Wśród 
nich pojawił się Wójt Andrzej Zaręba, Radni 
Gminy Raszyn z  Przewodniczącym Dariu-
szem Marcinkowskim, Ks. Prałat Zdzisław 
Karaś i Ks. Prałat Bartłomiej Kapałka, Dyrek-
tor SP w Raszynie Andrzej Niedbała, Dyrek-
tor Przedszkola „W Stumilowym Lesie” Mag-
dalena Kołakowska, Dyrektor GOS Katarzyna 
Klimaszewska, Dyrektor CKR Mariusz Smoli-
cha z małżonką, Przewodniczące Kół Seniora 
z  Raszyna, Falent i  Jaworowej, a  przede 
wszystkim Mieszkańcy Rybia. Na Spotkanie 
Opłatkowe przybyło tak wiele osób, że mie-
liśmy problem ze zmieszczeniem się w sali. 
 Program artystyczny został przygotowany 
przez Gospodarzy. Dzieci ze Świetlicy wystą-
piły w zabawnym przedstawieniu o Miko-
łaju, który zgubił prezenty. Ich niewątpliwy 
talent aktorski został nagrodzony gromkimi 
brawami. Po nich, z kolędami i pastorałkami 
występowali młodzi muzycy, uczestnicy zajęć 
prowadzonych w Świetlicy pod kierunkiem 
Marcina Kołdry (gitara), Darka Dynowskiego 
(perkusja), Roberta Grzeszczaka (zespoły 
muzyczne) oraz Joanny Young i  Pawła 
Wiśniewskiego (zajęcia wokalne). Ich występy 
również wzbudziły aplauz publiczności. 
Jako ostatni, z równie wspaniałym progra-
mem, wystąpił zespół Rybianie, pracujący 

pod kierunkiem Swietłany Żarczyńskiej i Pio-
tra Piskorza. Na zakończenie wszyscy zaśpie-
wali triumfalną kolędę „Bóg się rodzi”. Dziele-
nie się opłatkiem, który rozniosły uczestnikom 
spotkania trzy śliczne Aniołki, składanie 
życzeń i poczęstunek dopełniły spotkanie. 

Wydarzenia w 2016 roku

Trzeba przyznać, że styczeń obfitował 
w Świetlicy wieloma wydarzeniami. Otwarta 
w każdą sobotę i niedzielę proponowała róż-owała róż-
norodne spotkania: 

 ʆ Turniej Tenisowy i Puchar Wójta Gminy 
Raszyn, zorganizowany przy współudziale 
p. Dariusza Murawskiego – instruktora zajęć 
sportowych w Świetlicy

 ʆ Kino „Świetlika” dla dzieci, podczas któ-
rego wyświetlany był kultowy film MINIONKI,

 ʆ  Ka r n awa ł ow y  B a l  Pr ze b i e ra ń c ów 

dla najmłodszych, który odbył się dzięki hoj-
ności przedsiębiorców z naszej Gminy. Ich 
lista, wraz z podziękowaniami, wkrótce znaj-
dzie się na Facebook’u.

 ʆ Impresje Muzyczne – Kolędy i Pastorałki, 
w wykonaniu zespołu A My Tacy, 

 ʆ Dwudniowy Przegląd Osiągnięć Uczest-
ników Zajęć Muzycznych zgromadził dzieci 
i młodzież, która uczy się grać na gitarze, 
perkusji, pianinie, śpiewać oraz grać w zespo-
łach młodzieżowych. Jury, któremu przewo-
dził Przewodniczący Rady Gminy Dariusz 
Marcinkowski, miało problem z wyborem 
najlepszych. 
 O  wszystkich tych imprezach, a  także 
o  tych, które będą w  najbliższym czasie, 
dowiecie się Państwo odwiedzając naszą 
stronę  www.facebook.com/swietlicarybie. 

