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KURIER RASZYŃSKI
11 239 804 ZŁ

DROGI I ODWODNIENIA

11 625 000 ZŁ

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

14 287 113 ZŁ

BUDOWA ULICY
MIKLASZEWSKIEGO.
INWESTYCJA OCZEKUJE
NA ROZPATRZENIE WNIOSKU
NA DOFINANSOWANIE
PRZEZ PREMIERA

2 010 713 ZŁ
INNE

INWESTYCJE
W GMINIE RASZYN
W 2022 ROKU

4 000 000 ZŁ
BUDOWA ŻŁOBKA

10 982 073 ZŁ

REWITALIZACJA AUSTERII, ETAP II

4 722 000 ZŁ
8 500 000 ZŁ

BUDOWA DOMU KOMUNALNEGO
INWESTYCJA OCZEKUJE
NA ROZPATRZENIE WNIOSKU PRZEZ
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

PYTANIA DO WÓJTA

•
•
•
•
•
•
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

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.

Panie wójcie dlaczego w naszej gminie rozpoczyna się przebudowę ulic tuż przed sezonem zimowym? Pytam w kontekście przebudowy ulicy Cichej?
Szanowna Pani, proces inwestycyjny budowy lub przebudowy ulic wraz z infrastrukturą podziemną jest bardzo długi
i wręcz niemożliwe jest zrealizowanie go w jednym sezonie
inwestycyjnym. Projektowanie i budowa to nawet kilkuletni
okres. W momencie wygospodarowania odpowiednich środków budżetowych trzeba go zrealizować w sposób ciągły.
W naszym klimacie często mamy dużą liczbę opadów nawet
w lecie. W przypadku przebudowy związanej z głębokimi
wykopami, jak jest w przypadku ulicy Cichej, sezon zimowy
z uwagi na obniżenie się w nim poziomu wód gruntowych
nie jest sezonem niewłaściwym. Prace w wykopach mogą się
toczyć i w czasie umiarkowanego mrozu. Jednak firma z ulicy
Cichej weszła na plac budowy we wrześniu, a następnie przez
miesiąc niewiele się działo. Po czym, gdy odkryto kanał deszczowy okazało się, że jest on w wielu miejscach uszkodzony
i musi być w całości wymieniony. Dlatego budowa, która
miała się zakończyć 30 grudnia 2021 roku trwa do dziś i zostanie zakończona do 30 maja.
Panie Wójcie, co się dzieje na ulicy Cichej? Pytam bo tylu
krytycznych uwag nie było nawet przy przebudowie ulicy
Wierzbowej?
Szanowna Pani, swoją odpowiedź zacznę od uwagi, że generalna przebudowa ulicy jest znacznie bardziej skomplikowana
niż budowa nowej ulicy. Dzieje się to z dwóch przyczyn. Pierwszą jest taka, że zwykle przebudowuje się ulicę zamieszkałą,
co wymaga uwzględniania interesów mieszkańców w trakcie
całego czasu jej prowadzenia. Druga równie poważna o charakterze historycznym wiąże się z niedokładnym wrysowaniem
w mapy instalacji doprowadzających media, co przed laty
zdarzało się nagminnie i z czym mamy do czynienia w przypadku ulicy Cichej, ale podobnie było np. przy ulicy Piaskowej, Złotych Łanów itd. można wymieniać długo. Uszkodzenia źle zaznaczonych rurociągów lub kabli przez wykonawcę,
ale nie z jego winy są częstą przyczyną przedłużających się
inwestycji i nierzadko wzrostu ich kosztów. W przypadku ulicy
Cichej mieliśmy do czynienia ze zniszczeniem kanału deszczowego przez mieszkańców przyłączających swoje domy
do różnych mediów metodą bezwykopową za pomocą tzw.
kreta. Jeśli do tego dochodzą błędy firmy wykonującej przebudowę typu zablokowanie ulicy z dwóch stron na raz, lub
otoczenia gospodarczego – brak elementów budowlanych
na rynku, to mamy obraz tego, co się dzieje na ulicy Cichej.
Na domiar złego należy dodać, że ta akurat ulica jest dość
wąska, co uniemożliwia zachowanie jej drożności. Podobna
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sytuacja jest w przypadku ulicy Prostej wykonywanej przez
tę samą firmę. Szanowna Pani, wiem jak bardzo taka przebudowa utrudnia życie mieszkańcom. Urząd Gminy interweniuje
praktycznie codziennie u wykonawcy w różnych sprawach
związanych z mieszkańcami i komunikacją na tej ulicy i ulicy
Prostej. W przypadku Cichej postanowiliśmy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Raszyn panem Dariuszem Marcinkowskim i Kierownikiem Świetlika panią Małgorzatą Kaiper zrobić
dodatkowe przejście przez działkę przy ulicy Cichej i teren
Świetlicy Środowiskowej do ulicy Spokojnej, które skróci trasę
przez rozkopaną ulicę szczególnie dla mieszkańców nie korzystających z samochodów.
Panie Wójcie dlaczego do budowy ulic wybiera się niesprawdzone firmy, skoro znamy dobre przedsiębiorstwa budowlane sprawdzone u nas przy okazji budowy innych ulic?
Szanowny Panie, dobór firm wykonujących przebudowy ulic
odbywa się poprzez otwarte przetargi. Koszt kalkulacyjny
budowy ulicy to kilka milionów złotych. Jako ciekawostkę
podam, że koszt budowy ulicy Miklaszewskiego wyceniony
został na ok 14 milionów, a obecnie będzie jeszcze wyższy.
Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych do przetargu zostaje dopuszczona każda firma, która przedstawi
zaświadczenia o posiadanym doświadczeniu przy wykonywaniu takich prac. Zaświadczenia takie wydają inwestorzy,
dla których usługodawca wykonał inwestycję w określonym
czasie i określonej wartości. Przetarg odbywa się z pośród
takich firm. Oczywiście ważną rolę odgrywa zaproponowana
cena usługi. Postępując zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych nie ma miejsca na żadną dowolność.
Obecnie w związku z gwałtownym podrożeniem materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz kosztów robocizny
musimy się liczyć z trudnościami z pozyskaniem wykonawców,
czyli: z przetargami, do których nie zgłosiła się żadna firma,
lub, gdy zwycięzca wycofuje się nie podpisując kontraktu.
Z taką sytuacją mamy już teraz do czynienia. Niezależnie od
wycen zawartych w złożonych ofertach komisja konkursowa
musi porównać je z wyliczoną przez siebie ceną wynikającą
z kosztów rynkowych materiałów i pracy. Dopiero jeśli zaproponowana cena mieści się w granicach kalkulacji gminy, to
oferta firmy jest brana pod uwagę.
Szanowni Państwo, odnowione ulice będą posiadały
walory użytkowe i estetyczne, apeluję o cierpliwość
i wyrozumiałość. Ulica Cicha, którą teraz przebudowujemy, po zakończeniu prac będzie Wam dobrze służyła
przez dziesiątki lat.

BUDŻET

Budżet Gminy Raszyn w 2022 roku
Podczas LI/441/2021, która odbyła się 22 grudnia 2021 roku Sesji Rada Gminy
Raszyn uchwaliła budżet na 2022 rok. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ostatecznie do realizacji w 2022 roku przyjęty został dokument zawierający następujące dane:
DOCHODY BUDŻETU
W budżecie na 2022 rok zaplanowano
dochody wysokości 172 410 849 zł,
z czego dochody bieżące wynoszą 147 215 711 zł, a majątkowe
25 195 138 zł.
Dochody bieżące
Podstawowym źródłem dochodów
bieżących są podatki planowane
na 87 236 069 złotych. Kolejne źródła dochodów to subwencja oświatowa w wysokości 22 660 262 zł,
dotacja na pomoc społeczną w wysokości 439 277 zł i rodzinę w kwocie
16 784 020 zł. Dochody z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są na 8 333 100 zł,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 384 006 zł, a kultury fizycznej – 2 640 000 zł.
Dochody majątkowe
Wyjątkowo wysokie dochody majątkowe, planowane w 2022 roku na kwotę
25 195 138 zł wynikają z dotacji i programów zewnętrznych, w tym 10 740 562 zł
na dofinansowanie budowy dróg gminnych. Dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji planowane jest
na 2 775 351 zł, ochronę powietrza i klimatu – 1 474 892 zł, a kulturę i ochronę
dziedzictwa narodowego – 9 158 418 zł.
Gmina oczekuje na środki w ramach
złożonych wniosków na dofinansowanie
budowy ulicy Miklaszewskiego z Rządowego Programu Modernizacji Dróg oraz
na budowę Domu Socjalno-komunalnego z Banku Gospodarstwa Krajowego.
WYDATKI BUDŻETU
W budżecie Gminy Raszyn na 2022
rok zaplanowano wydatki w wysokości 187 640 329 zł, z czego bieżące
w kwocie 140 935 143 zł, a majątkowe – 46 705 186 zł (planowanie
zwiększenia, po rozstrzygnięciu wniosków na budowę ul. Miklaszewskiego
i Domu Komunalnego).
Wydatki bieżące
Na wydatki bieżące w 2022 roku, których zadaniem jest realizacja podsta-

