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Panie Wójcie, ulica Wierzbowa jest w  przebudowie, 
a teraz na skutek deszczu cała zalana wodą. To utrud-
nia dojazd do szkoły. Czy przebudowy tej ulicy nie 
można było zaplanować w wakacje? Janusz P. (nazwi-
sko znane redakcji)
Szanowny panie, w bieżącym roku nie planowaliśmy prze-
budowy ulicy Wierzbowej. Cały czas jednak widzieliśmy taką 
konieczność. Gotowy projekt czekał na niezbędne a nie-
małe środki finansowe. Liczyliśmy na to, że będziemy mogli 
skorzystać z dofinansowania. Gdy tylko ogłoszono kolejny 
konkurs złożyliśmy dokumenty i stanęliśmy w „szranki”. 
Ostatecznie w  kwietniu 2020 r. otrzymaliśmy wstępne 
zapewnienie z „Funduszu Dróg Samorządowych, Program 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na rok 2020” o kwocie dotacji 1 844 221 zł przy planowa-
nej całkowitej wartości inwestycji w wysokości 2 837 284 zł. 
Nie  czekając na podpisanie umowy rozpoczęliśmy dal-
sze działania. Kolejne kroki stanowiło rozpisanie przetargu, 
wyłonienie wykonawcy i zawarcie z nim umowy podpisanej 
6. sierpnia. Nie był to koniec procedur, ponieważ dopiero 
wówczas firma budowlana mogła podjąć swoje działa-
nia takie jak zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu. 
W efekcie rozpoczęła budowę we wrześniu. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że ta sytuacja tak jak każda inwestycja dro-
gowa rodzi trudności. Alternatywą była rezygnacja. Ale czyż 
wówczas mieszkańcy nie mieli by nas pretensji, że marnu-
jemy możliwości nie przyjmując dotacji. Moim zdaniem 
wyjście było jedno i tak zrobiliśmy. Budowa ulicy powinna 
zakończyć się pod koniec listopada. Z doświadczenia wiem, 
że gdy tylko maszyny i robotnicy zejdą z placu budowy, 
wszyscy szybko zapomną o trudach. 
 Szanowny Panie, w  ciągu ostatnich lat wybudowali-
śmy wiele gminnych dróg korzystając z dotacji zewnętrz-
nych. Tą drogą wiele milionów złotych zasiliło nasz budżet. 
Wcześniej podobnie było z budową kanalizacji finansowaną 
ze źródeł unijnych. Przygotowaliśmy zawczasu szereg pro-
jektów budowlanych z zezwoleniami na budowę, uwzględ-
niających parametry konkursowe, gdy tylko ogłaszany jest 
konkurs – aplikujemy i odnosimy sukcesy. Okres pande-
mii znacznie utrudnił proces inwestycyjny, ale i tak radzimy 
sobie bardzo dobrze. Nie zmniejszamy ilości inwestycji, 
przeciwnie powiększamy ją wobec planów z początku roku.

Panie Wójcie, w związku ze zwycięstwem Igi Świątek 
we Francji pojawiły się głosy w Internecie, że gmina 
Raszyn nie wspiera młodych sportowców. Dlaczego 
gmina Raszyn nie pomaga młodym? Olga M. (nazwi-
sko znane redakacji)
Szanowna Pani, to nieprawda. Od 23 grudnia 2010 roku, 
od początku, gdy rozpoczynałem swoją pierwszą kadencję 

obowiązuje, na mocy uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy 
Raszyn, "Regulamin określający warunki i tryb przyznawa-
nia, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczest-
nictwa we współzawodnictwie sportowym". Iga Świą-
tek otrzymywała stypendium przez cztery lata. Niewielkie, 
nie pokrywające w żadnym wypadku kosztów szkolenia. Ale 
było zawsze wtedy, gdy jej rodzice o stypendium występo-
wali. W naszej gminie wspieranie sportu było zawsze bardzo 
ważne. Wybudowaliśmy wiele obiektów sportowych: basen, 
orliki, Wronik, a w końcu nowoczesną, wielofunkcyjną halę 
sportową ze stadionem piłkarskim. Nie mamy kortów teni-
sowych, ponieważ nastawiliśmy się na sport amatorski i dla 
jak największych grup mieszkańców. Ale zawsze doceniali-
śmy wartość sportu, szczególnie dla rozwoju dzieci i mło-
dzieży. Nie rozumiem dlaczego niektórym zależy na prze-
konywaniu, że w naszej gminie zdolne sportowo dzieci 
nie otrzymują wsparcia. 
 Wielki sukces pani Igi Świątek to bez wątpienia dla nas 
wielki zaszczyt i duma, że mieszka w naszej gminie królowa 
polskiego tenisa. Jej wynik to zasługa jej talentu i praco-
witości, zaangażowania najbliższych i trenerów. Natomiast 
sport kwalifikowany na tak wysokim poziomie wymaga 
środków, o których gmina może tylko marzyć.

Panie Wójcie, czy Nowe Grocholice doczekają się kie-
dyś autobusu? U nas mieszka wiele starszych osób. 
Trzeba im pomóc. Co Pan na to? Mariusz W (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowny Panie, od styczna tego roku po gminie jeżdżą 
dwa lokalne autobusy R1 i R2. Można powiedzieć, że spraw-
dziły się, bo sporo osób z nich korzysta. Obecnie pracujemy 
nad rozszerzeniem ich tras o Nowe Grocholice. Od dawna 
zabiega o to pani radna Ewa Surmacz. Drogę dla autobusów 
otworzyło wykonanie łącznika pomiędzy ulicami Waryń-
skiego i Zacisze. Zgodnie z naszymi planami, od początku 
stycznia 2021 roku autobus R2 rozpocznie trasę od Kine-
tycznej, przejedzie przez Rybie, przetnie Al. Krakowską, 
a dalej pojedzie ulicą Pruszkowską, Waryńskiego, Zacisze 
do Al. Krakowskiej, przez Puchały, Wypędy, Janki, Sęko-
cin Nowy, Laszczki, Falenty, Falenty Nowe do Podolszyna 
Nowego i z powrotem. Jak widać pojawi się w miejscach, 
które dotąd nie miały komunikacji autobusowej. Autobus 
R1 jeździ od Okęcia do Pruszkowa. Dziś coraz więcej osób 
korzysta z R1 i R2. Mam nadzieję, że to rozwiąże, choć czę-
ściowo problem wykluczenia komunikacyjnego. W naszej 
gminie jest wielu seniorów i  staramy się, żeby miesz-
kało im się możliwie najlepiej.

•• 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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iGa – DziewCzyna z raszyna
„są momenty w życiu, które ciężko opisać słowami, są mecze które na zawsze zapisują się w historii” – robert lewandowski

French Open z Sofią Kenin 2:0. Jest to 
pierwszy wielkoszlemowy tytuł polskich 
singlistów w historii. Jak piszą agencje 
„Iga zaczarowała Paryż”. Od początku 
turnieju trwającego od 28 września 
do 10 października, wygrała siedem razy, 
nie tracąc nawet jednego seta. 
 Dla mieszkańców Gminy Raszyn 
sukces młodej, bo zaledwie 19.let-
niej zawodniczki, ma wymiar osobi-
sty, ponieważ Iga Świątek jest miesz-
kanką Raszyna, sąsiadką wielu z nas. 
Po wygranym turnieju o Idze Świątek 
z Raszyna rozpisywała się cała świa-
towa prasa, największe portale interne-
towe, w szczególności sportowe. Jed-
nym słowem zrobiło się prestiżowo.
 Na sukces Igi Świątek składa się tal 
ent zawodniczki, jej ciężka pracy i nie-
ustanne zaangażowanie rodziców. 
Wielkie znaczenie miało także odpo-
wiednie środowisko treningowe, odpo-
wiednia baza treningowa, odpowiedni 
trener, psycholog, rehabilitant, mena-
ger, ale także wielkie marki sportowe, 
które w znaczny sposób wspierały uta-
lentowaną młodą tenisistkę. Wszyst-
kie te elementy składają się na markę 
sportową, jaką tworzy dziś Iga Świątek. 
 W 2016 roku Iga Świątek debiutuje 
w zawodach międzynarodowych, a rok 
później walczy w finale debla w Austra-
lian Open. W kwietniu – maju 2018 Iga 
rozgrywa 23 pojedynki w mniejszych 

turniejach w USA, a w czerwcu wygrywa 
w  Paryżu turniej juniorski w  deblu. 
W lipcu tryumfuje w juniorskim Wimble-
donie zdobywając pierwszy w karierze 
tytuł wielkoszlemowy, w październiku 
2018 zdobywa złoty medal młodzie-
żowych Igrzysk Olimpijskich. Wśród 
seniorów Iga wystartowała w 2019 roku 
w zawodach Australian Open, w któ-
rym uzyskała kilka zwycięstw z zawod-
niczkami wyżej notowanymi niż ona, 
podobnie na turnieju w Lugano, w któ-
rym osiągnęła finał. 
 Ostatni, największy sukces to tytuł 
mistrzowski w Roland Garros, roz-
grywkach zaliczanych do Wielkiego 
Szlema. Data 10 października 2020 
roku stała  się ważna dla polskiego 
tenisa. Zwyciężyła Polka – Iga Świą-
tek dziewiętnastolatka z gminy Raszyn. 
Zrozumiałe, że gratulacje dla młodej 
mistrzyni posypały się natychmiast ze 
wszystkich stron. Gratulował Prezy-
dent sukcesu rodaczce, pogratulował 
Premier. W gminie Raszyn pojawiła się 
ekipa telewizji TVN i zwróciła się do 
wójta pana Andrzeja Zaręby z prośbą 
o  opinię. Wójt Gminy Raszyn przed 
halą sportową przekazał wyrazy uzna-
nia ze strony samorządu gminy Raszyn, 
w  imieniu wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Na pytanie reportera, czy 
jedynemu pięknemu i bardzo nowocze-
snemu obiektowi sportowemu Gmina 

