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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu dużo zdrowia, szczęścia, 

a przede wszystkim pokoju oraz wzajemnej życzliwości. 
Niech zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią 

będące przesłaniem tych Świąt stanie się źródłem radości, 
nadziei i trafnych wyborów życiowych.
Wójt Andrzej Zaręba i pracownicy Urzędu Gminy Raszyn

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn  Dariusz Marcinkowski i Radni Gminy Raszyn
Sołtysi Gminy Raszyn

Dyrektorzy i kierownicy gminnych placówek 
Jacek Kaiper – Redaktor Kuriera Raszyńskiego

Wesołego Alleluja!

KURIER RASZYŃSKI
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POLSKIE ZWYCZAJE WIELKANOCNE
Wielkanoc, najstarsze święto chrześcijańskie i czas wypełnienia największej tajemnicy naszej wiary jest pamiątką 
męki i zmartwychwstania Chrystusa oraz opowieścią o wydarzeniach tego czasu. Uroczystości Wielkiego Tygo-
dnia rozpoczyna Niedziela Palmowa, zaś Triduum Paschalne obejmuje Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę oraz Niedzielę Zmartwychwstania. Każdy dzień ma swoje znaczenie i odrębny ceremoniał.

NIEDZIELA PALMOWA
Obrządek Niedzieli Palmowej powtarza uroczysty i triumfalny 
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, który wkracza do naszych 
świątyń entuzjastycznie witany przez parafian. Z obrządkiem 
związany jest zwyczaj święcenia palm, kultywowany w Polsce 
od XI wieku. Przygotowane przez parafian, ogromne i pięknie 
przystrojone palmy „idą” w procesjach do kościołów. Wpro-
wadzeniem w dalsze wydarzenia jest odczytanie podczas 
Mszy odprawianej w Niedzielę Palmową, fragmentów Ewan-
gelii wprowadzających nas w dramat śmierci Chrystusa. Stąd 
druga nazwa tego dnia – Niedziela Męki Pańskiej.

WIELKI CZWARTEK
Triduum Paschalne, rozpoczyna Msza Święta Wieczerzy Pań-
skiej Wielkiego Czwartku, sprawowana na pamiątkę Ostat-

niej Wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakra-
ment Eucharystii i sakrament kapłaństwa. I ten dzień został 
w Ewangeliach przestawiony bardzo dokładnie. Ewangeli-
ści opisują wszelkie fakty z ostatnich dni przed męczeńską 
śmiercią Chrystusa, który umywa nogi Apostołom, wskazuje 
na zdrajcę, odprawia na oczach Apostołów pierwszą Mszę 
Świętą, rozdając im eucharystyczny chleb jako Komunię 
Świętą, ustanawia kapłaństwo, modli się do Ojca za swoich 
uczniów, a na koniec zapowiada swoją mękę i śmierć. 
 Druga część obrzędów Wielkiego Czwartku nawiązuje 
do tajemnicy męki i śmierci Pana Jezusa, który udaje się 
na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu 
na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajem-
nica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień. Na zakoń-
czenie Mszy Św. Najświętszy Sakrament przenoszony jest 
do kaplicy symbolizującej więzienie, do którego wtrącono 
Jezusa Chrystusa po Ostatniej Wieczerzy.

WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek, dzień Krzyża, to czas sądu, męki i śmierci Chry-
stusa, dzień największej żałoby, podczas którego w kościołach 
nie jest sprawowana Msza św., nie biją dzwony, milkną organy.
 Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest ado-
racja Krzyża, po której z ciemnicy przynoszony jest Najświęt-
szy Sakrament i wiernym udzielana jest Komunia. Ostatnią 
częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pań-
skiego. W Wielki Piątek odprawiane są także nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. 

WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę, ostatni dzień Wielkiego Postu, przeżywamy 
tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, gdzie na nadej-
ście Zbawiciela i odkupienie czekały dusze, które swoim 
bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. 
W Wielką Sobotę sprawowana jest jedynie Liturgia Godzin. 
Jest to dzień wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chry-

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Ostatnia wieczrza. Leonardo da Vinci

Wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Pietro Lorenzetti
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stusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Naj-
świętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy 
zwanej Grobem Pańskim, a do godzin popołudniowych 
kapłani święcą pokarmy, zwane „święconką” lub „święconym”, 
które znajdą się w posiłku spożywanym w trakcie śniadania 
w dniu następnym.

NIEDZIELA WIELKANOCNA 
Niedziela Wielkanocna, nazywana też Wielką Niedzielą, Nie-
dzielą Zmartwychwstania Pańskiego, stanowi według kalen-
darza liturgicznego ostatni dzień Triduum Paschalnego. 
Obchody rozpoczyna o świcie uroczysta procesja z Najświęt-
szym Sakramentem wyniesionym z grobu Pana Jezusa, po 
której wierni powracają do kościoła na Mszę św. rezurekcyjną. 
Jej tradycja w Polsce sięga średniowiecza.
 W Wielką Niedzielę, po rezurekcji, rodzina zasiada do świą-
tecznego śniadania, rozpoczynanego od składania życzeń 
i dzielenia się święconką. Na przykrytych białym obrusem, 
suto zastawionych i ozdobionych bukietami z bazi i pierw-
szych wiosennych kwiatów stołach, królują jajka, wędliny, 
żur, wielkanocne baby i mazurki, a dla dzieci czekoladowe 
zajączki, cukrowe baranki i kurczaczki. 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
W kalendarzu liturgicznym Kościoła rzymskokatolickiego 
nie ma „drugiego dnia świąt wielkanocnych”, Poniedziałek 
wielkanocny to kolejny dzień trwającej 8 dni Oktawy Wiel-

kanocnej. Tradycyjnie i potocznie nosi nazwę „śmigus-dyn-
gus”, co wywodzi się z ludowych obyczajów obchodzenia 
tego dnia. Kościół katolicki początkowo negatywnie usto-
sunkowany do kultywowania praktyk pogańskich, z czasem 
je zaakceptował wiążąc zwyczaj z chrześcijańską symboliką 
wody jako oczyszczenia oraz łaski Bożej.

TRZECIE ŚWIĘTO – RĘKAWEK
W niektórych rejonach Polski przedłużano zabawy i obchody 
wielkanocne o jeszcze jeden dzień. Krakowianie, na wzgórzu 
na Krzemionkach uczestniczyli w zwyczaju zwanym Rękawka. 
Nazwa wywodzi się z legendy o kopcu legendarnego Kraka, 
który usypali mieszczanie z ziemi przynoszonej w rękawach. 
W innych regionach kraju w tym dniu nadal polewano się 
wodą, z ta różnicą, że teraz panny lały kawalerów. Stąd nazwa 
zwyczaju Babasik.

WIELKANOC W MALARSTWIE
Każde wydarzenie Wielkiego Tygodnia znalazło odzwiercie-
dlenie w twórczości malarzy. Powszechnie znane są dzieła 
wielkich mistrzów z Leonardo da Vinci i jego „Ostatnią Wie-
czerzą” na czele. Mniej znane, ale też obecne, są obrazy pol-
skich twórców. Są tudniej dostępne, ponieważ rozsiane są 
po muzeach, tak galeriach narodowych jak i regionalnych, 
kościołach czy w zbiorach prywatnych. Dzięki nim możliwe 
jest ilustrowanie dzień po dniu czasu Wielkiejnocy. 

Małgorzata Kaiper 

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Ukrzyżowanie z Matką Boską Bolesną i świętym Janem, 1 ćw. XVI w. klasztor oo. Cystersów w Szczyrzycu

Wojciech Gerson Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną. 1900. Parafia Ewangelicko Augsburska 
w Tomaszowie Mazowieckim



|   KURIER RASZYŃSKI NR 129/130/2022   |   WWW.RASZYN.PL4

HISTORIA ZATACZA KOŁO
Strzał w tył głowy z przyłożenia oszczędza pracę kata i nabój, wobec tego wszyscy 
umierali podobnie, ręce skrępowane drutem cierniowym, bose stopy i w czaszce 
dwie dziury po pocisku. Pochówek w głębokim rowie wśród tysięcy tak samo zamor-
dowanych zapewnił anonimowość ofierze i sprawcy.

