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KURIER RASZYŃSKI

Bóg się rodzi - moc truchleje.
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Panie Wójcie, od dłuższego czasu ja i liczna grupa miesz-
kańców staramy się o to, aby linia autobusowa R2 docierała 
w głąb Rybia np. do ulicy Wesołej. Nasze starania trafiają 
na opór, a przecież uzasadnione jest, aby ludzie starsi mogli 
dojechać na pocztę lub do lekarza, a dzieci wrócić auto-
busem do domu szczególnie w niepogodę. Proszę powie-
dzieć, kto się temu sprzeciwia i dlaczego? Ewa W. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowna Pani. Rada Gminy Raszyn i ja zdajemy sobie sprawę 
z potrzeby rozszerzenia trasy autobusu R2. Mamy jasną świa-
domość potrzeb mieszkańców w tym względzie i dotyczy 
to nie tylko Rybia, ale również innych rejonów naszej gminy. 
Finansowanie tej linii w roku 2021 było wsparte środkami 
z Rządowego Funduszu Przewozów Autobusowych stąd 
zmiana trasy w trakcie roku wiązałaby się z utratą znacznego 
dofinansowania. W chwili obecnej, gdy kończy się jeden rok 
budżetowy, a zaczyna drugi jest najlepszym momentem 
na zmiany w trasie linii R2. Mamy sytuację w której powiat 
pruszkowski zdecydował się na rozpoczęcie realizacji wła-
snego zadania jakim jest transport zbiorowy z gmin wcho-
dzących w jego skład do swojej siedziby, czyli miasta Prusz-
kowa. Będzie to robił w ramach nowopowstałych dwóch linii 
61 i 62, które zastąpią dotychczasową linię R1. My jako gmina 
będziemy współfinansować to zadanie. W związku z tym 
powstała możliwość zmiany trasy R2 na obszarze Rybia 
i od pierwszego stycznia będzie ona rozszerzona o przejazd 
ulicą Spokojną, Wesołą, Kasztanową. Z uwagi na ogłoszony 
do 15 grudnia nabór na środki w ramach rządowego programu 
wspierającego zbiorowy transport lokalny zarówno my jak 
i zarząd starostwa musieliśmy szybko skoordynować nasze 
działania. Nie są one łatwe, gdyż przystanki autobusowe 
muszą spełniać określone w przepisach parametry dotyczące 
minimalnych szerokości pasa ruchu, a co za tym idzie jezdni. 
Niestety w Rybiu i Raszynie przeważają wąskie ulice w nie-
wielu miejscach umożliwiają one lokalizację przystanków. Ten 
problem stara się rozwiązać wyspecjalizowane biuro projek-
towe, które już wykonało, tam gdzie było możliwe, projekty 
stosownych organizacji ruchu. Rozważane jest także urucho-
mienie dodatkowej linii, która skomunikowałaby kolejne rejony 
naszej gminy. Jest jeszcze jeden problem, który związany jest 
ze stosunkowo małą frekwencją pasażerów pomimo licznych 
udogodnień, które w tym względzie wprowadzamy. Być może, 
spowodowane jest to pandemią, realizowaną zdalną pracą 
i nauką, a nie wykluczone, że i przyzwyczajeniami naszych 
mieszkańców. Wiem, że poruszony przez Panią temat inte-
resuje wielu mieszkańców dlatego zaraz po Nowym Roku 
w kolejnym numerze „Kuriera Raszyńskiego” postaram się 
w szerszym ujęciu powrócić do tego tematu. Pozdrawiam.

Panie wójcie, po ulicy Starzyńskiego jeździ bardzo dużo 
samochodów, dochodzi do niebezpiecznych wypad-
ków spowodowanych nadmierną prędkością. Zamienie 
po sąsiedzku ciągle się zabudowuje, więc nic nie wskazuje 
na poprawę sytuacji. Podejrzewam, że cały ruch stamtąd 
zostanie skierowany w Starzyńskiego blisko której miesz-
kam. Czy gmina może wprowadzić jakieś ograniczenia, które 
zwiększą bezpieczeństwo? Teresa M (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, jest kilka sposobów dyscyplinowania kierow-
ców, którzy wbrew przepisom ruchu drogowego przekraczają 
prędkość 50 km/ godz. zagrażając bezpieczeństwu innych 
uczestników ruchu. Skuteczne są światła dyscyplinujące, takie 
jak zastosowaliśmy na Warszawskiej czy Długiej przy szkole. 
Można myśleć o systemie pomiaru prędkości na początku 
i końcu drogi, można też zakładać spowalniacze, na tyle dłu-
gie, że samochód osobowy będzie musiał zwolnić, a autobus 
przejedzie bez przeszkód. Niestety ulica Starzyńskiego jest 
traktem powiatowym dlatego wszelkie decyzje dotyczące 
inwestycji zależą od rady powiatu pruszkowskiego. Wiem, 
że w rejonie skrzyżowania z ulicą Miklaszewskiego powstaną 
światła dyscyplinujące. W tej sprawie najlepiej poinformowaną 
osobą jest pani radna Katarzyna Klimaszewska, która o nie 
postulowała od lat. Prawdopodobnie problem zatłoczonej 
ulicy Miklaszewskiego rozwiąże w przyszłym roku udrożnie-
nie trasy S7 i jej dróg serwisowych. Dzięki nim uzyskamy nowe 
możliwości przedostania się do Warszawy po ulicach równole-
głych do ulicy Puławskiej. Jako wójt popieram wszystkie dzia-
łania podnoszące bezpieczeństwo mieszkańców.

Panie Wójcie, dlaczego w naszej gminie wszystko jest dla 
emerytów, a zapomina się o mieszkańcach w innym wieku? 
Tomasz K. (nazwisko znane redakcji)
W naszej gminie najbardziej aktywną i najlepiej zorganizowaną 
grupą są emeryci. Działają w czterech klubach Seniora i biorą 
udział we wszystkich imprezach, które sami sobie organizują. 
Sami swoimi działaniami i zaangażowaniem tworzą wrażenie, 
że gmina ma dla nich nieproporcjonalnie dużą ofertę. Jednak 
nie wszystko jest dla emerytów. Główny wysiłek inwestycyjny 
gminy skierowany jest na potrzeby młodego pokolenia. Naj-
lepiej świadczy o tym budowa szkół, przedszkoli czy placów 
zabaw. Część inwestycji, jak Centrum Kultury czy Centrum 
Sportu, przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych – 
młodszych i starszych. Uważam, że każda grupa aktywnych 
mieszkańców znajduje u nas swoje miejsce. A jeśli jakiś zespół 
mieszkańców czuje się wyobcowany to proszę zgłosić się do 
Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, Centrum Kultury Raszyn czy 
Centrum Sportu Raszyn, razem z kierownictwem placówek 
uzgodnić plan pracy i działać!

 • 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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Niech Najświętsze Narodziny 
przyniosą nam wszystkim 

czas szczęśliwy i bezpieczny od epidemii. 
Życzymy Państwu 

błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w gronie rodzinnym 

w spokoju i radości. 

Życzymy też aby nadchodzący rok 2022 
dla każdego z nas okazał się lepszy 

niż rok poprzedni, 
abyśmy zrealizowali w nim 

niespełnione dotąd oczekiwania.

Wójt Andrzej Zaręba i pracownicy Urzędu Gminy Raszyn
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn  Dariusz Marcinkowski i Radni Gminy Raszyn

Sołtysi Gminy Raszyn
Katarzyna Klimaszewska – Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

Małgorzata Kaiper – Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” w Rybiu
Mariusz Smolicha – Dyrektor Centrum Kultury Raszyn

Jacek Kaiper – Redaktor Kuriera Raszyńskiego
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WYWIAD Z WÓJTEM

Blaski i cienie upływającego roku w Gminie Raszyn 
oczami Wójta Andrzeja Zaręby
Panie wójcie, rok 2021 dobiega końca, 
Święta przed nami i czas na podsu-
mowania. Przejdę do pytań bez nie-
potrzebnych wstępów. Co udało się 
w tym roku osiągnąć naszej gminie?
W bieżącym roku udało się sporo osią-
gnąć. Ukończyliśmy budowę i remonty 
pięciu ulic: Akacjowej, Orzechowej, 
Olszowej, Bolesława Chrobrego, Waryń-
skiego, zaawansowane są prace przy 
Cichej, Prostej i Łąkowej. Przedsiębior-
stwo Eko-Raszyn przejęło od Gminy 
Raszyn do eksploatacji kolejne kilome-
try nowej instalacji wodno-kanalizacyj-
nej przyłączając do sieci ulice i budynki 
nawet na krańcach gminy. Rozpoczęli-
śmy budowę gminnego żłobka wykorzy-
stując zabytkowy obiekt po przedszkolu 
w Raszynie usytuowany naprzeciwko 
kościoła i  jesteśmy zaawansowani 
w budowie remizy OSP w Dawidach. 
W bieżącym roku oddaliśmy do użytku 
Austerię, która wprawdzie była wybu-
dowana wcześniej, ale potrzebowaliśmy 
trochę czasu na wyposażenie budynku 
i stworzenie w nim galerii.

Zaczni jmy od ul ic ,  mieszkańcy 
skarżą  się na uciążliwości w  czasie 
budowy. Czy nie można budować z tak 
aby był większy porządek na ulicy, 
jakieś zastępcze chodniki, pomosty?
Można uciążliwości ograniczyć i staramy 
się o to. Należy jednak liczyć się z tym, 
że wszelka budowa w terenie zamiesz-
kałym wiąże się z uciążliwością. Jeżeli 
mamy do czynienia tylko z wymianą 
nawierzchni, bałagan trwa krótko i jego 
wpływ na standard życia jest stosun-
kowo niewielki. Jeśli remont powiązany 
jest z budową kanalizacji, wodociągu, 
czy gazociągu budowa trwa znacznie 
dłużej i odbywa się w głębokich wyko-
pach. Zdarza się, że w czasie trwającego 
remontu wychodzą na jaw takie uszko-
dzenia podziemnej infrastruktury, które 
wymagają nie naprawy lecz wymiany 
całego systemu, wtedy budowa jest 
droższa i trwa dłużej niż to było pierwot-
nie zaplanowane. Z taką sytuacją mamy 
do czynienia np. w ulicy Cichej.

Piękna Austeria nadal otoczona jest 
ruinami dawnych kramów, warszta-

tów i stajni, które na tle odnowionego 
budynku głównego wyglądają gorzej 
niż przed odbudową. Co z nimi?
W  upływającym roku rozpoczęliśmy 
drugi etap odbudowy czyli restaura-
cję kompleksu budynków otaczających 
Austerię – wozowni, kramów i poczty. 
Pierwsze czynności, czyli badania 
archeologiczne już za nami. Auste-
rię w  nowym otoczeniu zobaczymy 
we wrześniu 2023 roku. Podjęcie się 
inwestycji o koszcie przekraczającym 17 
mln złotych jest możliwe dzięki uzyska-
niu ogromnego dofinansowania z Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego tzw. 
funduszy norweskich, ministerstwa Kul-
tury i naszym udziale około 15%. Odbu-
dowa Austerii i uzyskanie dofinansowa-
nia na odbudowę pozostałych obiektów 
uważam za największy osobisty sukces 
wszystkich kadencji w których jestem 
wójtem. Nie wolno zapominać, panie 
redaktorze, że wraz z odbudową kom-
pleksu zabudowań, tworzony jest park 
wokół w tym plac zabaw, ścieżki i ławki 
a w przyszłości amfiteatr i tężnia. Po 
rekonstrukcji kramów warsztatów 
i poczty pozostanie zrujnowany budy-
nek stajni i to położony naprzeciwko 
kościoła. Staramy się oczywiście o uzy-
skanie dofinasowania również na ten 
obiekt, ale jeszcze nic pewnego w tej 
materii nie mogę powiedzieć.

