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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER RASZYŃSKI

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

C. K. Norwid, Opłatek

Drodzy Mieszkańcy,
Życzymy Wam, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem radości, spokoju ducha 
i odpoczynku, a rok 2023 obfitował w dobre wydarzenia. 

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski wraz z Radnymi

Sołtysi Gminy Raszyn 
Dyrekcja i pracownicy: Centrum Kultury Raszyn, Centrum Sportu Raszyn i Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu

Dyrekcja i pracownicy Eko Raszyn
Jacek Kaiper – Redaktor Kuriera Raszyńskiego
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Panie Wójcie, dlaczego jako operatora przychodni 
medycznej wybrał pan Judytę a nie SZPZLO Warszawa 
Ochota? Nie zrozumiem tego konfliktu. Piotr S. (nazwisko 
znane redakcji)

Szanowny Panie, najpierw muszę sprostować, to nie ja 
wybrałem Judytę. Tego wyboru dokonała komisja konkur-
sowa. Co więcej, wcześniej złożyłem w Radzie Gminy pro-
jekt uchwały mający na celu przedłużenie umowy dzierżawy 
z SZPZLO Warszawa Ochota na kolejne dwa lata w związku 
z wygaśnięciem poprzedniej umowy. Uchwała ta nie otrzy-
mała wystarczającej ilości głosów i nie było innego wyjścia – 
musiałem rozpisać konkurs, aby wyłonić nowego operatora. 
Przystąpił do niego także dotychczasowy operator. Konkurs 
był otwarty dla wszystkich firm zajmujących się lecznictwem, 
które to działanie oferowały w ramach Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, czyli dla pacjentów bezpłatnie. Dla nas i naszych 
prawników było jasne, że jeśli spełnimy warunek bezpłatno-
ści i dostępności, to wykonamy obowiązujące nas zastrze-
żenia zawarte w umowie darowizny. SZPZLO Warszawa 
Ochota był pierwszym dzierżawcą przez pięć lat, a dalsza 
umowa nie została przedłużona ponieważ pomimo pracy 
w nowych budynkach w pełni przez nas wyposażonych ope-
rator nie spełnił swoich własnych obietnic i dalej obsługi-
wał pacjentów z Raszyna jakby byli gorszymi ludźmi. Raszyn 
stał się z tego powodu przedmiotem drwin nawet w prasie 
ogólnopolskiej. Szanowny Panie, mieszkańcy, którzy pamię-
tają czasy sprzed ośmiu lat, potwierdzą w jakich warun-
kach musieli oczekiwać na rejestrację bez żadnej gwaran-
cji, że otrzymają pomoc lekarską. W sprawie nieprzedłużenia 
umowy moi zwolennicy i opozycja byli jednomyślni. Jako 
Wójt Gminy musiałem naprawić tę sytuację, ponieważ na 
mnie spoczywa prawny obowiązek zapewnienia mieszkań-
com dostępu do bezpłatnej opieki medycznej. Do konkursu 
przystąpiło kilku operatorów. Przystąpiła też SZPZLO War-
szawa Ochota lecz go nie wygrała. Na szczęście dla naszych 
mieszkańców zwycięzcą okazała NZOZ Judyta ze Skiernie-
wic, która wchodząc na rynek usług zdrowotnych w Raszynie 
natychmiast zmieniła sytuację na lepsze. Pomimo tego, że 
gmina musiała oddać ośrodek zdrowia Warszawie, Judyta 
pozostała w Raszynie i dzięki temu mamy trzy przychod-
nie. Teraz w warunkach konkurencji pomiędzy operatorami 

„nasza” opieka zdrowotna jest stawiana za przykład dobrych 
rozwiązań w tej dziedzinie. 

Panie Wójcie, budowa nowych ulic powoduje utrud-
nienia i irytację mieszkańców, w takim razie dlaczego 
w  roku przedwyborczym organizuje pan przebu-
dowę tak wielu ulic, jakby nie można było robić tego 
w poprzednich latach? Anna Ch. (nazwisko znane redakcji)

Szanowna Pani, na wstępie może trochę przekornie chciał-
bym powiedzieć, że warto przemęczyć się kilka tygodni, żeby 

później przez wiele lat móc korzystać z nowoczesnej, funk-
cjonalnej ulicy. Powracając do Pani pytania należy wytłu-
maczyć, że cykl budowy lub gruntownej przebudowy ulicy 
składa z kilku bardzo zróżnicowanych etapów. 
 Pierwszym z nich, jak tylko takie zadanie znajdzie się 
w zatwierdzonym przez radę gminy budżecie, jest projek-
towanie poprzedzone wyłonieniem wykonawcy w ramach 
zamówień publicznych. Prace te muszą być spełnione 
z uwagi na bardzo skomplikowane prawa własnościowe grun-
tów oraz warunki techniczne. Trwają one od półtora roku 
do nawet kilku lat. Tu największym utrudnieniem jest sze-
rokość posiadanych przez gminę pasów drogowych, które 
w naszych warunkach są za wąskie dla wymaganych przez 
prawo parametrów. Od wielu lat projektujemy i budujemy 
ulice wraz z pełną infrastrukturą czyli: kanalizacją deszczową, 
oświetleniem ulicznym, kanałami teleinformatycznymi. Uzu-
pełniamy również brakujące elementy sieci kanalizacji sani-
tarnej, wodnej, gazowej i energetycznej. 
 Ostatnim elementem jest konstrukcja i geometria drogi 
wraz z organizacją ruchu. Uzgodnienia i zatwierdzenie doko-
nywane przez wszystkie uprawnione instytucje dla takiej 
ilości prac projektowych oraz ostateczna decyzja pozwole-
nia na budowę to wielomiesięczny trud, którego nie widzą 
ze zrozumiałych względów mieszkańcy. 
 Kolejnym, niejednokrotnie decydującym elementem pro-
cesu inwestycyjnego jest zdobycie odpowiednich środków 
finansowych na realizację zadania. Przy obecnych cenach 
prac budowlanych z własnych środków budżetowych mogli-
byśmy zrealizować rocznie co najwyżej jedną niewielką 
ulicę. My tylko w tym roku budujemy ich jedenaście, w tym 
ulicę Miklaszewskiego, której wartość realizacji przekracza 
15 mln złotych. Jest to możliwe dzięki zespołowi pracowni-
ków, którzy pozyskują środki zewnętrzne, w ramach progra-
mów rządowych w tym „Polskiego Ładu”. Spełnienie warun-
ków, złożenie wniosku oraz uzyskanie pozytywnej oceny 
komisji kwalifikacyjnej wraz z ostateczną decyzją premiera 
to również, co najmniej kilka dodatkowych miesięcy prac. 
Gdy już to wszystko uda się zrealizować możemy przystą-
pić do zasadniczej budowy. Ogłaszamy przetarg, wyłaniamy 
wykonawcę, który po podpisaniu umowy przystępuje do 
prac budowlanych. Dopiero na tym etapie nasi mieszkańcy 
widzą to co robimy. Oczywiście podczas budowy napoty-
kamy na szereg nieprzewidzianych wcześniej problemów, 
z którymi musimy się uporać. 
 Jak Pani widzi budowa ulicy to bardzo złożony proces 
i nie ma możliwości na dokładne wcześniejsze określenie 
jego terminu. Gwarantuję, że nie ma jedynego optymalnego 
terminu rozpoczęcia i zakończenia danej inwestycji i niestety 
zawsze związane jest to z pewnymi utrudnieniami. Inwesty-
cje muszą trwać w procesie ciągłym, jedne kończymy inne 
rozpoczynamy. 

 • 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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ŻŁOBEK W RASZYNIE

WMUROWANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ GMINNEGO ŻŁOBKA
6 grudnia 2022 r. odbyła się ceremonia 
podpisania aktu erekcyjnego i symbo-
licznego wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę pierwszego gmin-
nego żłobka w naszej gminie.

Starosta Krzysztof Rymuza, Wójt Andrzej Zaręba i Przewodniczący 
Rady Gminy Dariusz Marcinkowski. Fot. arch. UGR

 W uroczystości wzięło udział wielu 
znamienitych gości ,  począwszy 
od przedstawiciela Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, Wojewody 
Mazowieckiego, Starosty Pruszkow-
skiego, po samorządowe władze regio-
nalne i lokalne. Byli z nami przedsta-
wiciele wykonawcy tj. firmy TELKA 
i biura projektowego, dyrektorzy jed-
nostek organizacyjnych, policji, OSP, 
Banku Spółdzielczego, Instytutu 
Technologiczno-Badawczego. 

Akt erekcyjny. Fot. arch. UGR

 Ceremonia rozpoczęła się o godzi-
nie 12:30 w budynku Austerii. Po przy-
witaniu gości, przyszedł czas na krót-
kie przemówienia. Głos zabrali: Wójt 
Andrzej Zaręba, Sekretarz Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Emil 
Sawicki, przedstawiciel Wojewody 
Mazowieckiego Michał Mierzwa, Sta-

rosta Powiatu Pruszkowskiego Krzysz-
tof Rymuza, Sekretarz Urzędu Miej-
skiego w Tarczynie Marcin Kiliański. 
Zastępca Wójta Katarzyna Dombska 
odczytała przesłane gratulacje od Pre-
zydenta Miasta Pruszków Pawła Maku-
cha i Wójta Gminy Lesznowola Marii 
Jolanty Batyckiej-Wąsik.

Zaproszeni goście. Fot. arch. UGR

 W  trakcie swojego przemówienia 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 
podkreślał, że gminny żłobek to marze-
nie wielu pokoleń młodych rodziców, 
chcących połączyć życie rodzinne 
z zawodowym. I to marzenie niebawem 
się spełni. W nowoczesnym budynku 
znajdą się m.in sale: pobytu, senso-
ryczna i zabaw, szatnie, kuchnia, a także 
gabinety specjalistyczne, w tym logo-
pedy i pielęgniarki. Koszt inwestycji to 
14 450 000,00 zł. Za realizację przed-
sięwzięcia odpowiedzialna jest firma 
„Przedsiębiorstwo Usługowo-Produk-
cyjne TELKA Sp. z o.o.”

Wójt Andrzej Zaręba wmurowuje akt erekcyjny. Fot. arch. UGR

 Punktem kulminacyjnym uroczysto-
ści było podpisanie aktu erekcyjnego. 
Jako pierwsi swoje podpisy złożyli Wójt 

Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, Prze-
wodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz 
Marcinkowski oraz Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego Krzysztof Rymuza. 
 Po podpisach, akt został włożony 
do specjalnej tuby, następnie prze-
niesiony na plac budowy żłobka. Uro-
czystego poświęcenia budowy doko-
nał Proboszcz Parafii Św. Szczepana 
w  Raszynie Ksiądz Prałat Zdzisław 
Karaś. Tuba została wmurowana przez 
zaproszonych gości. 
 Planowane otwarcie placówki prze-
widziano na drugą połowę 2023 roku.

Starosta Krzysztof Rymuza wmurowuje akt erekcyjny. Fot. arch. UGR

 Katarzyna Klimaszewska wmurowuje akt erekcyjny. Fot. arch. UGR

 Wszystkim gościom bardzo dzięku-
jemy, że w tak ważnym dniu dla Gminy 
Raszyn byli z nami. 