Małgorzata Kaiper
Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu

Podczas Przeglądu – D. Dynowski i K. Nagrodzki 
© M. Kaiper

Turniej Tenisa © M. Kaiper

Wysęp dzieci podczas Spotkania Opłatkowego © M. Kaiper

Bal Karnawałowy  © M. Kaiper

Kolędy i Pastorałki © M. Kaiper
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SZKOLNE WYDARZENIA

Jaka piękna noc…
Słowa pięknych kolęd i wpadającego w ucho 
rymowanego tekstu  Jasełek długo dźwię-
czały w uszach wszystkich, którzy  22 grud-
nia 2015 roku zgromadzili się w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej w Ładach. 
Oglądający tradycyjne Jasełka- zaproszeni 
goście, nauczyciele, uczniowie i  rodzice 
ponownie na chwilę przenieśli się tego dnia  
ponad dwa tysiące lat wstecz, aby wspólnie 
przeżywać cud narodzin Jezusa…

 Dzięki wydatnej pomocy zaangażowa-
nej w  wykonanie przepięknej dekoracji 
grupy rodziców,  w sali stanęła betlejemska 
stajenka. Nie zabrakło żłóbka z  siankiem 
i  pasterskiego ogniska wśród pustynnych 

piasków i palm. Nastrój nocy Narodzenia 
Pańskiego podkreśliło także granatowe niebo 
usiane gwiazdami z tą jedną, najważniejszą- 
betlejemską. Uczniowie klas II a i II c przy-
gotowani  aktorsko i wokalnie przez  panie: 
Barbarę Woźniak i Katarzynę Witanowską 
z przejęciem odgrywali role Świętej Rodziny, 
pasterzy, trzech Króli i wszystkich, którzy przy-
chodzili pokłonić się Maryi i nowo narodzo-
nemu Dzieciątku. Pasterze z przekonaniem 
udowodnili, że „… tu się będą działy cuda, 
w tę magiczną noc…”. Chór Aniołów i soli-
ści przepięknie śpiewali kolędy i pastorałki, 
które wielu oglądającym sprawiły moc wzru-
szeń z łezką w oku włącznie. Finałowa scena 
Jasełek, łącznie ze wspólnym śpiewaniem 
wzruszającego przeboju Czerwonych Gitar 
„Jest taki dzień” -została nagrodzona grom--została nagrodzona grom-
kimi brawami. Podobnie jak cały występ, który 
wymagał od uczniów tegorocznych klas dru-
gich wielu dni prób i przygotowań. Ale warto 
było, bo wszyscy zgodnie twierdzili, że oglą-
dając Jasełka poczuli się świątecznie. A także, 
co najważniejsze, a  o  czym przypominał 
obecny na sali ks. Grzegorz Jaszczyk – pro-
boszcz parafii pw. św. Mateusza Ewangelisty 
w Dawidach Bankowych- pamiętali, że Boże 

Narodzenie oznacza odrodzenie się wszech-
obecnej miłości i przypomina, że dla każdego 
człowieka najważniejsza jest rodzina.

Katarzyna Witanowska
Barbara Woźniak

Jedyne w swoim rodzaju
Tradycje Jasełek od wieków wzbogacają 
przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia, 
a  ich  treść jest związana z  narodzeniem 
Jezusa w Betlejem.
 Dnia 22 grudnia 2015 roku w Szkole Pod-
stawowej w Raszynie odbyło się przedsta-
wienie jasełkowe. Obowiązkowo wystąpiła  
święta rodzina, królowie z darami, pastuszko-
wie, aniołowie , w których wcielili  się rodzice 
i uczniowie klas IIe i II f oraz chóru szkolnego 
pod kierunkiem Ewy Wijatkowskiej. Nad cało-
ścią czuwała siostra Sancja wraz z wychowaw-
cami klas - Małgorzatą Błaszczuk i Bożeną Cie-
sielską . Grą świateł oraz dźwiękiem, które 