Podkreślił pan dofinansowanie Auste-
rii, czy mógłby pan rozwinąć temat 
dofinansowań?
Proszę pana, bez dofinansowań z EOG, 
z Unii, czy pochodzących od Rządu RP 
niewiele byśmy wybudowali. W naszym 
budżecie pieniądze na inwestycje 
pochodzące z podatków i opłat sta-
nowią niewielki procent. O  Austerii 
mówiłem, podobnie jest w tym roku 
z budową żłobka, czy strażnicy w Dawi-
dach. Sami nie bylibyśmy w  stanie 
udźwignąć budowy kanalizacji, budowy 
dróg, budowy i remontów sieci wodo-
ciągowych. Nie byłoby Hali Sportowej 
w Raszynie, hali przy Szkole Podsta-
wowej w Ładach. Główna część pie-
niędzy inwestycyjnych ma swoje źró-
dło na zewnątrz gminy. Aby je uzyskać 
wystarczy przystąpić do programu, 

wygrać konkurs i wygenerować wła-
sny udział w celu sfinansowania inwe-
stycji. Po ukończeniu budowy trzeba 
przejść etap szczegółowego rozlicze-
nia i odbioru. Mówię o tym lekko ale taki 
„lekki sposób” sposób wymaga bardzo 
ciężkiej pracy całego zespołu Urzędu 
Gminy. Dzięki pozyskiwaniu finanso-
wania zewnętrznego warunki do życia 
w gminie Raszyn nie ustępują warun-
kom w gminach bogatszych i pod tym 
względem konkurujemy. Czytelnym 
sygnałem, że nam to dobrze wycho-
dzi jest siódme miejsce w ogólnopol-
skim rankingu gmin „ dobrych do życia”. 
Prześcignęliśmy w nim gminy uważane 
od lat za lepsze od nas.

Jak Pan ocenia upływający rok pod 
względem wykonanych zadań inwe-
stycyjnych i  funkcjonowania gminy 
w pozostałych dziedzinach.
Panie redaktorze, krótko mówiąc oce-
niam lepiej niż się spodziewałem. Pan-
demia wybuchła w 2020 roku. Poważ-
nie obawiałem się, że wstrzyma naszą 
aktywność i   uniemożliwi realiza-
cję zaplanowanych inwestycji na rok 
2021. Rzeczywiście część wykonywa-
nych zadań uległa spowolnieniu, a nie-
które trzeba było wstrzymać, wszystko 
wyraźnie podrożało. Sytuację finan-
sową pomogły rozwiązać kolejne tar-
cze rządowe wspomagające lokalny biz-
nes i samorząd. Budżet Gminy Raszyn 
otrzymał dużą pomoc. Dzięki temu 
pomimo trudności, już w  roku 2021 
nadrobiliśmy opóźnienia i wykonaliśmy 
prawie wszystko, co było przewidziane 
w budżecie.
 Panie Wójcie dziękuję za obszerne 
odpowiedzi i w imieniu własnym i czy-
telników składam Panu najlepsze życze-
nia świąteczne i noworoczne.

Jacek Kaiper

Mam nadzieję, że przyszłym roku unik-
niemy trudności związanych z pande-
mią, pod znakiem których upływała rok 
2021. Szczególnie, że mieszkańcy gminy 
Raszyn są już zaszczepieni w przeszło 
70%, czyli o krok od uzyskania odpor-
ności zbiorowej.
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NOWE GROCHOLICE ODZYSKANE

Mieszkańcy Nowych Grocholic mogą spać spokojnie
Przez dwadzieścia lat toczył się proces w obronie zachowania własności 
działek w Nowych Grocholicach przez obecnych użytkowników podważa-
nej nieskutecznie przez spadkobierców rodziny Grocholskich. Zakończony 
decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2021 -11- 12 „uchylającą 
i umarzającą w całości postępowanie...”

Poważne obawy o własną przyszłość 
mieszkańców Nowych Grocholic 
zaczęły się w 2001 roku, gdy spadko-
biercy rodziny Grocholskich rozpoczęli 
starania o zwrot majątku upaństwo-
wionego w 1948 roku. Odebrano go 
ich zdaniem niezgodnie z przepisami 
dekretu o reformie rolnej. W 2013 roku 
minister rolnictwa Stanisław Kalemba 
podjął decyzję dla nich korzystną, 
bowiem jak stwierdził w  dobrach 
tych jeszcze przed II wojną światową 
zatwierdzono plany parcelacyjne dzie-
lące ziemię rolną na działki budowlane, 
co przesądzało, że ziemie te nie podle-
gały dekretowi. Trzeba pamiętać, że we 
wsi Nowe Grocholice objęto roszcze-
niami 26ha z tego na 14ha stoją domy, 
a reszta należy do gminy w postaci ulic 
i placów. 
 Wraz z mieszkańcami Nowych Gro-
cholic wszyscy poczuliśmy się zagro-
żeni. Dlatego przeciwko temu rozstrzy-
gnięciu złożyliśmy skargi kasacyjne do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego. Ze względu na procedurę, pro-
test w tej formie składali indywidualnie 
wszyscy zaangażowani w sprawę. Urząd 
Gminy, w którym koordynowano ich 
wysyłanie działał dzień i noc obsługując 
około 1600 stron postepowania. Koron-
nym argumentem ze strony naszych 
mieszkańców było przedstawienie 
faktu, że decyzje dekretowe o upań-
stwowieniu dóbr ziemskich w Grocho-

licach spowodowały nieodwracalne 
skutki w postaci np. przeniesienia wła-
sności, wtórnego podziału, lub zabu-
dowy wydzielonych działek. Niektóre 
zakupione jeszcze przed wojną od pań-
stwa Grocholskich na tak zwany „papier” 
czyli umowę cywilnoprawną stanowiły 
jeszcze większy problem. Niestety Sąd 
Administracyjny w 2016 roku oddalił 
wszystkie nasze skargi ponieważ uznał, 
że majątek ziemski rodziny Grochol-
skich w dniu wydania orzeczenia przez 
wojewodę warszawskiego nie był nie-
ruchomością rolną. Od tego wyroku 
26 osób złożyło skargę kasacyjną do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Wśród nich był Rzecznik Praw Obywa-
telskich, gmina Raszyn i starosta Prusz-
kowski. NSA wydał wyrok w 2018 roku 
korzystny dla mieszkańców jednocze-
śnie stanowiący precedens, który może 
być powołany w  innych postępowa-
niach reprywatyzacyjnych.
 Drugą ścieżką postępowania, którą 
wybraliśmy w obronie właścicieli nie-
ruchomości z Nowych Grocholic był 
stały nacisk wywierany przez władze 
samorządu raszyńskiego na naszych 
przedstawicieli w Sejmie. W rezultacie 
odbywaliśmy liczne spotkania z posłami 
i urzędnikami administracji państwowej, 
na których wykładaliśmy swoje racje 
i wskazywaliśmy na krzywdę, jaka nas 
w powadze prawa spotyka. Już 17 grud-
nia 2013 roku interpelację w obronie 

mieszkańców Nowych Gro-
cholic złożył poseł z PiS 
Mariusz Błaszczak wska-
zując na nieodwracalne 
skutki wywołane zasto-
sowaniem dekretu o refor-
mie rolnej dla uregulowa-
nia prawa własności działek 
na tym terenie. Podobnych 
interpelacji było więcej. Osta-
tecznie w  sierpniu 2021 zmieniono 
Kodeks Postępowania Administracyj-
nego w korzystny dla nas sposób. 
 

Nowe Grocholice odzyskane!

Z ogromną radością przekazuję miesz-
kańcom Nowych Grocholic informację, 
że nasze długoletnie starania o utrzy-
manie lub potwierdzenie własności 
działek na terenie Nowych Grocho-
lic, zakończyły się sukcesem. Decyzją 
z dnia 5 listopada 2021 roku Minister 
Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, po rozpa-
trzeniu wniosków Gminy Michałowice 
i  Gminy Raszyn, uchylił zaskarżoną 
przez samorządy decyzję w  cało-
ści i  umorzył w  całości postępowa-
nie przed organem pierwszej instan-
cji. Oznacza to, że prowadzona przez 
Urząd Gminy Raszyn i mieszkańców od 
20 lat batalia o prawa do gruntów na 
terenie Nowych Grocholic zakończyła 
się ostatecznie z korzyścią dla obec-
nych właścicieli, użytkowników wie-
czystych i posiadaczy gruntów na tym 
terenie. 
 Wydanie decyzji to skutek noweliza-
cji art. 2 ust. 2 kodeksu postępowania 
administracyjnego, którą 11 sierpnia br. 
uchwalił Sejm Rzeczypospolitej, a która 
16 września weszła w życie. Zmienione 
przepisy wykluczyły możliwość badania 
legalności decyzji po upływie 30 lat od 
ich doręczenia lub ogłoszenia. Na jego 
podstawie wszystkie postępowania 
w toku, które zostały wszczęte po upły-
wie 30 lat od dnia doręczenia lub ogło-
szenia decyzji, a nie zostały zakończone 
do wejścia w życie tej ustawy, umarza 
się z  mocy prawa. Dlatego wszyscy 
Państwo, którzy obawialiście się o wła-
sność swoich nieruchomości, możecie 
spać spokojnie. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Styczeń 2014 r. Spotkanie z mieszkańcami N. Grocholic. Fot. M. Kaiper
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PRACE NAD STRATEGIĄ GMINY RASZYN W DOBRYCH RĘKACH
28 lipca 2021 roku Rada Gminy Raszyn uchwaliła i przekazała 
do wykonania Wójtowi Gminy Raszyn podjęcie prac nad projektem 

Strategii Rozwoju Gminy Raszyn. „Rozpoczęto prace nad tworzeniem jed-
nego z najważniejszych dokumentów dla każdego samorządu tj. Strate-
gią Rozwoju Gminy. Przez najbliższy rok będziemy świadkami budowania 
krok po kroku dokumentu stanowiącego wyznacznik do działań dla Gminy 
Raszyn na lata 2022-2030. Stoimy u progu nowych wyzwań i nowych moż-
liwości. Otwiera się kolejna perspektywa finansowania zewnętrznego. 
Raszyn ma wszelkie atuty by rozwijać swoją siłę gospodarczą i społeczną. 
Strategia pozwoli nam usystematyzować wspólną wizję zrównoważonego 
rozwoju” – powiedział Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba.

Wykonanie Strategii powierzono dr. 
hab. Andrzejowi Raszkowskiemu, pro-
fesorowi Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu, Guest Professor 
HTW Dresden – University of Applied 
Sciences, Dresden, Germany, eksper-
towi PwC Polsk, ekonomiście, trene-
rowi biznesu, doradcy strategicznemu 
i wykładowcy na studiach Executive 
MBA. Jest on autorem 50 wdrożo-
nych opracowań strategicznych dla 
samorządów oraz organizacji poza-
rządowych. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie eksperckie wyrażone 
w  wykonaniu oceny merytorycznej 
ponad 500 wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Unii Europejskiej. 
Jest konsultantem oraz szkoleniowcem 
dla biznesu i  samorządów w obsza-
rze strategii oraz ekonomii i zarządza-
nia. Współpracuje z Narodowym Cen-
trum Badań i Rozwoju, Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister-
stwem Sprawiedliwości, Ministerstwem 
Inwestycji i Rozwoju oraz wieloma Urzę-
dami Marszałkowskim. Zdaniem prof. 
Andrzeja Raszkowskiego – „Opraco-
wanie oraz implementacja Strate-

gii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 
2022-2030 przyczyni się do jesz-
cze efektywniejszego zarządzania 
gminą oraz znacząco usprawni pro-
ces pozyskiwania zewnętrznych źró-
deł finansowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem funduszy euro-
pejskich w okresie programowania 
2021-2027. Ponadto strategia jest 
drogowskazem rozwojowym w kie-
runku podnoszenia jakości życia 
mieszkańców Gminy Raszyn, przy 
poszanowaniu zasad zrównoważo-
nego rozwoju”.