Marzena Płaszczyńska, 
Urząd Gminy Raszyn
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Wywiad z Wójtem

Jacek Kaiper: Panie Wójcie, koń-
czący się rok to dobra okazja do pod-
sumowań osobistych i zawodowych. 
Co dobrego spotkało pana w tym 
roku?
Wójt Andrzej Zaręba: Tak się składa, 
że z wiekiem, podobnie jak inni, coraz 
więcej uwagi poświęcam osiągnię-
ciom swoich dzieci i  bliskich, a  pod 
tym względem mijający roku uważam 
za udany. Myślę jednak, że czytelników 
Kuriera bardziej interesuje podsumowa-
nie wyników prac prowadzonych przez 
Urząd Gminy Raszyn na rzecz miesz-
kańców gminy.

J.K.: W takim razie, co Panu, jako 
Wójtowi Gminy udało się osiągnąć 
w mijającym roku?
A.Z: Przede wszystkim chciałbym pod-
kreślić, że uzyskane wyniki są efek-
tem pracy zespołowej. Bez fachowej 
współpracy wielu osób nie udałoby 
się zrealizować inwestycji czy spraw-
nego działania gminnych  placówek. 
Udało mi się zbudować zgrany zespół 
profesjonalistów i to jest mój sukces. 
To drużyna współpracująca ze sobą 
i mieszkańcami gminy. Bez nich wszel-
kie prace na rzecz gminy Raszyn byłyby 
niemożliwe.

J.K.: W  takim razie rozszerzam 
pytanie: Co osiągnął w mijającym 
roku zespół pracowników gminy 
pod pana kierunkiem?
A.Z: Panie Redaktorze, wykonaliśmy 
wielką pracę. Od początku roku odda-
liśmy mieszkańcom gminy do użytku 
siedem przebudowanych ulic: Łąkową, 
Prostą, Olszową, Cichą, Rycerską, 

Poziomkową, Szczygła i   kawałek 
przebudowanej Przesmyk na doda-
tek. Przekazaliśmy też naszym stra-
żakom z Dawid do użytkowania Straż-
nicę OSP, nowoczesny budynek, który 
będzie służył nie tylko druhom, ale 
i mieszkańcom, jako miejsce sołeckich 
spotkań. Wybudowaliśmy kanalizację 
i wodociągi. To nie wszystko. W toku 
są trzy wielkie i kosztowne inwesty-
cje: odbudowa kompleksu Austerii, 
budowa gminnego żłobka z zachowa-
niem zabytkowego budynku dawnego 
przedszkola, a w Podolszynie Nowym 
budynku komunalno-socjalnego. Reali-
zujemy też największą w historii gminy 
inwestycję drogową, czyli przebudowę 
ulicy Miklaszewskiego na całej jej dłu-
gości. Największą i najdroższą, której 
dwie trzecie kosztów budowy ponosi 
budżet gminy.

J.K.:  Skoro o  budżecie mowa, 
to  jak pan sobie radzi wykonu-
jąc tyle inwestycji i  zmniejszając 
przez kilka lat z rzędu zadłużenie 
gminy? Podobno, jak się skarżą nie-
którzy inni włodarze, gminy pono-
szą straty z tytułu zmniejszonych 
wpływów z podatku PIT i nie mają 
pieniędzy nie tylko na inwestycje, 
ale i na bieżące funkcjonowanie.
A.Z: Nasza gmina poniosła również 
stratę z tego tytułu rzędu 10 mln zł, 
choć pieniądze te pozostały w  kie-
szeniach naszych mieszkańców. Jed-
nak życie toczy się dalej i trzeba sobie 
z tym radzić. Być może będziemy zmu-
szeni wziąć kredyt lub emitować obli-
gacje. Na razie czekamy do końca roku 
z oceną sytuacji i podjęciem właści-
wej decyzji. Z  doświadczenia wiem, 
że początek roku zawsze bywa trudny, 
ale w trakcie udaje się pozyskać środki 
na inwestycje i bieżące wydatki.

J.K.: To jak w takiej sytuacji inwe-
stować?
A.Z: Kilka lat temu w Urzędzie Gminy 
uruchomiłem Referat  Funduszy 
Zewnętrznych. Dzięki jego  pracow-
nikom  uzyskujemy środki z  różnych 
źródeł pozabudżetowych. To bardzo 
duże pieniądze, które umożliwiły nam 
podźwignięcie gminy i jej unowocze-
śnienie. Przez dwanaście minionych 

lat, wygrywając konkursy, uzyskali-
śmy dla naszych inwestycji kwotę bli-
ską Stu pięćdziesięciu milionów zło-
tych. Wynik wspaniały, ale ta róża ma 
kolce. Do praktycznie każdej inwesty-
cji, którą podejmujemy z pomocą fun-
duszy zewnętrznych, musimy dopła-
cić swój udział z budżetu gminy. Nie 
możemy tych funduszy wykorzystać 
w innym celu, ponieważ są one zwią-
zane z inwestycją bardzo restrykcyjną 
umową. Jeżeli nie mamy w budżecie 
pieniędzy, które możemy przeznaczyć 
na dopłatę do inwestycji musimy z niej 
zrezygnować.

J.K.: Czy zdarzyła się nam taka 
sytuacja?
A.Z: Nie. Mówiłem teoretycznie, co się 
stanie, jeśli w budżecie nie będzie pie-
niędzy na współfinansowanie.

J.K.: Jak pan ocenia pracę takich 
inst y tucji  gminnych jak  C SR, 
czy CKR?
A.Z: Ogólnie dobrze. Jednak wolał-
bym nie oceniać, a powiedzieć jak je 
widzę. Podstawową działalnością Cen-
trum Sportu jest krzewienie kultury 
fizycznej w ścisłej współpracy z rozwi-
jającymi się klubami sportowymi. Pro-
wadzi pływalnię, halę sportową, zespół 
boisk wraz z ogródkiem jordanowskim, 
w którym organizowane są imprezy dla 
dzieci. Dzięki inicjatywie dyrektor Kata-
rzyny Klimaszewskiej Raszyn nawią-
zał korzystne stosunki z organizacjami 
sportowymi na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim i europej-
skim, współuczestnicząc w zawodach 
lub wynajmując obiekty dla wydarzeń 
sportowych. Poza tym Centrum Sportu 
prowadzi działania integrujące miesz-
kańców, działające na rzecz coraz szer-
szych grup społecznych poprzez cha-
rytatywne działania Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, wsparcie pomocy 
dla ofiar wojny na Ukrainie lub wspiera-
nie innych drobniejszych działań mają-
cych na celu niesienie pomocy potrze-
bującym. Przyszłość tej instytucji 
widzę optymistycznie, ponieważ z roku 
na rok obserwuję postęp — coraz wię-
cej wydarzeń, coraz więcej uczestników. 
Podobnie jest w  Centrum Kultury. 
Dyrektor Mariusz Smolicha objął nie-
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dawno swoim zarządem aulę w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ładach oraz 
Austerię, a w przyszłym roku, budynki 
otaczające Austerię od strony połu-
dniowej. Jego zadaniem jest zaprosić 
tu mieszkańców, opracować wraz z nimi 
regulaminy uczestnictwa i  stworzyć 
program. CKR od lat organizuje więk-
szość wydarzeń kulturalnych na terenie 
gminy, współuczestniczy w organizacji 
akademii w szkołach, organizuje uroczy-
stości patriotyczne lub tradycyjne jak 
np. Dożynki. Oba Centra współpracują 
ze sobą, szczególnie, gdy zaproszone 
zostają wielkie gwiazdy polskiej sceny 
rozrywkowej. Podobnie jak w  Cen-
trum Sportu i tu widać rozwój działań. 
Jest ich z roku na rok więcej i dotyczą 
coraz szerszych grup mieszkańców. 
Pozostałe instytucje, jak Świetlica Śro-
dowiskowa i Biblioteka Publiczna, czy 
Ognisko Wychowawcze w Jaworowej 
działają ściśle środowiskowo, organi-
zując przestrzeń kulturalną, sportową 
i  społeczną dla  mieszkańców  Rybia 
i Jaworowej, czy miłośników książek.

J.K.: Czyli uważa Pan, że wszyst-
kie sprawy w gminie Raszyn prze-
biegły zgodnie z oczekiwaniem i nic 
nie poszło źle?
A.Z: W zasadzie tak, panie redakto-
rze. Wszystkie przedsięwzięcia poszły 
zgodnie z planem. W miarę korzyst-
nie dla gminy zakończyła się sprawa 
tak zwanej utraty ośrodka zdrowia, 
ponieważ budynek pozostał w gmi-
nie, jako ośrodek zdrowia i tylko w ten 
sposób może być wykorzystany. Nam, 
czyli Gminie Raszyn przysługuje zwrot 
nakładów za jego budowę. A jest to nie-
mała kwota. Ponadto to nowy właści-
ciel ponosi koszt utrzymania budynku 
i ewentualnych napraw. W rezultacie 
tych wszystkich przemian własnościo-
wych w naszej gminie pracują dwaj ope-
ratorzy: SZPZLO  Warszawa Ochota 
i Centrum Medyczne Judyta, którzy 
prowadzą cztery przychodnie, konku-
rując ze sobą o pacjentów, co osta-
tecznie zaspokaja wymagania naszych 
mieszkańców.

J.K.:  Skoro jest tak dobrze, to 
czemu, jak głoszą niektórzy, jest źle?
A.Z: Przez wiele lat pracowałem nad 
rozwiązaniem problemu uzdrowie-
nia stanu opieki medycznej w gminie. 
Z  początku ulegając zapewnieniom 

dyrektora SZPZLO Warszawa Ochota 
p. Krzysztofa Zakrzewskiego, wybu-
dowałem, przy zdecydowanym popar-
ciu Rady Gminy Raszyn i mieszkańców, 
nowy ośrodek zdrowia na podarowa-
nej przez Warszawę działce. Przekaza-
łem go za zgodą Rady temuż opera-
torowi. Dalej uwierzyłem, że gabinety 
trzeba wyposażyć w  nowoczesny 
sprzęt. To wszystko, mimo zapewnień 
nie poprawiło sytuacji. SZPZLO War-
szawa Ochota nie zapewnił dostatecz-
nej ilości lekarzy. Cały czas szwanko-
wała też procedura zapisów, zgodnie 
z którą pacjenci lub ich rodziny musieli 
stać przed świtem w kolejce, aby uzy-
skać „numerek” do lekarza. Niemoż-
liwe  było zapisywanie się na wizytę 
telefonicznie czy przez Internet. 
Powszechne niezadowolenie spowodo-
wało, że Rada Gminy nie wyraziła zgody 
na przedłużenie dzierżawy temu ope-
ratorowi i rozpisała konkurs. W efek-
cie budynek Centrum Zdrowia Raszyn 
przypadł innej firmie medycznej, która 
zaoferowała najlepsze warunki. To 
było skuteczne posunięcie. Centrum 
Medyczne Judyta błyskawicznie, nie-
mal z dnia na dzień, zmieniło oblicze 
raszyńskiej służby zdrowia. Okazało 
się, że możliwe są telefoniczne zapisy, 
a i wizyty możliwe są w szybkim termi-
nie. Oferowało też wiele badań, w tym 
badania specjalistyczne. Lekarze POZ, 
posiadający kwalifikacje  specjali-
styczne – udzielali takich porad naszym 
mieszkańcom. Judyta szybko przeko-
nywała do siebie nowych pacjentów. 
I utrzymała się u nas, mimo że po trzech 
latach, kiedy to Warszawa odebrała 
darowiznę, nie mogła już wynajmować 
budynku ośrodka zdrowia. Powiem wię-
cej, zdecydowanie wygrała konkurencję 
z SZPZLO Warszawa Ochota, które też 
pozostało w gminie.