wowych, powtarzających się w każdym
kolejnym roku, zadań własnych gminy,
przeznaczono 75,12 % dochodów.
Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
W bieżącym roku na wydatki majątkowe
przeznaczono kwotę 46 705 186 zł.
Najważniejsze inwestycje to:
11 625 000 zł – Budowa wodociągów i kanalizacji –w tym wodociągi – 2 600 000 zł, a kanalizacja –
9 025 000 zł.
10 982 073 zł – będzie kosztować rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie.
7 856 906 zł stanowi dofinansowanie
inwestycji z Funduszy EOG
10 889 000 zł – budowa dróg gminnych za kwotę, w tym budowa i przebudowa ul. Wąskiej, Dolnej, Rozwojowej,
Dworkowej oraz ciągu pieszo-jezdnego
w Al. Krakowskiej. Inwestycją drogową
jest też budowa bezpiecznego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy
Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej
14 000 000 zł - planowane dołączenie
do zadań budowy ulicy Miklaszewskiego
w momencie otrzymania środków z Rządowego Programu Budowy Dróg.
4 722 000 zł – Ochotnicze straże
pożarne – z czego 4 500 000 zł będzie
kosztowało zakończenie budowy i wyposażenie strażnicy OSP w Dawidach
4 000 000 zł to planowany koszt
budowy żłobka w Raszynie przy
ul. Godebskiego.
940 713 zł – będzie wydatkowane na
ograniczenie niskiej emisji poprzez
wymianę indywidualnych źródeł ciepła
na nisko emisyjne
804 000 zł – przeznaczono w budżecie na projekty i budowę odwodnienia,
w tym ulicy Zakole na Rybiu,
437 100 zł – Budowa Skweru Rotmistrza Pileckiego w Raszynie
Wśród wydatków inwestycyjnych na
2022 rok znalazły się również: remont
boiska Wronik (390 000 zł), projekt
rozbudowy i przebudowy urzędu gminy
(350 000 zł), oświetlenie dróg gminnych (350 000 zł) projekt Świetlicy
w Nowych Grocholicach (145 000 zł),

Budowa Domu Komunalnego w przypadku pozyskania środków z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
PROGRAMY I PROJEKTY
DOFINANSOWANE Z FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI, EOG I ŚRODKÓW
RZĄDOWYCH
Od wielu lat Gmina Raszyn skutecznie
występuje o dofinansowania inwestycji z programów unijnych i krajowych.
Oparcie się jedynie na własnych dochodach znacząco ograniczyłoby ich zakres.
W 2022 roku jest to kwota 9 292 262 zł
to dofinansowanie II etapu rewitalizacji
Austerii,
2 000 000 zł – budowy kanalizacji
w Sękocinie Lesie.
466 800 zł otrzymamy na wymianę
pieców węglowych na ogrzewanie
niskoemisyjne, a
145 869 na budowę Skweru im. Rotmistrza Pileckiego.
132 928 – przeznaczone jest na projekt
„Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”. Ponadto z Funduszy Rządowych
1 073 378 zł - na budowę wodociągów
9 000 000 zł - budowa dróg w ramach
inwestycji lokalnych Polski Ład
100 000 zł - zakup serwera
600 000 zł - budowa strażnicy Dawidy
2 924 000 zł - budowa Żłobka
FUNDUSZE SOŁECKIE
W 2022 roku na realizację zadań ustalonych przez mieszkańców w ramach
funduszy sołeckich przeznaczono
1 162 212,98 zł. Z tej kwoty 76,8%
( 892 6 0 4,07 z ł ) p r ze z n a c zo n o
na wydatki bieżące, a 269 608,91 zł
( 2 3, 2 % ) n a w yd at k i m a j ąt kowe.
120 000 zł sołectwa przeznaczyły
na dofinansowanie jednostek OSP.
60 980 zł przeznaczyli mieszkańcy
Nowych Grocholic na projekt świetlicy
środowiskowej, a 50 000 zł sołectwo
Janki na modernizację placu zabaw przy
ul. Falenckiej.
Deficy t budżetu w w ys okoś ci
15 229 480 zł zostanie sfinansowany
środkami nie wykorzystanymi w latach
2020-2021 w wysokości 9 054 702 zł
oraz wolnymi środkami w kwocie
6 174 778 zł.
Małgorzata Kaiper
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KOMUNIKACJA

AUTOBUSY R2, 61 i 62 – czyli nowa komunikacja w Gminie Raszyn
W 2022 roku czekają nas liczne zmiany w komunikacji autobusowej na terenie gminy. Przedstawiamy je Państwu w kolejnych fragmentach artykułu,
wzbogacając o mapki i wykazy przystanków.

zostały rozkłady jazdy, taryfa biletowa,
regulamin przewozów i mapa połączeń, a także także materiały prasowe.

LINIA 61 I LINIA 62 – zastąpią dotychczasową linię R1, która zostanie wycofana.
Linia 61 będzie jeździć na trasie:
Rybie – Raszyn – Michałowice –
Reguły – Michałowice – Pruszków,
od poniedziałku do piątku oprócz świąt.
Będzie 11 kursów dziennie
Linia 62 będzie jeździć na trasie:
Rybie – Raszyn – Janki – Sokołów –
Komorów – Pruszków – Piastów,
od poniedziałku do soboty oprócz świąt
oraz w niedziele handlowe. Będzie 19
kursów dziennie oraz 13 kursów w niedziele handlowe i święta.

Trasa linii: Rybie – Raszyn – Nowe
Grocholice – Puchały – Wypędy –
Janki – Sękocin Nowy – Falenty
Duże – Falenty – Falenty Nowe –
Podolszyn Nowy (w obu kierunkach).

Przedmiotowe linie zostaną uruchomione przez Związek Powiatowo –
Gminny Grodziskie Przewozy Autobusowe, do którego przystąpił Powiat
Pruszkowski. Powyższa forma organizatora publicznego transportu zbiorowego umożliwi wystąpienie o dopłatę
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej. W/w linie zapewnią miesz-
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kańcom Gminy Raszyn połączenia
komunikacyjne z Miastem Pruszków
oraz Starostwem Powiatowym w Pruszkowie w tym do instytucji t.j. szpitala
kolejowego, powiatowego, zakładów
pracy, szkół i urzędów.
CENY BILETÓW
Jednorazowe normalne – w zależności od strefy od 1 do 4 zł
Miesięcznych – od 25 do 100 zł
w zależności od strefy obowiązywania.
Bilet miesięczny normalny ważny na
terenie całego Związku (we wszystkich
liniach) kosztuje 100 zł
Obowiązują wszystkie ulgi ustawowe oraz dodatkowo wprowadzone
przez Związek tzw. ulgi samorządowe.
Informacje dla Mieszkańców na temat
powiatowo-gminnych linii autobusowych od 1 stycznia 2022 r. dostępne
są na stronie internetowej www.gpa.
grodzisk.pl oraz na profilu na Facebooku www.facebook.com/gpa.grodzisk. Na tych stronach opublikowane

Przewozy będą realizowane zgodnie
z następującymi założeniami: 14 kursów dziennie – 5 dni w tygodniu w dni
powszednie oraz 6 kursów w soboty,
niedziele i święta (w obu kierunkach —
ok. 45,0 km/kurs).
Przewozy realizowane na linii R2 są
bezpłatne dla wszystkich pasażerów tej linii. Obecnie Gmina Raszyn
ogłosiła zapytanie ofertowe na wyłonienie przewoźnika do obsługi ww linii.
Nowa organizacja transportu publicznego w Gminie Raszyn zwiększa ilość
linii, poprawiając połączenia wewnątrz
miejscowości oraz możliwości dojazdu
do Pruszkowa i innych gmin powiatu
pruszkowskiego.
Monika Marszałek, Kierownik Referatu
OŚGK Urzędu Gminy Raszyn

KOMUNIKACJA

TRASA LINII: RYBIE – RASZYN – NOWE GROCHOLICE – PUCHAŁY – WYPĘDY – JANKI – SĘKOCIN NOWY –
FALENTY DUŻE – FALENTY – FALENTY NOWE – PODOLSZYN NOWY (w obu kierunkach).
Przewozy będą realizowane zgodnie z następującymi założeniami: 14 kursów dziennie – 5 dni w tygodniu w dni powszednie.
LINIA R2 Trasa linii R2 w 2022 r. zostanie wydłużona i przedstawia się następująco:
1. KIERUNEK RYBIE – PODOLSZYN NOWY
MIEJSCOWOŚĆ
RYBIE:

❶
❷
❸
❹
❺
❻

Jarząbka 02
Wakacyjna 02
Polna 02
Świetlica 02
Wschodnia 02
Kasztanowa 02

❼
❽
❾
❿

Poczta 02
Młyn 02
Szkolna 02
Orlik 02

RASZYN:

JANKI:

⓱ Wspólna 02
⓲ Plac Szwedzki 04
⓳ Działkowa 02
SĘKOCIN NOWY:

⓴ Poniatowskiego 01
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

FALENTY DUŻE:

Leszczynowa 01
Owocowa 01
Falenty Duże 01
Falenty Nowe 01,
Falenty Osiedle 01
FALENTY NOWE:

NOWE GROCHOLICE:

㉖ Widokowa 02

RASZYN:

㉗ 	Nowy Podolszyn,
Willowa 02

⓫ Waryńskiego 02
⓬ Austeria 02

PODOLSZYN NOWY:

PUCHAŁY:

⓭ Cmentarz 02
⓮ Centralna 02
⓯ Żwirowa 02
WYPĘDY:

⓰ Platynowa 02
2. KIERUNEK PODOLSZYN NOWY – RYBIE
MIEJSCOWOŚĆ
PODOLSZYN NOWY:

⓱ Platynowa 01

FALENTY NOWE:

⓲ Żwirowa 01
⓳ Centralna 01
⓴ Cmentarz 01

FALENTY:

㉑ Austeria 01

FALENTY NOWE:

㉒ Waryńskiego 01

❶ Podolszyn 01
❷ Olszynkowa 01
❸ Willowa 01

PUCHAŁY:

❹ Widokowa 01

RASZYN:

❺ Osiedle 01

NOWE GROCHOLICE:

❻ Falenty Nowe 02
FALENTY DUŻE:

❼ Owocowa 02,
❽ Leszczynowa 01

SĘKOCIN NOWY:

❾ Poniatowskiego 01
❿ Nowy Sękocin 01
⓫
⓬
⓭
⓮
⓯
⓰

JANKI:

WYPĘDY:

Działkowa 01
Plac Szwedzki 01
Plac Szwedzki 03
Janki 01
Janki 02
Wspólna 01

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗

RASZYN:

Orlik 01,
Raszyn, Sportowa 01
Unii Europejskiej 01
Poczta 02
Młyn 03
RYBIE:

㉘ Wschodnia 01
㉙ Spokojna 01
㉚ Rybie, Strzałkowa 01
㉛ Wakacyjna 01
㉜ Rybie, Krucza 01
㉝ Jarząbka 02
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NASI SENIORZY

Wybory Zarządu w Klubie Seniora w Raszynie
11 stycznia 2022 roku w Centrum
Kultury Raszyn odbyły się wybory

Głosowanie w Raszynie.

do zarządu Klubu Seniora w Raszynie. Zgromadzenie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i powołało nowy Zarząd w składzie: Barbara
Turek – przewodnicząca, Grażyna Troniarz – wiceprzewodnicząca, Franciszek
Kobiałko – sekretarz, Barbara Wiśnik –
skarbnik oraz członek zarządu – Krystyna Strzeżek. Obecni goście, Wójt
Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba
i dyrektor CKR pan Mariusz Smolicha, złożyli podziękowania odchodzą-

cemu Zarządowi i pogratulowali wyboru
nowemu.
Jacek Kaiper

Nowy zarząd Koła Seniorów Raszyn.

WYBORY ZARZĄDU KLUBU SENIORA RYBIE

Na zebranie przyszło wielu członków Klubu. Fot. A. Zaręba

7 stycznia 2022 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu
Seniora w Rybiu. Licznie przybyli klubowicze udzielili absolutorium dotych-

czasowemu zarządowi oraz w drodze
uznania w tajnym głosowaniu wybrali
ten sam skład na kolejną kadencję.
Gratuluję Pani Przewodniczącej
Jadwidze Senator oraz pozostałym
członkom zarządu Elżbiecie Skrzypek,
Annie Prasek i Franciszkowi Błesznowskiemu ponownego wyboru do Zarządu
Klubu Seniora w Rybiu. Życzę dalszej owocnej pracy, wielu pomysłów,
sił i pasji w działaniach na rzecz naszej
społeczności.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

Zarząd – Jadwiga Senator,Elżbieta Skrzypek, Anna Prasek
i Franciszek Błesznowski i Wójt Andrzej Zaręba. Fot. H. Pachulska

Z życzeniami 200 lat!
Pani Jadwiga Pyłda gościła w dniu
15.12.2021 Wójta Gminy Raszyn pana
Andrzeja Zarębę, który wraz z sekretarzem Gminy panią Alicją Gadowską
przyszli do niej z gratulacjami z okazji

sto pierwszych urodzin. Wójt wręczył
szanownej Jubilatce wiązankę kwiatów i upominek. Goście, którzy licznie
przybyli zostali przyjęci tortem i szampanem. Wójt gminy stał się bywalcem
na przyjęciach urodzinowych
Pani Jadwigi. W zeszłym roku
bardzo uroczyście obchodził
jej stulecie.
Pani Jadwiga urodziła czworo dzieci, dwie
córki i dwóch synów i doczekała się ośmiorga wnuków
i trzynastu prawnuków. Jeśli
ktoś uważa, że rodziny wielopokoleniowe stanowią przeżytek to przykład rodziny
pani Jadwigi zadaje temu
Pani Jadwiga w otoczeniu rodziny i Gminy.
kłam. Od trzydziestu lat jest
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wdową i od lat trzydziestu samodzielnie pełni funkcję seniora rodziny mieszkając z wnukami i prawnukami. Jest
rodowitą Raszynianką, która z Raszyna
pochodzi, zawsze mieszkała w Raszynie i jak zapewnia jej córka nigdzie się
stąd nie wybiera. Seto pierwsze urodziny mamy, babci i prababci w jednej
osobie jej najbliżsi obchodzili bardzo
uroczyście. Podzielono wspaniały tort
z napisem „101 lat” i odśpiewano „dwieście lat”. Rok temu córka pani Jadwigi
zapewniała redaktora Kuriera Raszyńskiego, że sto pierwsze urodziny za rok
obchodzić będą w restauracji. Niestety
na przeszkodzie stanęła epidemia.
Może 102? Redakcja Kuriera Raszyńskiego przyłącza się do życzeń.
Jacek Kaiper

CHOINKA PEŁNA NIESPODZIANEK

Choinka pełna niespodzianek
„Jest taki dzień,
Gdy jesteśmy wszyscy razem,
Dzień piękny dzień,
Dziś nam rok go składa w darze”
Takimi słowami z tekstu piosenki Seweryna Krajewskiego oraz Krzysztofa Dzikowskiego możemy podsumować świąteczne spotkanie. Spotkanie małych
i dużych mieszkańców pod nazwą
Choinka Pełna Niespodzianek nie
odbyło się 19 grudnia na rynku, jak pierwotnie planowano, a w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Raszynie.
Z placu przed Urzędem Gminy przegnał nas wiatr. Pomimo tej i innych niespodzianek jakie napotkaliśmy w dniu
przygotowań, udało nam się zrealizować wszystkie zamierzone plany.
Oczekiwanie na Święta Bożego
Narodzenia to czas pełen magii,
przepełniony miłością i tradycjami.
Tuż przed świętami z dalekiej krainy
na pięknych czerwonych saniach przyleciał do nas Mikołaj, który obdarował
wszystkie dzieci prezentami, życząc
zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia. To już kolejny raz,
kiedy w przeddzień Wigilii na buziach
naszych najmłodszych mieszkańców
pojawiły się przesłodkie uśmiechy.
Przywitaliśmy Mikołaja, który swoją
obecnością sprawił nam wszystkim
dużo radości. Mikołaj wraz z Elfem oraz

Śnieżynką zapraszał do wspólnego
pamiątkowego zdjęcia. Na sali zgromadzeni byli również lokalni wystawcy
u których mogliśmy podziwiać i zakupić własnoręcznie wykonane produkty.
Był to dzień pełen niezwykłych wrażeń.
Świąteczne spotkania naszych
mieszkańców mają cudowną moc
i motywują do kolejnych wspólnie
obchodzonych uroczystości. Myślę,
że z roku na rok momentów będzie
więcej. Byśmy mogli jednoczyć się nie
tylko w okresie świąt, ale również otworzyć serca i pokazać że wspólne działania warte są tych wyjątkowych chwil
spędzonych razem.
I imieniu organizatorów, wszystkim,
którzy byli z nami w tym dniu serdecznie dziękujemy i do zobaczenia!
Marzena Płaszczyńska
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DODATEK OSŁONOWY
Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się
o wypłatę dodatku osłonowego. Jest
to nowe świadczenie rodzinne, które
ma stanowić wsparcie dla najbardziej
potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie
realizowane przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Raszynie.
Dodatek osłonowy przysługuje
za okres od dnia 1 stycznia 2022 r.
do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek
będzie wypłacany w dwóch równych
ratach, w terminie do 31 marca 2022 r.
oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba
złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed
upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego
złożone po dniu 31 października 2022 r.
pozostaną bez rozpoznania.
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek
musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem
zaufanym. Kwota dodatku osłonowego
jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.
KRYTERIUM DOCHODOWE
UMOŻLIWIAJĄCE OTRZYMANIE
DODATKU DOCHODOWEGO TO:
• w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie
przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
• w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie
przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę,
o której mowa powyżej, dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości
różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.
W przypadku gdy wysokość dodatku
osłonowego, ustalona zgodnie z tymi
zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek
ten nie przysługuje.
Wysokość dodatku:
• 400 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych jednoosobowych,
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• 6
 00 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych 2-3 osobowych,
• 850 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych 4-5 osobowych,
• 1150 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych 6 osobowych.

WA ŻN E!

W przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo
stałe, zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone
i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
DODATKU OSŁONOWEGO MOŻNA
UZYSKAĆ W GOPS:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3,
05-090 Raszyn:
Centrala: (22) 102 99 13, numer
wewnętrzny: 12, 13, 14.
e-mail: gops@raszyn.pl
Szczegółowe informacje: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000101.pdf
Wzór wniosku: https://dziennikustaw.
gov.pl/D2022000000201.pdf
https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy
www.Raszyn.pl

Warzywa
dla potrzebujących
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Falentach Nowych Państwo Małgorzata i Sławomir Gajewscy przekazali
na ręce Wójta pana Andrzeja Zaręby
dar dla niezamożnych mieszkańców
Gminy Raszyn w postaci 750 kg różnych warzyw: marchwi, ziemniaków
i buraków. Małżonkowie Gajewscy to

gospodarze z naszej gminy, którzy wraz
z synem uprawiają dwudziestohektarowe gospodarstwo wyspecjalizowane
w takiej produkcji. Dary dla niezamożnych przekazują co roku w przeddzień
Świąt Bożego Narodzenia. Państwo
Gajewscy reprezentują rodzinę wielopokoleniową. W sąsiednim domu na
tej samej posesji zamieszkają rodzice,
a plac manewrowy pomiędzy domami
i magazynami odśnieża wnuk mieszkający wraz z rodzicami w drugiej połówce
domu. Pomimo licznych zajęć zawodowych Pan Sławomir znajduje czas, aby
w Falentach Nowych pełnić funkcję
Sołtysa.
Jacek Kaiper