Ze strony gminy Wójt Andrzej Zaręba 
powołał mgr Katarzynę Klimaszewską 
na stanowisko pełnomocnika Wójta ds. 
tworzenia Strategii Rozwoju Gminy 
Raszyn. Katarzyna Klimaszewska ukoń-
czyła Ekonomię na wydziale Handlu 
Zagranicznego Gospodarki Światowej 
UŁa, Zarządzanie Nieruchomościami 
na wydziale Ekonomii i Zarządzania 
UŁa, posiada certyfikat MSWiA Pra-
cownika Samorządowego oraz kilkana-
ście certyfikatów potwierdzających 
kompetencje do pracy w administracji 

publicznej. Od 2014 roku jest Radną 
Powiatu Pruszkowskiego, Vice Prze-
wodnicząca pierwszej w Polsce Powia-
towej Rady Rozwoju, współautorką 
Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkow-
skiego na lata 2015-2025. 

Warto przytoczyć jej słowa na temat 
celów tworzenia Strategii: „Zbudowa-
nie Strategii Rozwoju Gminy Raszyn 
na lata 2022-2030 to jedno, a  jej 
realizacja to drugie. W mojej oce-
nie bardzo ważne jest, by strate-
gia była sparametryzowana, tylko 
wtedy będziemy mogli monitorować 
realizację uwzględnionych celów 
operacyjnych. Natomiast wskaza-
nie w dokumencie priorytetowych 
obszarów rozwoju naszej Gminy 
Raszyn to nic innego jak emana-
cja potrzeb lokalnej społeczności, 
a kapitał społeczny w porównaniu 
z innymi zasobami jest najważniej-
szy”.

Na łamach Kuriera Raszyńskiego na 
bieżąco będziemy Państwa informo-
wać o podejmowanych pracach nad 
budowaniem tego dokumentu. A już 
dziś zapraszamy do współpracy i nad-
chodzących konsultacji społecznych. 

Jacek Kaiper

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RASZYN

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 
ma za zadanie diagnozować naj-
w a ż n i e j s z e  u w a r u n ko w a n i a 
i potrzeby rozwojowe oraz poten-
cjał gminy. Pomoże w określeniu 
obszarów, celów i działań polityki 
społeczno-ekonomicznej prowa-
dzonej w gminie w perspektywie 
najbliższych lat.
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STRZEŻCIE SIĘ WANDALE!
Wobec nasilających się aktów dewa-
stacji, kłusownictwa i  zaśmiecania 
rezerwatu oraz innych nielegalnych 
aktywności na jego terenie, zgodnie 
z zarządzeniem (nr 20, załącznik nr 2) 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska w  sprawie sposobów ochrony 

czynnej ekosystemów rezerwatu, Insty-
tut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB 
rozpoczął patrolowanie rezerwatu dro-
nami.
 Spektrum możliwości, jakie dają 
nowoczesne drony jest bardzo szerokie. 
Zastąpią one funkcjonariuszy w kontro-

lach wobec osób zaśmiecających rezer-
wat i schodzących ze szlaku.
 Patrol rezerwatu to czasem nawet 
kilka godzin pracy człowieka, którą dron 
może wykonać w parę minut. Instytut 
zatrudnia operatorów dronów, którzy 
posiadają odpowiednie uprawnienia 
i będą mogli wykorzystywać bezzało-
gowce do monitorowania terenu, wyko-
nywania zdjęć i przekazywania komuni-
katów dźwiękowych. 

Dorota Kluszczyńska 
Zastępca Dyrektora ITP

WSPÓLNIE POSPRZĄTALIŚMY REZERWAT STAWY RASZYŃSKIE
W  dniu 6 listopada 2021 r. w  Falen-
tach odbyło się tradycyjne sprząta-
nie naszego rezerwatu, w którym nasz 
Instytut pełni rolę patrona i zaplecza 
technicznego, a koordynacją uczestni-
ków zajmuje Pani Karolina Kwietniew-
ska z Falent Nowych. W tegorocznym 
spotkaniu uczestniczyło prawie 200 
osób, z czego dużą część stanowiła 
młodzież i dzieci przybyłe ze swoimi 
rodzicami. Wydano ponad 100 par ręka-
wic i 300 worków na śmieci. W sprzą-
taniu brali m.in. czynny udział Pan 
Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn 
oraz przedstawiciele dyrekcji Instytutu. 
Po raz pierwszy sprzątano także śmieci 
zalegające w  wodzie stawów, które 
wyciągali wyspecjalizowani wolonta-

riusze pływający kajakami, zaproszeni 
przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, 
reprezentowane przez Panią Prezes 
Dorotę Bedko. Flotyllą kajakową dowo-
dził Pan Marek Ożóg. Wszystkie działa-
nia monitorował dron pilotowany przez 
pracowników Instytutu. 
 Po akcji sprzątania odbyło się tra-
dycyjne spotkanie uczestników przy 
ognisku z kiełbaskami i fasolówką wła-
snoręcznie ugotowaną przez Panie 
z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież 
obecne na ognisku otrzymały drobne 
upominki. Wydarzenie wsparła także 
Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach 
udostępniając pomieszczenie, gdzie 
rozstawiono stoły. Plonem sprząta-
nia były dwie przyczepy traktorowe 

wypełnione workami na odpady. Istot-
nego wsparcia akcji udzieliło Przedsię-
biorstwo Usługowe Hetman S-ka z o.o., 
które bezpłatnie odebrało zebrane 
odpady. 
 Dyrekcja Instytutu Technologiczno-

-Przyrodniczego składa serdeczne 
podziękowania wszystkim Uczestni-
kom akcji sprzątania rezerwatu Stawy 
Raszyńskie. Jak widać, dzięki wysiłkowi 
oraz dobrej i szczerej woli wszystkich 
stron owocna współpraca jest możliwa 
i jest drogą do osiągnięcia widocznych 
efektów. Do zobaczenia w przyszłym 
roku! 

Dorota Kluszczyńska 
zastępca Dyrektora ITP – BIP 

ds. Rozwoju i Komunikacji

REZERWAT STAWY RASZYŃSKIE

Grażyna Grzegorzewska i Dorota Betko ze Stowarzyszenia 
Projekt Raszyn. Fot. W. Dembek

Po trudach sprzatania kiełbaski wybornie smakują. 
Fot. W. Dembek

Jedna z dwóch przyczep. 
Fot. W. Dembek
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STYPENDIA I NAGRODY

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH, LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA 
EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Podczas XLVI Sesji w dniu 28 paździer-
nika 2021r. Rada Gminy Raszyn uchwa-
liła Lokalny program wspierania edu-
kacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
szkolnej uczących się na terenie naszej 
gminy, poprzez finansowe wsparcie 
w postaci stypendiów i nagród. W ten 
sposób władze gminy postanowiły 
tworzyć lepsze warunki nauki dla wyróż-
niających się uczniów. Uchwalone 
gratyfikacje mają też za zadanie 
promować pozytywne wzorce wśród 
społeczności uczniowskiej oraz w śro-
dowisku lokalnym. Władze samorzą-
dowe liczą również na zwiększanie 
liczby uczestników olimpiad i konkur-
sów przedmiotowych, artystycznych 
oraz zawodów sportowych. Promowa-
nie najlepszych będzie też służyć pro-
mocji Gminy Raszyn, jako gminy przy-
jaznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

Przyjęto cztery formy wspierania 
uczniów: stypendium naukowe, arty-
styczne, sportowe oraz nagroda dla 
najlepszego absolwenta szkoły, koń-
czącego naukę w danym roku szkolnym. 
W  Regulaminie przewidziano także 
nagrodę za inne wybitne osiągnięcia 
w danym roku szkolnym w dziedzinie 
niewymienionej powyżej.

Dzięki stypendiom naukowym, arty-
stycznym i sportowym uhonorowani 
zostaną najzdolniejsi, ale też najbardziej 
pracowici i wytrwali uczniowie. Otrzy-
mane wsparcie finansowe stworzy im 
lepsze warunki do osiągania sukcesów, 
zmotywuje do pracy i zwiększy zaanga-
żowanie. 
W programie szczegółowo uzgodniono 
warunki konieczne do spełnienia przez 
uczniów, żeby mogli starać się o wspar-
cie finansowe. 

STYPENDIA
W danym roku szkolnym przyznaje się 
stypendia:

Naukowe – otrzymają je laureaci lub 
zdobywcy od 1 do 3 miejsca  – kon-
kursów, olimpiad przedmiotowych na 
szczeblu ponad wojewódzkim organi-
zowanych przez Prezydenta RP, Mini-

stra Edukacji Narodowej bądź Kuratora 
Oświaty lub pod ich patronatem;
Artystyczne – otrzymają je laureaci 
lub zdobywcy od 1 do 3 miejsca kon-
kursów artystycznych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim organizowanych 
przez instytucje państwowe i  samo-
rządowe, instytucje naukowe i  arty-
styczne oraz instytucje kultury lub pod 
ich patronatem;

Sportowe – otrzymają je zdobywcy 
od 1 do 3 miejsca w mistrzostwach Pol-
ski i zawodach sportowych na szczeblu 
ponad wojewódzkim organizowanych 
w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży lub organizowanych przez 
polskie związki sportowe.
Stypendia dla najzdolniejszych uczniów 
są niezależne od sytuacji materialnej 
kandydata. Przyznawane są raz w roku 
szkolnym. Wysokość stypendium to 
75% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, obowiązującego w  dniu jego 
wypłaty.

Nagroda – będzie przyznana najlep-
szemu absolwentowi z każdej szkoły 
z terenu Gminy Raszyn, który uzyskał 
najwyższą średnią ocen za cały okres 
trwania nauki w szkole jednak nie mniej 
niż 5.00. Jej wysokość to 100% mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, obo-
wiązującego w dniu wypłaty nagrody.
 Stypendium i nagroda przyznawane 
są na wniosek dyrektora szkoły poparty 
właściwymi dokumentami potwierdza-
jącymi osiągnięcia ucznia. W przypadku 
nagrody do wniosku musi być dołą-
czona uchwała rady pedagogicznej. 
 O przyznaniu nagrody i stypendium 
decyduje Wójt Gminy Raszyn, który 
powołuje Komisję Stypendialną doko-
nującą formalną ocenę wniosków. Przy-
znane stypendia i nagrody przesyłane 
są na konto bankowe rodziców bądź 
opiekunów prawnych ucznia.

Coroczną procedurę kończy uroczy-
ste spotkanie władz gminy z uczniami 
i ich rodzicami/prawnymi opiekunami, 
nauczycielami oraz dyrektorami szkół, 
podczas którego zostaną wręczone 

listy gratulacyjne. Lista nagrodzo-
nych uczniów i stypendystów zosta-
nie podana do publicznej wiadomości 
w formie publikacji na stronie interne-
towej Gminy Raszyn oraz w  lokalnej 
prasie. 

Dzięki przyjętej uchwale Gmina Raszyn 
uznała potrzebę otoczenia szczególną 
opieką uzdolnionych uczniów szkół 
gminnych, którzy dzięki swojej pracy 
i  zaangażowaniu uzyskują wysokie 
wyniki w nauce i osiągnięcia w konkur-
sach i olimpiadach przedmiotowych lub 
wybranej przez siebie dziedzinie arty-
stycznej lub dyscyplinie sportowej.

Małgorzata Kaiper na podstawie uchwały 
Rady Gminy Raszyn

Do mieszkańców 
Puchał przeprosiny
W numerze 123 KR ukazało się spra-
wozdanie z raszyńskich Dożynek 2021, 
w którym pominąłem udział miesz-
kańców Puchał w konkursie wieńców 
dożynkowych. W akcie skruchy pre-
zentuję Państwu arcydzieło dożyn-
kowe sołectwa Puchały, a mieszkań-
ców serdecznie przepraszam.

Redaktor Naczelny 
Kuriera Raszyńskiego Jacek Kaiper
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SZCZEPIENIA

CORAZ BEZPIECZNIEJ W GMINIE RASZYN!

Jesteśmy na 3 miejscu w Polsce i najlepsi na Mazowszu. Ponad 70% miesz-
kańców Gminy Raszyn przyjęło pełną dawkę szczepionki przeciw covid19. 
Część przyjęła już trzecią dawkę.