wprowadziły nas w świąteczny nastrój, zajął 
się pan Marek Bilski. Zaangażowanie ze strony 
rodziców było ogromne. Co prawda niektórzy  
z  nich pierwsze spotkanie ze sceną mieli 
już na występie z  okazji Dnia Dziecka  
w przedstawieniu pt. „Koziołek Niematołek”, 
to jednak pierwsze próby były pokonywaniem 
tremy. Wieczorne spotkania nie zniechęciły 
rodziców, którzy mimo swoich obowiązków 
znaleźli czas, żeby przygotować coś tak wspa-
niałego dla swoich dzieci.  Aktorzy zaprezen-
towali swoje talenty, które na koniec zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.  Jasełka 
dostarczyły  niezapomnianych wrażeń .  

 Kolejnym etapem występów naszych arty-
stów będzie Kościół pod wezwaniem Świę-
tego  Szczepana w Raszynie 17 stycznia 2016 
roku. Szkoda, że święto pełne miłości i zrozu-
mienia jest tylko raz w roku.

Małgorzata Błaszczuk i Bożena Ciesielska
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Ponad 1200 e-booków 
w bibliotece
Z satysfakcją informujemy, że porozumienie konsorcyjne, zawiązane między 21 bibliote-
kami Mazowsza ponownie zaowocowało wykupieniem dostępu do największej polskiej 
platformy, oferującej publikacje w wersji elektronicznej LIBRA.IBUK.PL. 
 Dzięki tej umowie, nasi Czytelnicy mogą do 3 stycznia 2017 bezpłatnie czytać 1247 
e-książek. Z platformy można skorzystać zarówno na miejscu w bibliotece, jak i zdalnie: 
w domu, w pracy, czy na uczelni – wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, trzeba 
się tylko wcześniej zgłosić do nas po indywidulany kod PIN. 
 Pełną listę dostępnych tytułów, głównie naukowych i popularnonaukowych, ale 
także beletrystyki, można przejrzeć lub pobrać ze strony www.bibliotekaraszyn.pl. Znaj-
duje się tam również instrukcja logowania się w serwisie. W razie pytań, bibliotekarze 
chętnie pomogą – osobiście, poprzez e-mail (info@bibliotekaraszyn.pl) i telefonicznie 
(22 720-03-81). Przed skorzystaniem warto także zapoznać się z pomocnymi filmikami 
instruktażowymi na stronie http://libra.ibuk.pl/pomoc. 
 Osoby, które w zeszłych latach korzystały z platformy i założyły konta MyIBUK, wciąż 
będą mieć do nich dostęp, ale po zalogowaniu do konta wyświetli się komunikat o utra-ęp, ale po zalogowaniu do konta wyświetli się komunikat o utra-wyświetli się komunikat o utra-
cie ważności kodu PIN – należy się wtedy zgłosić do biblioteki po nowy. Zachęcamy 
do skorzystania z oferty!

Zespół GBP w Raszynie

Do Jaworowej po książkę, wiedzę i rozrywkę
Filia raszyńskiej biblioteki, mieszcząca się 
w  Domu Rolnika w  Jaworowej, to ważny 
punkt na kulturalnej mapie gminy. W minio-
nym roku odbyło się tam szereg imprez pro-
mujących czytelnictwo, animujących lokalną 
społeczność, oraz umożliwiających kontakt 
z  nowymi technologiami. Powodzeniem 
wśród najmłodszych nieustająco cieszy się 
akcja „Czytam sobie w bibliotece” polega-
jąca na wspieraniu nauki samodzielnego 
czytania, tak, by czerpać z  tego przyjem-
ność. Dzieci uczestniczące w akcji, poznając 
kolejne książki, utworzyły specjalne imienne 
albumy z naklejkami, a następnie wspólnie 
z bibliotekarką dyskutowały o nowo pozna-
nych tytułach. Zakończenie akcji planujemy 
na koniec roku szkolnego, najaktywniejsi 
i najwytrwalsi czytelnicy zostaną wyróżnieni 