Przekazanie warzyw. Fot. M. Kaiper

Raszyńska Perełka
na oficjalnych stronach
Na stronie prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa www.zabytek.pl ukazał się obszerny artykuł
o historii Austerii.
Strona www przedstawia zasoby krajowej ewidencji zabytków i ewidencji
grobów i cmentarzy wojennych w formie cyfrowej. W wyniku prac digitalizacyjnych udostępnionych jest prawie 700 000 dokumentów, a w tym
także „Raszyńska perełka”. Zapraszamy
do lektury i obejrzenia zdjęć.
https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-225772
Główny specjalista Referat Funduszy
Zewnętrznych Anna Kaczyńska

TOCZENIE –
PROSTOWANIE TARCZ
HAMULCOWYCH.
TELEFON: 512-120-371
ULICA PIASKOWA 58
RYBIE

ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ZYTA STĄPEL

Świętej Pamięci Zyta Stąpel z Domu Klonowska

Zyta Stąpel. Fot. M. Kaiper

W dniu 19 grudnia 2021 roku zmarła
Pani Zyta Stąpel, wieloletnia mieszkanka Falent w Gminie Raszyn, osoba
ceniona, lubiona i bardzo zasłużona dla
całej społeczności.
Pani Zyta urodziła się w 1943 roku
w Uścieczku w rodzinie Klonowskich
na Podolu w powiecie Zaleszczyki.
W czasie II wojny światowej teren
ten był najpierw pod okrutną okupacją niemiecką, a potem sowiecką.
Rodzina Klonowskich cudem ocalała
i na początku 1946 roku uciekła do Polski na odzyskane ziemie Dolnego Śląska. Po skończeniu szkoły podstawowej
i liceum, w roku 1962 Pani Zyta rozpoczęła naukę w Pomaturalnej Szkole
Melioracyjnej gdzie poznała nauczyciela swego przyszłego męża Zdzisława
Stąpla. W roku 1975 rozpoczęła pracę
w IMUZ w Falentach jako starszy specjalista. W roku 1985 skończyła studia
na Wydziale Melioracji SGGW uzyskując tytuł magistra inżyniera.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
W Falentach, gdy tylko przeszła na
emeryturę, całą swoją energię skierowała Pani Zyta na działania społeczne. W 2009 zorganizowała wraz
z innymi mieszkańcami Klub Seniora
Brzoza i została jego przewodniczącą.

Wkrótce po wyborze przedstawiła
plan działania klubu, ku zadowoleniu
szybko powiększającej się ilości członków. Imponowała nam swoją niespożytą
energią i pomysłami a także wielką wiedzą z zakresu teatru, historii, geografii,
literatury, malarstwa, śpiewu, muzyki,
turystyki. Już w pierwszych tygodniach
działania Klubu Brzoza pod kierownictwem Pani Zyty, Swietłana Żarczyńska
znakomity instruktor kultury zaczęła
prowadzić szkolenia z zakresu malarstwa sztalugowego, śpiewu i recytacji.
Nawiązaliśmy dobrą współpracę z władzami Gminy i dzięki temu my członkowie Klubu Seniora z Falent możemy

korzystać z bezpłatnych zajęć gimnastycznych i basenu w Raszynie.
Nadal odbywają się cykliczne imprezy
jak: Wieczór Trzech Króli, dni – Babci
i Dziadka, Ojca, Matki, Dziecka, a także
Dzień Świętojański i wyjazdy wypoczynkowe nad morze do Darłówka, Krynicy
Morskiej i Władysławowa. Ułożyła nam
Pani Zyta dobrą współpracę z klubami
seniora z sąsiednich gmin – Lesznowolą i Mrokowem. Do kalendarza kulturalnego weszły występy okolicznościowe jak Rok Adama Mickiewicza, Rok
Tuwima, występy Kabaretu Parawan
oraz Wieczory Humoru i Satyry. Wielkim brawami przyjęto program „Wiosna, Wiosna” i sztukę, „Z Drugiej Strony
Lustra” autorstwa członków Klubu
pani Swietłany Żarczyńskiej i jej siostry
Wandy Kani. Korzystaliśmy wszyscy
z aktywności Pani Zyty. Dzięki wyjazdom z cyklu „Szlakami Historii” zwiedziliśmy Gniezno i Poznań, Wrocław
i Psie Pole, a także Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Białystok i Lublin. Z szacunkiem
i uznaniem uczestniczyliśmy w wyjazdach o charakterze religijnym do Kodnia, na Jasną Górę, do Kościoła pod
wezwaniem patrona Polski Andrzeja
Boboli, czy prawosławną Grabarkę.
Ostatnim wyjazdem z udziałem Pani
Zyty był Niepokalanów.
Po dwunastoletniej współpracy
z Panią Zytą naszą Przewodniczącą
Klubu Seniora twierdzę, że wszyscy
którzy się z Nią zetknęli będą pamiętać
o Niej do końca swoich dni. Zgasł Ktoś
Niezastąpiony.
Edmund Kania

Ktoś tutaj był i był
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.
- Wisława Szymborska
W imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy wyrażam żal
z powodu śmierci PANI ZYTY STĄPEL samorządowca i społecznika,
wybitnego znawcy kultur, obyczajów i tradycji, a jednocześnie osoby
delikatnej potrafiącej jednoczyć ludzi w realizacji dobrych celów.
Odszedł od nas człowiek pogodny, uczynny, obdarzony przez Boga
wielką wrażliwością, otwarty na troski innych.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn
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Budowa kanalizacji w Raszynie, Jankach i Puchałach
Okres zimowy cechuje się inwestycyjnym spowolnieniem, ale są takie inwestycje,
którym czas ten nie prze-szkadza, a z wyjątkiem skrajnie niskich temperatur, nawet
pomaga. Należy do nich budowa sieci wodocią-gowej i kanalizacyjnej, a wynika
ze znacznie niższego o tej porze poziomu wód gruntowych. Dlatego postanowiliśmy
podpisać dwie kolejne umowy. Pierwszą jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Sokołowskiej
i Żwirowej w Jankach i Puchałach, realizowana przez firmę
Edward Wilczyński za łączną kwotę 2 693 700, 00. Drugą
jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w rejonie ul. Godebskiego w Raszynie, którą realizować
będzie firma BKW Bogdan Tarnowski z ceną łączną
wykonania zamówienia – 169 740,00 zł brutto. Trzymamy
kciuki za powodzenie tych inwestycji.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

Podpisanie umowy z firmą Edward
Wilczyński. Fot. arch. UGR

Podpisanie umowy z firmą BKW Bogdan
Tarnowski. Fot. arch. UGR

Ulica Cicha
Prace w ulicy Cichej w Rybiu posuwają się szybciej niż do tej pory. Ułożono
większość kanałów i instalacji podziemnych, do roboty została część przy ulicy
19. kwietnia. Od strony ulicy Wesołej na odcinku 150 m odbywa się korytowanie.
To znak, że inne systemy podziemne są już tu wykonane. Niewielki mróz sprawił,
że ziemia wyschła i wszechobecne dotąd błoto zniknęło. Wszystko to daje
nadzieję na szybki koniec zakończenie. Mieszkańcy ulicy Cichej, szczególnie
Korytowanie ulicy Cichej.
niezmotoryzowani doczekali się skrótu z Cichej przez wolną działkę i teren Świetlika
na ulicę Spokojną Tędy można przejść na chodnik ulicy Spokojnej omijając błoto budowy. Przebudowa dokonywana
jest na całej długości ulicy wynoszącej 579,5 m. Obejmuje ona swoim zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego, wykonanie opasek i chodników oraz zjazdów indywidualnych z kostki. Prace wykonuje Firma
ROKOM za 1 954 470 PLN w 5 miesięcy od czasu podpisania umowy. Przebudowa ulicy jest w całości finansowana
z budżetu gminy Raszyn. Olbrzymi wkład pracy w staraniach o środki na budowę, a także ciągły trud nadzoru nad tą
uciążliwą dla mieszkańców inwestycją ponosi Przewodniczący Rady pan Dariusz Marcinkowski.

Ulica Łąkowa
Trwa przebudowa Ulicy Łąkowej w Raszynie po obu
stronach ulicy Godebskiego. Wykonano kanał deszczowy z uwzględnieniem kolizji z innymi instalacjami,
przyłącza sieci sanitarnej oraz sieć wodociągową.
Trwają prace przy osadzaniu studzienek i budowie
podkładowej warstwy pod drogę z kostki betonowej.
W ramach prac przewidziano budowę opasek i chodników oraz zjazdów indywidualnych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przebudowa wykonywana
jest na całej długości ulicy od Alei Krakowskiej, choć
jej front przesunął się do skrzyżowania z ulicą Godebskiego. Ze względu na szerokość ulicy prace są uciążliwe
zarówno dla mieszkańców jak i wykonawców. Inwestycję
prowadzi firma Delta S.A. z Warszawy za 2 198 480 zł.
Cały koszt ponosi budżet gminy. O tę inwestycję
od wielu lat zabiegała radna Anna Matracka.

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
Samorząd Gminy Raszyn robi wiele, aby zapewnić bezpieczeństwo na naszych ulicach. Szczególną uwagę poświęca
pieszym, gdyż to oni są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. 10 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, uroczyście podpisali umowy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych. W rezultacie nasza gmina otrzymała
kwotę ponad 321 tys. zł, na poprawę bezpie-czeństwa ruchu
drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie, przy
ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej. W wyniku realizacji inwestycji przejścia zostaną przebudowane i wyposażone
w sygnalizację świetlną.
Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.
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JASNO I BEZPIECZNIE
Nareszcie jasno – mogą powiedzieć wreszcie mieszkańcy ulicy Kwiatów
Polnych, Niezapominajki i Sala-monowskiej w Dawidach Bankowych, bowiem
na ich ulicach stoją latarnie. Niestety jasno się stanie dopiero, gdy oświetlenie
podłączy do prądu firma Innogy, a to zgodnie z umową nastąpi pod koniec
lutego. Inwestycję wykonała firma ELES-BUD Ewa Konopka-Strusińska
z Kobyłki za kwotę 144 370 zł. O inwestycję tą od wielu lat zabiegali Jarosław
Aranowski i Tadeusz Pawlikowski.
Latarnie na ulicy Niezapominajki.