To dane z końca listopada. I nadal rosną. 
Udowodniliśmy, że jesteśmy odpowie-
dzialni. Szczepiąc się chronimy siebie 
i najbliższych, ale też spełniamy oby-
watelski obowiązek. Dzięki takiej posta-
wie ograniczamy rozprzestrzenianie się 
wirusa, a także zmniejszamy siłę cho-
roby jeśli mimo szczepienia ktoś zacho-
ruje. Poniżej przedstawiam tabelę, 
z której wynika, że nasza Gmina Raszyn 
jest na trzecim miejscu w Polsce pod 

względem ilości osób zaszczepionych. 
Jesteśmy o krok przed uzyskaniem tzw 
odporności zbiorowej.
 Jesteśmy „Gminą na medal” w kon-
kursie zorganizowanym przez Mini-
sterstwo Zdrowia i Kancelarię Prezesa 
Rady Ministrów w ramach Narodowego 
Programu Szczepień. Wynik umożliwił 
otrzymanie przez naszą gminę nagrodę 
100 000 złotych w konkursie promu-
jącym szczepienia „Gmina na Medal” 

oraz kwoty 1 miliona złotych w konkur-
sie Rosnąca Odporność. Już otrzyma-
liśmy te kwoty na konto budżetu gminy, 
będziemy mogli je wykorzystać na cel 
związany z przeciwdziałaniem rozprze-
strzeniania się COVID-19, jak również 
skutkom społeczno-gospodarczym 
wywołanym przez pandemię. Gmina 
Raszyn ma szansę uzyskać kolejne 
nagrody w konkursach zachęcających 
do szczepień, czekamy na oficjalne 
potwierdzenie złożonych wniosków. 
W tym przypadku nagrody są jeszcze 
wyższe, ale najważniejszą nagrodą jest 
zwiększony poziom odporności naszych 
mieszkańców. 
 Akcja szczepień przebiega w naszej 
gminie sprawnie. Obydwie lecznice: 
JUDYTA i SZPZLO Warszawa Ochota 
przykładają wszelkich starań, żeby ich 
pacjenci zostali zaszczepieni możliwie 
szybko i bezpiecznie. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy wyka-
zali się mądrością i wypełnili swój oby-
watelski obowiązek.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

PROGRAMY MONITOROWANIA I OCHRONY POWIETRZA
Gmina Raszyn uczestniczy w kilkunastu programach, których celem jest poprawie-
nie jakości powietrza. Część z nich to projekty jednoroczne, ale większość to pro-
gramy wieloletnie. Kurier Raszyński sukcesywnie informuje mieszkańców o kolej-
nych projektach, zasadach i procedurach uczestniczenia w nich oraz wynikach jakie 
przyniosły. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o obecnie prowadzonych pro-
gramach.

KONTORLA PALENISK – Od 2017 
roku Gmina Raszyn dokonuje kontroli 
popiołu z palenisk aby stwierdzić, czy 
w danym piecu były spalane odpady. 
Program jest dofinansowany z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ CIE-
PŁA – to program przeprowadzony 
w 2020 roku, dofinansowany z budżetu 
Wo j e w ó d z t w a  M a z o w i e c k i e g o 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikrokli-
matu MAZOWSZE 2020” w wysokości 
100% kosztów kwalifikowanych.

NASADZENIA DRZEW I  KRZE-
WÓW – w 2021 roku gmina zakupiła 
70 sztuk drzew i 450 sztuk krzewów za 
łączną kwotę 29 235,00 zł.

LINIA AUTOBUSOWA R1 na trasie 
Warszawa – Raszyn – Michałowice – 
Reguły – Pęcice – Pruszków, która jest 
bezpłatna dla osób legitymujących się 
Raszyńską Kartą Mieszkańca – Bilet 
Metropolitarny.

U S TA N O W I E N I E  P O M N I KÓ W 
PRZYRODY. W 2021 roku Rada Gminy 
Raszyn ustanowiła dwa pomniki przy-
rody:
 •  Dąb szypułkowy nazwany „Bielik”, 

liczący około 150 lat, o obwodzie 
pnia 470 cm, w Sękocinie Starym, 

 •  „Aleja lipowa” w  Raszynie przy 
ul. Zacisze, składająca się z 39 szt. 
lip drobnolistnych.

WYMIANA „KOPCIUCHÓW” NA 
NISKOEMISYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 
to program rządowy, który realizowany 
jest przez gminy w  ramach uchwały 
antysmogowej Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.

ODBIÓR I   UNIESZKODLIWIA-
NIE WYROBÓW Z  AZBESTEM to 
coroczny program dofinansowany 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

LETNIE OCZYSZCZANIE UTWAR-
DZO N YC H  D R Ó G  G M I N N YC H 
z  zalegającego piasku, liści i  innych 
nieczystości obejmujące czyszczenie 
utwardzonych ulic na mokro w okresach 
bezdeszczowych.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNO-
WAŻONEGO TRANSPORTU to pro-
jekt, w ramach którego we wrześniu 
2021 roku odbyły się:

 •  1 Rodzinny Rajd Rowerowy i Pik-
nik Rodzinny na trasie o długości 
7,5km. Podczas którego można było 
wykonać sezonowy przegląd roweru. 

 •  w Dniu bez Samochodu wprowa-
dzono bezpłatne przejazdy na linii 
autobusowej R1 

 •  w placówkach oświatowych odbyły się 
liczne pogadanki, zajęcia sportowe, 
dydaktyczne, konkursy i wycieczki 
piesze podnoszące wiedzę dzieci na 
temat bezpieczeństwa, zdrowego 
stylu życia, zachowań proekologicz-
nych.

BEZPŁATNY GMINNY AUTOBUS 
R2 kursujący na trasie Rybie – Raszyn – 
Nowe Grocholice – Puchały – Wypędy – 
Janki – Sękocin Nowy – Falenty Duże – 
Falenty – Falenty Nowe – Podolszyn 
Nowy to kolejne działanie proeko-
logiczne, dofinansowane w  ramach 
ustawy o funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użytecz-
ności publicznej.

PROFESJONALNE OCZYSZCZA-
CZE POWIETRZA – 50 zakupionych 
przez gminę Raszyn urządzeń wyko-
rzystywane jest w placówkach oświa-
towych, opiekuńczo wychowawczych 
i kulturalnych na terenie Gminy Raszyn. 
Oczyszczacze zakupiono przy wsparciu 
finansowym ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w  ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2019”.

DRON i  SMOGOBUS  – w  2019 r. 
Gmina Raszyn zakupiła dron wraz z gło-
wicą pomiarową analizującą skład dymu 
z paleniska i „smogobus”, który prowadzi 
działania kontrolne, służy jako mobilna 
stacja pomiarowa oraz do transportu 
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drona. Obydwa zakupy dofinansowało 
Województwo Mazowieckie w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2019”.

CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA 
umieszczono w  7 miejscach gminy: 
w Szkołach Podstawowych w Raszynie, 
Ładach i Sękocinie, w Przedszkolu nr 1 
w Raszynie i Przedszkolu w Sękocinie, 
w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik” na 
Rybiu oraz w Ognisku Wychowawczym 
w Jaworowej.

PROWADZENIE KONTROLI posia-
dania przez właścicieli nieruchomo-
ści nie podłączonych do gminnej sieci 
kanalizacyjnej umów i faktur opróżnia-
nia szamb. W 2021 r. wydano 12 decy-
zji zobowiązujących do podłączenia 
do sieci. Przeprowadzono 20 kontroli 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
i 257 kontroli szamb. Przeprowadzono 
54 kontrole przedsiębiorców posiada-
jących zezwolenia na opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych.

USUWANIE WRAKÓW z pasa gmin-
nych dróg to akcja realizowana od 2018 
roku. Do chwili obecnej usunięto 
30 wraków.

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA to 
kolejna akcja, która co rok prowadzona 
jest przez gminę przy współpracy pla-
cówek oświatowych.

LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK – 
Tylko w bieżącym roku na to zadanie, 
dzięki któremu usunięto 927m3 odpa-
dów gmina wydaje 277 214,40zł.

AKCJE EDUKACYJNE  – Gmina 
Raszyn prowadzi liczne działania infor-
mujące o szkodliwości spalania odpa-
dów oraz bioodpadów wywieszając 
banery, publikując artykuły w Kurierze 
Raszyńskim, na stronie www.raszyn.pl 
oraz w systemie sms, a także indywidu-
alnie podczas kontroli. 

Ilość i zakres programów, realizowanych 
przez instytucje państwowe i samo-
rządowe pomaga w ochronie naszego 
środowiska naturalnego. Wiele już zro-
biono, ale wiele jest jeszcze do zrobie-
nia. W naszej gminie wskaźniki stanu 
powietrza częściej są zielone, kolejne 
„kopciuchy” zmieniane są na nisko-
emisyjne źródła energii, zmniejszyła się 
ilość kopcących kominów czy wypala-
nych traw. Dofinansowania dla właści-
cieli nieruchomości i szeroka edukacja 
ekologiczna oraz liczne kontrole powoli 
zmieniają nasze otoczenie. Czy i kiedy 
osiągniemy stan, który nas zadowoli – 
trudno powiedzieć.

Małgorzata Kaiper na podstawie informacji 
z Referatu OŚiGK i Referatu FZ

OCHRONA POWIETRZA
Gmina Raszyn ponownie przypomina, że zgodnie z komunikatem Departamentu Monitoringu Środo-
wiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 26.04.2021 r. w terminie od 26.04.2021 r. 
do 31.12.2021r. zgodnie z działaniami określonymi przez Zarząd Województwa w Programie ochrony 
powietrza zostały wprowadzone ograniczenia i zakazy:
 • ograniczenia rozpalania grilli i ognisk,
 •  zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, 

piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest 
dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,

 • zakaz używania dmuchaw do liści.
WIĘCEJ INFORMACJI:
https://raszyn.pl/aktualnosci/kwiecien-2021/ryzyko-przekroczenia-norm-w-powietrzu
http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/news/0

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski  |  Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

Nakład: 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.

PROGRAMY PROEKOLOGICZNE
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CAŁKOWITA PRZEBUDOWA ulic Cichej, Prostej, Łąkowej i Olszowej
PRZEBUDOWA ULICY CICHEJ 
w toku. Obejmuje ona swoim zakre-
sem odtworzenie nawierzchni jezdni 
z betonu asfaltowego, wykonanie opa-
sek i chodników oraz zjazdów indywi-
dualnych z kostki betonowej, ułoże-
nie elementów bezpieczeństwa ruchu 
oraz oznakowania poziomego i pio-
nowego. Wykonawca zbudował kanał 
technologiczny dla sieci teleinforma-
tycznej, wykonuje na nowo przyłącza 
wodno-kanalizacyjne i naprawia ist-
niejącą w ulicy starą kanalizację desz-
czową. Niestety opady atmosferyczne 
utrudniły życie zarówno mieszkańcom 
jak i firmie budowlanej. Ulica zmieniła 
się w bagno. Dopiero dzięki interwen-
cji Gminy zwieziono kruszywo i rozsy-
pano, nierówno zresztą, umożliwiając 
komunikację. Przebudowa dokony-
wana jest na całej długości ulicy wyno-
szącej 579,5 m. Prace wykonuje Firma 
ROKOM za 1 954 470 PLN w 5 miesięcy 
od czasu podpisania umowy. Przebu-
dowa ulicy jest w całości finansowana 
z budżetu gminy Raszyn.

PRZEBUDOWA ULICY PROSTEJ 
od ul. Słowikowskiego do ul. Godeb-
skiego o długości ok. 261,45 m. trwa. 
Obecnie budowana jest kanalizacja 
deszczowa, całkowicie wymieniona 
zostanie stara, jeszcze żeliwna instala-
cja wodociągowa oraz powstaną nowe 
elementy przyłączy wodnych i kanali-
zacji sanitarnej w granicach pasa dro-
gowego. Budowany jest też kanał tech-
nologiczny. Zanim ulicę przykryje nowa 
jezdnia jeszcze trochę czasu minie 
ponieważ Firma Rokom z Warszawy 
przyjęła termin zakończenia prze-
budowy 31 grudnia 2021 roku. Koszt 
przebudowy – 1 472 310 zł. ponoszony 
z budżetu gminy, w który już nikt nie 
wierzy.