nagrodami niespodziankami. Młodzi użyt-
kownicy biblioteki i  podopieczni Ogniska 
Wychowawczego uczestniczyli w cyklicznych 
„Spotkaniach z tabletami”, które prowadziła 
bibliotekarka i pasjonatka nowych technolo-
gii Dagna Kruszewska-Mach. Dla wielu dzieci 
była to jedyna okazja do poznania ciekawych 
aplikacji na urządzenia mobilne, które nie 
tylko rozwijają kreatywność, ale także poma-
gają w nauce. Nasza „Tablet Master” przybli-
żyła uczestnikom aplikacje z różnych dziedzin 
nauki i życia m.in.: medycyny, chemii, biolo-
gii, nie zabrakło również zabaw w ogrodni-
ków, projektantów wnętrz, twórców filmo-
wych, ilustratorów, muzyków i fotografów. 
Biblioteka w Jaworowej to miejsce dla osób 
w każdym wieku i o najróżniejszych zainte-
resowaniach, dlatego miniony rok stał rów-
nież pod znakiem warsztatów tematycznych, 
w których chętnie uczestniczyły zwłaszcza 
mieszkanki naszej gminy. Były to warsztaty 
decoupage, wicia palm wielkanocnych oraz 

tworzenia biżuterii. Większość podejmowa-
nych przez bibliotekę aktywności nie mogłaby 
się odbyć, gdyby nie współpraca z Ogniskiem 
Wychowawczym, Pełnomocnikiem Wójta 
ds. Profilaktyki Uzależnień i Stowarzysze-
niem Rodzin Abstynenckich „Arka”. Wkrótce 
jaworowska biblioteka pozytywnie zaskoczy 
użytkowników. Dobiegł właśnie końca remont 
pomieszczeń po wyprowadzce z  budynku 
Klubu „Arka”. Przypadną one w użytkowanie 
właśnie bibliotece. Po przenosinach do lokalu 
nr 7 na parterze na czytelników będą czekały 
nowoczesne regały wypełnione książkami, 
audiobookami i filmami, stanowiska kom-
puterowe z bezpłatnym Internetem, wygodny 
fotel do przeglądania prasy i przytulny kącik 
dla dzieci. Zmiana lokalu to nieco większa 
powierzchnia i funkcjonalność, ale przede 
wszystkim komfort pracy z  czytelnikiem. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze 
starania o pozytywne zmiany i zapraszamy 
do biblioteki!          Łukasz Żywulski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GIMNAZJUM W RASZYNIE

Już rok mija od odejścia naszej wspaniałej 
koleżanki  dr Małgosi Ostaszewskiej – Dynie-
wicz. Żyła dla innych, a nauczanie było jej 
olbrzymią pasją. Pozostanie w naszej pamięci 
jako wspaniały nauczyciel, angażujący z suk-
cesem uczniów do wielu olimpiad i konkur-
sów z zakresu fizyki. Jako pierwsza zorgani-
zowała w naszym gimnazjum kurs na kartę 
motorowerową - sprawiając tym samym 
ogromną radość młodym fanom motoryza-
cji. Przyjeżdżając do szkoły na swoim różo-
wym skuterze, sama dawała przykład bez-
piecznego zachowania na ulicy. Małgosia 
wraz z  uczniami była pomysłodawczynią 

i realizatorką pierwszej gazetki szkolnej Can-
dela. Łamała schematy i nie bała się wyzwań. 
Zawsze pomocna- można było liczyć na jej 
wsparcie i  cenne rady starszej koleżanki 
po fachu. Uwielbiała ludzi. 
Wysoko ceniła sobie spotkania z  przyja-
ciółmi. Uwielbiałam jej opowieści kulinarne, 
które były niemalże poetyckie i oddziaływały 
na wiele zmysłów. Gosia zarażała optymi-
zmem. Dla każdego znalazła dobre słowo.
Zawsze wesoła i uśmiechnięta. Taka pozosta-
nie w naszej pamięci...