J.K.: Skoro jest dobrze, nie mamy 
straty i pacjenci są dobrze zaopie-
kowani, skąd te ataki na Pana?
A.Z: W obecnej kadencji spotykam się 
z niebywałą agresją lokalnej opozy-
cji. W samorządzie naszej gminy dzia-
łam od przeszło dwudziestu lat i  jak 
pamiętam zawsze były sprawy ponad 
podziałami, które dotyczyły inwestycji 
i modernizacji mających dobrze służyć 
mieszkańcom. Dziś jest zgoła odwrot-
nie. Pojawiła się grupa osób, która 
składa donosy, protesty i  zaskarże-

nia tylko po to, aby utrudnić lub unie-
możliwić realizację zadań. Często przez 
manipulację wciągani są w te działa-
nia mieszkańcy, którym przedstawia 
się nieprawdziwy obraz pracy mojej 
i Urzędu Gminy. Zasada – czym gorzej, 
tym dla opozycji lepiej – jest stosowana 
w pełnym zakresie. Moi oponenci liczą 
na to, że takie działanie doprowadzi do 
przejęcia przez nich władzy. Nasuwa 
się pytanie – komu wtedy będzie lepiej 
i czy skorzysta na tym nasza społecz-
ność? Ilość doniesień do sądu, proku-
ratury, wojewody, czy innych urzędów 
jest tak duża, że wymaga ode mnie 
i pracowników Urzędu Gminy ciągłego 
zaangażowania. W przypadku raszyń-
skiego ośrodka zdrowia zarzuty sta-
wiane mi są o tyle niezasadne, że cały 
czas czekamy na rozstrzygnięcie sprawy 
o zwrot poniesionych przez nas nakła-
dów od miasta stołecznego Warszawy. 
Dopiero po  tym orzeczeniu będzie 
można powiedzieć, czy  naprawdę 
ponieśliśmy stratę. Obecnie miesz-
kańcy mogą korzystać z nowoczesnego 
ośrodka zdrowia, którego nikt z Raszyna 
nie zabierze. Jedynym mankamentem 
tej utraty jest to, że nie mamy wpływu 
na poziom świadczonej tu opieki zdro-
wotnej i  to, ze pomimo upływu roku 
od przekazania go Warszawie nadal 
nie przyjmują w nim lekarze poza nie-
wielkim zakresem rehabilitacji. Jestem 
pewien, że będę mógł dowieść słuszno-
ści swoich działań choćby przed sądem. 
W  tym wszystkim jest pozytywna 
strona i z niej wynika moja satysfakcja. 
Pomimo wszystkich utrudnień i przy-
krości w Raszynie nastąpiła znaczna 
poprawa opieki zdrowotnej dla naszych 
mieszkańców. A o to przecież chodziło.

J.K.: Dziękuję za rozmowę.
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INFORMACJE Z URZĘDU GMINY

Nowy operator odbioru odpadów już od 1 stycznia 2023

Wójt Gminy Raszyn informuje miesz-
kańców, że od początku stycznia 2023 r. 
usługę w zakresie odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
będzie świadczyć firma:

Do obowiązków nowego wykonawcy 
należało dostarczenie pojemników oraz 
worków na odpady. Zgodnie z deklara-
cją nastąpi to w grudniu, sukcesywnie 
do końca bieżącego roku. Równocze-
śnie poprzedni wykonawca – PreZero 
Bałtycka Energia Sp. z o.o., po zakoń-
czeniu wykonywania tegorocznej 
umowy, jest zobowiązany do zabrania 
dostarczonych wcześniej przez siebie 
pojemników. Prosimy Państwa o uła-
twienie obydwu przedsiębiorstwom ich 
pracy podczas wymiany pojemników.

Nowy Wykonawca udostępnił dane 
kontaktowe do punktu reklamacyjno-
-informacyjnego (czynny: w  godz. 
6:00 – 18:00 w dni robocze, z wyłącze-
niem dni ustawowo wolnych od pracy):
 • adres e-mail: raszyn@mzo.pl
 • numer telefonu 22 758 20 67
 • numer faksu: 22 429 48 29

Informujemy jednocześnie, że nowy 
harmonogram odbioru odpadów, jesz-
cze opracowywany, zgodnie z zapisami 
umowy powinien zostać dostar-
czony w formie drukowanej na Pań-
stwa posesje, a także zamieszczony 
na stronie internetowej gminy oraz 
wykonawcy do końca bieżącego roku. 

W przyszłym roku modyfikacjom ule-
gnie podział gminy na rejony – firma 
MZO Sp. z o.o. zaproponowała powrót 
do stosowanego wcześniej przez sie-
bie podziału. Natomiast częstotliwość 
odbioru odpadów pozostanie bez 
zmiany w stosunku do harmonogramu 
z 2022 roku. Podobnie jak w roku bie-
żącym odbiór odpadów zielonych i bio-
degradowalnych w zabudowie jednoro-
dzinnej – w okresie od maja do września 
będzie odbywał się w cyklu tygodnio-
wym, zaś w pozostałych miesiącach 
co dwa tygodnie.
 Zapisy na odbiór  odpadów wielko-
gabarytowych, zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, zużytych 
opon, odzieży i tekstyliów oraz odpa-
dów niebezpiecznych u nowego wyko-
nawcy będą możliwe za pośrednictwem 
formularza na stronie internetowej: 
https://mzo.pl/harmonogram-wywozu-
-odpadow-raszyn/ lub telefonicznie 
na numer 22 758-20-63 oraz na adres 
e-mail: raszyn@mzo.pl

Jednocześnie informujemy, że zarówno 
podmiot prowadzący, lokalizacja oraz 
dni i godziny pracy Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) pozostają bez zmian – nadal 
jest to Miejski Zakład Oczyszczania 
w  Pruszkowie Sp. z  o.o., ul. Stefana 
Bryły w Pruszkowie. Informacje o dzia-
łalności PSZOK można uzyskać pod 
nr telefonów (w MZO): 510 203 640, 
22  758  20  63 lub adresem e-mail: 
punkt@mzo.pl

Godziny otwarcia PSZOK od dnia 
01.01.2023r.: poniedziałek 10.00-
14.00, wtorek 10.00-14.00, środa 16.00-
22.00, sobota 15.00-19.00.

W chwili obecnej nie są planowane na 
przyszły rok zmiany opłat za gospoda-
rowanie odpadami. 

Referat Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi

E-BOK W GMINNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM EKO RASZYN SP. Z O.O.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, Gminne Przedsię-
biorstwo Komunalne EKO RASZYN 
Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż obec-
nie prowadzimy prace nad wdrożeniem 
platformy internetowej e-BOK – Inter-
netowego Biura Obsługi Klienta, której 
zadaniem będzie usprawnienie komu-
nikacji między Przedsiębiorstwem, 
a klientem. Platformę internetową 
eBOK planujemy oddać do Państwa 

dyspozycji z początkiem 2023 roku.
Głównym celem takiego rozwiąza-
nia jest podniesienie poziomu jakości 
naszych usług, poprzez wprowadza-
nie nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych, służących przede wszyst-
kim polepszeniu i usprawnieniu działań 
pod kątem użytkowym i funkcjonalnym. 
To niewątpliwie duży zwrot w stronę 
nowoczesnego i wygodnego sposobu, 
zarządzania swoim kontem w każdym 
czasie z dowolnego miejsca. Rozwiąza-
nie to m.in. umożliwi:
 •  szybki dostęp 24 h na dobę/ 7 dni 

w tygodniu do indywidulnego konta 
klienta;

 •  podawanie e-odczytów;
 •  dostęp do usługi e-faktura;
 •  kontrolę należności i terminów płat-

ności faktur;
 •  wysyłanie wszelkiej korespondencji;
 •  b i e ż ą c y  d o s t ę p  d o  ko m u n i -

katów,  informacj i  o  awariach, 
powiadomieniach;

 •  oszczędność czasu i wygodę obsługi;
 •  ochronę środowiska

Zapraszamy do korzystania 
EKO RASZYN Sp z o.o.

(22) 716 32 60 
ekoraszyn@ekoraszyn.pl 

ul. Unii Europejskiej 3
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WAŻNE SPRAWY

GMINA RASZYN NA Gali „ROK W KULTURZE NA MAZOWSZU”

8 grudnia br. w Mazowieckim Teatrze 
Muzycznym im. Jana Kiepury, na II Gali 
„Rok w kulturze na Mazowszu”, Gmina 
Raszyn otrzymała z  rąk Marszałka 

Województwa Mazowieckiego, nagrodę 
za zajęcie III miejsca. Celem konkursu 
jest promocja opieki nad zabytkami 
oraz dobrych praktyk konserwatorskich, 

renowacyjnych i adaptacyjnych wśród 
posiadaczy zabytkowych nieruchomo-
ści znajdujących się na terenie woje-
wództwa mazowieckiego, przy których 
przeprowadzono prace konserwator-
skie, restauratorskie lub roboty budow-
lane. Konkurs został objęty honorowym 
patronatem Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, Politechniki Warszaw-
skiej, Stowarzyszenia Architektów Pol-
skich, Stowarzyszania Konserwatorów 
Zabytków oraz Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami.  Renowacja naszej 
raszyńskiej Austerii uznana została 
za jedną z najlepszych na terenie 
Mazowsza. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

WĘGIEL PO PREFERENCYJNYCH CENACH
06.12.2022 r. do Gminy Raszyn dostarczono 
pierwszą partię węgla – „groszek II” przezna-
czonego dla mieszkańców do zakupu po pre-
ferencyjnej cenie. Pracownicy Urzędu Gminy 
Raszyn zaczęli telefonicznie informować 
mieszkańców, którzy złożyli pozytywnie roz-
patrzony wniosek o zakup węgla – według 
kolejności ich składania, o możliwości odbioru 
węgla. 09.12.2022 r. do gminy Raszyn dostar-
czono kolejną partię węgla tym razem  – 
„orzech”. Obecnie Gmina dysponuje dwoma 
sortymentami węgla kamiennego – Groszek II 
i Orzech dostarczonymi z KWK „Mysłowice — 
Wesoła”. Pierwsze odbiory już się odbyły. 