Raszyn nada imię Igi Świątek odpo-
wiedział dyplomatycznie nie wyklu-
czając takiej możliwości. Zrozumiałe, 
że zanim się taką inicjatywę podejmie, 
trzeba zasięgnąć opinii w tej sprawie od 
samej zainteresowanej. Najlepiej takie 
propozycje oceniła sama mistrzyni: 
„Zdaję sobie sprawę, że wielu Polaków 
oszalało po moim sukcesie, ale poradzę 
sobie z tym. Cieszę się, że cały kraj mnie 
wspiera...” 
 Dochodzenie do mistrzostwa na 
poziomie zawodowym to – zdaniem 
Tomasza Iwańskiego, głównego tre-
nera Polskiego Związku Tenisowego, 
około 12-letni proces, którego koszty 
można oszacować na bagatela 500-
700 tys. dol. Koszty te są uzależnione 
od bardzo wielu czynników. To m.in. kraj 
zamieszkania, talent zawodnika, baza 
sportowa i otrzymana do dyspozycji 
infrastruktura dedykowana dla danego 
sportu, doświadczenie trenerów, stra-
tegia Związku Sportowego. Kwota 
może być wyższa, jeśli zawodnik np. od 
14 roku życia jeździ na zawody z dwoj-
giem drogich trenerów, ale to bardzo 
rzadkie przypadki.
 Gmina Raszyn bardzo się cieszy 
z triumfu raszynianki Igi Świątek. Jest 
to taka sama radość jak wszystkich 
rodaków w  kraju. Iga w  wieku 19 lat, 
dokonała niemożliwego. To jest feno-
menalne i Raszyn ma prawo się cieszyć, 
tak samo jak cała Polska.
 „Cieszymy się z osiągnięć pani Igi 
Świątek, jest to dla nas wielki zaszczyt 
i duma. Jest to fajna promocja Raszyna, 
ale mam świadomość, że to nie jest 
nasza zasługa jako gminy czy społecz-
ności. Jest to zasługa jej samej, trene-
rów i najbliższych. Wiadomo, ile kosztuje 
doprowadzenie zawodnika do takiego 
poziomu” – Wójt Andrzej Zaręba.
 Podsumowując: droga Mistrza nie 
jest drogą prostą. Trzeba pokonać 
wiele przeciwności, wiele barier i pod-
jąć wiele wyzwań, nieustannie należy 
szukać nowych rozwiązań. Mając to 
wszystko na uwadze Iga Świątek zasłu-
guje na wielki podziw i uznanie. Ona 
i  jej najbliżsi to bohaterowie naszych 
czasów.

Katarzyna Klimaszewska, 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

iga ŚWiątek - dzieWczyna z Raszyna

Iga Świątek.
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podziękowania za wsparcie w trudnych chwilach

W marcu, kiedy wybuchła pandemia 
mało kto wiedział co robić. Obawy były 
tym większe, że w całym kraju brako-
wało medykamentów, płynów odka-
żających i  maseczek chirurgicznych, 
których używanie było wskazywane 
jako sposób na przerwanie łańcucha 
zakażeń. Wydawało się początkowo, 
że państwo sobie nie radzi. Nie zawio-
dły jednak nasze panie. Ktoś rzucił 
hasło szyjemy maseczki, które znala-
zło oddźwięk w urzędzie Gminy i wielu 
domach. W rezultacie z dnia na dzień 
powstał u nas poważny przemysł w tej 
branży. Zaspokoił potrzeby najpierw 
gminy, a następnie wielu szpitali wokół. 
Pracował tak długo, aż w kraju powstały 
przemysłowe zakłady produkujące ate-
stowane maseczki na wielką skalę.

 6 października 2020 roku w Szkole 
w Ładach odbyła się niezwykła uroczy-
stość. Było to wprawdzie podsumo-
wanie pracy sołectwa Łady, ale Wójt 
Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
przypisał mu większe znaczenie dzięku-
jąc wszystkim zaangażowanym w akcję 
szycia maseczek. Uroczystość odby-
wała się pod patronatem KGW SQŁAD, 
które wsparła swym autorytetem pani 
dyrektor szkoły Irena Uszyńska oraz 
dyrektor CKR Raszyn pan Mariusz 
Smolicha. Poprowadziła ją pani Beata 
Boros-Bieńko przewodnicząca KGW 
SQŁAD, a uświetnił występ zespołu 
Rybianie pod kierunkiem Edyty Cie-
chomskiej z akompaniamentem Piotra 
Piskorza. 
 Statuetki z dedykacją wręczał pan 
Andrzej Zaręba, w  imieniu własnym 
i  Przewodniczącego Rady Gminy 
Raszyn pana Dariusza Marcinkow-
skiego, dziękując serdecznie każdej 
z osób. W czasie kiedy kolejne grupy 
osób wchodziły na scenę prowadząca 
uroczystość opowiadała o swoim zaan-
gażowaniu tak: „W kilka dni po ogło-
szeniu przez rząd pandemii korona-
wirusa (…) zgłosiła się do mnie Sołtys 
Podolszyna Maria Brzezińska i popro-
siła o  pomoc w  szyciu bawełnianych 
maseczek dla pogotowia Ratunkowego 

w Piasecznie. Bez chwili namysłu pod-
jęłam wyzwanie i  już po kilku dniach 
mieliśmy zorganizowaną grupę 22 pań 
szyjących i 7 osób do cięcia materiału. 
Pierwsze materiały do szycia otrzyma-
łyśmy od pani Małgorzaty z Podolszyna. 
Wraz z członkiniami KGW SQŁAD zde-
cydowałyśmy jednogłośnie o przeka-
zaniu na ten cel środków finansowych 
pochodzących ze składek oraz osią-
gniętego dochodu. W kolejnych tygo-
dniach zostałam zasypana materiałami 
od darczyńców z okolicznych miejsco-
wości tych indywidualnych jak również 
z kół gospodyń z Jaworowej, Puchał 
i Sekocina Starego. Bawełna przez nas 
wykorzystana to nie tylko bele materiału, 
ale również nowa pościel, prześciera-
dła czy obrusy każdy dzielił się tym co 
miał w domu lub tym co udało mu się 
kupić. Uszyliśmy i  rozdaliśmy ponad 
8 tys. maseczek wielokrotnego użytku 
o szacunkowej wartości 55 tys. złotych. 
Do ich wyprodukowania zużyliśmy 4 km 
gumy z czego ponad 2 km otrzymaliśmy 
od strażaka Jurka. Do uszycia tej ilości 
maseczek zużyliśmy 650 metrów kwa-
dratowych bawełny. Rekordzistka Pani 
Teresa uszyła ponad 3000 szt.”
 Akcja szycia maseczek trwała w całej 
gminie Raszyn. Z  ramienia Urzędu 
Gminy koordynował ją zastępca Wójta 

WydaRzenia

B. Boros-Bieńko, Wójt A. Zaręba i dyr. CKR M. Smolicha. Fot. A. Pluta

Statuetki i dyplomy. Fot. A. Pluta

RYBIANIE. Fot. J. Kaiper

Podziękowania dla szyjących maseczki. Fot. A. Pluta
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pan Michał Kucharski. Do pomocy włą-
czyły się Koła Gospodyń Wiejskich: 
KGW SQŁAD, KGW JAWOROWA, KGW 
AKTYWNE PUCHAŁY, KGW SĘKODZIE, 
KOŁA SENIORA RASZYN I  RYBIE, 
LATAJĄCE KOŁO GOSPODYŃ WIEJ-
SKICH przy CKR. BABSKI KLUB MIĘ-
DZYPOKOLENIOWY przy Świetlicy 
Środowiskowej „Świetlik”, a także spo-
łeczność wietnamska. Do pomocy zgła-
szały się osoby niezrzeszone. Umiejęt-
ność szycia i chęć niesienia pomocy to 
był ich oręż. Wszystkim im serdecznie 
podziękowano.
 A oto lista osób którym podzięko-
wano: Teresa Chrzan, Jadwiga Dwo-
rzyńska, Ewa Bobowska, Barbara 
Bobowska, Monika Szewc, Barbara 
Bajon, Dorota Konarska, Małgorzata 
Gulewicz, Alicja Łuczak, Daniela Jasiń-
ska, Zofia Janiszewska, Izabela Ren-
towska, Ewa Kruczyńska, Dominika 
Zawadzka, Agnieszka Matczak, Maria 
Ryczywolska, Wioletta Suska, Danuta 
Jaromin, Anna Fijałkowska, Emi-
lia Wojdalska, Natalia Radziejowska, 
Jerzy Ziółkowski, Zofia Kulka, Andrzej 
Kukuła, Marta Kłobudzka, Anna Uszyń-
ska, Aleksandra Kaiper – Miszuło-
wicz, Małgorzata Petryka, Hanna Sze-
liga – Czajkowska, Małgorzata Kaiper, 
Kamila Laskowska, Joanna Piechal, 
Katarzyna Bliska, Sabina Kucharska, 
Renata Kisiel, Małgorzata Kisiel, Ewa 
Pałka, Zofia Narożnik, Agnieszka Siel-
ska, Eliza Korzeniowska, Jolanta Rola, 
Krystyna Czarnak, Ewa Janiec, Barbara 
Turek, Czesława Kowalewska, Leoka-
dia Świercz, Barbara Rusnak, Marzena 
Borkowska, Danuta Piotrowska, Danuta 
Narożnik, Monika Kabala, Beata i Woj-
tek Adynowscy, Jolanta Banasiak, 

Helena Bąk, Anna Bieńko, Grzegorz 
i Natalia Bieńko, Barbara Błasiak, Zofia 
Bobowska– Stachura, Aneta Boros, Ali-
cja Cieśla, Katarzyna Dombska, Kata-
rzyna Geszprych, Janina Graff, Monika 
Kabala, Ewelina Kaczkowska, Gabriela 
Kac zorowska ,  Jadwiga Kaniew-
ska, Milena Karpińska, Janina Kłos, 
Agnieszka Kościńska, Zofia Kowalska, 
Elżbieta Krajewska, Renata Kwieciń-
ska, Barbara Kruszewska, Aneta Lao, 
Irena Lao, Monika i Marcin Łachniak, 
Emilia Możdzeń, Feliksa Osińska, Anna 
Paśniewska, Wacława Ryczywolska, 
Katarzyna Wilczkowska, Wiesława 
Winterot, Dorota Wojtecka, Wiesława 

Wróbel, Zofia Witkowska. Złożono 
podziękowania przedstawicielom firm 
i stowarzyszeń, wymienionym powyżej 
Kołom Gospodyń Wiejskich i Stowarzy-
szeniu Podolszyn Razem, właściciel-
kom Sklepu Tkaniny – Mokra 25 Raszyn 
i sklepu Tedmar.
 Na zakończenie uroczystości orga-
nizatorzy zaprosili wszystkich na słodki 
poczęstunek ufundowany przez KGW 
SQŁAD z Ład, KGW Jaworowa, KGW 
Aktywne Puchały, KGW SĘKODZIE 
z Sękocina Starego i Pracownię Cukier-
niczą Kozłowska Sielski z ul. Piaskowej 
na Rybiu.