Bez wcześniejszego wypowiedzenia 
wojny armia czerwona zaatakowała 
granice II Rzeczpospolitej. W rezulta-
cie napaści znaczna część Wojska Pol-
skiego dostała się do niewoli. Ofice-
rów internowano w obozach jenieckich 
i poddano indoktrynacji, licząc na to, że 
niektórych się uda przewerbować. 
 Wśród jeńców uwięzionych w kilku 
obozach znajdowała się duża grupa ofi-
cerów rezerwy, powołanych do wojska 
tuż przed wybuchem wojny. Wszyscy 
oni stanowili polską inteligencję a byli 
wśród nich: kapłani różnych wyznań, 
nauczyciele szkolni i akademiccy, inży-
nierowie, ziemianie, lekarze, prawnicy, 
literaci, dziennikarze, działacze poli-
tyczni, urzędnicy państwowi i samo-
rządowi. Jak to się mawia po latach: 
oficerowie rezerwy to był kwiat pol-
skiej inteligencji. Przedstawiono im 
prosty wybór:, aby żyć, mieli zdradzić 
Polskę. A dla nich ostatecznym wybo-
rem była Polska. Pozostali jej wierni 
i odrzucili sowiecką ofertę. Wtedy Sta-
lin postanowił o ostatecznym rozwiąza-
niu, jak mówią niektórzy znawcy tematu 
w zemście za przegraną wojnę w roku 
1920. I tak 3 kwietnia 1940 roku rozpo-
częto likwidację obozów jenieckich. 
 Mordowano naszych nieugiętych ofi-
cerów w Katyniu, Charkowie, Twerze, 
ale też w katowniach NKWD w Kijowie 
i Mińsku. Egzekucje wykonywano przez 
sześć tygodni od kwietnia do maja 1940 
roku. Zginęło wtedy wraz z policjantami, 
żołnierzami Korpusu Ochrony Pogra-
nicza i pracownikami więziennictwa – 
22,5 tysiąca patriotów. 
 Zakopano ich we wspólnych dołach/ 
opłakano, i było już dobrze…(Wł. Bro-
niewski Ostatnia wojna)
 Tylko rodziny bezradnie oczekiwały 
wiadomości o swoich.
 Gdy odwróciły się przymierza i losy 
wojny sowieci za wszelką cenę sta-
rali się ukryć swą zbrodnię. Ujaw-
niona poważałaby ich wiarygodność, 
co oznaczało utrudnienia w komunika-
cji z zachodnimi aliantami. Dlatego gdy 
tylko Niemcy odkryli masowe groby, 

komuniści zarzucili im sprawstwo tego 
mordu. Kłamstwo to bardzo długo 
funkcjonowało w obiegu publicznym, 
przetrwało koniec wojny i utrwalone 
zostało w czasach PRL licznymi publi-
kacjami prasowymi, beletrystyką i sce-
nariuszami filmowymi. Stało się oficjal-
nym, zatwierdzonym przez najwyższe 
gremia polityczne przebiegiem zda-
rzeń historycznych. Za przedstawianie 
prawdziwej wersji, zgodnej z faktami, 
opowieści ”podważającej przyjaźń pol-
sko-radziecką” głosicielom groziły bar-
dzo poważne represje. Po odzyskaniu 
niepodległości przywrócenie prawdy 
o sprawcach zbrodni katyńskiej stało 
się jednym z najważniejszych zadań 
zwracających zamordowanym ofice-

rom honor, a zmanipulowanym Polakom 
tożsamość. 
 10 kwietnia upływa 12 lat od czasu 
katastrofy, w której zginęła delegacja 
z prezydentem RP Lechem Kaczyń-
skim na czele zmierzająca do Katy-
nia na obchody 70 rocznicy tragedii. 
Jak dotąd nie ujawniono jej przyczyny. 
Wszelkie sugestie, że Rosja państwo 
nowoczesne mogłaby w niej mieć 
udział wydają się nieprawdopodobne. 
Jednak, gdy Ukraińcy odbili z rąk rosyj-
skich miejscowość Bucza pod Kijowem 
odkryli w niej masowe groby zamordo-
wanych cywilów oraz ciała rozrzucone 
po ulicach. Niektóre ofiary ze skrę-
powanymi rękami zabite strzałem 
w tył głowy. Zbrodnia zatoczyła koło 
od  masowych pochówków w  Katy-
niu przez śmierć polskiej delegacji 
do masowych grobów w Buczy.