Urząd Gminy Raszyn

Szanowni Państwo,
Miło nam jest poinformować, że z dniem 1.12.2022 r. 
uruchomiona została nowa strona Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy Raszyn. Adres strony BIP nie zmienia 
się: http://bip.raszyn.pl. Stara strona BIP została 
zamrożona z dniem 1.12.2022 r. i jest dostępna w formie 
archiwum pod adresem http://archiwum.bip.raszyn.pl/.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
https://raszyn.pl/

Urząd Gminy Raszyn

Wójt Andrzej Zaręba odbiera nagrodę. Fot. arch. UGR

Mieszkańcy odbierają węgiel.Fot. arch. UGR
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pani Elwira Rogowska, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
mówi o pracy swojej instytucji w prze-
mijającym roku i zamiarach na przyszły 
Jacek Kaiper:  Pani Kierownik, 
jakie są główne zadania GOPS. 
W czym instytucja, którą Pani kie-
ruje pomaga mieszkańcom naszej 
gminy?
Elwira Rogowska: Zadaniem Ośrodka 
Pomocy w Raszynie jest reagowanie 
na trudne sytuacje życiowe mieszkań-
ców, którzy oczekują różnego rodzaju 
wsparcia przy ich aktywnej współ-
pracy, gdyż tylko tak możemy oczeki-
wać wymaganych efektów udzielanej 
pomocy. GOPS w sensie urzędowym, 
administracyjnym, zajmuje się zada-
niami własnymi, których obowiązek 
wykonania należy do gminy i zdaniami 
zleconymi przez organy państwa. 
W  ramach tych zadań prowadzimy 
pracę socjalną, celem której jest pomoc 
osobom i  rodzinom we wzmacnia-
niu, odzyskiwaniu zdolności do funk-
cjonowania w  społeczności, pomoc 
w  podejmowaniu działań do życio-
wego usamodzielniania się, pokony-
wania trudności i integracji ze środowi-
skiem. Zajmujemy się przyznawaniem 

pomocy pieniężnej, posiłków i schro-
nienia, usług opiekuńczych, objęciem 
ubezpieczeniem zdrowotnym, sprawie-
niem pogrzebu, kierowaniem do domu 
pomocy społecznej, kierowaniem 
do Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa (także osoby narodo-
wości ukraińskiej). Ponadto obsługu-
jemy program Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej i program Opieka 
wytchnieniowa (skierowana do osób 
mających pod opieką osoby niepełno-
sprawne). Ośrodek ma za zadanie także 
obsługę techniczno-administracyjną 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 
J.K.: To bardzo szeroki zakres działań.
E.R.: Panie Redaktorze, to nie wszystko. 
W ramach naszej pracy robimy znacz-
nie więcej. Do zadań Ośrodka należy 
także: przyznawanie zasiłków rodzin-
nych z dodatkami, zasiłków pielęgna-
cyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, 
stypendiów i zasiłków szkolnych, dodat-
ków mieszkaniowych i energetycznych, 
funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej 
Rodziny, żądanie wydania zaświadcze-
nia do programu „Czyste powietrze”, 
a ostatnio także zajmujemy się dodat-
kami osłonowymi, węglowymi, dodat-
kami do źródeł ciepła dla gospodarstw 
domowych, a także weryfikacją osób 
uprawnionych do preferencyjnego 
zakupu węgla. Są to nasze ostatnie 
nowe zadania, krótkookresowe, które 
wykonujemy oprócz naszej stałej pracy. 
Zgodnie ze stanem na 6.12.2022  r. 
na wypłatę dodatku węglowego zło-
żono 576 wniosków, o  przyznanie 
dodatku osłonowego 889 wniosków 
zaś na inne źródła ciepła 322 wniosków. 
Stąd w chwili tej pragnę prosić miesz-

kańców, którzy złożyli wnioski, o wyro-
zumiałość w stosunku do pracowników 
bardzo ostatnio obciążonych pracą na 
skutek wykonywania nowych zadań. 
J.K.: W związku z wybuchem wojny 
na Ukrainie i  wielką falą migracji 
GOPS podjął szereg dodatkowych 
zadań. Czy mogła by Pani powie-
dzieć czytelnikom na czym one 
polegały. 
E.R.: W związku z konfliktem zbrojnym 
na Ukrainie pracownicy socjalni infor-
mowali o  działaniach Raszyńskiego 
Centrum Pomocy Ukrainie, przyznawali 
posiłki doraźne w szkołach i przedszko-
lach dla dzieci ukraińskich mających 
miejsce zamieszkania na terenie naszej 
gminy oraz pomoc pieniężną dla rodzi-
ców i osób z Ukrainy mających miejsce 
zamieszkania na terenie naszej gminy. 
I tak do Ośrodka wpłynęło 1372 wnio-
ski o pomoc w formie jednorazowego 
świadczenia pieniężnego w wysokości 
300 złotych na osobę dla 3415 osób. 
Stąd należy wnioskować że oprócz 
innych narodowości na terenie naszej 
gminy dość liczną mniejszość stanowi 
ludność narodowości ukraińskiej. 
J.K.: Jakie nakłady na pomoc spo-
łeczną poniosła Gmina Raszyn 
w tym roku?
E.R.: Budżet GOPS na dzień 6.12.2022 
wynosił 23 117 152 złotych, z  czego 
z budżetu Gminy Raszyn przeznaczono 
2 704 600 złotych. Szczegółowe infor-
macje o naszym budżecie znajdują się 
w  sprawozdaniach zamieszczonych 
na stronie https://gopsraszyn.bip.net.
pl/?c=272
J.K.: Bardzo dziękuję z  rozmowę 
i życzę dalszej owocnej pracy.

WSPARCIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH
Gmina Raszyn w ramach projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego 
systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” wdrażanego na obsza-
rze 11 gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto stołeczne War-
szawa, Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, 
Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów) współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 Eusługi, 
Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, otrzymała 5 sztuk lap-
topów z akcesoriami (zasilacze do laptopów, torby, myszy) z przeznaczeniem 
dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej socjalnych, którzy 
przeprowadzają wywiady środowiskowe.                                    Urząd Gminy Raszyn Pracownicy GOPS i Urzędu Gminy. Fot. arch. UGR

Elwira Rogowska Kierownik GOPS. Fot. arch. GOPS
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PERŁY MAZOWSZA
Również w tym roku Gmina Raszyn zgłosiła się do udziału 
w VII Edycji Konkursu Perły Mazowsza. Szukamy Pereł 
Gminy Raszyn! Zgłaszaj i wygrywaj! Kategorie, w któ-
rych odbędzie się konkurs to: Firma. Kultura. Soprt/Oferta 
Turystyczna.
 Konkurs ma charatker otwarty. Mogą w nim brać 
udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, 
organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby pry-

watne. Zgoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2022 r. 
Każde zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród. 
 Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne są na stro-
nie www.perlymazowsza.pl lub należy pobrać kartę zgłosze-
niową ze strony i wysłać na adres: Przegląd Piaseczyński, 
ul. Jana Pawła II 29, 05-500 Piaseczno bądź skan na e-mail: 
kontakt@perlymazowsza.pl. 

Marzena Płaszczyńska UGR

PRZEPISY ŚWIĄTECZNE
Przed wigilijną kolacją prezentujemy Państwu przepisy na śle-
dzie Pani Iwony Fołtyn z Koła Gospodyń Wiejskich SQŁAD.

RYBA W ZALEWIE
Składniki:
60 dag. Ryby
2 duże cebule
3 duże ogórki konserwowe
Zalewa:
½ szkl. Wody
½ szkl. Oleju
6 łyżek octu
1 koncentrat pomidorowy
Przyprawy: ziele angielskie, 
listek laurowy, sól i  pieprz 
do smaku.

Przygotowanie: Składniki zalewy zagotować razem z przy-
prawami. Rybę pokroić w kawałki ok. 5 cm – usmażyć. Cebulę 
i ogórki pokroić w kostkę – wymieszać, podzielić na dwie czę-
ści. Na dno naczynia ułożyć jedną część cebuli z ogórkiem, 
na to ułożyć rybę i przykryć pozostałą cebulą z ogórkiem. 
Zalać przestudzoną zalewą, przykryć i odstawić na około dobę.

ŚLEDZIE Z GRZYBAMI
Składniki:
1 kg płatów śledziowych typu „ 
Matiasy” – wymoczonych
8-9 cebul
1 mały słoiczek koncentratu 
pomidorowego
30 dag suszonych grzybów
Sól, pieprz, cukier do smaku
Olej do smażenia

Przygotowanie: Grzyby namoczyć w słonej wodzie i ugoto-
wać po wymoczeniu. Ugotowane grzyby pokroić w paseczki. 
Cebulę pokroić w półkrążki, usmażyć – zeszklić na oleju, 
dodać grzyby i koncentrat pomidorowy. Doprawić solą, pie-
przem i cukrem – dusić 5-7 minut na średniej mocy palnika. 
Ostudzić i dodać pokrojone w cienkie paseczki śledzie.

SMACZNEGO!

Pani Iwona Fołtyn  
Koło Gospodyń Wiejskich SQŁAD
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INWESTYCJE W ROKU 2022
Przedstawiony poniżej artykuł o inwestycjach roku 2022 opisuje dwie grupy przed-
sięwzięć: ukończone i będące w trakcie realizacji, które zamknięte zostaną w przy-
szłym roku. W ich skład wchodzi budowa ulic i budynków. Mniej spektakularne inwe-
stycje jak budowę kanalizacji i wodociągów pomijamy w tym zestawieniu, ponieważ 
w wyniku rozwoju sieci wodnokanalizacyjnej w poprzednich latach, która objęła cały 
obszar gminy stanowią uzupełnienie realizowane w nowo powstających albo zabu-
dowywanych ulicach. Wspominamy tylko, że w bieżącym roku przyjęto do eksplo-
atacji 8,3 km kanalizacji oraz 5,2 km wodociągów, zawierając 290 umów z nowymi 
odbiorcami.

ULICE
W bieżącym roku gmina Raszyn sfina-
lizowała budowę trzech ulic, w których 
prace rozpoczęto jesienią 2021 roku. 
Są to ulice: Cicha, Prosta i Łąkowa, 
a  koszt ich przebudowy wynoszący 
łącznie 6,35 mln złotych sfinansowany 
został z budżetu gminy. W przypadku 
tych inwestycji nie można było uzy-
skać wsparcia zewnętrznego, ponieważ 
nie spełniały one warunków konkurso-
wych ze względu na niedostateczną 
szerokość.
 W tym roku wybudowano od podstaw 
i oddano do użytku rondo w Ładach 
na skrzyżowaniu ulicy Długiej z Drogą 
Hrabską wraz z  fragmentem Drogi 
Hrabskiej. Inwestycję za 3,2 mln wyko-

nywał Powiat Pruszkowski, z czego dofi-
nansowanie w wysokości 743 tysiące 
złotych zapłaciła ze swojego budżetu 
Gmina Raszyn. 
 Wybudowano kolejne ulice z pienię-
dzy pochodzących z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład w wysokości 9 mln: 
Wąską, Poziomkową wraz z fragmen-
tem ulicy Przesmyk i Rycerską. Z tego 
samego funduszu zostaną wybudo-
wane w przyszłym roku jeszcze dwie 
ulice: Dolna i Dworkowa wraz z frag-
mentem ulicy Opaczewskiej. Całko-
wity koszt budowy pięciu ulic wynie-
sie 11,4  mln złotych, w  tym zapłata 
z budżetu gminy 2,4 mln.
 W y b u d o w a l i ś m y  s y g n a l i z a -
cję świetlną z  detektorami dla pie-

szych oraz detektorami dla pojazdów 
na skrzyżowaniu ul. Sportowej, Klono-
wej i Poniatowskiego w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość 
robót 450 tys. złotych.
 Z kolejnego dofinansowania pocho-
dzącego z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład w  wysokości 
5 mln złotych przebudowano w roku 
2022 ulicę Szczygła oraz rozpoczęto 
przebudowę Nadrzecznej. Pozostałe 
ulice z tego programu wybudowane 
zostaną wiosną przyszłego roku. Będą 
to: Zakole, Rozwojowa i Olszynkowa.
 Jesienią 2022 roku rozpoczęto, 
od dawna oczekiwaną, przebudowę naj-
większej inwestycji drogowej w historii 
gminy Raszyn – ul. Miklaszewskiego na 
odc. od ul. Starzyńskiego do ul. Długiej 
w Ładach w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Wartość robót 
15 mln złotych, a dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg to 
5,6 mln. Wykup gruntów przez gminę 
w oparciu ZRiD to około 5 mln złotych.
 