Danuta Majewska-Walczuk
Grono Pedagogiczne Gimnazjum Nr 1 w Raszynie
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XVII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2016
„ŚPIEWAJMY I GRAJMU MU”
Miejski Ośrodek Kultury „Kamyk” w Pruszko-
wie zorganizował XVII Regionalny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. Przegląd odbywał się pod 
patronatem Prezydenta Pruszkowa, pana 
Jana Starzyńskiego i Proboszcza Parafii p. w. 
Św. Kazimierza w Pruszkowie, ks. Mariana 
Mikołajczaka. Jego celem jest krzewienie 
polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastora-
łek, ukazanie ich ciągle aktualnych walorów, 
konfrontacja zespołów w duchu życzliwo-
ści i radości wspólnego muzykowania oraz 
łączenie pokoleń poprzez wspólne śpiewanie. 

Przesłuchania konkursowe odbyły się w dniu 
9 stycznia 2016 r. 
 W przeglądzie wzięły udział chóry, zespoły 
wokalne i soliści. Łącznie wystąpiło 407 osób. 
Centrum Kultury w Raszynie reprezentowali: 
– zespół „Barwy Jesieni” z  instruktorami: 
Joanną Young i Pawłem Wiśniewskim,
– zespół „Rybianie” pod kierownictwem 
Swietłany Żarczyńskiej i Piotra Piskorza,
– zespół „Seniorki” i jego solistki: Izabela 
Makarska i Grażyna Troniarz pod kierownic-
twem Piotra Piskorza.
 W Jury konkursu zasiadali: Filip Micek- 
przewodniczący oraz członkowie: Edyta Cie-
chomska, Danuta Kłudczyńska, Iwona Tober.
 W kategorii IX – zespoły – dorośli I miej-
sce uzyskał zespół „Barwy Jesieni”, a II miej-
sce zespół „Rybianie. W kategorii VI – soliści 
powyżej 18 lat, wyróżnienia otrzymały: Iza-
bela Makarska i Grażyna Troniarz.
 Galowy Koncert Laureatów odbył się 

w  dniu 23 stycznia 2016 r. w  kościele pw. 
Św. Kazimierza w Pruszkowie. Na koncer-
cie obecny był Prezydent Pruszkowa, pan 
Jan Starzyński, ks. Marian Mikołajczak oraz 
Dyrektor MOK pani Ewa Sowa. Kościół był 
po brzegi wypełniony publicznością, która 
gorąco oklaskiwała występy laureatów kon-
kursu. Na zakończenie koncertu wszyscy 
laureaci wspólnie zaśpiewali kolędę „Dzisiaj 
w Betlejem”. Koncert był transmitowany bez-
pośrednio przez Telewizję Pruszków. 

Izabela Makarska 
Radna Gminy Raszyn, solistka zespołu „Seniorki”

SENIORZY

Barwy Jesieni © I. Makarska

Rybianie © I. Makarska

„Ferie zimowe z komiksem… i nie tylko”
Muzeum Dulag 121 zaprasza dzieci z powiatu 
pruszkowskiego w wieku od 7 do 12 lat na zaję-
cia organizowane podczas ferii zimowych.
 Dla uczestników „Ferii zimowych z komik-
sem … i nie tylko” przygotowaliśmy bardzo 
ciekawe warsztaty komiksowe. Zapraszamy 
na nie zarówno czytelnikom i fanom komik-
sów, którzy mają ochotę stać się także twór-
cami komiksowych opowieści, jak i tych, dla 
których będzie to dopiero początek przy-
gody z komiksem. Dowiemy się nie tylko jak 