Ulica Prosta
Ulica Prosta jest przebudowywana na odcinku długości 261,45 m położonym
pomiędzy ulicami Słowikowskiego i Godebskiego. Obecnie budowane są
przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągów. W kolejności zbudowane
będą: chodnik, zjazdy indywidualne do posesji i nawierzchnia jezdni.
Wykonane też będą elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowany jest też
kanał technologiczny. Ze stanu zaawansowania wynika, że budowa potrwa
jeszcze kilka miesięcy – do końca maja. Przebudowę wykonuje firma Rokom
z Warszawy. Koszt przebudowy – 1 472 310 zł. ponoszony z budżetu gminy.
O tę inwestycję od wielu lat zabiegał radny Krzysztof Będkowski.
Ulica Prosta.

RONDO W ŁADACH
Powiat Pruszkowski. Długo wyczekiwana inwestycja rozbudowy skrzyżowania
dróg powiatowych na odcinku od ul. Długiej do ul. Za Olszyną w Ładach
mocno zaawansowana. Poszerzono chodniki i jezdnie poprzez wykup
fragmentów parceli graniczących z inwestycją. Rozkopane jest rondo fragment
Drogi Hrabskiej do mostku. Układane są rurociągi odwodnienia i kanalizacji
sanitarnej. Całość jest teraz korytowana przed położeniem kolejnych warstw
stabilizujących jezdnię.
Nowe rondo wraz z całą infrastrukturą okołodrogową będzie już niedługo wygodnym i bezpiecznym
ciągiem komunikacyjnym. Inwestycja powstaje z inspiracji radnej powiatowej Katarzyny Klimaszewskiej, która
przekonała do niej zarówno radę powiatu jak i wraz z radnym Tadeuszem Pawlikowskim Radę Gminy Raszyn.
Wykonawcą jest firma Delta S.A. z Warszawy. Kwota całkowita inwestycji: 3 199 353,00 zł w tym udział
Gminy Raszyn 734 123 złote.

Plac budowy.

Budowa Placu Zabaw w Raszynie

Nowy plac zabaw.

Na terenie nieużywanego boiska wielofunkcyjnego na terenie szkoły
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie przy ulicy Unii Europejskiej powstał
nowy plac zabaw. Zdemontowano istniejącą nawierzchnię i zastąpiono
ją nawierzchnia bezpieczną, zamontowano huśtawki, pająka linowego,
wielofunkcyjną zjeżdżalnię, tablicę informacyjną oraz elementy małej
architektury. Nowy plac zabaw wraz z dziećmi czeka cieplejszych dni.

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski | Druk: TOP DRUK Sp. z o.o., Sp. k, 18–400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A
Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW – EDYCJA 2022

Asystent osoby niepełnosprawnej.

Wykluczenie osób niepełnosprawnych z aktywnego życia, utrudnienia w realizowaniu przez nie zwykłych
codziennych spraw, ale też pasji i zainteresowań, to problem coraz bardziej
przebijający się do świadomości społecznej. Bardzo trudne zadania ich
opiekunów, którzy stoją „na służbie”
nieczęsto całą dobę, też są coraz bardziej zauważane. Informacje o wprowadzeniu instytucji asystenta osoby niepełnosprawnej i opieki wytchnieniowej
dla ich opiekunów pojawiły się w 2019
roku, ale dopiero w tym roku działania
nabrały tempa. W 2022 roku na realizację rządowego programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2022, przez jednostki samorządu terytorialnego, bo to one będą programy
realizować, przeznaczono 150 mln złotych z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Do obydwu programów włączyła się
Gmina Raszyn. Podczas sesji 16 grudnia
2021 roku Rada Gminy wyraziła zgodę
na przystąpienie przez gminy do realizacji zadań, zlecając ich wykonanie
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ – 2022
Program, który został zapoczątkowany
w 2020 r. ma na celu wprowadzenie
usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełno1

sprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą
miały możliwość skorzystania z pomocy
asystenta m.in. przy wykonywaniu
codziennych czynności, załatwieniu
spraw urzędowych czy podejmowaniu
aktywności społecznej. Program ma na
celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach
społecznych, kulturalnych czy sportowych1. Programem objęte są:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji
lub konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz,
• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się
jednostki samorządu terytorialnego
szczebla gminnego lub powiatowego
określając przewidywaną liczbę uczestników programu i koszt realizacji usług
asystencji.
OPIEKA WYTCHNIENIOWA –
EDYCJA 2022
To kolejny program, do którego decyzją Rady Gminy przystępuje od 2022
roku nasza gmina. On również przy-

jęty został przez Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej, a finansowany
będzie w 100% z Solidarnościowego
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest wsparcie
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz orzeczeniami
równoważnymi w miejscu zamieszkania
osoby niepełnosprawnej lub ośrodku
wsparcia.
Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących
bezpośrednią opiekę, którzy wymagają
wsparcia w postaci doraźnej, czasowej
przerwy w sprawowaniu bezpośredniej
opieki, czasowego odciążenia ich od
codziennych obowiązków związanych
z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, zapewnienia im możliwość odpoczynku i regeneracji.
Obydwa programy mogą mieć znaczący wpływ zarówno na włączanie
osób niepełnosprawnych do uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności
jak też ulżenie osobom, które sprawują
trudną, często całodobową opiekę nad
niepełnosprawnymi bliskimi. Warunki
finansowe dla realizacji pomocy zostały
wykonane, bo są w 100% pokrywane
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Reszta
zadania, czyli zatrudnienie asystentów
i wyłonienie opiekunów, którzy chcieliby skorzystać z chwili wytchnienia – to
zadanie złożone na nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Małgorzata Kaiper na podstawie uchwał
Rady Gminy Raszyn

13 stycznia 2022 roku zmarł

ŚP. TOMASZ LEWANDOWSKI

ceniony i bardzo lubiany członek społeczności raszyńskiej,
Artysta i dobry człowiek. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego
żalu w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy Raszyn.
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020
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W STUMILOWYM LESIE

„A nadzieja znów wstąpi w nas…”
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w Przedszkolu Nr 2 „W Stumilowym
Lesie” był jak zawsze wyjątkowy! Przecież Święta, to pełen radości, ciepła, miłości
i dobroci okres, przynoszący ze sobą wiarę i nadzieję na lepsze jutro oraz niezwykłe
chwile, które chcemy dzielić z najbliższymi!

ODLICZAMY DNI DO ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
I tak, już z początkiem grudnia, przedszkolaki ze Stumilowego Lasu rozpoczęły przygotowania do wielkiego
świętowania. W każdej z sal i w holu
przedszkola pojawiły się świąteczne
dekoracje, roziskrzone setkami światełek choinki, wieńce i kalendarze adwentowe, które pomagały nam odmierzać
czas do tego najważniejszego dnia.
Po przedszkolnym korytarzu regularnie
unosił się zapach pieczonych pierniczków, dźwięk kolęd i świątecznych piosenek!
WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W STUMILOWYM LESIE
Na początku grudnia w nasze progi
zawitał najprawdziwszy św. Mikołaj!
W wypchanym po brzegi worku przyniósł mnóstwo radości oraz to, na co
czekały wszystkie dzieci, czyli moc fantastycznych prezentów!

rodzicom i pracownikom przedszkola,
wypełnione były mnóstwem dobrych
słów, łakoci i drobnych upominków.
POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI –
SZLACHETNA PACZKA OD SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLA NR 2
„W STUMILOWYM LESIE”
Oczywiste jest, że w Święta chcemy
być razem, otaczać troską i życzliwością
osoby dla nas ważne i bliskie, a także
obdarowywać się upominkami. W tym
szczególnym czasie, niezwykle istotne
jest, abyśmy dostrzegali potrzeby
innych. Dlatego, wierząc, że w każdym z nas tkwi moc czynienia DOBRA
przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej
akcji świątecznej pomocy „Szlachetna

Paczka”. W zbiórkę rzeczy niezbędnych
wybranej rodzinie zaangażowały się
dzieci, ich rodzice i pracownicy Przedszkola. Wspólnymi siłami udało nam się
zgromadzić wszystko to, czego potrzebowała wybrana rodzina i tym samym
podtrzymać wiarę, że „marzenia się
spełniają!”.
ŚWIĄTECZNA MUZYCZNA POCZTÓWKA OD PRZEDSZKOLAKÓW
Kulminacyjnym momentem przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia w naszym Przedszkolu były
występy artystyczne dzieci. Podobnie, jak w minionym roku, tak i teraz
nie mogliśmy spotkać się z rodzicami
podczas wspólnego kolędowania, dlatego też przygotowaliśmy bożonarodzeniowe kartki muzyczne. Mamy
nadzieję, że za pomocą muzyki, tańca
i śpiewu udało nam się przekazać nieco
naszej przedszkolnej atmosfery i wnieść
radość oraz wyjątkowość świątecznych
dni do rodzin i domów naszych przedszkolaków.
SPOTKANIA WIGILIJNE
W STUMILOWYM LESIE
Kilka dni później, nasze przedszkolaki
zasiadły do wigilijnych stołów. Dzieląc
się opłatkiem składały sobie moc serdecznych, dobrych życzeń. I my życząc
nadziei na nowy rok i lepsze jutro, serc
gotowych do pomagania, rąk chętnych
do działania, umysłów otwartych na
drugiego człowieka ślemy je w świat!
Urszula Ostrzyżek, Patrycja Piórkowska
Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie”
w Raszynie