Jacek Kaiper

KATYŃ, SMOLEŃSK, UKRAINA

Kaplica Katyńska w kościele w Rybiu. Fot. M. Kaiper
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DNI RASZYNA 2022
Kwietniowe daty Dni Raszyna są nierozłącznie związane z Bitwą pod Raszynem, która 
odbyła się dwieście trzynaście lat temu w 1809 roku pomiędzy wojskami polsko-
-saskimi pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego a armią austriacką dowo-
dzoną przez arcyksięcia Ferdynanda Karola d’Este. Nierozstrzygnięta bitwa zakoń-
czyła się konwencją oddającą Austriakom stolicę, ale na tak korzystnych dla Polaków 
warunkach, że trzy miesiące po niej siły polskie wzmocniły się pięciokrotnie, a kampa-
nia, w której wzięły udział, powiększyła dwukrotnie obszar Księstwa Warszawskiego.
 W tym roku Dni Raszyna zbiegają się w czasie ze Świętami Wielkanocnymi. 
Z tego względu czas obchodów rozciąga się od 10 do 24 kwietnia.

10 KWIETNIA (Niedziela Palmowa)
O godz. 11 spod kapliczki upamięt-
niającej miejsce śmierci pułkownika 
Cypriana Godebskiego podczas Bitwy 
pod Raszynem wyruszy procesja z pal-
mami do kościoła w Raszynie, zakoń-
czona mszą świętą. 
O godz. 11 wystartuje XII Ogólnopolski 
Bieg Raszyński. Tradycyjna już impreza 
sportowa, na której starcie z roku na 
rok staje coraz więcej zawodników 
z  Raszyna i  całej Polski. Trasa liczy 
dziesięć kilometrów i przebiega uli-
cami Raszyna. Obok kwalifikowanych 
sportowców startują amatorzy w róż-
nym wieku i gdy dla tych pierwszych 
ważne jest zwycięstwo w zawodach, 
dla drugich poprawienie „życiówki”, 
a dla innych pokonanie własnej słabo-
ści i osiągnięcie mety. 
W godz. 10.00 do 16.00 na parkingu 
obok Austerii odbędzie się Raszyń-
ski Jarmark Wielkanocny, w  którym 
wezmą udział między innymi raszyńskie 
Koła Gospodyń Wiejskich, oferujące 
wykonane przez siebie ozdoby i stroiki 
wielkanocne, drobne upominki, ręko-

dzieła i świąteczne potrawy. Podczas 
Jarmarku będzie prowadzona zbiórka 
środków higienicznych i środków czy-
stości dla uchodźców z Ukrainy. 
O godz. 16.30 w Austerii odbędzie 
się kolejne wydarzenie z cyklu „Chopin 
w Austerii”, podczas którego wystąpi 
Mischa Kozłowski.

19 KWIETNIA (wtorek)
O godz. 17.30 mieszkańcy i władze 
samorządowe Raszyna, na pamiątkę 
wydarzeń z  1809 roku, złożą kwiaty 
i zapalą znicze na Reducie Raszyńskiej, 
w miejscu najbardziej zaciekłych walk 
i przy kapliczce upamiętniającej śmierć 
płkownika Cypriana Godebskiego. 
O godzinie 18.00 w raszyńskim kościele 
odbędzie się msza święta.