Jacek Kaiper

Dobudowany fragment ulicy Przesmyk

Ulica Rycerska

Rondo przy ul. Długiej

Ulica Szczygła

Ulica Cicha jednokierunkowa

Ulica Poziomkowa Ulica Łąkowa po przebudowie

Ulica Prosta jednokierunkowa

Ulica Wąska

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Okładka: Szopka bożonarodzeniowa   |  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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INWESTYCJE KUBATUROWE
Ukończona została budowa Strażnicy OSP w Dawidach, któ-
rej koszt wyniósł 5,7 mln złotych przy dofinansowaniu 2 mln. 
Budynek o powierzchnio 802 m² posadowiono na działce 
3255 m2. Strażnica ma służyć przede wszystkim druhom 
z Dawid, ale też mieszkańcom okolicznych miejscowości. 
Na terenie wybudowano plac zabaw dla dzieci.

Strażnica OSP w Dawidach

Budynki po południowej stronie Austerii niebawem zostaną 
przykryte dachem. Doprowadzenie inwestycji do takiego 
stanu umożliwi prowadzenie prac niezależnie od warunków 
pogodowych i dotrzymanie terminu jej zakończenia jesienią 
nadchodzącego roku. Odbudowa prowadzona jest pod bacz-
nym okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i będzie 
kosztować 13,85 mln złotych z czego 85% pochodzi z fundu-
szy zewnętrznych Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Otoczenie Austerii w budowie

Równolegle z otoczeniem Austerii powstaje Gminny Żłobek 
położony naprzeciw Kościoła. W zabytkowym budynku daw-
nej szkoły znajdzie się część administracyjna, natomiast sam 
żłobek będzie się mieścił w dobudowanej części. Na działce 
powstanie również, w ramach tej samej inwestycji, plac 
zabaw i miejsce wypoczynku dla dzieci. Koszt budowy żłobka 

dla 100. dzieci wyniesie 14,45 mln złotych, dofinansowanie 
wynosi 3 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
oraz 1,24 mln z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Żłobek gminny w budowie

W Podolszynie Nowym powstaje Dom Komunalny, pierw-
sza taka inwestycja od ponad dziesięciu lat. Budy-
nek, na powierzchni użytkowej 1220 m2, mieścić będzie 
30 mieszkań. Koszt budowy to 9,2 mln złotych, z czego 
7,7 mln wynosi dofinansowanie z Funduszu Dopłat Mieszka-
niowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dom komunalny w budowie

Łączny koszt wydatków majątkowych, z których finansowane 
są nowe inwestycje jest w bieżącym roku wyjątkowo wysoki. 
Ostateczne dane poznamy po zbilansowaniu budżetu 2022, 
które nastąpi wiosną 2023 roku, ale już teraz wiadomo, że jest 
to rekordowa kwota ok. 58,5 mln złotych. 
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MURAL IGI ŚWIĄTEK W RASZYNIE
Z  inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy 
Raszyn Pana Dariusza Marcinkowskiego oraz 
Prezesa KS Raszyn Marcina Cwyla, a także przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Projekt Raszyn 
1809 i Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie, 
na budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego powstał mural Najlepszej Tenisistki 
Świata Igi Świątek. 
 W dniu 18 listopada 2022 r. nastąpiło uroczy-
ste odsłonięcie dzieła, wykonanego przez Domi-
nika Kowalczyka. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
licznie zgromadzonym uczestnikom uroczystości! 
Podczas uroczystości nagrodzeni zostali Marcin 
Sokołowski i Iga Wawryk laureaci pierwszego i dru-
giego miejsca w konkursie „Aktywne Mazowsze”. 

DZIEŃ DOBREGO SŁOWA
„Mądry nauczyciel nie zaprasza Cię do skarbnicy swej mądrości, 
pokazuje Ci raczej drogę do wzbogacenia własnej.”     Kahlil Gibran

Dzień Dobrego Słowa to autorska pro-
pozycja Iwony Majewskiej – Opiełki. 
Jest to projekt edukacyjny, który 
w całości wpisuje się w program logo-
dydaktyki. To inicjatywa, która ma 
pomóc czynić świat lepszym i szczę-
śliwszym przez wspólną pracę nad wła-
ściwym stosunkiem do słowa. Celem 
projektu jest budowanie odpowiedzial-
ności za słowo, kształtowanie dobrej 
atmosfery i tworzenie pozytywnej ener-
gii. Nadrzędną ideą projektu jest prze-
konanie, że dzięki propagowaniu zasad 
kulturalnego zachowania, szacunku dla 

języka ojczystego, dbaniu o czystość 
i poprawność wypowiedzi dzieci i doro-
słych, świat może być lepszy. 
 Założeniem projektu jest uczynie-
nie każdego 13 dnia miesiąca Dniem 
Dobrego Słowa. Logo Dnia Dobrego 
Słowa to motyl oraz cytryna. Motyl 
jest symbolem dobrego słowa, a życie 
nasze czasami smakuje jak cytryna. To 
od nas zależy jakimi słowami będziemy 
wyrażać nasze uczucia i nasze myśli.
 W naszej Szkole od trzech lat kon-
tynuujemy program edukacyjny Dzień 
Dobrego Słowa. Dla społeczności 
szkolnej jest to bardzo ważne wydarze-
nie. Propagujemy i zachęcamy dzieci 
każdego dnia do rozwijania swoich 
kompetencji społecznych opartych na 
empatii i miłości do drugiego człowieka. 
Obdarzanie drugiej osoby uśmiechem, 
dobrym słowem, szacunkiem, toleran-
cją, życzliwością umożliwia nam zbu-
dowanie pozytywnych relacji interper-
sonalnych. Jest to comiesięczna akcja 
w naszej Szkole, w ramach której uświa-
damiamy uczniom jak ważne jest dobre 
słowo i szacunek w kontakcie z drugim 
człowiekiem. Współpracujemy z Kurie-
rem Raszyńskim i redaktorem gazety, 
dzięki temu o naszym przedsięwzię-
ciu mogą dowiedzieć się mieszkańcy 
gminy Raszyn.

 Często zapominamy o używaniu 
dobrych słów, o  empatii do dru-
giego człowieka, zapominamy o kul-
turze języka, słowa, o zwyczajnym 
byciu miłym w kontakcie z innymi 
ludźmi. Dlatego Nasza Społeczność 
Szkolna postanowiła, aby każdego 
13 dnia miesiąca wyjątkowo przy-
pominać sobie wszystkie życzliwe, 
dobre słowa, które wywołują radość 
i uśmiech na twarzy innych osób. 
Pamiętajmy o tym i szanujmy się 
nawzajem każdego dnia. 

Małgorzata Lichomska 
Koordynator Projektu

Uroczyste odsłonięcie muralu Igi Świątek. Fot. arch. UGR
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GRUPA TEATRALNA MM
08.11.2022r. grupa teatralna MM 
(Magiczne Możliwości) zaprezento-
wała w Centrum Kultury w Raszynie 
wybrane sceny ze sztuk „Śluby panień-
skie” i „Damy i Huzary” Aleksandra Fre-
dry w  reżyserii Anny Wojton aktorki 
teatralnej i filmowej.
 Od stycznia tego roku pani Anna 
Wojton prowadzi w  CKR warsztaty 
aktorskie dla seniorów, ten pokaz był 
podsumowaniem ich kilkumiesięcznej 
pracy. Pokaz był entuzjastycznie przy-
jęty przez widownię. W planach wyjazdy 
na festiwale amatorskich grup teatral-
nych oraz następne przedstawienia. 

MM

„POKOCHAJ PLUSZOWEGO MISIA…”
02.11.2022 r. w Przedszkolu w Sękocinie 
został ogłoszony konkurs plastyczny pt. 
„Mały miś, śmieszny miś”, skierowany 
do wszystkich przedszkolaków i ich 
rodziców. Celem konkursu było rozwija-
nie pomysłowości i wyobraźni twórczej 

dzieci poprzez ekspresję plastyczno-
-techniczną, promowanie talentów pla-
stycznych dzieci, rozbudzanie wrażliwo-
ści estetycznej dzieci. Dzieci wykonały 
piękne prace, stosując różne techniki 
plastyczne. Ogłoszenie wyników kon-
kursu, poprzedzone wystawą wszyst-
kich prac, na które swoje głosy odda-
wały dzieci, ich rodzice, pracownicy oraz 
zaproszeni goście, nastąpiło 25 listo-
pada, podczas urodzin Pluszowego 
Misia. Był to udany dzień, pełen rado-
ści i niezapomnianych wrażeń. 

Emilia Dubielecka, nauczycielka

XX JUBILEUSZOWA EDYCJA KONKURSU „ROZUMIEM TO, CO CZYTAM”
W sobotę, 26 listopada br, aula Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Ładach 
wypełniła się uczestnikami XX Jubile-
uszowej edycji Konkursu Rozumiem to, 
co czytam, który sprawdza umiejętno-
ści cichego czytania ze zrozumieniem, 
dokładnego wykonywania instrukcji 
i poleceń oraz wykorzystywania infor-
macji zawartych w tekście. W konkur-
sie wzięli udział, wyłonieni w elimina-
cjach szkolnych, uczniowie klas III Szkół 

Podstawowych Gminy Raszyn, przed-
stawiciele uczniów klas IV-VI i rodzice. 
W kategorii uczniów klas III zwyciężyła 
Gabriela Staniewska z kl. IIIa Szkoły Pod-
stawowej w Ładach, w kategorii uczniów 
klas IV-VI najlepszy był Kamil Yacoub 
z kl. VIc Szkoły Podstawowej w Ładach, 
zaś palma pierwszeństwa w kategorii 
dorosłych przypadła Pani Monice Kli-
muk reprezentującej Rodziców uczniów 
Szkoły Podstawowej w Raszynie. 

 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Gminę Raszyn i nagrody 
specjalne – książki, ufundowane przez 
p. Ewę Chotomską i p. Pawła Beręse-
wicza. Zdobywcy kolejnych miejsc oraz 
wyróżnieni uczestnicy Konkursu również 
zostali uhonorowani dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi. Konkursowe 
trofea wręczała zwycięzcom Wice wójt 
Gminy Raszyn – Pani Katarzyna Domb-
ska oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ładach mgr Irena 
Uszyńska – pomysłodawczyni i wielo-
letnia organizatorka tego Konkursu. 
 Gratulujemy zwycięzcom oraz wyróż-
nionym. Kolejna edycja Konkursu już za 
rok! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
z Konkursu w zakładce Galeria zdjęć 
i filmów. 