stworzyć i narysować komiks, ale też poznamy 
historię najpopularniejszych postaci komik-
sowych. Ponadto, oprócz praktycznych zajęć 
warsztatowych, proponujemy wspólną 
wyprawę na bardzo interesującą i zabawną 
wystawę ,,Papcio Chmiel i jego podopieczni’’ 
do Muzeum Karykatury w  Warszawie.  
Będziemy mogli na niej zobaczyć prace jed-
nego z najwybitniejszych polskich rysow-
ników Henryka Jerzego Chmielewskiego 
i poznać historię bohaterów jego komików 
Tytusa, Romka i A’Tomka. 
Terminy spotkań:
1.02.2016 r., godz. 12:30 - 16:00  Wycieczka 
do Muzeum Karykatury na wystawę „Papcio 
Chmiel i jego podopieczni”. Zbiórka w pocze-
kalni Dworca PKP w Pruszkowie o godz. 12:30. 
Uczestnicy mają ze sobą po 2 bilety ZTM 
75-minutowe. Muzeum zapewnia opiekę 
nad dziećmi, ale zapraszamy również rodzi-
ców i opiekunów.
3.02.2016 r., godz. 11:00 - 13:00 – „Zaczy-
namy przygodę z  komiksem” – warsztaty 
komiksowe.
5.02.2016 r., godz. 11:00 - 13:00 – „Wprawiamy 
naszą postać w ruch” - warsztaty komiksowe 
8.02.2016 r., godz. 11:00 - 13:00 – „Perspek-
tywa, efekty specjalne w komiksie i super-
-moce” – warsztaty komiksowe.
9.02.2016 r., godz. 11:00 - 13:00 – Konkurs 
komiksowy z  nagrodami na zakończenie 
warsztatów.

 Ferie zimowe w Muzeum Dulag 121 – „Ferie 
zimowe z komiksem i nie tylko” będą nie tylko 
okazją do zdobycia nowych umiejętności pla-
stycznych, ale też świetną zabawą w pozna-
wanie i kreowanie komiksowego świata. 
 Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego 
prosimy o mailowe lub telefoniczne zgłasza-
nie udziału do 30 stycznia 2016 r.:  
dulag@dulag121.pl lub (22) 758 86 63

Warsztaty są bezpłatne. 
Serdecznie zapraszamy.

1 luty 2016 
12:30–16:00 

3 luty 2016 
11.00–13.00
5 luty 2016 

11.00–13.00
8 luty 2016 

11.00–13.00 

9 luty 2016 
11.00–13.00

TERMINY SPOTKAŃ: 
WYCIECZKA DO MUZEUM KARYKATURY  
NA WYSTAWĘ PAPCIO CHMIEL i JEGO  
PODOPIECZNI.
ZACZYNAMY PRZYGODĘ Z KOMIKSEM! 
- warsztaty komiksowe

WPRAWIAMY NASZĄ POSTAĆ W RUCH! 
- warsztaty komiksowe

PERSPEKTYWA, EFEKTY SPECJALNE  
W KOMIKSIE I SUPER-MOCE!  
- warsztaty komiksowe

KONKURS NA KOMIKS  
Z NAGRODAMI !

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie 

zaprasza dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

na warsztaty komiksowe i wycieczkę. 

do Muzeum, ul. 3 Maja 8 A 

Prosimy o zgłoszenie 
udziału do 30 stycznia: 
dulag@dulag121.pl, (22) 758 86 63 
Liczba miejsc ograniczona.
Udział w warsztatach bezpłatny! 
Uczestnicy wycieczki pokrywają  
koszty biletów SKM. 
Więcej informacji na  
www.dulag121.pl

FERIE ZIMOWE  
Z KOMIKSEM…

Uczestnicy warsztatów  dowiedzą się m.in.:
jak powstaje komiks

jak go narysować
jakie są najbardziej znane  postacie komiksowe

FERIE ZIMOWE  
Z KOMIKSEM…

PROCENT DLA STASIA
FAJNEGO CHŁOPTASIA

Nazywam się Staś, 
skończyłem 3 lata, 
i jestem wesołym 
przedszkolakiem.  
Uwielbiam bawić się 
klockami, malować  
i psocić. Jednak 
największą moją miłością 
jest muzyka. Pianinko, 
saksofon, bębenek 
to instrumenty, na 
których tworzę moją 
małą muzykę. A robię 
to nóżkami, ponieważ 
urodziłem się bez rączek. 
Muszę dużo ćwiczyć, by 
sprostać codziennym 
zadaniom,  
np. samodzielnemu 
jedzeniu zupki, która 
ciągle jeszcze ucieka  
mi z łyżeczki.  
Dlatego potrzebuję  
Twojej pomocy,  
by móc żyć tak jak Ty. 