PRZEBUDOWA ULICY ŁĄKOWEJ 
obejmuje swoim zakresem odtworzenie 
nawierzchni jezdni z kostki betonowej, 
opasek i chodników oraz zjazdów indy-
widualnych, wykonanie elementów bez-
pieczeństwa ruchu, wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego. Jednak 
zanim to nastąpi trzeba wykonać kana-
lizację deszczową, poprawić kanalizację 

sanitarną wraz z wykonaniem przyłączy 
oraz sieć wodociągową. Przebudowa 
wykonywana jest na całej długości ulicy 
od Alei Krakowskiej. Ze względu na sze-
rokość ulicy prace są uciążliwe zarówno 
dla mieszkańców jak i wykonawców. 
Inwestycję prowadzi firma Delta S.A. 
z Warszawy za 2 198 480 zł. Podobnie 
jak w przypadku ulicy Cichej cały koszt 
ponosi budżet gminy.

ULICA OLSZOWA
Wszelkie prace w ulicy Olszowej zostały 
ukończone. W poniedziałek 15 listopada 
komisja odbiorcza z  Urzędu Gminy 
sprawdzała wykonanie drobnych wad 
wskazanych przy poprzednim odbio-
rze. Tym razem wszystko było zrobione 
jak trzeba. Ulicę Olszową przebudowało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe Budowa i Naprawa 
Dróg EFEKT z  Warszawy za cenę 
1.843.770 złotych. Na tę budowę Gmina 
Raszyn Otrzymała dofinansowanie 
z  Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Na zdjęciu komisja z urzędu 
Gminy Raszyn i przedstawiciele wyko-
nawcy pod tablicą pamiątkową.

Przebudowa ulicy Cichej.Ulica Cicha w trakcie zmian.

Przebudowa ulicy Łąkowej.Przebudowa ulicy Prostej.

Odbiór ulicy Olszowej.

Ulica Łąkowa od strony Alei.
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STRAŻACY Z DAWID JUŻ NIEDŁUGO W NOWEJ SIEDZIBIE
Będą mieli po latach własną siedzibę – to zasługa Urzędu Gminy Raszyn, 
ale i ich wielkiej determinacji.

Budowa strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej we wsi Dawidy trwa. Podjęła 
się wykonać to zadanie w czternaście 
miesięcy za cenę 5,7 mln złotych Firma 

IZOLBUD. W skład zamówienia wcho-
dzi wykonanie dwukondygnacyjnego 
obiektu wraz z instalacją elektryczną, 
gazową, wodociągową, kanalizacyjną, 

kanalizacją deszczową, oświetleniem 
zewnętrznym, wentylacją mechaniczną, 
zbiornikiem na wodę opadową, placem 
zabaw masztami i  zagospodarowa-
niem terenu. Wyłaniająca się z ruszto-
wań strażnica jest wyraźnie podzielona 
na części garażową dla samochodów 
gaśniczych i  biurowo socjalną. Pro-
jekt przewiduje wyposażenie budynku 
w sanitariaty, szatnie, korytarz, salę 
wielofunkcyjną, pomieszczenia socjalne 
i biurowe oraz części jednokondygna-
cyjnej garażowej – garaż dla samo-
chodów gaśniczych wraz z kotłownią, 
pomieszczeniami sprzętu, konser-
watora i dowodzenia. Firma wykonu-
jąca budowę spieszy się aby budynek 
zamknąć przed nadchodzącą zimą. 
Koszt całkowity budowy to 6 595 000 
złotych.
 Budowa Strażnicy OSP w Dawidach 
uzyskała dofinansowanie z Państwo-
wego Funduszu Celowego w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
w wysokości – 2 000 000 złotych.

Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

INWESTYCJE

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA MŁODYCH MAM

Przygotowania do budowy pierwszego 
gminnego żłobka w naszej gminie idą 
pełną parą. Placówka dla 70 dzieci, 
powstanie przy ul.  Godebskiego 
w Raszynie, przy zabytkowej Austerii. 
Część administracyjna żłobka zosta-
nie umieszczona w odrestaurowanym 
budynku dawnej szkoły. W głębi będzie 
dobudowana nowa część z salami dla 
dzieci, zapleczem kuchennym i innymi, 
niezbędnymi pomieszczeniami. Na dal-
szej części działki, która ma powierzch-

nię 6261 m2 powstanie plac zabaw 
i miejsce wypoczynku dla dzieci. 
 Gotowy już projekt wykonany 
przez firmę ARCHIMEDIA  Krzysztof 
Janus, Pracownia Architektoniczna – 
Architekci & Inżynierowie z Poznania 
za kwotę 276 750 zł, został złożony 
do Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie wraz z wnioskiem o zezwolenie 
na budowę. Kolejnym krokiem będzie 
wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie 
inwestycji. Jej zakończenie powinno 
nastąpić na przelomie 2022/2023 roku.
 Na budowę żłobka gmina otrzymała 
dotację w wysokości 3 000 000 zło-
tych w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, a 1 241 800 zł 
z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020. Godnym podkre-
ślenia jest fakt, że pierwsza kwota zasili 
w całości wydatki inwestycyjne, zaś 
druga w dużej części będzie zabezpie-
czać wydatki na bieżącą działalność 
po zakończeniu budowy. Pieniądze, wraz 
z wkładem własnym gminy, który wynosi 
311 000 zł będą przeznaczone na prze-
prowadzenie adaptacji starego budynku, 
doposażenia placu zabaw, wyposaże-
nia sal w pomoce dydaktyczne, zakup 
mebli, wózków, zabawek oraz pokrycie 
kosztów funkcjonowania placówki przez 
pierwszy rok działalności.

Program Regionalny

Strażnica OSP w Dawidach.
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JUŻ ZA CHWILĘ KOMPLEKS AUSTERII ZAMIENI SIĘ W PLAC BUDOWY
ADAPTACJA BUDYNKÓW AUSTERII NA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ W RASZYNIE PRZY AL. KRAKOWSKIEJ 1
ETAP 2 realizowany w ramach dofinansowania z Programu Mechanizm Finansowy EOG

10 listopada br. Gmina Raszyn ogłosiła 
przetarg, na mocy którego zostanie 
wyłoniony wykonawca robót budow-
lano-montażowych i konserwatorskich 
drugiego etapu adaptacji budynków 
wchodzących w skład zespołu auste-
rii – zabytkowych budynków pocho-
dzących z końca XVIII wieku. Pierwszy 
obiekt – zajazd, odrestaurowany został 
w 2020 roku i już służy mieszkańcom. 
W zakres obecnie planowanych prac 
budowlanych wchodzą: budynek daw-
nej poczty, budynek wozowni, budynki 
kramów. W projekcie znalazła się rów-

nież budowa nowego, przeszkolonego 
pawilonu. Wewnątrz obiektów plano-
wane są: sale konsumpcyjna, multime-
dialna, zajęć ruchowych oraz biblio-
teka wraz zapleczami, sanitariatami 
i pomieszczeniami technicznymi jak 
również kuchnia na potrzeby realizacji 
warsztatów kulinarnych. Projekt archi-
tektoniczno-budowlany powstał w biu-
rze projektowym „atelier7architektura 
gnich”. Do zakresu zadania należy też 
zagospodarowanie terenu: wykonanie 
chodników, zieleni, małej architektury 
i oświetlenia terenu, a także przygoto-

wane zewnętrzne instalacji elektrycz-
nych do tężni, amfiteatru i oświetle-
nia dziedzińca, które powstaną, tak jak 
dawna stajnia, w kolejnym etapie. 
 Z  uwagi na zabytkowy charakter 
obiektów zakres prac konserwator-
skich określają Programy Prac Kon-
serwatorskich, decyzje wydane przez 
MWKZ i  Dokumentacja Projektowa. 
Określają one m.in. konieczność zacho-
wania takich elementów jak częściowo 
zachowane belki stropowe w budyn-
kach kramów, podciąg drewniany i słup 
z XVIII wieku, które zostały zabezpie-
czone podczas prac porządkowych 
w 2019 roku. Koszty projektu są pokry-
wane w  73% z  Funduszy EOG oraz 
w 12% ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wkład wła-
sny Gminy Raszyn wynosi 15%. Łączny 
koszt projektu przewidywany jest na 
kwotę  17  044 044,52 zł, a  termin 
wykonania planowany do 30 wrze-
śnia 2023 r.

Gmina  Raszyn

Boisko w Falentach
Dobiegła końca budowa ogólnodostępnego 
boiska do piłki nożnej w Falentach obok remizy 
strażackiej OSP. Powstało ogrodzone, trawia-
ste boisko o wymiarach 60m x 30m z pełnowy-
miarowymi bramkami, wbudowanym systemem 
zraszania, wyposażone w  piłkochwyty, ławki 
dla zawodników i kosze na śmieci. Boisko wraz 
z dobrze wyposażonym placem zabaw i siłow-
nią plenerową, rezerwatem przyrody i zespołem 
pałacowym stanowić zaczyna kompleks tury-
styczno sportowy służący mieszkańcom Falent 
i okolicznych wsi do aktywnego wypoczynku. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 492 000 zło-
tych.
 Boisko w Falentach wybudowano dzięki wielo-
letnim staraniom radnego Sławomira Ostrzyżka.
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Sprzątanie wiat przystankowych i opróżnianie koszy ulicznych
W listopadzie gmina wyłoniła w prze-
targu firmę, która w 2022 roku będzie 
sprzątała wiaty przystankowe i opróż-
niała kosze uliczne. Do przetargu 
zgłosiło się 4 wykonawców. Najlepszą 
ofertę złożyła firma SIR-COM Stani-
sław Zajączkowski z Nowej Iwicznej, 

która zaoferowała sprzątanie za kwotę 
502 018,56 zł. 
 Tym samym firma podjęła się czysz-
czenia 108 przystanków autobusowych, 
z których każdy wyposażony w beto-
nowy kosz na odpady. 81 spośród nich 
jest sprzątane 3 razy w tygodniu, a 27 

– cztery razy w tygodniu. Zamówienie 
obejmuje także opróżnianie trzy razy 
w tygodniu 127 koszy, przy czym sprzą-
tanie obejmuje teren o średnicy 3 m 
wokół kosza.

JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ – OŚWIETLENIE NA KOLEJNYCH ULICACH
Już niebawem, trzy kolejne ulice 
w Dawidach Bankowych zyskają oświe-
tlenie. Bezpieczniej po zmroku będą 
wracać mieszkańcy ul. Kwiatów Polnych, 
Niezapominajki i Salamonowskiej. Pięt-
nastego listopada otwarto oferty na 
wykonanie oświetlenia tych ulic. Zgło-
siło się dwóch wykonawców. Zaofe-
rowali cenę pomiędzy 155 153,26 zł 
brutto a 144 370,69 zł brutto. Wyko-

nawca powinien zakończyć prace do 
24 grudnia 2021 r. Nie oznacza to jed-
nak, że w Wigilię zaświecą lampy. Może 
to nastąpić nieco później, albowiem 
Innogy zobowiązało się wykonać przy-
łącze najpóźniej do końca lutego 2022 
r. Trzymajmy kciuki, by wszystko wresz-
cie wypaliło. Na oświetlenie ulicy Kwia-
tów Polnych czekają także mieszkańcy 
innych ulic, Miętowej, Witosa, Zielo-

nej Łąki i Ulotnej. Oni także poczują 
się bezpieczniej. W kolejce, z gotowym 
projektem, czeka Tulipanowy Zaką-
tek, wspomniana Witosa oraz Tęczowa. 
Jednak te dwie ostatnie są drogami 
prywatnymi.

Jarosław Aranowski, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Porządku Publicznego Rady Gminy Raszyn.