Jacek Kaiper

WydaRzenia

Pani Teresa Chrzan – uszyła 3000 maseczek. Fot. J. Kaiper

Podziękowania cd.Ffot. J. Kaiper

Podziękowania c.d. Fot. A. Pluta

Koła Gospodyń z Gminy Raszyn. Fot. A. Pluta

Podziękowania cd. Fot.  J. Kaiper
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Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy raszyn dotyczące projektu uchwały 
pn. „wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy raszyn na lata 2020-2024”

Na podstawie § 11 załącznika do 
uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w spra-
wie określenia zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Gminy Raszyn zawia-
damia się, zgodnie z Zarządzeniem Nr 
156/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 
28 września 2020r. o przeprowadze-
niu konsultacji z mieszkańcami Gminy 
Raszyn dotyczących projektu uchwały 
w sprawie „ Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy Raszyn na lata 2020-2024.
 Celem konsultacji jest zebranie opi-
nii mieszkańców zamieszkałych na tere-
nie Gminy Raszyn na temat projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-
2024. Konsultacje będą prowadzone od 
dnia 13.10.2020 r. do dnia 13.11.2020 r.

 Uprawnionymi do udziału w konsul-
tacjach społecznych są mieszkańcy 
Gminy Raszyn, posiadający czynne 
prawo wyborcze na terenie Gminy 
Raszyn. Konsultacje zostaną przepro-
wadzone w formie pisemnej poprzez 
przyjmowanie pisemnych opinii, pro-
pozycji, uwag i wniosków na Formularzu 
zgłaszania uwag i wniosków do projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniego pro-
gramu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Raszyn na lata 
2020-2024.
 Treść formularza zostanie zamiesz-
czona na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Raszyn, w Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Raszyn.
 Formularz będzie udostępniony 
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzę-
dzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 
05-090 Raszyn. Wypełnione formula-
rze w wersji papierowej należy składać 
do urny dostępnej w Biurze Obsługi 
Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn. 
Formularze uwag w wersji elektronicz-
nej należy przesłać na adres poczty 
elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl 

(w tytule email „Konsultacje – Program 
Mieszkaniowy”) i  powinny być opa-
trzone podpisem elektronicznym.
 Osobą odpowiedzialną za przepro-
wadzenie konsultacji jest inspektor 
Referatu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej Bożena Leczkowska.
 Wyniki konsultacji zostaną ogło-
szone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Raszyn w ciągu 30 dni 
od dnia zakończenia konsultacji.

Kancelaria w raszynie
Od dnia piątego sierpnia w Raszynie 
czynna jest nowo otwarta Kancelaria 
Notarialna prowadzona przez notariuszy 
Kamilę Badelską i Judytę Banasiak. Mie-
ści się ona w budynku przy Alei Krakow-
skiej 36B lokal 5 i czynna jest od ponie-
działku do czwartku w godzinach 9.00 
– 17.00, w piątki 8.00 – 16.00, z możliwo-
ścią uzgodnienia innych terminów.

uwaga – Oszuści!
W gminie Raszyn pojawili się oszu-
ści udający Inkasentów Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
EKO – RASZYN. Prosimy wszystkich 
mieszkańców o ostrożność. Inka-
senci i Monterzy Spółki posiadają 
przy sobie legitymacje służbowe. 
W przypadku wątpliwości prosimy 
o kontakt z Przedsiębiorstwem pod 
numerem telefonu 22 716-32-60

Mateusz Krawczyk strażakiem Miesiąca

Tytuł „Strażak Miesiąca” przyznaje 
mazowiecki oddział Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Nagroda 
jest ufundowana przez marszałka 
województwa. Tytuł stanowi jednocze-
śnie nominację do tytułu honorowego 
„Strażak Roku 2020 Województwa 
Mazowieckiego”.

Marta Milewska Rzeczniczka Prasowa U. M. 
Województwa Mazowieckiego

druh Mateusz kRaWczyk czło-
nek Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej OSP Falenty, został Strażakiem 
miesiąca lipca. Ma zaledwie 15 lat, a już 
niesie pomoc innym.  Okazja do wyka-
zania się, sprawnością, odwagą i kom-
petencją nadarzyła się 23 lipca bieżą-
cego roku nieopodal domu rodzinnego, 
w miejscowości Falenty kierowca samo-
chodu dostawczego stracił panowanie 
nad pojazdem. Furgon uderzył w ogro-
dzenie i  przewrócił się. Młody stra-
żak w towarzystwie starszego sąsiada 
ruszył na pomoc, zabezpieczył miejsce 
zdarzenia, powiadomił odpowiednie 
służby i  po wybiciu okna w pojeździe 
pomógł wydobyć się stamtąd poszko-
dowanemu mężczyźnie. Młody strażak 
monitorował stan zdrowia kierowcy, aż 
do przyjazdu karetki pogotowia.

Mateusz Krawczyk (w środku) odbiera podziękowania.

O G ł O s z e n i e
Wspólnota Mieszkaniowa 

przy ul. Szkolnej 11 w Raszynie 
zatrudni pracownika 

na stanowisko dozorcy.  
Informacje pod nr tel. 602 292 170.

Zarząd Wspólnoty
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spis rolny – bezpieczeństwo ludzi i danych to priorytet!
trwający Powszechny spis Rolny to wyjątkowy czas próby dla statystyki 
publicznej. aktualnie najważniejszym zadaniem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa rachmistrzom i rolnikom w czasach pandemii. nie zapominamy 
również o gromadzonych danych.

Po PieRWsze – człoWiek

Ze względu na stan zagrożenia zdro-
wotnego Centralne Biuro Spisowe 
wstrzymało na początku października 
możliwość kontaktów bezpośrednich 
rachmistrzów spisowych w gospodar-
stwach rolnych. Jednak ze względu 
na liczne sygnały zgłaszane przez rol-
ników czekających na wizytę rach-
mistrzów oraz gotowość pracowni-
ków statystyki do służby w warunkach 
zwiększonego zagrożenia, Centralne 
Biuro Spisowe dopuściło możliwość 
realizacji od 10 października wywiadów 
bezpośrednich. Troska o bezpieczeń-
stwo rachmistrzów i rolników spowo-
dowała wprowadzenie szczególnych 
zasady w kontaktach z respondentami. 
Maseczki, żele i wywiady na otwartym 
terenie stały się już normą.
 Użytkownik gospodarstwa rol-
nego, który ze względu na sytuację 
epidemiczną wyraża obawę przed 
bezpośrednim kontaktem, powinien 

przekazać rachmistrzowi nr tele-
fonu w celu odbycia obowiązkowego 
wywiadu.

Po dRugie – ochRona danych

informacje o   je dnostkow ych 
gospodarstwach rolnych zebrane 
podczas Powszechnego spisu Rol-
nego nie BĘdą nigdzie i nikoMu 
udostĘPniane! gwarantują to 
zarówno rygorystyczne procedury 
prawne, jak i  nowoczesna infra-
struktura informatyczna staty-
styki publicznej. Powyższy zapis 
oznacza, że DANYCH ZEBRANYCH 

OD UŻYTKOWNIKA GOSPODAR-
STWA NIE MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ 
NIKOMU – nawet organom ścigania 
i prokuraturze!!!

BezPieczne Metody zBieRania 
i PRzechoWyWania danych

Dane spisowe są zbierane w sposób 
gwarantujący ich bezpieczeństwo. 
Zarówno samospis internetowy, jak 
i spis przez telefon, odbywają się za 
pośrednictwem nowoczesnych i odpo-
wiednio zabezpieczonych systemów 
teleinformatycznych
 Warto więc porzucić wszelkie wąt-
pliwości związane z bezpieczeństwem 
udziału w spisie rolnym i wypełnić obo-
wiązek spisania się jak najszybciej. Wię-
cej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

Mias 2020     
Do końca października br. zostaną 
doposażone trzy place zabaw: 
– przy ul. Jesiennej w Raszynie
– przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej
– przy ul. Falenckiej w Jankach
Na wszystkich placach zostaną wpro-
wadzone elementy zwiększające 

bezpieczeństwo bawiących się na 
placu dzieci i młodzieży poprzez wyko-
nanie nawierzchni bezpiecznej, a także 
zostaną zakupione nowe urządzenia.
Adaptacja tych placów zabaw, miejsc 
wypoczynku sportowo-rekreacyjnego 
dzieci i młodzieży jest dofinansowana 

ze środków własnych budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w  ramach 
«Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw MAZOWSZE 2020» 
i  z  środków gminnych z  Funduszu 
Sołeckiego.

zmiana organizacji pracy urzędu
Szanowni Państwo
Od 10 października br. na terenie całego 
kraju obowiązują obostrzenia jak w strefie 

żółtej. W związku z powyższym w trosce o Państwa bezpie-
czeństwo i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zagro-
żenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 informujemy, 
iż Urząd Gminy Raszyn podjął decyzję w sprawie zmiany 
organizacji pracy urzędu.