ŚWIĄTECZNE DOBRE SŁOWO
Mijający grudzień, był to dla nas szczególny czas dzielenia się! Kultywując
naszą kilkuletnią tradycję obchodów
Dnia Dobrego Słowa, w nawiązaniu do
zbliżających się Świąt, w Stumilowym
Lesie zrobiło się kolorowo od świątecznych skarpetek, które dzięki naszym
przedszkolakom, ich niezastąpionym
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STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH

KLUB ARKA – RASZYŃSKIE STOWARZYSZENIN RODZIN ABSTYNENCKICH
„ARKA” jest to łódź (nadzieja na lepsze
jutro), która płynie po morzu i zbiera
różnych rozbitków swego życia. Tak
w naszym Stowarzyszeniu jedni przypływają, odpływają, powracają i znowu
odpływają jak to bywa z przypływami
i odpływami oceanu. Z każdej fali uratowana jedna osoba to dla nas duża
radość. Jeśli nawet się zbłądzi to ARKA
ze spokojem przyjmuje ponownie. Przyjmuje i pomaga każdej osobie, która ma
problem z uzależnieniem jak również
ze współuzależnieniem.
Mimo obawy związanej z pandemią
wirusa Covid w dniu 23.10.2021 i dzięki
uprzejmości Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszynie Pana Andrzeja
Niedbały odbyło się XXIII Forum Abstynenckie w Raszynie i XXXVII rocznica powstania Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klub
„ARKA”. Jak co roku nie zabrakło nam
gości, którzy z okazji naszego święta
chcieli być razem z nami. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Raszyn Pan
Andrzej Zaręba, pełnomocnik Wójta
ds. Profilaktyki i Uzależnień Pani Beata
Adamiak, Dyrektor Biblioteki Pani Magdalena Golec, Prezes Fundacji Roz-

Ksiądz Prałat Zdzisław Karaś. Fot. J. Kaiper

woju Społeczeństwa Informacyjnego
Pan Jacek Królikowski oraz redaktorka
i koordynatorka projektów w w/w Fundacji Pani Agnieszka Koszowska, Prezes
Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń
Abstynenckich Pan Bogdan Urban,
Proboszcz Ks. Prałat Zdzisław Karaś
z Parafii Raszyn, Ksiądz Andrzej Otyszecki z parafii w Raszynie oraz Ksiądz
Szymon Marciniak z parafii w Rybiu.
Po raz pierwszy uczestniczyła w rocznicy nasza terapeutka Katarzyna Kopeć.
Niestety nie wszyscy zaproszeni goście
przybyli na naszą uroczystość, ale rozumiemy ich obawy związane z pandemią.
Natomiast bardzo licznie przybyły Stowarzyszenia z województwa mazowieckiego i nie tylko. Mimo dużej odległości
dojechało na naszą uroczystość Stowarzyszenie STER z Władysławowa oraz
Stowarzyszenie MEWA z Sopotu.
Wszystkich przybyłych gości witała
Prezes Stowarzyszenia Pani Marzena
Mroczek oraz Skarbnik Stowarzyszenia Dorota Kozicka. W krótkim zarysie
została przedstawiona historia naszego
Stowarzyszenia, przedstawiono cele
i działania.
W trakcie uroczystości Zarząd Stowarzyszenia uhonorował Wójta Gminy
Raszyn Pana Andrzeja Zarębę odznaką:
„ZASŁUŻONY DLA RUCHU ABSTYNENCKIEGO NA MAZOWSZU”. Taką
odznakę otrzymał również nieobecny
na uroczystości Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszynie Pan Andrzej Niedbała.
Podziękowania otrzymała również pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Uzależnień Pani Beata Adamiak
oraz Kierownik Klubu Stowarzyszenia
Janina Sąda.
Szczególnie bliskie nam jest świętowanie osób uzależnionych, które mogły

ARKA i jej goście. Fot. J. Kaiper
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na naszym Forum świętować swój 1 rok
trzeźwego życia. Jest to bardzo duże
przeżycie i radość. Tej radości doświadczyły aż 3 osoby.
Uroczystość umilił nam występ
zespołu pod kierownictwem Pana
Roberta Grzeszczaka, któremu bardzo
dziękujemy. Jak zawsze możemy liczyć
na jego wsparcie i entuzjazm – DZIĘKUJEMY.
Był również słodki akcent w postaci
olbrzymiego Tortu, który został ufundowany przez Samorząd Gminy Raszyn.
Dziękujemy również sponsorom:
MJ-Auto Janusz Modrzecki; Euro/
Dream Auto Serwis Andrzej Pielniak;
Editt Kosmetics Mirosław Kłopotowski
z Falent Nowych; Zakład Cukierniczy
na Rybiu-Krzysztof Grabiński.
Trudno podziękować z osobna
naszym członkom, ale dziękujemy im
wszystkim kierując do nich ogromne
podziękowania za trud wnoszony
w nasze Stowarzyszenie.
Dziękujemy wszystkim przybyłym
na Naszą uroczystość oraz dziękujemy
za świetną zabawę jak zawsze przy
zespole „Szansa” z Płocka. Zapraszamy
za rok i jeszcze raz dziękujemy.
Dorota Kozicka

Wójt A. Zaręba - zasłużony dla ruchu abstynenckiego na Mazowszu.

Członkowie raszyńskiej ARKI. Fot. J. Kaiper

W AUSTERII

Koncert „Chopin w Austerii”
12 grudnia w Austerii zainaugurowany
został cykl koncertów fortepianowych „Chopin w Austerii”. Jako pierwszy wystąpił z recitalem Gajusz Kęska.
Widzowie, zauroczeni jego grą, serdecznie dziękowali wykonawcy za wyjątkowy
wieczór z muzyką Chopina
Gajusz Kęska był zauroczony klimatem Austerii. – Pragnę serdecznie
podziękować za zaproszenie i wczo-

rajszy koncert w Austerii. Atmosfera
tego miejsca jest wyjątkowa i myślę,
że doskonale pasuje do muzyki Chopina,
którą wczoraj wykonywałem. Wszak sam
Chopin dużo bardziej wolał wykonywać
swoje kompozycje podczas koncertów
kameralnych, w salonach arystokracji
niż w wielkich salach koncertowych… –
przekazał nam artysta.
Jakub Małkiński

Gajusz Kęska. Fot. arch. CKR

Piękny czwartkowy wieczór w Austerii

Jan Jakub Należyty i Dorota Wasilewska. Fot. arch. Austerii

9 grudnia w Austerii odbyło się kolejne
wydarzenie z cyklu „Wieczory czwartkowe. Zabawy przyjemne i pożyteczne”.
Główną atrakcją wieczoru był recital
Jana Jakuba Należytego „Dla takich
chwil warto żyć” z towarzyszeniem

instrumentalnym i wokalnym Doroty
Wasilewskiej.
Głos Jana Jakuba Należytego urzekł
wszystkich. Gromkie brawa po każdym
wykonaniu i ogromny niedosyt, że recital się skończył. „Dla takich chwil warto
żyć” – ten tytuł idealnie pasował do
koncertu. Muzyczna uczta i wspaniała
podróż z niezwykłymi artystami. Dorota
Wasilewska, którą nasza publiczność
miała okazję poznać już wcześniej,
ponownie zachwyciła fantastyczną grą
na fortepianie i niezwykłym głosem.
Do każdego wykonania Jan Jakub
Należyty wprowadzał publiczność
ciekawymi opowieściami. Podróż
dotycząca życia i twórczości Jacqu-

es’a Brela, Charles’a Aznavoura, a także
po własnych doświadczeniach. Do tego
należy dodać poczucie humoru Jana
Jakuba Należytego, które wprawiło
publiczność w zachwyt.
Czwartkowy wieczór w Austerii,
w zimowym klimacie, ze wspaniałymi
wykonawcami, pięknymi piosenkami
stanowił prawdziwą kulturalną ucztę.
Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili
ten wieczór w Austerii.
Ogromne podziękowania kierujemy
do Doroty Wasilewskiej i Jana Jakuba
Należytego. Wyrazy uznania dla wspaniałej Marioli Orłowskiej, która poprowadziła „Wieczór czwartkowy”.
Jakub Małkiński

DEBIUT TEATRU RADOSNEGO
26 listopada premierą sztuki „Słodkie
Kociaki” zadebiutował na scenie CKR
Teatr Radosny, który z inicjatywy dyrektora Mariusza Smolichy odtąd na stałe
wpisuje się w kulturalną działalność placówki.
Akcja tej lekkiej kome dii rozgrywa się podczas rodzinnego spotkania, zakłóconego tyleż makabrycznym, co zabawnym obrazem zbrodni,
prawdopodobnie popełnionej przez
jedną z zaproszonych na kolację osób.
Odtwórczynie głównych ról: Edyta
Ciechomska, Izabela Makarska, Grażyna Troniarz, Agnieszka Stencel oraz
Hanna Guzewicz ze swych zadań aktorskich wywiązały się brawurowo, rozwe-

selając publiczność do łez. Edyta Ciechomska, autorka scenariusza i reżyser
przedstawienia podkreśliła fakt, iż była
to dla niej ogromna przyjemność przygotowywać spektakl z tak utalentowanymi paniami. Wielkie brawa!
Słowa uznania należą się także Annie
Plucie oraz Sławie Petryńskiej za kapitalną scenografię, Annie Marii Sitkiewicz za czarowanie światłem i dźwiękiem, a „na deser” owej komicznej
opowieści absolutnie zasłużone gratulacje dla Piotra Piskorza, odgrywającego kluczową rolę w finale sztuki.
Dziękujemy dyrektorowi Centrum
Kultury Raszyn za impuls i zmotywowanie zespołu do tak twórczego, peł-

nego fantazji, artystycznego działania.
Mamy w Raszynie swój własny, prawdziwy TEATR! Do zobaczenia na kolejnych premierach.
Centrum Kultury Raszyn