Ulica Salomonowska. Fot. J. Aranowski Ulica Kwiatów Polnych. Fot. J. Aranowski Ulica Niezapominajki. Fot. J. Aranowski

Z powodu śmierci 

Pana 
JULIANA GŁOWALI 

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, 

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski oraz Samorząd, 

składają na ręce najbliższych zmarłego 
szczere wyrazy współczucia

Pani Marii Brzezińskiej sołtysowi Podolszyna Nowego 
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

Pani 
APOLONII SIADKOWSKIEJ 

składają

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, 

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski

oraz Samorząd i pracownicy Urzędu gminy Raszyn
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI

Tak pisał o pierwszych dniach niepodle-
głości Jędrzej Moraczewski przywódca 
PPSD i PPS: „Niepodobna oddać tego 
upojenia, tego szału radości, jaki lud-
ność polską w tym momencie ogarnął. 
Po 120 latach prysły kordony. Nie ma 
„ich”. Wolność! Niepodległość! Zjed-
noczenie! Własne państwo! Na zawsze! 
Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko 
będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, 
złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, 
będziemy sami sobą rządzili. (...)” Nic 
dodać. Wielkie nadzieje na dobrą przy-
szłość pokładane w odzyskanej niepod-
ległości pozwoliły Polakom zwyciężyć w 
wojnie z sowietami w roku 1920 i po pół 
wieku trwającej niewoli doprowadzić 
wycofania w 1992 roku armii czerwonej. 
Pamięć zawarta w corocznej celebracji 
Święta Niepodległości utrwala świado-
mość o naszej odrębności i wyjątkowo-
ści, a przechowanie jej przez pokolenia 
gwarantuje zachowanie wolności.
 Projekty patriotyczne, związane 
z obchodami najważniejszych polskich 

świąt, są na stałe wpisane w raszyński 
kalendarz. Organizują je wszystkie pla-
cówki oświatowe, Centrum Kultury wraz 
z  Austerią, Świetlica Środowiskowa 
w Rybiu, parafie i władze samorządowe. 
Szczególnie wiele wydarzeń przynosi ze 
sobą Narodowe Święto Niepodległości. 
Obchodzone jest w dniu 11 listopada, 
ale zarówno przed jak po tej dacie mają 
miejsce liczne wydarzenia opowia-
dające o tym wspaniałym momencie 
historii Polski.
 Pierwszym wydarzeniem w  cyklu 
imprez z okazji Święta Niepodległo-
ści był koncert „Dla Niepodległej”, 
który 6 listopada zorganizowała Świe-
tlica Środowiskowa Świetlik w Rybiu. 
Przed publicznością wystąpił duet Liza 
Wesołowska (wokal) i Krzysztof Stę-
pień (wokal, gitara), którzy przypo-
mnieli znane i bardzo lubiane piosenki 
z tego okresu. Wtórowała im publicz-
ność, ponieważ wszyscy znali utwory, 
na których patriotyzmu uczyły się całe 
pokolenia Polaków. 

 

9 listopada Austeria zaprosiła na wer-
nisaż wystawy Janusza Jarosław-
skiego pt. „Oręż Bohaterów Niepodle-
głej”, podczas którego autor wygłosił 
wykład o wielkich postaciach z okresu 
II Rzeczypospolitej i ich szablach. Autor 
zaprezentował szable Józefa Piłsud-
skiego Edwarda Rydza-Śmigłego, 
Władysława Sikorskiego, Mikołaja 
Bołtucia, Stanisława Sosabowskiego, 
Lucjana Żeligowskiego, Józefa Hallera, 
Witolda Urbanowicza, Stanisława Skal-
skiego, Zygmunta Lempickiego, Wik-
tora Thommee i innych. Tego samego 
dnia w Qlturalnym Kinie CKR można 
było obejrzeć dramat wojenny pt.”1917” 
w reżyserii Sama Mendesa. Produk-
cja nagrodzona 3 Oskarami opowia-
dała o dramatycznych losach żołnierzy 
I wojny światowej. 
 Obchody Święta Niepodległości 
w dniu 11 listopada rozpoczęło spotka-
nie zorganizowane na raszyńskim rynku 
przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn. 
Atrakcją był Józef Piłsudski, który 
w bryczce wjechał na raszyński rynek.
11 listopada Wójt Gminy Raszyn, Radni 
i delegacje organizacji samorządowych 
złożyli kwiaty na Reducie Raszyńskiej, 
a wieczorem w Kościele w Raszynie 
odbył się koncert „Raduje się serce” 

Austeria w barwach biało czerwonych. Fot. arch. Austeria

Samorządowcy przy Raszyńskiej Reducie. Fot. M. Miszułowicz

Koncert DLA NIEPODLEGŁEJ w Świetliku. Fot. M. Kaiper

Składanie wieńców przy raszyńskiej Reducie. Fot. M. Miszułowicz
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI

w  wykonaniu Edyty Ciechomskiej 
(narracja), Jana Kierdylewicza (bas), 
Krzysztofa Tomaszewskiego (trąbka), 
Jana Tarkowskiego (wiolonczela) i Pio-
tra Piskorza – fortepian.
 Kolejnego koncertu mieszkańcy 
wysłuchali w sobotę 13 listopada. „Jesz-
cze Polska nie zginęła – kobiecym gło-
sem o Niepodległości” zaprezentowały 
Dorota Wasilewska – śpiew, fortepian, 
Julita Kożuszek  – śpiew, akordeon, 

instrumenty perkusyjne i Aleksandra 
Nykowska – śpiew, akordeon, gitara.
 Centrum Kultury Raszyn przygoto-
wało jeszcze kilka wydarzeń z tej oka-
zji. 22 listopada odbył się finał VI edycji 
konkursu historycznego „Niepodle-
głość Polski 1918”, przesłuchania kon-
kursu piosenki niepodległościowej, 
które zakończą się Galą w dniu 29 listo-
pada, projekcja dramatu historycz-
nego „Piłsudski” w reżyserii Michała 

Rosa, nagrodzonego w konkursie Złote 
Lwy 2019. Obchody Święta Niepodle-
głości odbyły się tradycyjnie we wszyst-
kich przedszkolach i szkołach. 
 Bardzo bogaty i niezwykle różno-
rodny program obchodów Narodo-
wego Święta Niepodległości jest świa-
dectwem wagi jaką do tego wydarzenia 
przykładają mieszkańcy i władze samo-
rządowe Gminy Raszyn. Jacek Kaiper

Projekt Raszyn zaprosił Marszałka Piłsudskiego. Fot. M. Miszułowicz Koncert RADUJE SIE SERCE. Fot. arch. CKR

Wystawa Oreż Bohaterów Niepodległej. Fot. arch. AusteriiPrzedszkolaki również uczciły Święto Niepodległości. Fot. arch. Przedszkola w Stumilowym Lesie

Bohaterowie odchodzą na wieczną wartę.
10 listopada 2021 roku pożegnaliśmy

Pana KAZIMIERZA STYCZYŃSKIEGO
W czasie Powstania Warszawskiego był on 

żołnierzem Armii Krajowej w Grupie Bojowej 
„Krykar” z III Zgrupowania  „Konrad”. Po dostaniu się 
do niemieckiej niewoli przemieszczany był pomiędzy 

stalagami, aż dotarł do Stalagu VI J Dorsten, 
w którym doczekał wyzwolenia przez aliantów. 

Poznaliśmy Pana Kazimierza jako dobrego sąsiada, 
doskonałego gawędziarza i wielkiego patriotę. 

Cześć Jego pamięci!

Serdeczne wyrazy współczucia dla naszej koleżanki 
Jolanty Banasiak z powodu śmierci Męża 

SŁAWOMIRA BANASIAKA 

składają

koledzy, koleżanki, pracownicy z Urzędu Gminy Raszyn, 
jednostek organizacyjnych 

oraz
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 

i Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski
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SENIORZY

ŚPIEWAM, BO LUBIĘ – WYSTĘPY SENIORÓW
23 października w  Centrum Kultury 
Raszyn odbył się VII Przegląd Muzyczny 
Zespołów Śpiewaczych Seniorów 
„Śpiewam, bo lubię”. Po uroczystym 
otwarciu dokonanym przez Dyrektora 
CKR Pana Mariusza Smolichę, na sce-
nie zaprezentowały się grupy wokalne 
„Kłosowianki”, „Mrokowiacy”, konstan-
cińskie „Majtki Pana Kapitana” oraz 
tubylcze „Seniorki”, „Barwy Jesieni” 
i  „Rybianie”. Zespołom akompanio-
wał Piotr Piskorz. Warunki wymuszone 
przez pandemię ograniczyły ilość 
zaproszonych gości, atmosfera wszakże 

towarzysząca wydarzeniu była wspa-
niała: pełna ciepła, wzajemnej życzli-
wości i spontanicznej radości. Niczym 
rzeka wartkim nurtem popłynęły nuty 
najpiękniejszymi melodiami wyczaro-
wane. Wzruszały, bawiły i rozgrzewały 
serca słuchaczy piosenki w różnora-
kich stylach i aranżacjach. Raszyńską 
scenę opanowały: muza rozrywkowa, 
biesiadna, ludowa, żeglarska, a nawet 
operetkowa – w brawurowych interpre-
tacjach młodych duchem wykonawców. 
Bisom i wspólnym żarliwym śpiewom 
nie było końca.

 

Koncert prowadziła Edyta Ciechomska, 
starając się podtrzymywać radosny kli-
mat Przeglądu.
 Wszystkie zespoły zostały uhono-
rowane statuetkami, dyplomami i oko-
licznościowymi znaczkami, finałem 
zaś wydarzenia było spotkanie przy 
smacznie i suto zastawionych stołach, 
o co zadbał Dyrektor CKR oraz człon-
kowie raszyńskich zespołów wokalnych. 
Do zobaczenia za rok!

Edyta Ciechomska

NOWE POŁĄCZENIE AUTOBUSOWE
To dobra wiadomość nie tylko dla 
mieszkańców Ład, Podolszyna Nowego, 
Dawid Bankowych i Dawid, zyskają też 
mieszkańcy Podolszyna Starego.
 
Kiedy przed dwoma laty przeprowa-
dziłem konsultacje w  sprawie stanu 
komunikacji publicznej w rejonie tych 
miejscowości oraz w Zamieniu, spore 
kontrowersje budził powrót 715 na starą 
trasę i tym samym wydłużenie czasu 
dojazdu do stacji metra mieszkańców 
Ład, Podolszyna Nowego części Dawid 
i części Dawid Bankowych. Obieca-
łem wówczas na spotkaniu w Szkole 
Podstawowej w Ładach, że do tematu 
powrócimy. Dziś miło mi poinformować, 
że po feriach zimowych w godzinach 
szczytu, zostanie przedłużona trasa 
linii 209 do pętli w Podolszynie Nowym 
ulicami: Warszawską i Długą, z jedno-
czesną zmianą numeru na numer z serii 

800. Autobus będzie jeździł z  iden-
tyczną częstotliwością jak dziś 209 
i 809, czyli co 40 minut. Przedłużona 
trasa obowiązywać będzie dokład-
nie w tych samych godzinach, co dla 
linii 809.
 Czas pokazał, że obecny układ 
komunikacyjny sprawdza się. Prze-
dłużenie w godzinach szczytu 209 do 
Podolszyna Nowego uzupełni lukę, 
jaka powstała po powrocie 715 na starą 
trasę. W perspektywie budowy kolej-

nych osiedli, na pewno poprawi komu-
nikację. Chciałbym podziękować soł-
tys Ład, Pani Beacie Boros-Bieńko 
za zaangażowanie się w zbieranie pod-
pisów pod tą inicjatywą i wszystkim 
mieszkańcom, którzy się podpisali pod 
wnioskiem. Kochani, bez was nie byłoby 
to możliwe. Do zobaczenia w nowym 
autobusie!