 Od poniedziałku,12 października 2020 r. Interesanci będą 
przyjmowani w Urzędzie jedynie po uprzednim kontakcie 
z wydziałami za pomocą: maila, telefonu lub e-PUAP. Bez 
zmian działa kasa urzędu oraz biuro podawcze. Osoby, które 
składają pismo do urzędu bez potrzeby potwierdzenia mogą 
je wrzucić do urny, która stoi przed budynkiem urzędu.
telefony dostępne są na stronie urzędu gminy Raszyn.

WydaRzenia
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Ograniczenie niskiej emisji – dodatkowy nabór kandydatów
chcesz uzyskać doPłatĘ 
do WyMiany Pieca - 
WyPełnij ankietĘ

W  związku z  realizacją projektu pn.: 
„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Raszyn poprzez wymianę indywidual-
nych Źródeł ciepła na niskoemisyjne” 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 
Redukcja emisji zanieczyszczeń powie-
trza, Poddziałanie 4.3.1 – Ogranicza-
nie zanieczyszczeń powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej – Typ projektu – 
Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana 
urządzeń grzewczych, Gmina Raszyn 
prowadzi uzupełniający nabór 
dla  osób zainteresowanych otrzy-
maniem dotacji na wymianę urzą-
dzeń grzewczych oraz odnawialnych 
źródeł energii. 

 Osoby, które będą chciały uzyskać 
dofinansowanie proszone są o wypeł-
nienie i przekazanie do Urzędu Gminy 
Raszyn na dziennik podawczy w godzi-
nach pracy Urzędu lub przesłanie drogą 
elektroniczną na adres: 
rp@raszyn.pl 
wypełnionej ankiety 
do dnia 15.11.2020 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, 
dla ankiet spełniających kryteria dofi-
nansowania liczy się kolejność zgłoszeń.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Raszyn w zakładce Fundusze – Refe-
rat Realizacji Projektów – wymiana 
pieca 2019.

na Mazowszu uchwalono zakaz palenia w kominkach w smogowe dni
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
przegłosował 8 września 2020 r. nowy 

Program ochrony powietrza, który m.in. 
zakazuje używania kominków podczas 

smogowych dni. Mazowsze jako pierw-
sze województwo w Polsce wprowadza 
zakaz w dni smogowe, czyli wtedy, gdy 
zanieczyszczenie pyłem przekroczy 
wartość dopuszczalną – 50 ug/m3 .
 Jak pokazały badania jakości 
powietrza prowadzone w  Podkowie 
Leśnej przez Instytut Chemii Fizycz-
nej PAN i  Instytut Ochrony Środo-
wiska  kominki  odpowiadają tam za 
50-70% smogu w sezonie grzewczym. 
Okazało się, że nie tylko spalanie węgla 
może być przyczyną silnego zanie-
czyszczenia powietrza.
 nowa regulacja nie zakazuje 
palenia w kominku w dniach o czy-
stym powietrzu. Dotyczy ona również 
tylko tych budynków, w których komi-
nek nie jest jedynym źródłem ciepła. 
Nowe prawo zakłada, że jeśli za oknem 
panuje smog, to rezygnacja przyjem-
ności palenia w kominku powinna być 
podstawą działań antysmogowych. 

www.polskialarmsmogowy.pl

Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne
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sMOGOBus – sprawdza kto truje!
Każdego dnia w sezonie grzewczym 
mieszkańcy gminy Raszyn zgłaszają do 
Referatu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej informacje o podej-
rzeniu spalania odpadów w domowych 
kotłowniach. 
 Zakupione przez Gminę Raszyn 
przy wsparciu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego mobilne laborato-
rium badania jakości powietrza już od 
blisko roku służy mieszkańcom naszej 
gminy w celu poprawy stanu powietrza 
oraz wykrywania źródeł zanieczyszczeń 
powietrza. Pojazd został wyposażony 

w  nowoczesną aparaturę wyprodu-
kowaną przez firmę z Nowej Zelandii, 
dzięki której możliwy jest pomiar zanie-
czyszczenia powietrza pyłami zawie-
szonymi PM1, PM2,5 i  PM10   w  róż-
nych rejonach naszej gminy z wyższą 
jakością niż w stosowanych, również na 
terenie naszej gminy, sieci czujników 
zanieczyszczeń powietrza.
 Pojazd brał udział w  wielu pomia-
rach porównawczych z siecią czujni-
ków. Jest również wykorzystywany 
podczas kontroli podejrzenia spala-
nia odpadów połączonych z poborem 

próbek popiołu z  palenisk, które są 
w gminie sukcesywnie prowadzone już 
od 2017 r. Pojazd jest również przewi-
dziany do wykorzystywania go podczas 
badań prowadzonych z udziałem drona, 
zarówno do celów transportowych jak 
też do prowadzenia w tym samym cza-
sie pomiarów porównawczych. 

Tomasz Kowalczyk podinspektor OŚGK 
Urzędu Gminy Raszyn

wymiana źródeł ciepła

W  środę 23 września br. w  Urzędzie 
Gminy podpisane zostały umowy na 
wymianę urządzeń grzewczych wraz 
z  wykonaniem instalacji oraz termo-
modernizacją obiektów wraz z opra-
cowaniem niezbędnej dokumenta-
cji. Realizowane zadania to elementy 

projektu pod nazwą „Ograniczenie 
niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez 
wymianę indywidualnych źródeł ciepła 
na niskoemisyjne „ współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. 
 W ramach umów  w domach naszych 
mieszkańców zainstalowane zastanie: 
7 kotłów na pellet, 25 kotłów gazowych, 
1 instalacja z pompą ciepła, 3 instalacje 
z kolektorami słonecznymi oraz 8 insta-
lacji fotowoltaicznych.
 Koszt realizacji projektu to prawie 
700 tyś. Zadanie wykonywać będzie 
firma POL-FRA z Ząbek oraz Ergo Eko-
logia z Warszawy. Całe zadanie prowa-
dzone jest przez pracowników urzędu 
panie: Elżbietę Funo i Annę Wierzbicką. 

Jacek Kaiper

Samochód patrolowy.

E. Funo i A. Wierzbicka, przedstawiciele firm, Wójt A. Zaręba. 
Fot. archiwum gminy.
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przebudowa ulicy akacjowej
Urząd Gminy Raszyn 2 października br. podpisał umowę w sprawie przebudowy ulicy Akacjowej w Rybiu. Pracy 
tej podejmie się firma: „FAL-BRUK” Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę netto 817 950 zł. W jej ramach wykonana 
zostanie nawierzchnia z kostki betonowej (ok. 310 m2), ustawione zostaną krawężniki i obrzeża (razem 780 mb), 

wybudowane 360 mb sieci kana-
lizacji deszczowej z rur PVC oraz 
33 studnie. W  zakres budowy 
wchodzi również uzupełnienie 
sieci wodociągowej (25m) oraz  
przyłącze do kanalizacji sanitar-
nej. W ten sposób kolejna ulica 
w gminie uzyska piękny wygląd 
i pełną infrastrukturę.

ulica Hetmańska
Ulica Hetmańska  w Dawidach Bankowych, to niewielka droga pomiędzy ulicami Szla-
checką a Rycerską. Wszystkie razem stanowią dojazd do szybko zabudowywanego 
domkami terenu wokół ulicy Rycerskiej. Nic dziwnego, że  Rada Gminy postanowiła 
wybudować kluczową dla tego terenu ulicę Hetmańską. Przetarg wygrało konsorcjum 
z Warszawy - Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp 
z o.o. oraz Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata 
Szymańska w spadku, z ceną za wykonanie 272 000 zł i terminem realizacji do 20 listo-
pada 2020 roku. Na wykonane roboty i wbudowane materiały konsorcjum zaoferowało 
5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.

ulica lecha
Są takie inwestycje, które nie są ani okazałe, ani spektakularne. Taką właśnie jest budowa niewielkiej ulicy Lecha w Rybiu. 
Prawie piętnaście lat temu w drodze wybudowano kanalizację sanitarną, rozpoczęto projektowanie i wybudo-wanie 
ulicy wraz z odwodnieniem. Niestety, na przeszkodzie stanął proces regulacji stanu prawnego gruntów, który trwał aż do 
połowy bieżącego roku. Decyzja komunalizacyjna wojewody blokowana była skargami i roszczeniami byłych właścicieli. 

Na szczęście ten etap jest już zakończony. Gmina Raszyn maksymalnie przyspieszyła 
pozostałe procedury i uzyskała pozwolenie na budowę. Dokonując oszczędności wygo-
spodarowano w budżecie pieniądze, roz-pisano przetarg i wybrano wykonawcę.  Nie-
dawno podpisano umowę z firmą GÓR-BUD. Planowany termin realizacji to 30.11.2020 
r. Wybudowana zostanie ulica długości 205 m na odcinku od 19 Kwietnia do ulicy Rzepi-
chy z na-wierzchnią dla ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej, wyposażona w kana-
lizację deszczową i przyłącza wodocią-gowe. W ulicy przebudowany zostanie gazociąg, 
a w zakresie branży elektrycznej zostanie wybudowany kanał tech-nologiczny. 
 Jak widać zadanie, którego przygotowanie trwało tyle lat, zrealizować będzie można 
w parę miesięcy. Wielkie podziękowania należą się pani Elżbiecie Musialskiej i panu Miro-
sławowi Chmielewskiemu, którzy w ostatnich miesiącach przyczynili się do przyspiesze-
nia i zakończenia tej trudnej procedury.