PRZEKAŻ 
1% PODATKU
Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj życie” 
KRS:  0000280 475
Dopisek: dla Stasia 
www.korekdlastasia.pl
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SPORT

Sportowa wizja GOS na 2016 r.
Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie z początkiem Nowego Roku przyjął har-
monogram imprez sportowych, które planuje zorganizować w 2016 roku. 
Plan zawiera 55 pozycji, na które składają się cykliczne turnieje cieszące się 
od kilku lat popularnością wśród uczestników oraz widzów, jak również 
zawody Strong Man, które mamy nadzieję uda się przeprowadzić w miesią-
cach letnich. Wydarzenia sportowe, których organizatorem lub współorgani-
zatorem jest GOS możemy podzielić na lokalne, powiatowe, wojewódzkie, czy 
nawet ogólnopolskie. Do tych ostatnich zalicza się z pewnością Bieg Raszyń-
ski, którego VII edycja odbędzie się 17 kwietnia. Na 22 maja planowany jest 
turniej piłkarski Mini Euro dla 16 drużyn, które będą bronić barw najlepszych 
zespołów – reprezentacji państw biorących udział w Mistrzostwach Europy 
w Piłce Nożnej. Losowanie rozstrzygnie, która ekipa będzie bronić barw Polski, 
a która Niemiec, Anglii czy Hiszpanii. Wydarzeniem o zasięgu gminnym, który 
zorganizujemy po raz trzeci będzie Bieg Parafialny św. Mateusza. Wspólnie 
z proboszczem parafii ks. Grzegorzem Jaszczykiem ulicami Dawid Bankowych 
oraz Ład pobiegnie w drugiej połowie września ponad 200 biegaczy – miesz-
kańców naszej gminy.  Już po zamknięciu tego numeru będziemy znali wyniki 
III Otwartych Mistrzostw Raszyna w Pływaniu, które GOS organizuje wraz 
z sekcją UKS GOS Raszyn 23 stycznia. Blisko 350 młodych pływaków z całej 
Polski biorących w nich udział czyni te zawody imprezą dużej rangi. Począ-
tek października to miejsce w kalendarium zarezerwowane dla boksu i kolej-
nego turnieju im. Michała Szczepana. Raszyński ring będzie gościł pięściarzy 
z kilku krajów, co nada wydarzeniu międzynarodowego znaczenia.
 Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich wydarzeń, które organizu-
jemy we współpracy ze szkołami podstawowymi oraz gimnazjum – placów-
kami oświatowymi z terenu gminy Raszyn. Przez cały rok szkolny wspieramy 
udział uczniów naszych szkół w biegach przełajowych, turniejach piłki nożnej, 
siatkówki, koszykówki, zawodach pływackich, turniejach uni-hokeja. Warto 
zauważyć, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu nauczycieli WF-u nasi 
reprezentanci przywożą z tych zawodów złote medale oraz puchary. 
 Zainteresowanie siatkówką, które w naszym kraju utrzymuje się na stałym, 
wysokim poziomie także znalazło odzwierciedlenie w kalendarzu imprez na 
2016 rok. Wiosną oraz jesienią planujemy zorganizowanie turniejów w tej 
najbardziej zespołowej dyscyplinie sportu. Chętnych do udziału drużyn jest 
zawsze więcej niż miejsc. Potrzeba nowej, wielofunkcyjnej hali sportowej jest 
w tym momencie szczególnie odczuwalna. Pomysłów na jej wykorzystanie 
na pewno nie zabraknie, a stopień wykorzystania będzie bliski 100%.
 Zawody sportowe to jeden z aspektów działalności GOS, nie mniej ważny 
jednak jest rozwój kultury fizycznej oraz rekreacji ruchowej wśród możliwie 
największej liczby mieszkańców gminy. Dla nich przygotowany jest katalog 
usług, które cieszą się niesłabnącą popularnością. Warto wymienić te, z któ-
rych najchętniej korzystają Raszynianie. Na pewno są to zajęcia na base-
nie – zdrowa sylwetka oraz aqua aerobik, nauki i doskonalenie pływania 
dla dzieci i młodzieży, gimnastyka w basenie dla Klubów Seniora, pływanie 
dla niemowląt, aerobik na sali. Organizujemy także wydarzenia sportowe przy 
okazji międzynarodowych dni, jak np. 1 czerwca, kiedy to w Ogródku Jorda-
nowskim przygotowujemy dla dzieci oraz młodzieży gry i zabawy sprawno-
ściowe. Gminne Dożynki odbywające się na przełomie sierpnia oraz września 
także staramy się uświetnić akcentem propagującym zdrowy styl życia i kul-
turę fizyczną dla każdego bez względu na wiek, płeć, czy warunki fizyczne.
 Mamy nadzieję, że postawiony przed nami ambitny plan uda się zreali-
zować. Nie wykluczamy jego modyfikacji, uwzględniając potrzeby i pomysły 
Mieszkańców, dla których jesteśmy zawsze do usług. Może jakiś turniej w piłce 
ręcznej, w której to dyscyplinie nasz reprezentacja radzi sobie bardzo dobrze? 
A może nowa odmiana fitness, która stanie się popularna w 2016 roku? Pra-
cujemy nad nowymi projektami sportowymi i rekreacyjnymi, które będziemy 
chcieli wprowadzić do oferty GOS w 2016 roku. 