22 KWIETNIA (piątek) 
O godz. 12 przy Austerii nastąpi uro-
czyste otwarcie wystawy „Niepodle-
gła”, którą będzie można oglądać do 
niedzieli 24 kwietnia. 
O godz. 18 Wernisaż konkursu Bitwa 
pod Raszynem 1809 moimi oczami.

O  godz. 18.30 Austeria zaprasza 
na prelekcję pt. „Austeria w historii i kul-
turze polskiej”. Prelegent prof. Rado-
sław Lolo.

23 KWIETNIA (sobota) 
O  godz. 11 Świetlica Środowiskowa 
Świetl ik przygotowała dla dzieci 
na spektakl muzyczny pt. Janko Muzy-
kant na Mazowszu.
O godz. 18 Świetlica Środowiskowa 
Świetlik zaprasza na koncert pt. „Salon 
w Księstwie Warszawskim – Najpiękniej-
sze pieśni” w wykonaniu Joanny Błażej-
-Łukasik (fortepian i słowo wiążące), 
Katarzyny Guran (sopran) i Tomasza 
Świerczek (tenor).
Od godz. 13, Stowarzyszenie Projekt 
Raszyn 1809, organizuje przy Pałacu 
w Falentach piknik historyczny nawią-
zujący do walk podczas Bitwy pod 
Raszynem. Poza prezentacją grup 
rekonstrukcyjnych organizatorzy pik-
niku zaplanowali szereg atrakcji dla 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych zain-
teresowanych historią Raszyna.

24 KWIETNIA (niedziela)
Od godz. 12.00 do 16.00 przy Auste-
rii odbędzie się impreza „Spotkania 
z kuchnią staropolską
O  godz. 16.30 Austeria zaprasza 
na koncert harfowy w ramach Raszyń-
skiego Salonu Muzycznego.

Zapraszamy!

OBCHODY DNI RASZYNA

Bitwa pod Raszynem. W. Kossak
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Oczami wolontariuszki
Wiadomość o napaści Rosji na Ukra-
inę wstrząsnęła mną tak jak wszystkimi 
chyba Polakami. Najgorsze w tym dla 
mnie było poczucie bezradności, świa-
domość, że tak niewiele mogę zrobić. 
Dlatego ucieszyłam się gdy przeczy-
tałam na Facebooku post o organi-
zacji pomocy w naszej gminie. Rozej-
rzałam się po domu, co ewentualnie 
mogłabym podarować i razem z sio-
strzenicą Kasią pojechałyśmy do CSR. 
Pracownicy Centrum skierowali nas 
do pokoju 32, gdzie zobaczyłyśmy już 
spory stos siatek i kartonów. Pojecha-
łyśmy do sklepu, zrobiłyśmy zakupy 
i wróciłyśmy do hali. Siatek i  karto-
nów było już więcej. Doszłyśmy więc 
do wniosku, że trzeba zacząć te dary 
segregować, bo za chwilę nikt tego nie 
ogarnie – co chwilę ktoś przychodził 

i przynosił kolejne rzeczy. Robiłyśmy 
to najpierw we dwie, potem zjawiła się 
wspaniała Agnieszka, a potem to już nie 
wiem, bo działałyśmy w amoku. Wiem, 
że z Kasią Klimaszewską i wójtem usta-
liliśmy, że zorganizujemy grupę wolon-
tariuszy, którzy zajmą się organizacją 
Centrum Dystrybucji. I tak codziennie 
od 26 lutego od rana do wieczora orga-
nizujemy. Z początkowych trzech osób 
zrobiła się pokaźna grupa, którą nawet 
trudno policzyć, bo ciągle dochodzą 
nowe osoby. Pomagają strażacy z OSP, 
wolontariusze ze szkół raszyńskich. 
Członkowie rodzin i przyjaciele wcale 
nie mieszkający w Raszynie. Z jednego 