Ul. Akacjowa przed przebudową. Fot. J. KaiperUl. Akacjowa stan sprzed przebudowy.  Fot. J. Kaiper

Ul. Hetmańska - przebudowa 
konieczna. Fot. J. Kaiper

Maszyny wjechały już na plac budowy. 
Fot. J. Kaiper
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Budowa ulicy Orzechowej
Kolejną ulicą, która powinna zostać gruntownie przebudowana jeszcze w tym roku 
jest Orzechowa W Rybiu. Wykonawcą inwestycji jest firma GÓR-BUD, która za kwotę 

880 tyś. zł w terminie od pod-
pisania umowy 2 października 
do 30 listopada bieżącego roku 
wybuduje nową ulicę. Uzgod-
niony zakres prac to budowa 
2060 m2 nowej nawierzchni 
bitumicznej około oraz 1150 m2 
z  kostki betonowej. W  ulicy 
powstanie kanalizacja desz-
czowa i nowe fragmenty sieci 
wodociągowej. Trzymajmy kciuki za powodzenie inwe-
stycji i sprzyjającą pogodę.

 ulica wierzbowa
Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomin. Ulica Wierzbowa 
jest kolejnym i ostatnim remontowanym traktem w Gminie Raszyn prowadzą-
cym do szkoły. W  2017 roku całkowity remont przeszła ul. Szkolna w  Raszy-
nie, w 2020 – ul. Jutrzenki i Bez Nazwy przy Zespole Edukacyjnym w Ładach. 
Teraz wykonawca został wprowadzony na ulicę Wierzbową przy Szkole Pod-
stawowej w Sękocinie. Przy budowie wszystkich trzech ulic gmina skorzystała 
z wysokiego dofinansowania ze-wnętrznego. W kwietniu bieżącego roku na 
budowę Wierzbowej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1 800 
000 zł z „Funduszu dróg samorządowych, Program Rozwoju gminnej 
i Powiatowej infrastruktury drogowej na rok 2020” pod warunkiem, że 
inwestycję zamkniemy w tym roku. Łączna długość odcinka, od Al. Krakow-
skiej do ulicy Sarenki wynosi 648 m. W ramach zamówienia zaprojektowane 
zostały nowe konstrukcje jezdni, chodników i zjazdów. Na odcinku od Alei Kra-
kowskiej do Szkoły Podstawowej zaprojektowane zostało poszerzenie istnieją-
cego chodnika. Przy jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m znajdować się będzie 
2,5 m chodnik, zjazdy i progi spowal-niające. Na zielonych fragmentach posa-
dzone zostaną drzewa oraz wysiana trawa. Inwestycja powinna być zakończona 
do 30 listopada 2020 r. W trakcie budowy występują utrudnienia dla dzieci i rodziców szczególne w słotne dni, niestety 
zaplanowanie przebudowy w innym terminie nie wchodziło w ra-chubę. Prosimy o cierpliwość. 

Ul. Orzechowa strona wschodnia. 
Fot. J. Kaiper

Ul. Orzechowa strona zachodnia. 
Fot. J. Kaiper

Ul. Wierzbowa od strony ul Sarenki. Fot. J. Kaiper

Wierzbowa ma już chodnik i krawężniki. Fot. J. Kaiper

Wójt A. Zaręba, G. Górski właściciel 
GÓR-BUD. Fot. arch. gminy.

sprostowanie
Niestety w numerze 113 Kuriera Raszyńskiego opisując obchody Dożynek 
2020 nie wymieniłem pięknego wieńca z Puchał. Twórcy od lat wykonu-
jący wieńce, które znalazły uznanie w muzeum etnograficznym mają prawo 
do pretensji wobec gminnej gazety. Przepraszam ich za to serdecznie. 
W ramach przeprosin przedstawiam ich dzieło. 

Jacek Kaiper redaktor naczelny Kuriera Raszyńskiego
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ulica złote łany jest gotowa
Miej więcej pół roku temu firma Fal Bruk z Warszawy podjęła się przebudowy ulicy Złote Łany, ważnej arterii wiążą-
cej wschodnią część gminy Raszyn z Warszawą. Ulica ta stanowi trzeci, po Alei Krakowskiej i ulicy Puławskiej, szlak 
komunikacyjny do Warszawy. Od początku tej budowy wykonawcy musieli się zmagać z pechem. Wiosenne deszcze 
nie  pozwoliły kontynuować prac, choć wykonano już kolektor dla kanalizacji deszczowej i ułożono krawężnik wyzna-
czający kierunek nowej jezdni. Następnie w wyniku nie-
ścisłości w naniesieniach mediów trzeba było wstrzymać 
pracę i usunąć kolizję w przebiegu kabla energetycznego 
oraz poprawić dokumentację. Ostatecznie w paździer-
niku ulica została udostępniona użytkownikom, jednak 
jeszcze trwały prace związane z naprawą jezdni na ulicy 
Długiej po połączeniu kolektorów kanalizacji deszczowej. 
Ostatecznie ulicę oddano z miesięcznym opóźnieniem. 
Mieszkańcy gminy Raszyn i gminy Lesznowola dojeżdża-
jący do pracy w Warszawie mogli odetchnąć z ulgą – bez-
pieczna i piękna ulica jest do ich użytku. 
 Ciekawe czy władze Warszawy zostaną sprowokowane 
tym co się stało po naszej stronie i zadbają o około 300 m 
ulicy Kinetycznej kładąc na niej przyzwoitą nawierzchnię.

analiza stanu dróg gminnych w Gminie raszyn
Na zlecenie Gminy Raszyn Biuro Badawczo-Projektowe Budownictwa Komunikacyjnego TRANSOCMP Sp. z o.o. wyko-
nało przegląd okresowy rozszerzony (5.letni), a na jego podstawie analizę statystyczną 298 (126,5 km) gminnych dróg. 
Na podstawie uzyskanych wyników ocen technicznych i ocen użytkowych, gdzie 70% stanowił udział oceny technicz-
nej, a 30% - oceny użytkowej, wyliczono, że średnia ważona oceny ogólnej tych dróg wynosi 3,34 pkt w skali 0-5 pkt. 
Oznacza to, że spośród wszystkich 298 dróg ocenę wyższą od średniej uzyskały 154 drogi.  Średnia ocena techniczna 
wyniosła 3,29 a użytkowa 3,44.   

najwyższą ocenę – 5 pkt uzyskały ulice: Józefa Lassoty, Jutrzenki, Logistyczna, Wspólna, Błotna, Zacisze, Ogrodowa, 
Kwiatowa, Wschodnia, Nauczycielska.
najniższą ocenę – 0,00 pkt uzyskały: Palisandrowa, Pęcicka, Biedronki, Migdałowa, Wichrowe Wzgórze.

Na ocenę stanu dróg składają się stan jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, poboczy, odowdnienia, este-
tyki.  50,1% dróg ma jezdnie w stanie bardzo dobrym i dobrym, 23,7% w stanie odpowiednim, a 16,4% w stanie dopusz-
czalnym. 9.8% dróg gminnych ma jezdnie w stanie niedostatecznym. 91,8% dróg ma chodniki i/lub ścieżki rowerowe. 
95,2% drogi oświetlone w stopniu bardzo dobrym, a 4,8% w stopniu dobrym. 36,1% – odwodnienie w stopnu bardzo 
dobrym, 54,0% - w stopniu dobrym, 9,5% - w stopniu odpowiednim, a 0,4% w stopniu dopuszczalnym. Warto zauważyć, 
że od czasu analizy gmina wzbogaciła się o 3 drogi, a kolejnych 5 jest w budowie. Małgorzata Kaiper

Ul. Złote Łany od Kinetycznej.
Fot. J. Kaiper

Ul. Złote Łany od ul. Długiej. 
Fot. J. Kaiper
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Kompetencje przyszłości w szkole podstawowej w ładach

…„Znikają niektóre zawody, poja-
wiają się nowe. Ludzie, którzy chcą 
czuć się bezpiecznie na rynku pracy 
muszą więc być wciąż otwarci 
na nowe wyzwania i  konieczność 
ciągłego rozwoju.” 
 W Szkole Podstawowej w Ładach 
już od najmłodszych lat rozwijamy 
kompetencje przyszłości. A wszystko 
w ramach pracy metodą projektu edu-
kacyjnego. Dzięki temu uczniowie klas 
I – III mają szansę zaspokoić dziecięcą 
ciekawość i doskonalić umiejętności 
z różnych dziedzin. O rozwój poznawczy 

naszych najmłodszych uczniów dbamy 
we współpracy z  Fundacją Uniwer-
sytet Dzieci, która udostępnia wspa-
niałe materiały projektowe do realizacji 
w każdej klasie.
 Uczniowie klas I – III ze Szkoły Pod-
stawowej w Ładach są słuchaczami Uni-
wersytetu Dzieci już od 3 lat. Podczas 
zajęć i  wykładów poznały wcześniej 
sposoby odczytywania emocji, reali-
zowania pomysłów z wykorzystaniem 
przedsiębiorczości oraz język poro-
zumiewania się robotów. W bieżącym 
roku szkolnym małym studentom z Ład 
również nie zabraknie możliwości zdo-
bycia ciekawych wiadomości i umie-
jętności. uczniowie klasy i  a  oraz 
iii b zrealizują projekt „Muzyka. 
do  czego inspirują nas dźwięki?” 
Podczas zajęć projektowych stwierdzą 
m.in. na czym można grać, jak wytań-
czyć muzykę, po co jest muzyka w fil-
mie, jak stworzyć muzykę bez instru-
mentów. Zbadają również czy muzyka 

może uspokajać i jak przygotować się 
do śpiewania. uczniowie klas i b i i c 
zrealizują projekt „Mali matema-
tycy. gdzie kryje się matematyka?’ 
Podczas zajęć projektowych pierw-
szaki stwierdzą m.in. czy wszystko da 
się zważyć i zmierzyć, gdzie jest prawo, 
a  gdzie lewo oraz jak bez przyrzą-
dów geometrycznych narysować koło. 
Poznają też metody mierzenia i odczy-
tywania czasu. Natomiast ucznio-
wie klas ii a i ii b dowiedzą się „jak 
nowe technologie zmieniają świat” 
badając, jak działa wyszukiwarka inter-
netowa, telefon komórkowy i kompu-
ter. Będą też trenować pracę w gru-
pie i doskonalić umiejętność dbania 
o swoje bezpieczeństwo w sieci. Dzięki 
całorocznym zajęciom nasi uczniowie 
lepiej zrozumieją otaczający je świat, 
aby w przyszłości mogły skuteczniej 
w nim działać. 

Nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej SP Łady

Dzień dobrego słowa w szkole w ładach
13 października po raz kolejny obcho-
dziliśmy w naszej szkole Dzień Dobrego 
Słowa. Dzień Dobrego Słowa to pro-
jekt edukacyjny stworzony przez panią 
psycholog Iwonę Majewską-Opiełka. 
Dobre i  życzliwe  słowa można było 
zauważyć na szkolnych schodach. 
Powstały w  naszej szkole: „schody 

dobrych manier naszych uczniów”. 
Pamiętajmy! Używajmy dobrych 
i  miłych  słów, eliminujmy wulgary-
zmy i słowa, które sprawiają  przykrość 
i  obrażają. Podkreślajmy  szacunek 
dla j. polskiego, rozwijajmy komunika-
cję i wrażliwość uczniów. Kolejne Dni 
Dobrego Słowa przed nami! Będziemy 

je obchodzić 13. dnia każdego miesiąca, 
ale pamiętamy, aby każdego dnia sta-
rać się mówić pięknie, posługiwać się 
jak najczęściej dobrymi słowami – 
mówiąc o sobie, o innych i zwracając się 
do siebie nawzajem! 

Małgorzata Lichomska, 
nauczyciel SP w Ładach

KreDKOBranie pOD TOpOlĄ
Przedszkole „Pod Topolą” – to nie tylko 
budynek, to przede wszystkim ludzie, 
którzy tworzą wyjątkową społeczność. 
Społeczność o  wielkim sercu. Nie-
dawno mieliśmy okazję przekonać się 
o szczerości i hojności tych serc. 
 W  dniach 14-25 września została 
zorganizowana zbiórka o  nazwie 
„Kredkobranie”. Celem tej akcji była 
pomoc najmłodszemu pokoleniu Pola-
ków mieszkających na Kresach. Dary 
w postaci kredek, zeszytów, farb, pla-
steliny, bloków i  innych przyborów 

szkolnych oraz materiałów plastycz-
nych miały wspomóc polskie dzieci 
i młodzież mieszkających na Białorusi, 
Litwie i Ukrainie. Spisane, przeliczone 
i spakowane rzeczy zostały wysłane do 
siedziby fundacji a stamtąd przetrans-
portowane do białoruskich, litewskich 
i ukraińskich szkół.
 Akcja prowadzona pod patronatem 
Fundacji Ignatianum była również oka-
zją do pierwszej lekcji historii dla „topo-
lowych” przedszkolaków. Patriotyzm – 
jako czynne działanie dla dobra Narodu, 

gdziekolwiek by on nie istniał – nie jest 
już pojęciem obcym dla dzieci uczęsz-
czających do przedszkola „Pod Topolą”. 
Dzięki otwartość i szczerości serc pod-
opiecznych przedszkola i ich rodziców 
mogliśmy solidaryzować się z naszymi 
rodakami za granicą oraz wspólnie 
pomóc tym najbardziej potrzebującym 
bo… „tylko z pomocą silnych można 
dopomóc słabym”. (B. Brecht) 

Kamila Jabbar

Uczniowie z programu. Fot. Arch. szkoły
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nasz OGrÓD sensOryCzny
Każdy kolejny dzień to nowa karta. 
Każde dziecko to nowa historia. Każdy 
członek zespołu Przedszkola „Pod 
Topolą” to nowy pomysł. I  tak dzień 
za dniem w tej placówce zapisują się 
nowe karty, tworzą nowe historie i reali-
zują kolejne pomysły. 
 Jakiś czas temu w głowie p. Dyrek-
tor Hanny Pasterskiej – o czym opo-
wiada  – tliło się marzenie: ogród sen-
soryczny. Co to takiego? Jaki ma cel? 
 W  dobie rozwoju technologicz-
nego: tablic interaktywnych, tabletów, 
telefonów, komputerów, telewizorów 
coraz bardziej oddalamy się od natury 
i zapominamy o tym, co dla nas najbliż-
sze. Możliwość wysłuchiwania śpiewu 
ptaków zamiast szumu samochodów, 
chodzenia boso na trawie zamiast 
w butach z grubą podeszwą, rysowa-
nie patykiem po piasku zamiast kredką 
na kartce, bujanie się w ogrodowym 
hamaku zamiast w sali integracji sen-
sorycznej staje się pewnego rodzaju 
luksusem XXI wieku. 
 Odpowiedzią na zatracanie się w szu-
mie wszystkich dystraktorów codzien-
nego świata w Przedszkolu z Oddzia-
łami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 
stał się „Ogród zmysłów i żywiołów”. 
To miejsce, w którym razem z dziećmi 
wzrastać będą ogromne drzewa pośród 
których wiszą hamaki – idealne do 
odpoczynku oraz stymulacji przed-
sionkowej. W ogromnych donicach oko 

i brzuchy ucieszą truskawki, poziomki, 
borówki i to, co zaproponują najmłodsi. 
Własny ogród zamiast zajęć na dywa-
nie na temat procesu wzrastania roślin, 
czy to nie brzmi dobrze? Ścianki sen-
soryczne z instrumentami to rytmika 
na świeżym powietrzu i samodzielnie 
skomponowana muzyka w  połącze-
niu z szumem drzew i śpiewem pta-
ków. Tablica Brailla i dotykowe spirale 
stymulują zmysł dotyku i odwrażliwiają 
często bardzo tego potrzebujące dło-
nie. Nie trzeba wspominać o tym, jak 
ważna jest umiejętność utrzymywania 
równowagi oraz koordynacja ruchowa, 
którą teraz w ogrodzie sensorycznym 
można doskonalić chodząc po nierów-
nych  kamieniach w suchym strumyku 
oraz po specjalnie do tego przygotowa-
nych strukturach: korze, pniach, piasku. 
W centralnej części ogrodu znajduje się 
tak zwana zielona sala, w której odby-
wają się zajęcia, przedszkolaki spoży-
wają posiłki, obserwują przylatujące do 
karmnika ptaki oraz rozkładają na czyn-
niki pierwsze zjawiska atmosferyczne. 
Dzięki uprzejmości i  ogromnemu 
talentowi jednego z rodziców w ogro-
dzie stoi  kuchnia błotna – miejsce 
do mieszania, formowania, tworzenia 

i  wielozmysłowej stymulacji, która 
z pewnością była marzeniem niejed-
nego dziecka jeszcze kilka lat temu. To 
wszystko w myśl rozwoju i nauki przez 
zabawę. Dostarczanie doświadczeń 
zmysłowych buduje w dzieciach lepszą 
świadomość własnego ciała, odwraż-
liwia na struktury, zapachy, dźwięki. 
Topola to placówka, której szczegól-
nie bliskie są potrzeby dzieci z różnego 
rodzaju trudnościami, ogród to kolejny 
krok do zdobycia szczytu tych małych 
ludzi. „Ogród zmysłów i  żywiołów” 
powstał z nieśmiałej myśli i 13.10.2020 r. 
stał się spełnieniem marzeń przedszko-
laków i zespołu Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą”. 

 Całość projektu udało się zreali-
zować dzięki pozyskanym środkom 
zewnętrznym z dwóch źródeł: z Funda-
cji Auchan na rzecz młodzieży w wyso-
kości 43  463  zł – wniosek złożony 
dzięki staraniom Stowarzyszenia na 
rzecz rozwoju rodzin i dzieci „Skrzy-
dła Topoli” działającym przy placówce 
oraz z projektu unijnego „Przedszkolna 
INTEGRACJA w Raszynie” o wartości 
343 220 zł, z czego 23 000 zł przezna-
czono na ścieżkę sensoryczną – wnio-
sek złożony dzięki staraniom Urzędu 
Gminy w Raszynie.