Katarzyna Witanowska, Barbara Woźniak, 
Monika Sowa, Katarzyna Leszczyńska, 

Iwona Witek z ZSP Łady

Grupa Teatralna MM. Fot. arch. MM Przedszkolaki ze swoimi misiami. Fot. E. Dubielecka

Uczestnicy Konkursu. Fot. arch. szk.
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WIECZÓR Z KULTURĄ WIETNAMSKĄ
19 listopada br. w Austerii odbyło się niezwykłe spotkanie ze 
społecznością wietnamską. W pierwszej części, oficjalnej, 
poznaliśmy Ambasadora Wietnamu w Polsce oraz stowarzy-
szenia działające na terenie Gminy Raszyn. W drugiej, w fan-
tastyczny sposób społeczność wietnamska zaprezentowała 
nam swoje tradycje prezentując przepiękne stroje regionalne 

oraz utwory muzyczne. Panie zaśpiewały nam w ojczystym 
języku piękne pieśni. Na scenie pojawili się także Panowie, 
którzy połączyli siły z naszym zespołem wokalnym „Seniorki” 
śpiewając wspólnie, w tym nasz szlagier ,,Hej Sokoły”. Na sce-
nie pojawiły się także dzieci, które we wspaniałych wietnam-
skich strojach zatańczyły piękny układ. 
 W kolejnej części spotkania nasze podniebienia wybrały się 
w kulinarną podróż do Wietnamu. Kuchnia wietnamska to róż-
norodność smaków i potraw. Jednym słowem było pysznie
 Bardzo dziękujemy za pracę, energię i zaangażowanie, 
jakie zostało włożone przez społeczność Wietnamczyków 
z Raszyna, aby zaprezentować nam swój kraj.
 Drodzy Mieszkańcy, to była pierwsza, lecz nie ostat-
nia podróż jaka odbyła się w Austerii z serii pn. „Spotkania 
z kulturą”.
 Do jakiego kraju zawitamy następnym razem? O tym prze-
konamy się już niebawem. Do zobaczenia. 

Urząd Gminy Raszyn

Wywiad z Dyrektorem Centrum Kultury Raszyn o działaniach w roku 2022 
i perspektywach w roku 2023
Jacek Kaiper: Panie Dyrektorze 
Centrum Kultury Raszyn pod pań-
skim zarządem prowadzi bardzo 
urozmaiconą działalność odpowia-
dającą potrzebom i zainteresowa-
niom wielu mieszkańców gminy. 
Proszę opowiedzieć, jakie wydarze-
nia Centrum Kultury Raszyn w mija-
jącym roku uważa pan za szczegól-
nie warte uwagi?
Mariusz Smolicha: W mijającym roku 
Centrum Kultury Raszyn zorganizo-
wało dla naszych mieszkańców ponad 
120 różnego rodzaju wydarzeń o bardzo 
zróżnicowanym charakterze, poczyna-
jąc od imprez plenerowych, a na kon-
kursach np. fotograficznych kończąc. 
Z całą pewnością wydarzenia kulty-
wujące nasze dziedzictwo narodowe, 
takie jak „Raszyniacy śpiewają pieśni 
powstańcze”, czy organizowany po raz 
pierwszy, wspólnie z Urzędem Gminy, 
piknik z okazji 104 rocznicy odzyskania 
niepodległości, były wydarzeniami war-
tymi uwagi. Warto również wspomnieć 
o spotkaniu w Austerii przybliżającym 
kulturę i tradycję społeczności wiet-
namskiej, inaugurującym nowy projekt 
pn. Kultury Świata, w którym prezen-
tować się będą mniejszości narodowe 
zamieszkujące naszą gminę. 

J.K.: Czy rok 2022 różnił się od lat 
poprzednich?
M.S.: Przede wszystkim pracę rozpo-
częła nowa filia CKR – Austeria, Jest 
to miejsce wyjątkowe, a dla mnie oso-
biście bardzo ważne i bliskie. Auste-
ria, piękny zabytkowy obiekt posze-
rza naszą ofertę kulturalną o cykliczne 
projekty, takie jak Chopin w Austerii czy 
Raszyński Salon Muzyczny, które mają 
swoją wierną publiczność.
J.K.: Czy rozszerzenie działalno-
ści o kolejną placówkę zwiększyło 
uczestnictwo mieszkańców w zaję-
ciach organizowanych przez CKR? 
M.S.: Częściowo już odpowiedzia-
łem na to pytanie. Ale pragnę dodać 
jeszcze, że w Austerii są i będą w dal-
szym ciągu kontynuowane projekty 
odnoszące się do naszej tradycji i kul-
tury, również lokalnej. Przykładem 
jest np. III Festiwal Smaków przygoto-
wywany przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Jaworowej, czy działalność 
Klubu Literackiego Kaliope, działają-
cego przy CKR, który znalazł w Austerii 
wspaniałą przestrzeń do prezentowania 
swojej działalności. Pewnym wyzwa-
niem jest stworzenie z Austerii miej-
sca, która będzie przyciągało miesz-
kańców nie tylko przy okazji różnego 

rodzaju wydarzeń. Jestem przekonany, 
że jest to kwestią czasu i z pewnością 
zakończenie II etapu rewitalizacji kom-
pleksu Austerii, które jest przewidy-
wane w III kwartale przyszłego roku, 
przyczyni się do tego w istotny sposób. 
J.K.: Czy w przyszłym roku prze-
widuje pan wprowadzenie nowych 
form działalności?
M.S.: Dokładamy starań, aby w ofercie 
kulturalno-edukacyjnej Centrum Kul-
tury Raszyn znalazły się zawsze nowe 
propozycje repertuarowe czy formy 
działalności. Już teraz, korzystając 
z  łam Kuriera Raszyńskiego, pragnę 
zaprosić wszystkich miłośników teatru 
na Raszyńskie Konfrontacje Teatralne, 
które odbędą się w marcu przyszłego 
roku. A działający przy CKR Teatr Rado-
sny zawsze jest otwarty dla tych, któ-
rzy chcą spróbować swoich sił na scenie 
teatralnej. 
 Gorąco zachęcam i  zapraszam. 
W okresie letnim zaproponujemy też 
więcej imprez plenerowych, niż w latach 
ubiegłych. Oczywiście na miarę naszych 
możliwości budżetowych.

J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę 
i życzę dalszej owocnej pracy.

Goście z Wietnamu i samorządowcy z Raszyna. Fot. arch. CKR
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MIKOŁAJ W ŚWIETLIKU

BAL MIKOŁAJKOWY W ŚWIETLIKU
3 grudnia 2022 r. w Świetlicy Środowiskowej 
Świetlik odbył się, jak co roku, Bal Mikołajkowy 
dla dzieci. A podczas balu Mikołaj i Elfik Kasia 
wspólnie z nimi bawili się, szukali prezentów, 
ukrywali małego Elfika, a wszystko ze śmie-
chem i z radością. Na zakończenie zabawy, 
Mikołaj, jak na niego przystało obdarował 
dzieci prezentami. Wszyscy mieli też możliwość 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Mikołajem 
i Elfem Kasią. Jak widać na zdjęciach w zaba-
wie uczestniczyło wiele dzieci, od maluchów 
począwszy, a na uczniach skończywszy. To była 
bardzo udana zabawa. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej Świetlik

ŚWIETLIKI w Krainie Elfów
Grudzień to bardzo pracowity czas dla 
Świętego Mikołaja. Dwoi się i troi, żeby 

dostarczyć prezenty wszystkim dzie-
ciom. Przychodzi do domów, przed-
szkoli i szkół. Czasem dzieci wybierają 
się do niego. Tak było 9 grudnia, kiedy 
dzieci ze Świetlicy w Rybiu pojechały na 
spotkanie z Mikołajem do Krainy Elfów 
w Fabryce Norblina w Warszawie. Wiele 
zagadek i łamigłówek musiały rozwią-

zać, żeby przygotować eliksir dla Miko-
łaja. Przy okazji pobiegały, poskakały 
i napisały do niego list. Wszystko świet-
nie się skończyło, eliksir udało się zro-
bić, a Mikołaj obdarował dzieciaki pre-
zentami. Zobaczcie Państwo sami, jak 
świetnie się bawiły. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlika

MIKOŁAJKOWE TURNIEJE W ŚWIETLIKU
W sobotę 10 grudnia w Świetliku odbyły się Mikołajkowe Turnieje. Pierwszy z nich – Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego, 
rozgrywany był o puchar Wójta Gminy Raszyn, drugi – Mikołajkowy Turniej Piłkarzyków – o nagrodę Klubu ARKA. Pieczę 

nad turniejem tenisa stołowego sprawo-
wał instruktor tenisa stołowego Dariusz 
Murawski, a turniejem piłkarzyków – Artur 
Kozieł. Zwycięzcy otrzymali puchary i sta-
tuetki, a wszyscy drobne upominki. Infor-
macje o uczestnikach i zwycięzcach znaj-
dują się na stronie https://www.facebook.
com/swietlicarybie. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej Świetlik

Bal Mikołajkowy w Świetliku. Fot. M. Kaiper

Zwycięzcy Turnieju Piłkarzyków. Fot. arch. Świetlika Zwycięzcy w kategorii OPEN. Fot. arch. Świetlika
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wizyta gości z Ukrainy
30 listopada 2022 naszą bibliotekę 
odwiedziła grupa dwudziestu pasjo-
natek archiwistyki społecznej z Ukra-
iny, w tym grono koleżanek po fachu 
z Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki 
Naukowej im. K. Timiriaziewa w Win-
nicy. Wizyta odbyła się w ramach pro-
jektu STUDY TOURS TO POLAND. 
Podczas spotkania opowiadałyśmy 
o dziesięcioletniej działalności naszego 
Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, 
a nasze gościnie zadawały dużo pytań 
o codzienne funkcjonowanie archiwum 
społecznego. Ważnym punktem wizyty 
było też zwiedzanie biblioteki. Trzy-
mamy kciuki za pomyślny rozwój działań 
wokół lokalnej historii i nie wykluczamy 
dalszej współpracy na tym polu. Za 
zorganizowanie wizyty i wytypowanie 
raszyńskiej biblioteki dziękujemy Cen-
trum Archiwistyki Społecznej i Fundacji 
Dobra Wola.

Fot. M. Kłos

Filia w remoncie
Od 30 listopada 2022 nasza filia 
w Jaworowej przechodzi remont. Pla-
nowy termin zakończenia prac – druga 
połowa grudnia 2022. Po liftingu wresz-
cie będzie można wejść do placówki 
szerokim wygodnym wejściem bezpo-
średnio od strony głównego koryta-
rza, a przestrzeń biblioteczna nieco się 
powiększy, co pozwoli na większy kom-
fort użytkowania przez czytelników 
i pracy bibliotekarza, który zyska minia-
turowy kącik socjalny. Wymieniana jest 
również instalacja elektryczna pod 
nowe energooszczędne oprawy oświe-
tleniowe. Za remont odpowiada firma 
ELBO z Sochaczewa wyłoniona pro-
cedurą zamówień publicznych przez 
Gminę Raszyn (Dziękujemy w  imie-
niu blisko 400 użytkowników!). Ter-
miny zwrotu i odbioru zamówień przy-

padające na okres zamknięcia  są 
sukcesywnie przesuwane. Można 
wciąż korzystać z  wrzutni zwrotnej. 
/ Fot. A. Górecka-Szczepaniak/

Wymiana instalacji elektrycznej w filii

Nowe wejście do filii

Połączenie osobnych pomieszczeń filii

Ciekawi Raszyna: 
kolejny wykład
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszy-
nie oraz Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mieszkańców „Zmieniamy Gminę 
Raszyn” zapraszają na kolejne spotkanie 
w ramach cyklu otwartych, autorskich 
interaktywnych wykładów „Ciekawi 
Raszyna” (CURIOUS ABOUT RASZYN, 
ЦІКАВТЕСЯ РАШИНОМ) 18  stycznia 

2023, godz. 18.00 – Najdłuższa histo-
ria Raszyna – rzecz o Alei Krakowskiej. 
Wykład odbędzie się w czytelni biblio-
teki głównej, ul. Poniatowskiego 20 
w Raszynie. Spotkania prowadzi dr Woj-
ciech Rogowski, przewodniczący Spo-
łecznego Komitetu Ochrony Falent. 
Partnerzy: Wydawnictwo Austeria, Spo-
łeczny Komitet Ochrony Falent, Bracia 
Sośniccy – cukiernictwo artystyczne, 
Editt Cosmetics. 