Jarosław Aranowski, Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska 

i Porządku Publicznego Rady Gminy Raszyn

Przedstawiciele zespołów. Fot. arch. CKR

Pętla 209 przy Baletowej. Fot. J. Aranowski

Przedstawiciele zespołów. Fot. arch. CKR
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

GRAMY Z WOŚP!
Z   p r z y j e m n o ś c i ą  i nfo r m u j e my, 
że Gminna Biblioteka Publiczna dołą-
czyła do raszyńskiego sztabu orga-
nizatorów Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy! Już 15 grudnia 
w bibliotece głównej (ul. Poniatow-
skiego 20 w  Raszynie) zaczynamy 
wielki kiermasz książki używanej. Całko-
wity dochód z tego tytułu trafi oczywi-
ście do puszki WOŚP. Kiermasz potrwa 
do 30 grudnia (lub do wyczerpania się 
książkowych zapasów). W związku z tym 
mamy wielką prośbę  – rozkręcamy 
akcję „Książki z sercem” i potrzebujemy 
Waszej pomocy. Jeśli macie w domach 
książki, których już nie czytacie, przy-
nieście je do nas, a my włączymy je 
do kiermaszu. Dary książkowe na ten 
cel zbieramy do 10 grudnia. Zwróćcie 
uwagę, żeby to były pozycje w bardzo 
dobrym stanie, wydanie nie wcześniej 
niż w 2000 roku :)

WARSZTATY KOMIKSOWE 
W BIBLIOTECE
W listopadzie prowadziliśmy w naszej 
bibliotece warsztaty komiksowe dla 
uczniów klas 3 ze Szkoły Podstawo-
wej w Raszynie. Podczas zajęć dzieci 
dowiedziały się, czym jest komiks i jaka 
jest jego historia, poznały najnow-
sze cykle komiksowe z naszych zbio-
rów, a także samodzielnie wymyśliły 

puentę do przygód Ptysia i Billa. Cykl 
odbył się w ramach projektu „BOOM! 
Na komiksy i gry planszowe w biblio-
tece”, który realizuje Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego 
wspólnie z Wydawnictwem Story House 
Egmont sp. z o.o. Nasze biblioteczne 
zbiory powiększyły się w tym czasie 
o nowe tytuły z tego gatunku (m.in. 
cykl o Garfieldzie, „Marzi”, czy „Smerfy 
i świat emocji”.) Zachęcamy wszystkich 
(i dorosłych i dzieci) do wypożyczania 
naszych komiksów!

Klasa 3e podczas pracy nad komiksem. Fot. M. Kłos

RÓŻOWA SKRZYNECZKA
Od niedawna w  toalecie damskiej 
biblioteki głównej można skorzystać 
z zasobów „Różowej skrzyneczki”. Znaj-
dziecie tam bezpłatne środki higieny 
osobistej na czas menstruacji – pod-
paski i  tampony. Skrzyneczka działa 
zgodnie z zasadą „Weź, jeśli potrzebu-

jesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!” Akcja 
prowadzona jest w całej Polsce, uczest-
niczą w niej instytucje publiczne, takie 
jak szkoły, kina, teatry, biblioteki, szpi-
tale, urzędy i inne. Szczegóły znajdzie-
cie na www.rozowaskrzyneczka.pl.

Różowa skrzyneczka w bibliotece.

OKOŁOŚWIĄTECZNE ZMIANY
GODZIN OTWARCIA BIBLIOTEKI

24 grudnia – nieczynna 
(odbiór za sobotę 25 grudnia)

31 grudnia – biblioteka gł. 
czynna 9.00-14,00; 

filia nieczynna

7 stycznia – nieczynna 
(odbiór za sobotę 1 stycznia)
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TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO RYBIE 2021 O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
W sobotę 23 października w Świetlicy 
Środowiskowej Świetlik w odbył się tra-
dycyjny, ale pierwszy od półtora roku, 
Turniej Tenisa Stołowego o  Puchar 
Wójta Gminy Raszyn. Z uwagi na to, że 
w tym samym dniu ARKA – Raszyńskie 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, 
miało swoje spotkanie – nie poprowa-
dziła Turnieju Piłkarzyków, ale włączyła 
się w naszą imprezę fundując uczestni-
kom słodycze i napoje. Bardzo im za to 
dziękuję. Z pucharami w rękach zakoń-
czyli Turniej następujący zawodnicy:
Dzieci:
I miejsce: Piotr KUCZORA
II miejsce: Franek JAGIEŁŁO
III miejsce: Bartosz SIEDLECKI
Młodzież:
I miejsce: Szymon BAZGA
II miejsce: Mateusz DZIEDZIC
III miejsce: Kacper ŚWIDERSKI
Dorośli:
I miejsce: Krystian KOWALCZYK
II miejsce: Paweł ŚWIDERSKI
III miejsce Kamil KAMIŃSKI

Bardzo dziękuje p. Darkowi Muraw-
skiemu za przeprowadzenie Turnieju, 
a Wójtowi Andrzejowi Zarębie za uho-
norowanie młodych zawodników. 
To była bardzo udana impreza. 

Małgorzata Kaiper

ZADUSZKI W ŚWIETLIKU
W sobotę 30 października odbył się 
w Świetliku koncert „Dla tych, którzy 
odeszli” poświęcony pamięci znako-
mitych, popularnych muzyków, któ-
rzy zakończyli swą ziemską karierę. 
Piosenki Czesława Niemena, Marka 

Grechuty, Krzysztofa Krawczyka, 
Bogusława Meca, Andrzeja Zauchy, 
Zbigniewa Wodeckiego, Wojciecha 
Młynarskiego i innych artystów przy-
bliżyli nam członkowie zespołu Acoustic 
Wasaw Band. Gorące brawa, wspólne 

śpiewanie pokazały, że publiczność 
pamięta i ceni stare piosenki szczegól-
nie w dobrym współczesnym wykona-
niu. 

Małgorzata Kaiper

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Wiele osób słuchało koncertu. Fot. M. Kaiper

Zwycięzcy kategorii Dzieci i Młodzież. Fot. Paweł Świderski

Zwycięzcy kategorii Open. Fot. Paweł Świderski

Acoustic Warsaw Band. Fot. M. Kaiper
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ZABAWA ANDRZEJKOWA
W piątek 26 listopada nasze Świetliki miały zabawę 
Andrzejkową, czyli półtorej godziny świetnej zabawy. 
Było malowanie buziek, zabawy z chustą, pokazy 
break dance, balony zwierzaczkowe, jednym sło-
wem szaleństwo. Imprezę poprowadziło Klaunin-
kowo, firma, która już kilka razy zabawiała dzieciaki 
w Świetliku. Fundatorem zabawy była firma Creatus, 
która od kilku lat sponsoruje nasze imprezy zbiera-
jąc na nie pieniądze od firm z naszej, ale też innych 
gmin. Bardzo dziękujemy przedsiębiorcom za umoż-
liwienie naszym dzieciakom fajnej zabawy. To dobrze 
wydane pieniądze. A jak się dzieci bawiły – zobaczcie 
Państwo sami. 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

ŚWIETLIKI -  to zdrowe dzieciaki
Zdrowie to dobre jedzenie i ruch. Nasze dzieci – Świetliki – mają 
i  jedno i drugie. Po pierwsze codziennie robią spacer ze szkoły 
w Raszynie na Spokojną do Świetlicy. Te 20 minut ruchu, niezależnie 
od pogody, na pewno przekłada się na ich lepszą kondycję fizyczną. 
Szczególnie, że nie obciążają ich plecaki, bo te przywozi do Świetlicy 
nasza Pani Ania. Po spacerze czeka na nie smaczny posiłek – jogurty, 
serki, mleko, płatki, bułeczki i oczywiście owoce. Tak doinwestowani 
z większą chęcią siadają do lekcji.
 W środy i piątki mają korektywę, którą prowadzi p. Robert Gański – 
wysokiej klasy specjalista. Zajęcia finansowane są z funduszu sołec-
kiego Rybia II. Bardzo za nie dziękujemy, bo ruch to zdrowie. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

ŚWIETLIKI – RATOWNIKI
W listopadzie dzieci, które korzystają ze 
Świetlicy jako placówki wsparcia dzien-
nego, zdobywały szlify ratowników, 
czyli uczyły się jak udzielać pierwszej 
pomocy. Organizatorem i prowadzą-
cym zajęcia była p. Monika Kruszew-
ska, która na co dzień zajmuje się u nas 
księgowością, jest mamą Magdy i Karo-
linki, a prywatnie jest strażakiem w żeń-
skiej drużynie OSP Raszyn i  ratow-
nikiem medycznym. Jej propozycję, 
że przeprowadzi dla naszych Świetli-
ków kurs udzielania pierwszej pomocy 
medycznej, zarówno wychowawczynie: 
p. Justyna i p. Magda, jak i ja, przyję-
łyśmy z radością. Wiedza i praktyka, 
bo taki charakter miały zajęcia, z pew-
nością pomoże dzieciom we właściwym 
reagowaniu na ewentualne zagrożenia. 

Dzięki nabytym umiejętnościom mogą 
również czuć się pewnej i być odważ-
niejsze jeśliby spotkały się z sytuacją 
zagrożenia wobec siebie i innych. 
 Po pięciu zajęciach, podczas których 
nasi mali ratownicy uczyli się podstaw 
udzielania pierwszej pomocy medycz-
nej nastąpiło uroczyste zakończenie 
uwieńczone wręczeniem dyplomów. 
Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał 
od p. Moniki, mini model samochodu. 
 W  imieniu dzieci, wychowawczyń 
i swoim bardzo dziękuję p. Monice Kru-
szewskiej za to, że zechciała szkolić 
nasze świetlicowe dzieciaki, że poświę-
ciła im swój prywatny czas i podzieliła 
się niezwykłymi umiejętnościami. 

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej Świetlik w Rybiu 

W takim stroju można być ratownikiem. Fot. M. Brzozowska

Zabawy z chustą. Fot. M. Brzozowska
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WYMIEŃ PIEC – SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA!
Program Ograniczania Niskiej Emisji – dotacja na wymianę źródeł ciepła opartych na paliwie stałym

Gmina Raszyn informuje o możliwości 
składania od 1 grudnia 2021 r. wniosków 
o przyznanie dotacji do trwałej zmiany 
sposobu ogrzewania lokali i budynków 
mieszkalnych obejmującą wymianę 
istniejących nieekologicznych źródeł 
ciepła opartych na paliwie stałym na 
ekologiczne. Poprzez trwałą zmianę 
istniejącego źródła ciepła rozumie się 
usunięcie z nieruchomości pieca/ kotła 
na paliwo stałe.
 Dotację mogą otrzymać osoby 
fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe 
będące właścicielami budynków, lokali 
mieszkalnych lub użytkowych poło-
żonych na terenie Gminy Raszyn lub 
posiadające inny tytuł prawny do wła-
dania nimi. Dotacja dla danego pod-
miotu na daną nieruchomość może 
być udzielona tylko raz. O przyjęciu do 
rozpatrzenia decyduje kolejność złoże-
nia wniosku w  Kancelarii Urzędu Gminy 
Raszyn. W przypadku wyczerpania 
środków finansowych, przeznaczonych 
na ten cel w budżecie Gminy, proce-
dura naboru nowych wniosków zosta-
nie wstrzymana. Warunkiem koniecz-
nym do skorzystania z dotacji celowej 
jest posiadanie czynnego ogrzewania 
węglowego.
 Dofinansowaniu nie podlegają 
zadania już wykonane ani związane 
z wymianą innych źródeł ciepła niż 
opalane węglem. Dotacją objęte są 
wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe 
i zamontowane po raz pierwszy, speł-
niające normy i dopuszczone do użyt-

kowania na terenie Polski.

PROCEDURA 
UDZIELANIA DOTACJI: 
Od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r. należy 
złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy 
Raszyn wniosek o udzielenie dotacji 
wraz z załącznikami. 
 •  Wnioski zostaną zweryfikowane 

przez Komisję powołaną zarzą-
dzeniem Wójta Gminy Raszyn, a 
następne podpisana umowa z wnio-
skodawcą. 

 •  Do 30.10.2022   r. wnioskodawca 
powinien zrealizować przedsięwzię-
cie i złożyć wniosek o rozliczenie 
dotacji wraz z załącznikami w Kan-
celarii Urzędu Gminy Raszyn. 

 •  Po weryfikacji wniosku o rozliczenie 
nastąpi wypłata środków na rachu-
nek bankowy wnioskodawcy. 