Jowita Szewc Pedagog specjalny 
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi 

„Pod Topolą” w Raszynie
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Dla wspólnego dobra

10 lat

S’wietlicy

Ze wszystkich stron dochodzą do nas 
informacje o  błyskawicznym rozprze-
strzenianiu się pandemii koronawirusa. 
Coraz więcej osób choruje, w tym wiele 
bardzo ciężko, coraz więcej umiera. 
W naszej gminie też.
 Niedawno oskarżyła mnie mama jed-
nego z uczestników zajęć pozalekcyj-
nych o bezduszność ponieważ odpra-
wiłam jej syna sprzed furtki świetlicy 
i kazałam przyjść z grupą dzieci pod 
opieką nauczycielek. Dzień był sło-
neczny, trwało jeszcze lato, a nauczy-
cielki z grupą uczniów w drodze. Rozu-
miem jej troskę o syna. Jestem nie tylko 
od wielu lat pedagogiem, ale też matką 
pięciorga dzieci. Jednak jako kierownik 
placówki, z której korzysta wiele osób, 
muszę dbać o wszystkich. Zasada, że 
dzieci w  Świetliku mogą przebywać 
tylko pod opieką wychowawcy jest 
bezwzględnie stosowana nawet, jeśli  

skutkuje to składaniem na mnie skarg. 
Chłopiec jest dobrym dzieckiem, lubia-
nym i nie sprawiającym w Świetliku więk-
szych problemów wychowawczych, tym 
bardziej przykre dla mnie było odprawie-
nie go sprzed furtki. Jako wychowawca 
wiem doskonale, że jest w tym wieku, 
w którym należy wdrożyć go do stoso-
wania praw obowiązujących wszystkich 
innych. Mini problem Antygony - z jed-
nej strony sympatia, z drugiej prawo.
 My pracownicy jednostek kultury 
przedszkoli, szkół i Świetlicy jesteśmy 
na pierwszej linii frontu walki z epide-
mią, w pracy stosujemy się do zale-
ceń Ministerstwa Zdrowia w sprawie 
zgromadzeń i sami unikamy zakaże-
nia. Ofiary padają jednak i po naszej 
stronie. Aby tego uniknąć od początku 
roku szkolnego wprowadziłam w Świe-
tlicy ostry reżim sanitarny, który obo-
wiązuje również grupy przedszkolne. 
Nakazałam restrykcyjne przestrzega-
nie zasad w trosce o zdrowie wszyst-
kich uczestników z oddziałów przed-
szkolnych, grupy świetlicowej, zajęć 

tematycznych oraz pracowników oby-
dwu instytucji. Polega ono na dezyn-
fekowaniu pomieszczeń i  sprzętów, 
noszeniu maseczek w pomieszczeniach 
ogólnodostępnych, a przede wszystkim 
zachowaniu dystansu i kontrolowaniu, 
czy osoby przychodzące do placówki 
są zdrowe. Teren Świetlicy jest otwarty 
tylko dla grup zorganizowanych, prze-
bywających pod opieką wychowawców 
i instruktorów, którzy sprawdzają, czy 
ktoś nie wykazuje objawów choroby. 
Szczególnej kontroli poddawane są 
dzieci, które rzadko kiedy same potra-
fią ocenić swój stan zdrowia. dzieje się 
to po to aby nie wpuścić wirusa 
do Świetlicy i aby nikt nie przyniósł 
stąd zarazy do domu.
 Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu 
osobom trudno jest się z tym pogo-
dzić, szczególnie że przez lata to miej-
sce było otwarte dla wszystkich. tym 
niemniej bezwzględne zachowa-
nie zasad reżimu sanitarnego daje 
szansę uchronienia wielu osób 
od zachorowania, a nawet śmierci.

„Świetlik” w czasie pandemii
Od początku września Świetlica w Rybiu 
zaczęła wracać na „stare tory” przy-
wracając zajęcia, które w marcu gwał-
townie przerwała pandemia COVID-
19. Część z nich odbywała się on-line 
dzięki naszym wspaniałym instrukto-
rom, którzy umieszczali w sieci nagrane 
lekcje. Podczas wakacji prowadziliśmy 
Akcję Letnią, otwarte zajęcia sportowe 
i muzyczne. Reżim sanitarny polegający 
na ograniczeniu ilości osób przebywają-
cych jednocześnie w Świetliku oraz czę-
ste dezynfekowanie rąk i powierzchni 
pozwoliły nam szczęśliwie przebrnąć 
przez ten czas bez zachorowań.
 We wrześniu do budynku Świetlicy 
wróciły przedszkolaki i dzieci z grupy 
świetlicowej, z  uwagi na COVID-19 
przyprowadzane i  odbierane przy 
furtce. Bardzo dziękuję rodzicom 
za okazanie zrozumienia i zaakcepto-
wanie tej mało komfortowej sytuacji.
 W  kolejnych dniach wznawialiśmy 
pozostałe zajęcia: plastyczne, zdrowy 

kręgosłup, aktywna mama, tenis sto-
łowy, szachy i  spotkania Babskiego 
Klubu Międzypokoleniowego. Od paź-
dziernika, po rozstrzygniętym konkur-
sie rozpoczęła się nauka gry na gitarze, 
perkusji, próby zespołów muzycznych 
i Robotyka dla Juniora. Uczestniczenie 
w zajęciach wymaga wcześniejszego 
zapisania się u  instruktora, z  uwagi 
na ograniczoną ilość osób, które mogą 
z nich jednocześnie korzystać. 
 W pierwszych dniach października 
do Świetlika wróciły wszystkie zajęcia. 
Nie wróciły niestety spotkania towa-
rzyskie jakim często służyła. Nie ma 
imprez, koncertów, bajek dla dzieci. 
Troska o  zdrowie jest dla nas naj-
ważniejsza. Wprowadzenie w  całym 
kraju strefy żółtej przyniosło kolejne 
obostrzenia: plac zabaw i  boisko 
otwarte są tylko w soboty od 17:00 – 
20:00, a w niedziele od 10:00 – 20:00. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych 
nosimy maseczki. 

Zespoły muzyczne ćwiczą na dużej sali. Fot. M. Kaiper

 Wszyscy pracownicy Świetl icy 
i  oddziałów Przedszkola w  Stumilo-
wym Lesie wkładają wiele pracy, aby 
przebywanie w  Świetliku było bez-
pieczne. Bardzo dziękuję im za ich sta-
rania. Dziękuję też za pogodę ducha, 
uśmiech i zrozumienie. Bez współpracy 
z pewnością nie udało by się utrzymać 
w Świetlicy w tym trudnym czasie tak 
dobrej atmosfery. Można powiedzieć, 
że Drużyna Świetlika, jak zwykle spi-
suje się doskonale. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej Świetlik w Rybiu

ŚWietLica ŚRodoWiskoWa ŚWietLik
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gMinna BiBLioteka PuBLiczna

DysKusyJny KluB KsiĄŻKi – 
spOTKanie #12

6 listopada o 18:00, jak zwykle w pierw-
szy piątek miesiąca, nasz Dyskusyjny 
Klub Książki spotka się na rozmowach 
o kolejnej naszej lekturze. Tym razem 
są to „Małe ogniska”, powieść autor-
stwa Celeste Ng, na podstawie której 
nakręcono popularny serial z Reese 
Witherspoon i Kerry Washington. Jeśli 
ktoś ma ochotę dołączyć do Klubu, 
zachęcamy do kontaktu z koordyna-
torką, Dagną Mach (info@bibliotekara-
szyn.pl).

MOniTOrinG w BiBliOTeCe 

Informujemy odwiedzających, że od 
2 listopada br. w pomieszczeniach 
budynku biblioteki głównej i na terenie 
przylegającym do obiektu przy Ponia-
towskiego 20 uruchomiony został 
system całodobowego monitoringu 
wizyjnego. Ma on na celu podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa pracowników 
i użytkowników Biblioteki, zapobieganie 
niszczeniu i kradzieży mienia publicz-
nego, rejestrację zdarzeń pomocnych 
w ustalaniu sprawców wykroczeń lub 
przestępstw, wyjaśnianiu sytuacji kon-
fliktowych oraz ograniczenie dostępu 
do obiektu osób nieuprawnionych i 

niepożądanych. Szczegółowe infor-
macje dotyczące monitoringu znajdują 
się w regulaminie dostępnym w wypo-
życzalni, na naszej stronie internetowej 
oraz w BIP. Regulamin wskazuje formę 
oznakowania obiektu, umiejscowie-
nie kamer, wytycza reguły rejestracji i 
zapisu informacji oraz zasady ochrony, 
zabezpieczenia i udostępniania groma-
dzonych danych. Prosimy odwiedzają-
cych o zapoznanie się z wprowadzo-
nymi przepisami.

ODBierz wyprawKĘ 
Dla swOJeGO DzieCKa!

Nasza biblioteka bierze udział w ogól-
nopolskiej kampanii promującej czy-
tanie generacyjne „Mała książka – 
wielki człowiek”. Co to oznacza dla 
naszych Małych Czytelników? Każde 
dziecko w wieku przedszkolnym (rocz-
niki 2014-2017), które odwiedzi biblio-
tekę, otrzyma w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę dosto-
sowaną pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z  księ-
gozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także rodzice – 
przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna przypomni o  korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania 
bibliotek i regularnego czytania dzie-
ciom. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibliotekę) i zostanie pełnopraw-
nym uczestnikiem życia kulturalnego. 
W akcji bierze udział zarówno biblioteka 

główna w Raszynie, jak i filia w Jaworo-
wej. Wyprawki wydajemy do wyczerpa-
nia zapasów.
 Projekt „Mała książka – wielki czło-
wiek” jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa i reali-
zowany przez Instytut Książki. Szcze-
góły na www.wielki-czlowiek.pl.

GODziny OTwarCia 
BiBliOTeKi w Czasie 
epiDeMii COViD-19
Prz ypominamy,  że  ze  wzg lędu 
na konieczność dezynfekcji, obsługę 
zamówień i kwarantanny zbiorów wra-
cających z wypożyczenia, nasze pla-
cówki działają w zmienionych godzi-
nach otwarcia dla Czytelników.