Słodkie kociaki – w akcji. Fot. arch.
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RASZYN
Rozpoczynamy II etap badania opinii lokalnych liderów!!!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Raszyn,
prace nad Strategią Rozwoju Gminy
Raszyn na lata 2022-2030 trwają.
Dziękujemy wszystkim instytucjom,
partnerom biznesowym i mieszkańcom, którzy wypełnili w I etapie formularz. Państwa opinie oraz spostrzeżenia są niezwykle cenne i bardzo ważne.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainte-

resowanych pracą przy strategii, którzy jeszcze nie mieli okazji, a deklarują
swoją chęć współpracy stworzyliśmy
taką możliwość poprzez kontynuację badania opinii lokalnych liderów.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie na adres e-mail strategia@raszyn.pl,
z którego wyślemy Państwu formularz.
W formularzu znajdują się dwie tabele:
* tabela 1: analiza SWOT dla Gminy
Raszyn z uwzględnieniem słabych
i mocnych stron, szans oraz zagrożeń;
* tabela 2: drzewo celów strategii

rozwoju Gminy Raszyn, gdzie wskazanym celem strategicznym horyzontalnym jest dynamiczny rozwój Gminy Raszyn z poszanowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju
oraz określone cele strategiczne
ze wskazaniem celów operacyjnych;
Wypełniony formularz należy odesłać do dnia 15.02.2022 r. Zapraszamy
do współpracy
Katarzyna Klimaszewska Pełnomocnik
Wójta ds. Strategii Gminy Raszyn

SZCZEPIENIA DZIECI 5-12 lat Nowa aplikacja mobilna Zgłoś.info Mój Raszyn
Aplikacja jest dostępna do pobraprzeciw Covid19
nia w sklepie Google Play i Apple App
Store. Aby pobrać zeskanuj poniższe
kody QR:

0d 14 grudnia 2021 rozpoczęły się
szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw covid19. Na szczepienia dziecko
można zarejestrować:
• kontaktując się z wybranym punktem
szczepień
• dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
• p oprzez e-rejestrację dostępną
na stronie głównej pacjent.gov.pl.
Wybierz szybką ścieżkę e-rejestracji, wpisz numer PESEL i nazwisko dziecka, podaj numer telefonu,
na który odbierzesz potwierdzenie,
i wybierz termin szczepienia.
Dzieci szczepione są dwudawkową
szczepionką firmy Pfizer, dostosowaną
do wieku dziecka. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki, bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów
pomiędzy dawkami. Unijny Certyfikat
COVID (UCC) dziecka stanie się ważny
14 dni po pełnym zaszczepieniu. UCC
dziecka jest dostępny tylko na Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP.
Dzieci z ciężkimi zaburzeniami
odporności otrzymają trzy dawki szczepienia: drugą po co najmniej 21 dniach
od pierwszej i trzecią (uzupełniającą)
po co najmniej 28 dniach po drugiej.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie: https://pacjent.gov.pl/.../
szczepienia-przeciw-covid-19.
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Uruchomiliśmy aplikację mobilną dla
mieszkańców naszej gminy. Dzięki aplikacji Zgłoś.info Mój Raszyn:
• sprawdzisz harmonogram wywozu
odpadów dla swojego adresu,
• zgłosisz awarię, uszkodzenie i inne
problemy bezpośrednio do Urzędu,
otrzymasz powiadomienie o ważnych
wydarzeniach w Gminie, przesunięciach terminów odbioru odpadów
i innych aktualnościach.

Zgłoszenia awarii, uszkodzeń itp. można
dokonać bez rejestracji użytkownika
w aplikacji. Nie uzyska wtedy informacji
zwrotnej ze statusem sprawy. Aby mieć
dostęp do wszystkich funkcji należy
założyć konto podając adres email
i adres wywozu odpadów. Po utworzeniu konta uzyskuje się dostęp do harmonogramu wywozu odpadów dla
podanego adresu, informację zwrotną
o statusie przesłanego zgłoszenia
i aktualności z życia Gminy.
Zachęcamy do pobierania aplikacji.
Wszelkie niezgodności z harmonogramem, problemy, uwagi i sugestie
można zgłaszać pod adresem zglos.
info@raszyn.pl
Paweł Niemiro

BOŻONARODZENIOWE ŚWIĘTOWANIE

BOŻONARODZENIOWE ŚWIĘTOWANIE
Wieloletnią tradycją Świetlicy w Rybiu
jest wspólne z mieszkańcami świętowanie Bożego Narodzenia. Spotykamy się
w Świetliku, łamiemy opłatkiem, składamy życzenia i wspólnie śpiewamy
kolędy, przygotowując się w ten sposób
do zbliżających się uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Tak też stało się w tym roku. 15 grudnia 2021 roku spotkaliśmy się w sali
widowiskowej. Po życzeniach świątecznych, które złożyli zebranym: p. Jadwiga
Senator, Przewodnicząca Koło Seniora

Rybie, Wójt Andrzej Zaręba i Radny
Marek Bańburski, rozpoczęły się
występy. Najpierw, na scenie, wspaniale
udekorowanej przez panie z oddziałów Przedszkola w Stumilowym Lesie,
wystąpiły z Jasełkami nasze Świetliki. Przedstawienie, podczas którego
dzieci, z aktorskim kunsztem opowiedziały o wydarzeniach towarzyszących
narodzinom Chrystusa, zostało nagrodzone gromkimi brawami.
Później na scenie wystąpili Rybianie, w swoich pięknych strojach ludo-

wych i z zupełnie nowym, kolędowym
programem. I ich publiczność przyjęła
z wielkimi brawami. A na koniec na scenie zagościły zespoły, które pracują
w Świetliku pod kierunkiem Roberta
Grzeszczaka i Darka Dynowskiego.
Kolędy w rytmie bluesa także podbiły
serca publiczności. To był bardzo udany
wieczór, pełen radości, wzajemnej życzliwości i poczucia wspólnoty.
Małgorzata Kaiper, kierownik Świetlicy
Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Życzenia Wójta Andrzeja Zaręby. Fot. M. Kaiper

Muzycy Roberta Grzeszczaka. Fot. M. Kaiper

OTWARTE SERCA W ŚWIETLIKU
18 grudnia znów w Świetliku zagrała
orkiestra WOŚP. Podczas tradycyjnych Warsztatów Bożonarodzeniowych robiliśmy świąteczne wianki, ekologiczne kremy, decoupagowe słoiczki,
przypinki z rysunkiem oka – symbolem
tegorocznej edycji orkiestry. Na kiermaszu można było kupić wspaniałe
ozdoby świąteczne, które wyszły spod

Świetliki i ich Panie. Fot. M. Kaiper

pracowitych rąk Pań z Latającego Koła
Gospodyń Wiejskich i Babskiego Klubu
Międzypokoleniowego, a także Magdy
Brzozowskiej i Justyny Paczkowskiej
oraz ich wychowanków – Świetlików.
Pani Dagna Mach poprowadziła warsztaty zdobienia metodą decoupage,
a Ela i Dominika Szeląg warsztaty
robienia ekologicznych kremów. Dzieci,
wraz z Moniką Kruszewską z zapałem robiły zapinki, a ze sceny płynęły
kolędy i hymn WOŚP, grane i śpie-

wane przez ekipę muzyczną Roberta
Grzeszczaka i Darka Dynowskiego.
Najsłabiej wypadły: wymianka ciuchów
karnawałowych i kiermasz płyt winylowych – widać musimy popracować
nad ich rozpropagowaniem. Dziękuję
też za nieocenioną pomoc Ani Usnarskiej i Bożenie Imiełowskiej, Oli Kaiper-Miszułowicz, Andrzejowi Bembeniście.
Warsztaty były udane, zbiórka do WOŚ-owej puszki też.

Joanna Rokicka i Ewa Janiec – szefowe LKGW i BKM. Fot. M. Kaiper

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlika

Robimy kremy. Fot. M. Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

EMPIK GO: NOWA PLATFORMA WYSTAWA KOMIKSÓW
EBOOKÓW I AUDIOBOOKÓW
O ZMIANACH KLIMATU
Od stycznia do grudnia 2022 nasi Czytelnicy będą mogli skorzystać z kolejnej platformy ebooków, audiobooków i podcastów, jaką jest Empik GO.
W zasobie jest ponad 30.000 ebooków
oraz 25.000 audiobooków i podcastów
(i liczba ta stale rośnie). Z oferty mogą
skorzystać czytelnicy biblioteki, posiadający kartę biblioteczną i mieszkający
na terenie gminy Raszyn. Kody aktywujemy na www.empik.com/go/biblioteki/
kod, następnie należy założyć konto na
Empik.com – potrzebujecie do tego
adres e-mail (lub wystarczy się zalogować, jeśli macie już konto w serwisie). Kod należy aktywować w trakcie
bieżącego miesiąca – nieaktywowany
wygasa. Z Empik GO można korzystać
na komputerze, na tablecie lub smartfonie (należy pobrać dedykowaną aplikację) oraz na czytniku (także na czytnikach Kindle!). Kody ważne są miesiąc,
po upływie tego czasu należy zgłosić
się do biblioteki po nowy kod. Biblioteka dysponuje 20 kodami miesięcznie,
wydajemy je w pierwszy dzień roboczy
miesiąca w godzinach pracy biblioteki. Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO
e-mailowo na info@bibliotekaraszyn.pl.
UWAGA! Każdy chętny może skorzystać tylko z jednej z platform
w danym miesiącu (albo EMPIK GO
albo LEGIMI).