 
KWOTA DOTACJI
W ramach gminnego projektu miesz-
kańcy mogą uzyskać dotację nieprze-
kraczającą 50% kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji jednak nie więcej niż:

–  dla kotłów na gaz, spełniających 
wymagania ekoprojektu zgod-
nie z Dyrektywą 2009/125/EC – 
4 000,00 zł brutto; 

–  dla kotłów na paliwa stałe, speł-
niających wymagania ekoprojektu 
zgodnie z Dyrektywą 2009/125/ 
EC –3 000,00 zł brutto; 

–   dla lokalu w budynku wielorodzin-
nym – 2 000,00 zł brutto. 

ZAKRES PRAC 
OBJĘTYCH DOTACJĄ 
Dotacja może być udzielona wyłącznie 
na dofinansowanie prac, które zostaną 
przeprowadzone w  roku jej udzielania, 
obejmujących: 
1)   demontaż starego źródła ogrzewania;
2)  zakup i   montaż nowego źródła 

ogrzewania; 
3) podłączenie do sieci gazowej; 
4) podłączenie do sieci elektrycznej; 
5)  rozprowadzenie pionów w  budyn-

kach wielorodzinnych; 
6)  prace budowlanych mające na celu 

przystosowanie pomieszczeń na cele 
grzewcze. 

 
UWAGA: Przy wypełnianiu wniosku 
należy zwrócić uwagę, aby we wnio-
skach złożyć podpisy we wszystkich 
niezbędnych miejscach – pod wnio-
skiem, oświadczeniami i  informacją ws. 
danych osobowych. Dokumenty załą-
czone do wniosku o udzielenie dotacji 
Wnioskodawca winien przedstawić jako 
kserokopie poświadczone za zgodność 
z oryginałem lub załączyć oryginały, 
które zostaną zwrócone po zakończe-
niu procedury weryfikacji wniosku.
 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w  Referacie Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Raszyn: 
Tomasz Kowalczyk - tel. 22 701-79-16

EKOLOGIA
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EKOLOGIA

NOWA FIRMA BĘDZIE ODBIERAĆ ODPADY KOMUNALNE Z PAŃSTWA DOMÓW
Z końcem 2021 roku, w związku z zakoń-
czeniem umowy z dotychczasowym 
odbiorcą odpadów z naszych domów 
ogłoszony został przetarg na następu-
jące zadania:
1.  „Odbiór i zagospodarowanie odpa-

dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy położonych w Gminie 
Raszyn”

2.  „Udostępnienie, obsługa, odbiór 
i  zagospodarowanie segregowa-
nych odpadów komunalnych dostar-
czanych przez mieszkańców gminy 
Raszyn do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych”

Do przetargu, który został rozstrzy-
gnięty na początku października br. 
przystąpiły cztery firmy.
 Najkorzystniejszą ofertę dla pierw-
szego zadania złożyła firma PreZero 
Warszawa sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 
02-981 Warszawa, deklarując wykona-
nie zadania za kwotę 8 946 374,10 zł 
brutto

to wiodąca w  Europie firma zajmu-
jąca się gospodarką odpadami i usłu-
gami w zakresie ochrony środowiska. 
Jest spółką-córką firmy GreenCycle 
i tym samym częścią niemieckiej Grupy 
Schwarz. Na stronie internetowej firmy 
czytamy, że jest międzynarodową kor-

poracją, której zadaniem jest komplek-
sowa gospodarka odpadami, od pod-
stawienia odpowiednich pojemników, 
zapewnienia logistyki, usunięcia odpa-
dów w  miejscu ich powstawania 
aż po udokumentowanie całego pro-
cesu. Za  cel najważniejszy stawiają 
sobie satysfakcję klientów oraz profe-
sjonalne działanie w każdym projekcie, 
w  którym biorą udział i   dbałość 
o ochronę środowiska.
 Zgodnie z  zawartą umową firma 
zobowiązała się dostarczyć w grudniu 
do naszych domów pojemniki i worki 
na odpady. 
 Równocześnie poprzedni wykonawca 
MZO Pruszków, po zakończeniu wyko-
nywania tegorocznej umowy, zabie-
rze swoje pojemniki. Staramy się, żeby 
wymiana pojemników odbyła się jak 
najsprawniej, ale to trudna logistycz-
nie operacja. Z tego względu bardzo 
Państwa prosimy o zrozumienie i uła-
twienie obydwu przedsiębiorstwom 
ich pracy podczas wymiany pojemni-
ków i dostarczania worków na odpady 
segregowane.

PUNKT REKLAMACYJNO-INFOR-
MACYJNY NOWEGO ODBIORCY
W razie problemów możecie Państwo 
kontaktować się z punktem reklama-
cyjno-informacyjny, czynnym w godz. 
6:00-18:00 w dni robocze, pod nume-
rem telefonu 22 49 24 3113, numerem 
faksu: 22 49 24 301 i adresem e-mail: 
raszyn@prezero.com .  Informa-
cji i pomocy w rozwiązywaniu proble-
mów udzielać będzie również Referat 
Gospodarowania Odpadami Komunal-

nymi Urzędu Gminy Raszyn pod telefo-
nem 22 701 79 14.

HARMONOGRAM 
ODBIORU ODPADÓW 
Harmonogram odbioru odpadów znaj-
duje się w trakcie opracowywania przez 
nowego wykonawcę. Zgodnie z zapi-
sami umowy powinien zostać dostar-
czony Państwu w formie drukowanej 
na posesje, a także zamieszczony na 
stronie internetowej gminy oraz stro-
nie internetowej wykonawcy do końca 
bieżącego roku.
 
ODBIÓR ODPADÓW ZIELONYCH 
I BIODEGRADOWALNYCH
W przyszłym roku pewnym modyfika-
cjom ulegnie częstotliwość odbioru 
odpadów zielonych i biodegradowal-
nych – w okresie od maja do września 
zostanie w  zabudowie jednorodzin-
nej utrzymany dotychczasowy, tygo-
dniowy cykl, zaś w pozostałych miesią-
cach odbiór będzie odbywał się co dwa 
tygodnie.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Najkorzystniejszą ofertę w  drugim 
zadaniu złożyło MZO Pruszków, które 
punkt PSZOK prowadzi w  Pruszko-
wie przy ul. Bryły 6. Tak jak w  2021 
roku będzie mogli Państwo oddawać 
tam segregowane odpady komunalne, 
które nie zostaną odebrane podczas 
zwykłych odbiorów. Informacje o dzia-
łalności PSZOK można uzyskać pod 
nr telefonu (w  MZO): 510 203 640 
lub adresem e-mail: punkt@mzo.pl. 
Dla gminy Raszyn jest otwarty: 
poniedziałek, wtorek: 10.00-14.00, 
środa: 16.00-22.00, 
sobota: 15.00-19.00

Opłaty, które co miesiąc wpłacacie 
Państwo do urzędu gminy Raszyn 
pozostają bez zmian. 

Dominika Góralczyk, Szymon Salach – 
Referat Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi
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W RASZYNIE GRAJĄ WSZYSCY
Byliśmy pierwsi! Na stronie WOŚP napisali: „W ciągu czterech godzin od 
startu procesu rejestracji chęć działania przy jubileuszowym Finale zgłosiło 
ponad 120 Sztabów,(…. Pierwszy ze zgłoszonych sztabów to Raszyn, który 
„debiutuje” zresztą w ramach Finału WOŚP.” To dla nas wielkie zobowiąza-
nie. I pracujemy pełną parą.

Wolontariusze – opiekuje się Wami 
Anna Lange. Opiekunowie w  szko-
łach to Marta Asman Milczarek w SP 
w  Raszynie, a  Ewa Gralczyk w  SP 
w  Sękocinie. Obecnie mamy prawo 
do 40 puszek, ale poprosiliśmy o wię-
cej. Za udział przy organizacji imprez 
i oczywiście finału każdy wolontariusz 
otrzyma podziękowanie i poświadcze-
nie, że pracował dla WOŚP. 
 Od 15 grudnia startują zbiórki 
do puszek stacjonarnych, które sta-
wiamy w różnych miejscach gminy. 
Organizujemy też imprezy:

 •  Kiermasz książek  – to impreza 
organizowana od 15 do 30 grud-
nia przez Bibliotekę w  Raszynie. 
Dochód z sprzedaży książek, w tym 
przekazanych na ten cel Bibliotece 
przez mieszkańców do 10 grudnia, 
trafi do puszki WOŚP. Książki muszą 
w dobrym stanie, wydane po 2000 
roku. Jak pisze na swoim profilu FB 
Biblioteka „Liczymy na Wasze serca. 
Dobro wraca”.

 •  Świąteczne Warsztaty w Świe-
tliku odbędą się 18 grudnia w Świe-
tlicy Środowiskowa w Rybiu. Będą to:
 ▪  Warsztaty z decupage popro-

wadzone przez Panie z  biblio-
teki, podczas których będziemy 
przeobrażać zwykłe słoiczki 
w piękne lampiony lub opakowa-
nia do kremu naturalnego,

 ▪  Warsztaty kosmetyczne, czyli 
sami robimy naturalne kremy – 
poprowadzi Dominika Szeląg.

 ▪  Warsztaty stroików i  ozdób 
świątec znych  poprowadzą 
Joanna Rokicka i  Ewa Janiec. 
Stroiki można robić, ale też kupić 
na kiermaszu towarzyszącym 
imprezie. 

 ▪  wymianka ciuchowa – ze spe-
cjalną sekcją strojów karnawa-
łowych dla dorosłych i najmłod-
szych, bo karnawał za pasem. 
Wymieniamy się za darmo, a pie-
niądze wrzucamy do puszki.

 ▪  bazarek płyt winylowych  – 
nie lada gratka dla koneserów.

 • „Z  Bogdanem do Krakowa” 
To spacer, który zaczynamy w Centrum 
Sportu Raszyn, gdzie będzie stała sta-
cjonarna puszka WOŚP. Podjęta akcja 

jest spełnieniem marzenia zmarłego 
niedawno mieszkańca naszej gminy, 
żeby, mimo ciężkiej choroby serca, 
dojść piechotą do Krakowa. Zrobimy to 
za niego. Mamy nadzieję, że jeśli zbie-
rze się wystarczająco dużo osób, to 
suma naszych kroków podczas spaceru, 
złoży się na 282 km od nas do stolicy 
Małopolski.
Przedsiębiorcy  – zachęcamy ser-
decznie raszyńskich przedsiębiorców 
do udziału w Orkiestrze – naszym part-
nerom zapewnimy miejsce na plaka-
tach naszych imprez, opowiemy o Was 
na naszym profilu na FB i Instagramie, 
przekażemy Wam gorące podzięko-
wania od Fundacji WOŚP. Jesteśmy 
otwarci na Wasze propozycje i pomy-
sły. Można świetnie połączyć pomoc 
dzieciom z promocją swojej firmy wśród 
sąsiadów. Piszcie na wospraszyn2022@
gmail.com 
Aleksandra Kaiper-Miszułowicz – Raszyński 

Sztab 30. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, Spokojna 23 

18 grudnia 2021 
(sobota) od godz. 11.00 – 14.00

GRAMY 
Z WOŚP

zapraszamy na 

Świąteczne
Warsztaty 

w Świetliku
z których cały dochód trafi do puszki WOŚP

• WARSZTATY Z DECUPAGE – Panie z Gminnej 
Biblioteki w Raszynie pokażą jak można 
przeobrazić zwykłe słoiczki w piękne lampio-
ny lub opakowanie do kremu naturalnego.

• WARSZTATY KOSMETYCZNE – Dominka Szeląg 
będzie uczyć jak można zrobić naturalne 
kremy. 

• WARSZTATY STROIKÓW I OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH, 
które poprowadzą Joanna Rokicka i Ewa 
Janiec. Stroiki można robić samodzielnie, 
ale też kupić na kiermaszu towarzyszącym 
imprezie.  

• Wymianka ciuchowa – ze specjalną sekcją 
strojów karnawałowych dla dorosłych i naj-
młodszych, bo karnawał za pasem.

• Bazarek płyt winylowych – nie lada gratka 
dla koneserów.

#6251

PUSZKA STACJONARNA 
STOI W ŚWIETLIKU OD 

15 GRUDNIA