BiBLioteka głóWna
pon, śr, pt  13:00-19:00

wt, czw  9:00-14:00
tel. 22 720 03 81, 22 203 57 19

info@bibliotekaraszyn.pl

FiLia W jaWoRoWej
pon, śr, czw, pt  14:00-18:00

wtorek  nieczynna
tel. 513 618 775

jaworowa@bibliotekaraszyn.pl
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sPRzątanie ŚWiata

Sprzątanie świata – Polska 

To część międzynarodowego ruchu 
na rzecz ochrony środowiska nazwa-
nego clean up the World. Zainaugu-
rowany w 1989 roku przez Ina Kiernana, 
australijskiego biznesmena i  żegla-
rza, skupia obecnie blisko 40  mln. 
wolontariuszy z  ponad czterdzie-
stu krajów na całym świecie.  W  Pol-
sce  akcję  w  1994 roku  zainicjowała 
Mira stanisławska-Meysztowicz, 
założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
 „sprzątanie świata – Polska” 
wspólna lekcja poszanowania środowi-
ska, promuje ograniczanie ilości śmieci, 
porządkowanie środowiska oraz edu-
kację ekologiczną. Podejmowane dzia-
łania mają na celu inicjowanie działań, 
dzięki którym zmniejszy się nasz nega-
tywny wpływ na środowisko. 
 Od 1994 roku,  w  trzeci weekend 
września setki wolontariuszy uczest-
niczyły w działaniach propagujących 
ograniczanie powstawania odpadów, 

selektywną zbiórkę i recykling, a także 
usuwanie z  przestrzeni publicznej 
śmieci, a szczególnie dzikich wysypisk.

gMina Raszyn – LokaLny 
oRganizatoR akcji
W 27 finale akcji „Sprzątanie świata – 
Polska 2020” pod hasłem „PLa-
stik? RezygnujĘ. RedukujĘ. 
segRegujĘ”, który  został prze-
prowadzony w  naszej gminie w  ter-
minie 18-25.09.2020r. uczestniczyły 
następujące placówki: Szkoła Pod-
stawowa w Raszynie, Szkoła Podsta-
wowa w  Sękocinie, Zespół-Szkolno-

-Przedszkolny w Ładach, Przedszkole 
Nr 1 „Pod Topolą”, Przedszkole Nr 2 

„W  Stumilowym Lesie”, Przedszkole 
Nr 3 „ Wyspa Skarbów”, Przedszkole 
w  Falentach, Przedszkole w  Sękoci-
nie, Świetlica Środowiskowa „Świetlik”. 
Podczas trwania akcji zebrano ok. 50 
worów odpadów. 

Tomasz Kowalczyk, podinspektor OŚGK 
Urzędu Gminy Raszyn

sPRzątanie ŚWiata 
W PRzedszkoLu Pod toPoLą
Jest rok 2020. Fundacja Nasza Ziemia 
już po raz 27 w trzeci weekend wrze-
śnia zaprasza wszystkich Polaków do 
udziału w sprzątaniu naszego Domu, 
Polski. Tegoroczna akcja pod hasłem 

„Plastik? Rezygnuję, Segreguję, Redu-
kuję” rozpoczęła się dziś. Przedszko-
laki z Topoli zawsze w gotowości. I tym 
razem zachowując zasady reżimu 

sanitarnego, wybraliśmy się w  piąt-
kowe przedpołudnie by posprzątać 
nasz Raszyn. Zapraszamy do fotorelacji. 

Nauczyciele Przedszkola pod Topolą

„zBieRaM i segRegujĘ ŚMieci 
dLa doBRa dzieci 
Moich dzieci!“
Już po raz kolejny w Szkole Podstawo-
wej w Ładach odbyła się akcja „Sprzą-
tanie świata“. Uczniowie wraz z nauczy-
cielami zbierali śmieci z terenu szkoły 
i okolic. Przed akcją odbyły się poga-
danki na temat segregacji odpa-
dów i ochrony środowiska. Najmłodsi 
uczniowie wykonali również prace pla-
styczne. Możecie liczyć na nas za rok! 

Koordynatorzy 
Anna Juszczyk, Iwona Ignaczak

Sprzątamy w Parku nad Raszynką. Fot. arch. przedszkola.Nad Stawem Puchalskiego też będzie czysto. Fot. arch. przedszkola.

Odpoczynek po akcji. Fot. arch. szkoły.Szkoła w Ładach też sprząta. Fot. arch. szkoły.
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Młode taLenty

ŻyCie spOrTOwCa w Czasie panDeMii

Opowieść o sobie zacznę od mojego 
wielkiego sukcesu w grudniu 2018 roku, 
kiedy to zostałam Mistrzynią Polski 
rocznika 2008 w Dwuboju Nowocze-
snym. Początek roku 2019 był bardzo 
spokojny i odbywały się standardowe 
treningi. Codzienna pobudka 5 rano, 
by zdążyć na poranny trening pływacki. 
Woda w basenie o tej porze dnia jest 
bardzo zimna, ale hartuje umysł i ciało. 
Trzy popołudnia w tygodniu, zajmują 
treningi strzeleckie i biegowe. Jest 
ciężko, lecz trzeba walczyć i rozciągać 
dobę zegarową tak, by ze wszystkim 
zdążyć, bo nauka w szkole jest też bar-
dzo ważna.  Rok 2019 obfitował w różne 
zawody:

zaWody dWuBojoWe
18.05.2019 Pasym – Ogólnopolskie 
zawody z cyklu Penta Day - 3. Miejsce               
25.05.2019 Częstochowa – Ogólno-
polskie zawody z cyklu Penta Day - 2. 
miejsce
07.09.2019 Drzonków – Ogólnopolskie 
zawody z cyklu Penta Day - 1. miejsce
28.09.2019 Radomsko – Ogólnopolskie 

zawody z cyklu Penta Day - 2. miejsce
13.10.2019 Warszawa – Warszawska 
Olimpiada Młodzieży - 3. miejsce
07.12.2019 Spała – Finał cyklu Penta 
Day – 2. miejsce – Vice Mistrzostwo 
Polski w roczniku 2008

zaWody PłyWackie 
Liga pływacka w Pruszkowie - cały cykl 
czterech rund – 1. miejsce
Zawody pływackie w Radomiu - 50m 
stylem dowolnym – 1. miejsce, 100 m 
stylem dowolnym- 1. miejsce, 200m 
stylem dowolnym - 1. miejsce
Zawody pływackie w Mławie - przywie-
zione srebro i brąz.
Zawody w Ożarowie - 2 złote medale i 
2 srebrne medal
 Nastał rok 2020, którego przebiegu 
chyba nikt z nas nie przewidział. Plany 
legły w gruzach. Jeszcze w styczniu i 
lutym wszystko przebiegało z godnie 
z planem; treningi sprawdziany wytrzy-
małości i zgrupowanie. Tymczasem 
nastał marzec, który wywrócił świat. 
Ogłoszono pandemię. Zostałam ska-
zana na  domową pracę treningową i 
realizowałam ją samodzielnie, dopóki to 
było możliwe. Wkrótce okazało się, że 
nawet i to trzeba pozostawić, bo nastą-
pił zakaz wychodzenia z domu. W tym 
trybie zakończyliśmy rok szkolny. Zaraz 
potem udało się mi się zakwalifikować 
na zgrupowanie kadry wojewódzkiej 
młodzików do Nowej Rudy. Tam tre-
nowałam ze starszymi od siebie spor-
towcami i zdobywałam szlify w nowych 
pięciobojowych konkurencjach: strze-
laniu i szermierce. Było ciężko, lecz się 
nie poddałam. Dwa tygodnie minęły 
tak szybko, że nawet tego nie zauwa-
żyłam. Wkrótce rozpoczęło się klubowe 
zgrupowanie stacjonarne w Warsza-
wie i urozmaicone treningi: bieg, szer-
mierka, strzelanie i pływanie. Mijały 
kolejne tygodnie wakacji. W sierpniu 
odbyło się następne zgrupowanie, tym 
razem z klubem, w którym trenuję co 
dzień. Grafik dnia napięty, wcześnie 
rano pobudka, tak by zdążyć na tre-
ning pływacki, śniadanie, potem bie-
ganie, strzelanie, szermierka i kolejny 
trening pływacki. Tak przez całe dwa 
tygodnie. Atrakcją były organizowane 
w tym samym czasie Międzynaro-
dowe zawody w trójboju w formule 

LaseR Run, do których udało mi się 
zakwalifikować. Ta konkurencja różni 
się od zwykłego trójboju tym, iż w zwy-
kłym trójboju strzelamy stacjonarnie, 
a w laser run biegniemy wyznaczony 
odcinek w zależności od kategorii wie-
kowej np: 3x800m i po każdym okrą-
żeniu oddajemy 5 celnych strzałów do 
tarczy. W tych zawodach wystartowa-
łam po raz pierwszy, razem z zawodni-
kami do lat 17, a ja mam 12! Niesamo-
wite uczucie! Uważam, że dzięki nim 
dowiedziałam się nad czym mam dalej 
pracować. 
 Pierwsze zawody po wakacjach 
odbyły się w Warszawie - „Między-
wojewódzkie  Mistrzostwach Młodzi-
ków”,  gdzie zajęłam 1. miejsce w swoim 
roczniku, jak i pierwsze miejsce w glo-
balnym zestawieniu dziewcząt. Mam 
plany sportowe i startowe na najbliż-
sze miesiące, ale zobaczymy, czy uda 
się je wszystkie zrealizować w tym nie-
pewnym czasie. Obecnie, jak wszystko 
będzie dobrze to czeka mnie start w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 
która ma mieć miejsce już w paździer-
niku, więc przykładam się do treningów, 
tak, by być w jak najlepszej formie na 
zawody. Trzymajcie kciuki. 

Aleksandra Kazubska, 
uczennica kl. VII A SP w Sękocinie

Jeden z medali Oli

Ola Kazubska



od piątku tj. 23 października 2020 roku ruszył rządowy program „Wspieraj 
seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 
70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie 
w domu. Usługa wsparcia będzie polegała  na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, 
wyprowadzenie psa na spacer czy rozmowę. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Zainteresowany Senior dzwoni na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 i tam zosta-
wia swoje dane, które następnie są przekazywane do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Raszynie. W najbliższym możliwym czasie  z zainteresowaną osobą 
kontaktuje się pracownik Ośrodka, który w krótkiej rozmowie weryfikuje zgłosze-
nie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu 
tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem. Zgłoszenie osoby, 
która jest w trudnej sytuacji może dokonać także inna osoba np. sąsiad lub członek 
rodziny.

senioRze nie zastanaWiaj siĘ czy zadzWonić - zadzWoń, PoMo-
żeMy ci ustaLić FoRMĘ PoMocy!

Elwira Rogowska