Od połowy stycznia w holu biblioteki głównej będzie można oglądać
wystawę komiksów o zmianach klimatu,
przygotowaną przez Fundację Twiga.
Ekspozycja będzie czynna do końca
lutego br. w godzinach pracy placówki
(poniedziałki, środy, piątki 11:00-19:00;
wtorki, czwartki 9:00-16:00). Wystawie towarzyszy Konkurs Komiksowy,
realizowany przez Fundację Twiga we
współpracy z Ośrodkiem Informacji
ONZ w Warszawie ONZ UNIC/Warsaw,
Wydawnictwem Timof Comics i Festiwalem Komiksowa Warszawa w ramach
projektu Talking Bubbles International
Comics Competition. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 15
do 20 lat i polega na przygotowaniu
przez uczestniczkę/uczestnika planszy komiksu w formacie A3 przy użyciu
dowolnej techniki. Tematyka prac to
jeden z wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nabór prac trwa do 28
lutego 2022. Szczegółowe informacje
znajdziecie na www.twiga.org.pl oraz
www.talking-bubbles.eu. Gorąco polecamy i zapraszamy do udziału!

w wersji elektronicznej – LIBRA.IBUK.
PL. W dostępie bibliotecznym znajduje
się ponad 2.300 e-publikacji, głównie
książek naukowych i popularnonaukowych i czasopism. Jest to świetny
zasób, uzupełniający nasze zbiory dziedzinowe i pomoc dla osób, które przygotowują się do zajęć, czy piszą prace
zaliczeniowe na studia. Z platformy
można skorzystać zarówno w bibliotece, jak i zdalnie: w domu, w pracy, czy
na uczelni – wszędzie, gdzie jest dostęp
do Internetu. Trzeba założyć konto
MyIBUK na portalu www.libra.ibuk.
pl/ksiazki – można zarejestrować się
standardowo, podając mejl i wymyślając hasło lub przez konto na Facebooku
albo Google. Do uzyskania dostępu do
wykupionego przez Konsorcjum zasobu
potrzebny będzie także kod PIN, który
można otrzymać w naszej bibliotece.
Uwaga! Osoby, które skorzystały
z tej usługi w poprzednich latach
i mają konta MyIBUK, będą tym
razem potrzebować nowych kodów.

TYMCZASOWA ZMIANA GODZIN
OTWARCIA FILII W JAWOROWEJ
(UL. WARSZAWSKA 95)

ZMIANY W IBUK.LIBRA.PL
Wzorem lat ubiegłych nasi Czytelnicy
będą mieć dostęp do największej polskiej platformy, oferującej publikacje
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poniedziałek, środa,
czwartek, piątek 10.00 – 18.00
wtorek - filia nieczynna
(dzień wewnętrzny)
e-mail: jaworowa@bibliotekaraszyn.pl
tel. 885 556 535

CENTRUM SPORTU RASZYN

WYGRANY MECZ UKS ORLĘTA w HALI SPORTOWEJ Centrum Sportu Raszyn
Wraz z początkiem jesieni wystartował
też kolejny sezon rozgrywek siatkarskich
Mazowiecko-Warszawskiego Związku
Piłki Siatkowej. Naszą gminę w rozgrywkach reprezentuje dynamicznie rozwijający się klub UKS Orlęta, który w swoim
piątym roku działalności prowadzi już
zajęcia dla ponad stu pięćdziesięciu
zawodników zrzeszonych w dziesięciu sekcjach. Najnowszym „nabytkiem”
Orląt jest stworzona w tym roku drużyna
seniorów, która już zdążyła dostarczyć
mieszkańcom naszej gminy wspaniałych
sportowych emocji, przede wszystkim
za sprawą swojego ostatniego meczu.

W niedzielę, czternastego listopada
Orlęta Raszyn podejmowały w Centrum Sportu Raszyn drużynę UKS
Olimp Skaryszew. Rywale to doświadczona drużyna, która jeszcze w zeszłym
sezonie walczyła w rozgrywkach III ligi.
Imponująca liczba prawie dwustu osób
zgromadziła się w hali CSR, aby na żywo
oglądać to spotkanie. Kibice stworzyli wspaniałą atmosferę sportowego
dopingu, głośno zagrzewając Orlęta
do walki. Po zaciętym spotkaniu to nasi
siatkarze mogli unieść ręce w geście
zwycięstwa, pokonując Olimp Skaryszew w stosunku 3:1 (26:24, 23:25,
25:19, 25:13). Mecz
uświetniły dodatkowe
a t ra kc j e - m i ę d z y
innymi występ grupy
artystycznej Bielewicz
Art Academy, malowanie twarzyczek dla
najmłodszych kibiców
czy pyszna kawa od
firmy Starbucks, którą
częstowani byli wszyscy goście. Triumf nad
UKS ORLĘTA. Fot. arch. CSR
drużyną ze Skaryszewa

był już trzecim z rzędu zwycięstwem
siatkarzy z Raszyna, co pozwoliło im
awansować na piąte miejsce w tabeli
i realnie myśleć o atakowaniu pierwszej
czwórki, która premiowana jest awansem do fazy play-off.
Mówiąc o sukcesach naszego gminnego klubu siatkarskiego, nie sposób
nie wspomnieć też o tym, jak wspaniale radzi sobie żeńska sekcja klubu –
Seniorki Orląt Raszyn od początku
sezonu wygrały wszystkie sześć spotkań, tracąc przy tym ledwie jednego
seta i na półmetku rundy zasadniczej
są liderkami tabeli III ligi kobiet. Wszystkie sekcje Orląt Raszyn swoje mecze
domowe rozgrywają w hali Centrum
Sportu Raszyn, a informacje o terminach nadchodzących meczów publikują na swoim fanpage-u na facebooku „UKS Orlęta”. Mamy nadzieję,
że mecze siatkarskie będą dla mieszkańców naszej gminy kolejną alternatywą na spędzenie wolnego czasu wraz
z bliskimi, w atmosferze sportowych
emocji.
Borys Ryczek
Vice Prezes Zarządu UKS Orlęta

MISTRZOSTWA OKRĘGU WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
W środę 17 listopada 2021 roku na
raszyńskiej pływalni odbyły się Otwarte
Jesienne Mistrzostwa Okręgu Warszawsko-Mazowieckiego o Puchar
Wójta Gminy Raszyn. W zawodach
wzięło udział 166 zawodników z 17 klubów z terenu województwa mazowieckiego. Ze względu na dużą ilość konkurencji, a było ich aż 36, starty zostały
podzielone na 2 bloki – poranny i popołudniowy. W zawodach brali udział
zawodnicy w dwóch kategoriach wiekowych: 14-15 lat oraz 16 lat i starsi.
Sekretarz Warszawsko–Mazowieckiego Związku Pływackiego p. Łukasz
Borkowski w taki sposób podsumował tą współpracę z Centrum Sportu
Raszyn: „Chciałbym serdecznie podziękować Pani Dyrektor CSR Katarzynie
Klimaszewskiej za pomoc w organizacji

zawodów na każdym etapie przygotowań do Mistrzostw Okręgu. Dzięki inicjatywie Raszyna te zawody odbyły się
właśnie w tej gminie. Ja tylko mogę
dodać, że jak każdy dyrektor by tak
szybko decydował o możliwości zorganizowania zawodów na swoim obiekcie,
a później uczestniczył w ich realizacji jak
dyrektor Centrum Sportu Raszyn to pływanie byłoby sportem nr 1”.
Należy także wspomnieć, że na
dystansie 50m stylem dowolnym,
w którym różnice między zawodnikami
są niewielkie, zarówno w kategorii kobiet
jak i mężczyzn wygrali zawodnicy UKS
GOS Raszyn – Aleksandra Polańska
oraz Konrad Madey. Kolejnym powodem
do dumy dla Gminy Raszyn jest informacja, że Aleksandra została najlepszą
zawodniczą zawodów w kategorii kobiet

16 lat i starszych. Wszystkim zawodnikom gratulujemy świetnych wyników,
a pływakom Aleksandrze i Konradowi
z raszyńskiego Klubu Sportowego UKS
GOS Raszyn gratulujemy zwycięstwa na
swoim obiekcie w Raszynie.
Monika Bień–Gabriel
Centrum Sportu Raszyn

Aleksandra i Konrad – raszyńscy pływacy ze złotymi medalami.
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30 stycznia 2022

niedziela (od godziny 10.00 do 23.00)

#6251

30. Finał WOŚP
w Centrum Sportu Raszyn - Sportowa 30

W programie:

♥ Występy Przedszkolaków
i atrakcje dla dzieci
♥ Występy Seniorów i dobra kawa
♥ Występy zespołów: Dla Frajdy,
Let’s Play, OVR SHOWCASE (LAGI,
MAREP), Acoustic Warsaw Band,
Zalia, MELTRAD, Hellcat

♥ 18.30 – PECTUS – Gwiazda Finału
♥ 20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA
♥ Do 23.00 – wspólna zabawa

W RASZYNIE GRAJĄ WSZYSCY
Zbierają:
MOŻESZ
ZAGRAĆ
I
TY
i
podarować:
Centrum Sportu Raszyn – Sportowa 30
tel. 885 551 239 (Paweł Góra)
Przedszkole pod Topolą – Pruszkowska 21c
tel. 501 162 208 (Nina Polakowska)
Świetlica Środowiskowa Świetlik – Spokojna 23
tel. 664 000 863 (Małgorzata Kaiper)
Biblioteka – ul. Ks. J. Poniatowskiego 20
tel. 22 720 03 81 (Dagna Mach)

• fanty na „licytacje” i kiermasze
• fanty na „licytację” Allegro