Zapraszamy, wstęp wolny!

Robocze soboty 2023 
w bibliotece
Na pewno ucieszy Was wieść, że raszyń-
ska biblioteka będzie otwarta w wybrane 
soboty także w  2023 roku. Na razie 
zapraszamy do biblioteki głównej 
w godzinach 9.00-13.00, ale niewyklu-
czone, że część sobót będzie obsłu-
giwać także nasza filia w Jaworowej. 
Harmonogram jest w trakcie ustalania – 
zaglądajcie na naszą stronę interne-
tową www.bibliotekaraszyn.pl, gdzie na 
bieżąco będziemy publikować sobotnie 
dyżury naszych placówek.
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CENTRUM SPORTU RASZYN

Sylwetka raszyniaka – JACEK GROMEK – INICJATOR MIĘDZYNARODOWEGO 
TURNIEJU BOKSERSKIEGO IM. MICHAŁA SZCZEPANA
„Pamiętajmy, że altruizm we współczesnym świecie nie jest cechą, którą 
można spotkać u każdego. Doceniajmy naszych lokalnych altruistów”.

Prawdziwy filantrop, zakochany 
w  Gminie Raszyn i  jej mieszkań-
cach, a także autor wielu inicjatyw 
i przedsięwzięć o kulturalnych, spo-
łecznych i sportowych. Wielu z Pań-
stwa nie trzeba przedstawiać Jacka 
Gromka.
 Altruizm to cecha bardzo ceniona we 
współczesnym świecie, budująca spo-
łeczności i dobre relacje. Warto więc 
wspominać o osobach, które szczegól-
nie się na tym polu wyróżniają. Jacek 

Gromek, bo  o  nim mowa, to raszy-
niak nie z urodzenia, ale z serca i wyboru. 
W 1978 roku sprowadził się do Falent, 
gdzie od tej pory mieszka z żoną Lidią 
Gromek, rodowitą raszynianką. Od wielu 
już lat państwo Gromkowie znani są 
z działalności biznesowej, ale przede 
wszystkim publicznej i dobroczynnej. 
Od 2000 r. Jacek Gromek działa w klu-
bie sportowym KS Raszyn. Wiele lat 
poświęcił pracy w  Zarządzie klubu, 
wspierając i pomagając w jego działal-
ności statutowej. Został też bezpośred-
nim opiekunem jednej z głównych sek-
cji tego klubu — sekcji boksu. Od 2015 
roku cyklicznie organizuje w  naszej 
gminie Międzynarodowy Turniej Bok-
serski Juniorów im. Michała Szcze-
pana o Puchar Wójta Gminy Raszyn. 
To jednak nie wszystkie działania. 
Jacek Gromek został też inicjatorem 
i założycielem Stowarzyszenia Konfra-
terni Mazowieckiej Odznaki św. Flo-
riana Mazovia. Cel — to nagrodzenie 
innych w podzięce, za wspieranie sta-
tutowej działalności na rzecz rozwoju 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpo-

żarowej, szeroko rozumianej dobroczyn-
ności, patriotyzmu, zgodnie z dewizą 
„Bogu na Chwałę Ludziom na Pożytek”. 
Działalność na rzecz bliźnich została 
doceniona przez wiele organiza-
cji. Jacek Gromek został Kawalerem 
Orderu św. Stanisława, Orderu św. Łaza-
rza, Orderu św. Andrzeja Boboli, Orderu 
św. Kantego, Orderu św. Piotra i Pawła, 
a nawet Orderu Uśmiechu. To wyrazy 
uznania za charytatywną pomoc 
potrzebującym i  poszkodowanym. 
Wrażliwy na potrzeby innych, potrafi 
przywrócić uśmiech i radość nie tylko 
na twarzy dziecka, ale i osób dorosłych. 
To jednak niejedyne odznaczenia, które 
otrzymał. Pan Gromek został uhonoro-
wany wieloma odznaczeniami państwo-
wymi i resortowymi, ma tytuł Zasłużony 
dla Gminy Raszyn, Powiatu Prusz-
kowskiego i Województwa Mazowiec-
kiego. Jest też honorowym członkiem 
Towarzystwa Olimpijczyków Polskich. 
Gmina Raszyn i lokalne środowisko dzię-
kuje Panu Jackowi Gromkowi za jego 
pozytywną energię, aktywność, działal-
ność oraz nieustanne wsparcie. 

Katarzyna Klimaszewska, 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI W CENTRUM SPORTU RASZYN
26.11.2022 na hali CSR odbył się XXI 
Międzynarodowy Turniej Bokserski im. 
Michała Szczepana o  Puchar Wójta 
Gminy Raszyn. Coroczna impreza spor-
towa cieszy się coraz to większym zain-
teresowaniem wśród klubów bokser-
skich z całej Polski, jak i mieszkańców 
naszej Gminy. W  tegorocznej edycji 
pobiliśmy rekord wśród liczby uczestni-

ków biorących udział – 86 zawodników 
z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Litwy i Anglii. 
Raszyńskich kibiców również nie mogło 
zabraknąć, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy. 
 W  sekcji bokserskiej posiadamy 
4 grupy wiekowe: Mini Boks (7-9 lat), 
Adepci (9-14 lat), Zawodnicy (14-20 lat), 
OldBoy-e (powyżej 20 lat). Aktualnie 
trwa nabór do wszystkich grup naszej 
sekcji. Warto podkreślić, że grupa 
naszych adeptów miała okazję zapre-
zentować swoje umiejętności podczas 
tegorocznego turnieju w formie pokazu, 
natomiast zawodnicy oraz Oldboye brali 
czynny udział w walkach na ringu.
 Z tego miejsca pragniemy podzię-
kować Gminie Raszyn oraz lokalnym 

sponsorom za dofinansowanie naszego 
Turnieju i serdecznie zapraszamy za rok. 
Emocje gwarantowane. 

Piotr Bukalski Trener KS Raszyn

Zawodnicy i działacze. Fot. arch. CSR
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE W CENTRUM SPORTU RASZYN

W niedziele 20 listopada w hali w Cen-
trum Sportu Raszyn odbyły się zawody 
w  karate corocznie organizowane 
przez International Karate Association 
Poland. W imprezie sportowej udział 
wzięło 170 dzieci w (aż!) siedemdziesię-
ciu kategoriach. Poziom zawodów był 
dostosowany do poziomu umiejętno-
ści zawodników. Wielkie brawa zebrały 
pokazy walk oraz walk z cieniem, które 
budziły ogromne zainteresowanie ze 
strony kibiców jak i zawodników. Dużym 
powodzeniem cieszył się tor przeszkód, 
który był nie lada wyzwaniem dla dzieci 
oraz tzw. Kumite Fantom, gdzie dzieci 
swoje umiejętności prezentowały na 

fantomie. 
 Na zakończenie zawodów kibice 
mogli zobaczyć garść umiejętności 
dwóch doświadczonych zawodników 
karate i mistrzów tej dyscypliny sportu, 
którzy stanęli na macie naprzeciwko 
siebie. Organizacyjnie zawody odnio-
sły wielki sukces gromadząc rzesze 
zawodników jak i kibiców, którzy dosko-
nale czuli się w hali w Centrum Sportu 
Raszyn.
 Warto nadmienić, że po raz 
pierwszy w  zawodach tej rangi 
udział brały dzieci z niepełnospraw-
nościami, które pięknie rywalizo-
wały w konkurencjach takich jak: 

kiho, kata, fantom, stając na naj-
wyższym podium i  zdobywając 
mistrzowskie medale.
 Taka formuła zawodów, poszerzona 
o rywalizację w poszczególnych kate-
goriach także dzieci z niepełnospraw-
nościami, została przyjęta z  pełną 
aprobatą i  będzie kontynuowana 
w kolejnych latach.
 Organizatorom dziękujemy za wybór 
hali sportowej Centrum Sportu Raszyn 
na miejsce tego wyjątkowego turnieju 
i do zobaczenia za rok! 

Jakub Wikło Centrum Sportu Raszyn

CERTYFIKAT i I MIEJSCE W AKADEMII NADWIŚLAŃSKIEJ 2022
Szkolne Koło Krajoznawczo Tury-
styczne przy Szkole Podstawowej im. 
Wł. Potockiego w Sękocinie w sezonie 
jesiennym wzorowo zrealizowało pro-
jekt edukacyjny AKADEMIA NADWI-
ŚLAŃSKA 2022 z zakresu edukacji eko-
logicznej i wiślanej promujący przyrodę 
w obszarze Natura 2000 „Dolina Środ-
kowej Wisły”. Organizatorem projektu 
było PTTK Oddział Mazowsze, które 
współpracowało z Zarządem Zieleni 
m.st. Warszawy oraz Centrum Edukacji 
Ekologicznej ZZM „Kamień”. W ramach 
Akademii Nadwiślańskiej 2022 podej-
mowaliśmy działania praktyczne, takie 

jak, akcja „Sprzątanie doliny Wisły” 
oraz wiele działań z dziedziny ekolo-
gii i  ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, a także 
promocję turystyki i krajoznawstwa. 
Odbyło się 6 rajdów, a wzięło w nich 
udział 39 uczniów naszej szkoły, któ-
rzy zdobyli wiele odznak turystycz-
nych PTTK. Głównym celem projektu 
było zwiększenie wiedzy uczniów na 
temat historycznego i współczesnego 
znaczenia Wisły i jej doliny dla miasta. 
Poznaliśmy różne formy ochrony nad-
wiślańskiej przyrody: rezerwat przyrody, 
użytek ekologiczny, Obszar Natura 

2000, pomnik przyrody oraz przepisy 
dotyczące tych form. Najbardziej podo-
bało się nam aktywne i  bezpieczne 
spędzanie wolnego czasu nad Wisłą, 
czyli wędrówki dostępnymi trasami 
po obszarach rezerwatów przyrody. 
W ramach projektu przeprowadzono 
konkurs plastyczny „REZERWATY 
PRZYRODY W WARSZAWIE. Laure-
atami tego konkursu zostali: I miejsce – 
Alicja Misiewicz kl. I C, II miejsce – Maria 
Bonder kl. 2A, Magdalena Wielgosz 
kl. 2 A, III miejsce – Maja Plech kl. 4 A. 