Rafał Ulewicz



Galeria Młodego artysty
ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
Kocham moją Babcię, kocham mojego Dziadka. To słowa, 
które padały ostatnio bardzo często. Mówiły i wyśpiewywały 
je przedszkolaki podczas wspaniałych występów, pisały na 
kolorowych laurkach starsze dzieci. A wszystko to w związku 
z obchodzonym w styczniu od ponad 50-ciu lat Świętem Babci 
i nieco mniej, bo prawie 40-tu – Świętem Dziadka. Wzajemnej 
miłości jaka łączy te pokolenia nie sposób przecenić. Tyle w niej 
akceptacji, wyrozumiałości i zrozumienia. I ogromnej dumy, 
a także przyjaźni. Zagonieni w czasie dzieciństwa własnych 
dzieci, dopiero przy wnukach mogą pozwolić sobie na miłość bez 
granic. A obdarowane nią dzieciaki odpowiadają tym samym. 
I starają się Babcię i Dziadka uczcić  jak potrafią. Zobaczcie sami, 
jakie piękne prace wykonały dla nich wnuki.

Przedszkolaczek

Bukiet dla Babć i Dziadków  
od Przedszkolaków z Falent

Filip Kiljański, 4 lataKwiatek dla Babci. Bartek B. lat 4

Maja Kulesza gr. Tygryski

Wiktor Zalewski gr. Puchatki

Koszyk dla Babci i Dziadka. Grupa 
Misia Uszatka

Hanna Gębal gr. Króliki

Marta Skolimowska gr. Mądre Sowy

Julia i Bartek Porzucek, 3 lata

Adam Łuczkiewicz, 5 lat

Dawid Senator, 5 lat

Hugo Wnuk, 5 lat

Marlena Kowalczyk, 5 lat

Igor Kamiński gr. Króliki

Szymon Krupa, 4 lata

Karolina Kulisiewicz gr. Maleństwa