Regina Suwała – opiekun SKKT 
i koordynator projektu 

SPORT I REKREACJA

Turniej Karate w  CSR. Fot. arch. CSR Turniej Karate w CSR. Fot. arch. CSR Werdykt w Turnieju Karate. Fot. arch. CSR

LAS MŁOCIŃSKI Uroczyste rozdanie nagród
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WYWIAD Z DYREKTOR KATARZYNĄ KLIMASZEWSKĄ

Pani Dyrektor Centrum Sportu Raszyn – Katarzyna Klimaszewska 
o sukcesach mijającego roku oraz przewidywaniach na rok 2023

Centrum Sportu Raszyn w mijającym 
roku było organizatorem wielu wyda-
rzeń sportowych o charakterze lokal-
nym, wojewódzkim, krajowym, a nawet 
europejskim. O wydarzenia te i o per-
spektywy w roku przyszłym pytam panią 
Dyrektor Katarzynę Klimaszewska.

Jacek Kaiper: Jakimi osiągnięciami 
może się pochwalić Centrum Sportu 
Raszyn w upływającym właśnie roku 
2022? 
Katarzyna Klimaszewska: W obsza-
rze sportowych eventów organizowa-
liśmy imprezy na poziomie powiato-
wym, krajowym i międzynarodowym. 
Największym wyzwaniem, którego się 
podjęliśmy była organizacja Mistrzostw 
Europy w podnoszeniu ciężarów U15 
& U17. Impreza okazała się doskonała 
pod każdym względem. Raszyńskie 
pomosty gościły najsilniejszą młodzież 
starego kontynentu. Ponad 350 zawod-
niczek i zawodników z 34 krajów! Wła-
dze Europejskiej Federacji Podnoszenia 
Ciężarów są zgodne – tak zorganizowa-
nego turnieju dla tej kategorii wieko-
wej i z taką oprawą w Europie jeszcze 
nie było. Podkreślał to oficjalnie Prezy-
dent EWF Antonio Conflitti z Mołdawii 
oraz Sekretarz Generalny EWF Milan 
Michaljović z Serbii. To była znakomita 
promocja Raszyna i Polski na sportowej 
arenie Europy.
 Idąc za ciosem tuż po ME w podno-
szeniu ciężarów dla juniorów mieliśmy 
tydzień czasu, by zmienić aranżację hali 
głównej CSR, a następnie na dwóch 
pomostach jednocześnie (co zadziało 
się pierwszy raz w historii polskich cięża-
rów) byliśmy gospodarzami Mistrzostw 
Europy w podnoszeniu ciężarów senio-
rów Master’s. Ponad 800 zawodników 

ze wszystkich prawie państw euro-
pejskich walczyła w Raszynie o miano 
Mistrzów Europy. I to właśnie hasłem 
„podnoszenia ciężarów” zasłynęła tego-
roczna działalność naszej raszyńskiej 
hali sportowej.

J.K.: Wiem, że w CSR odbył się po 
raz pierwszy w Raszynie finał WOŚP 
i przez dziewięć miesięcy uczestni-
czyliście wraz z grupą wolontariu-
szy w niesieniu pomocy emigrantom 
z Ukrainy. Proszę o komentarz.
K.K.:Pamiętam jak dziś dzień 24 luty, 
gdy wybuchła wojna na Ukrainie. Pamię-
tam też dzień 25 lutego, gdy natych-
miast, właściwie z dnia na dzień, pod-
jęłam decyzję wysyłki pierwszego 
transportu pomocowego na granicę, 
a następnie w Gminie Raszyn wykona-
liśmy pierwsze kroki pomocowe udo-
stępniając Centrum Sportu Raszyn jako 
miejsce wsparcia dla uchodźców wojen-
nych przybywających do nas z Ukrainy. 
To było nie lada wyzwanie! W dodatku 
musiałam polegać na własnej intuicji, 
bo praktyki w tego typu akcjach nigdy 
nie miałam. I stało się. Z dnia na dzień 
utworzył się fantastyczny team złożony 
z mieszkańców naszej gminy, którzy 
otworzyli swoje serca na pomoc Ukra-
inie, a naszą halę sportową zmieniliśmy 
w doskonale funkcjonujące centrum 
dystrybucji darów.
 Cała reszta należała do wyjątkowego, 
w pełnym tego słowa znaczeniu, wspa-
niałego zespołu wolontariuszy, którzy na 
kilka miesięcy wzięli prowadzenie całej 
akcję w swoje ręce. A dziś to naprawdę 
niezwykle zintegrowana drużyna. 
Są wspaniali, mają plany na kontynu-
ację wolontariatu i wielkie serca na nie-
sienie pomocy innym. Będę ich wspierać 
zawsze.
 Jeśli chodzi o Finał WOŚP w 2022 
roku udał się wyśmienicie i ten sukces 
powtórzymy w styczniu 2023.

J.K.: Jakie grupy mieszkańców 
gminy Raszyn obejmuje działalność 
CSR?
K.K.: Absolutnie wszystkie. Niemow-
laki, dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy 
i oczywiście niepełnosprawni. Ucznio-
wie gminnych szkół, lokalne kluby spor-

towe, sekcje tematyczne, indywidu-
alni sportowcy, trenerzy i instruktorzy. 
Obiorcy usług Centrum Sportu Raszyn 
korzystają z naszych sportowych obiek-
tów w  ramach rekreacji, jak i  sportu 
kwalifikowanego.

J.K.: Na jaką działalność postawi 
pani w przyszłym roku? 
K.K.: Od 2018 roku, czyli ostatnie 4 lata, 
cały mój wysiłek i know how z zakresu 
marketingu sportu przeznaczyłam 
na funkcjonowanie oraz budowę wize-
runku nowo powstałej hali sportowej, 
która jest dziś liderem w regionie jeśli 
chodzi o  sportowe eventy i  zasięgi 
współpracy z podmiotami zewnętrz-
nymi. W przyszłym roku moje działania 
będą położone na pływalnię. Raszyńska 
pływalnia w porównaniu z sąsiednimi 
w Piasecznie, czy Pruszkowie ma bardzo 
dobre notowania wśród klientów i użyt-
kowników. Poziom świadczonych usług 
jest przez odbiorców określany jako 
wysoki. Ale dla mnie to za mało. W 2023 
roku położę nacisk na poszerzenie 
oferty zajęć na basenie, jednocześnie 
pozyskując kolejne eventy dedykowane 
sportom wodnym. Przy Stadionie im. 
Kazimierza Jedynaka metodą gospo-
darczą stworzyliśmy z moim zespołem 
pracowników dodatkowe boisko tra-
wiaste przeznaczone dla najmłodszych 
piłkarzy. Gdy doprowadzę tam elek-
trykę i zamontuję niezbędne oświetle-
nie będę dążyć do uzyskania oficjalnej 
weryfikacji tego boiska na potrzeby roz-
grywek przez Mazowiecki Związek Piłki 
Nożnej. W 2023 roku wraz z raszyńską 
młodzieżą, którą uwielbiam, będziemy 
motywować lokalny samorząd do roz-
budowy naszego skate parku. W 2022 
roku Centrum Sportu Raszyn zajęło 
III miejsce na Mazowszu w konkursie 
„Bezpieczny pracodawca” organizowa-
nego przez PIP. W 2023 będę stawiała 
Centrum Sportu Raszyn do kolejnych 
konkursów i  rywalizacji  – bo  Raszyn 
i CSR zasługuje na takie wyróżnienia. 
Rok będzie miał 12 miesięcy i 366 dni, 
zapewne na drodze działań Centrum 
Sportu Raszyn staną nowe wyzwania, 
nowe kontakty sportowe i nowe propo-
zycje. Nic nie odpuścimy.
J.K.: Bardzo dziękuję za rozmowę



HARMONOGRAM  //STYCZEŃ 2023//

01.01.2023, NIEDZIELA, godz. 17.00
KONCERT NOWOROCZNY W STYLU WENEC-
KIM – Operetkowa Scena Gwiazd, Centrum Kul-
tury Raszyn, Al. Krakowska 29A/ Bilety w cenie 40 
zł, 60 zł , 80 zł w sprzedaży od 15 grudnia 2022 r. 
na portalu Biletyna.pl oraz w recepcji CKR

07.01.2023, SOBOTA, godz. 18.00
Film pt. „Stracone złudzenia”, reż. Xaviera Gian-
noli, Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A. 
Wstęp wolny

08.01.2023, NIEDZIELA, godz. 11.00 i 13.00
Teatrzyk dla dzieci „KRÓL MACIUŚ” w wykona-
niu zespołu O! TEATR, Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A/ Bilety w cenie 10 zł w sprze-
daży od 20 grudnia na portalu Biletyna.pl oraz 
w recepcji CKR

08.01.2023, NIEDZIELA, godz. 16.00
„Chopin w Austerii” – Recital fortepianowy Kingi 
Firlej-Kubicy, Austeria – filia CKR, Al. Krakowska 1. 
Wstęp wolny.

11.01 – 15.01.2023, ŚRODA – NIEDZIELA, 
EGUROLLA DANCE STUDIO – hala Centrum 
Sportu Raszyn – impreza biletowana

14.01.2023, SOBOTA, godz. 17.00 
„Kolędy i pastorałki znane i nieznane” – koncert 
kolęd i pastorałek zespołów muzycznych z terenu 
Gminy Raszyn, Świetlica Środowiskowa Świetlik, 
Rybie, ul. Spokojna 23. Wstęp wolny.

14.01.2023, SOBOTA, godz. 18.00 
Koncert zespołu Papa D. (daw. Papa Dance), 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A/ 
Bilety w cenie 20 zł, 30 zł w sprzedaży od 3 stycz-
nia na portalu Biletyna.pl oraz w recepcji CKR

21.01.2023, SOBOTA, godz. 11.00 
„Wielki Bal w Krainie Lodu” – bal karnawałowy 
dla dzieci, Świetlica Środowiskowa Świetlik, Rybie, 
ul. Spokojna 23. Wstęp wolny.

21.01.2023, godz. 15.00
ROBIMY ABAKANY – Międzypokoleniowe warsz-
taty artystyczno-sensoryczne – impreza w ramach 
31 Finału WOŚP pod hasłem „Żyj zdrowo w zdro-
wym świecie”. Wstęp wolny.

21.01.2023, SOBOTA, godz. 18.00
Film pt. „IO”, w reż. Jerzego Skolimowskiego, 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A. 
Wstęp wolny

22.01.2023, NIEDZIELA, godz. 16.30
„Raszyński Salon Muzyczny” zaprasza na Karna-
wał w Austerii, wystąpią artyści polskich i zagra-
nicznych scen muzycznych, Austeria – filia CKR, 
Al. Krakowska 1. Wstęp wolny

28.01.2023, godz.17.00 
Występ zespołu FalCanto – Świetlica Środowi-
skowa Świetlik, Rybie, ul. Spokojna 23. 
Wstęp wolny.

29.01.2023, NIEDZIELA, 16.00
Koncert duetu fortepianowego Gabryś & Quinn 
Piano Duo Austeria – filia CKR, Al. Krakowska 1. 
Wstęp wolny

29.01.2023, godz. 10.00 – 21.00 
31. FINAŁ WOŚP – hala Centrum Sportu Raszyn – 
wstęp wolny! Przez cały dzień szereg występów, 
ekscytujące licytacje, warsztaty dla dzieci, kier-
masze i konkursy, Kuchnie świata i różne inne 
atrakcje. O godz. 20.00 – Światełko do nieba.

ZAPRASZAMY