pokoju rozpełzliśmy się prawie po całym 
parterze, cudem ocalał hala, którą Kasia 
obroniła własną piersią nieśmiało tłu-
macząc, że CSR ma swoją działalność 
i swoje zobowiązania. Poza tym pozwa-
lała nam na wszystko. Kolejny pokój – 
proszę bardzo, przestrzenie pod trybu-
nami – oczywiście. I tylko pytała czego 
nam jeszcze potrzeba. Pracownicy 
Centrum bez słowa skargi pomagali we 
wszystkim, chociaż nasza działalność 
mocno dezorganizowała ich pracę. Tylu 
fantastycznych ludzi naraz nie spotka-
łam chyba nigdy w swoim życiu (a tro-
chę już przeżyłam). 
 To co trudne w  tym wszystkim, 
to świadomość jak ograniczona jest 
nasza pomoc, jak niewiele możemy zro-
bić. Patrzymy z niepokojem na pusto-
szejące półki, co chwilę coś ktoś nam 
przynosi, ale potrzeby są ogromne. 

Obsługujemy codziennie około 200 
osób, chciałoby im się nieba przychy-
lić, ale chcemy dzielić sprawiedliwie. 
Na  początku wszyscy łykaliśmy łzy 
widząc małe dzieci trzymające się kur-
czowo matek, zamrożone nastolatki, 
kobiety w różnym wieku zmęczone, ale 
takie dzielne. Teraz trochę przywykli-
śmy. Ale dzisiaj przyszły dwie panie – 
matka z córką i kilkumiesięczną dziew-
czynką spod Kijowa. Pytały o krzesełko 
do karmienia, gdy im je przyniosłam 
obydwie się popłakały, bo takie samo 
miały w domu. Więc płakałyśmy wszyst-
kie trzy. Tylko mała patrzyła na nas 
wielkimi niebieskimi oczami ze zdziwie-
niem co nam się stało. 

 Z niepokojem myślę o tym co będzie 
dalej, jak będziemy dalej mogli poma-
gać. Trochę się kończą zasoby i pusto-
szeją portfele ofiarodawców. Bez syste-
mowej pomocy długo nie pociągniemy. 
 Ale z  drugiej strony ten ogrom 
dobroci, dobrej energii nie pójdzie 
przecież na marne. Głęboko wie-
rzę w to, że ta dobra energia zostanie 
z nami, a Ukraina będzie wolna i bez-
pieczna, a nasi goście będą mogli wró-
cić do swoich domów. 

Hanna Szeliga

POMAGAMY UKRAINIE

Pierwsze dary dla Ukrainy w CSR. Fot. arch. CSR

Centrum pomocy Ukrainie. Fot. M. Kaiper

Wolontariusze i uchodźcy. Fot. K. Klimaszewska

Młodzi wolontariusze. Fot. K. Klimaszewska

Kącik dzieciecy. Fot. M. Kaiper
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UKRAINA W POLSCE

Ponad dwa miliony uchodźców z ogar-
niętej wojną Ukrainy dotarło do Polski. 
Głównie kobiety i dzieci, bo mężczyźni 
do 60 roku życia pozostali, żeby bronić 
ojczyzny. Rodziny uciekają przed bom-
bami, które spadają na ich domy, przed 
brakiem jedzenia i wody, uciekają po to, 
żeby ich mężczyźni mogli walczyć nie 
bojąc się o los swoich najbliższych.
 W Polsce potrzebują schronienia, 
jedzenia, ubrań, bo najczęściej opusz-
czają domy z  niewielkimi walizkami 
a czasem tylko z tym co mają na sobie. 
Dzieci muszą brać na ręce, bo w prze-
pełnionych pociągach nie mieszczą się 
wózeczki. Widok kobiet z gromadką 
maluchów to od początku marca bar-
dzo częsty widok na polskich ulicach.
 Polska pomaga im jak tylko może. 
W ciągu kilku dni od wybuchu wojny 
powstał na granicy, ale też wielu innych 
miejscach system pomocy. Zanim Sejm, 
Senat i Prezydent w pośpiechu przyjęli 
ustawę o pomocy Ukraińcom w Pol-
sce już ogromna liczba wolontariuszy 
ruszyła z pomocą. 

W RASZYNIE 
POMAGAJĄ WSZYSCY
Nasi mieszkańcy otworzyli dla uchodź-
ców swoje domy i  swoje spiżarnie, 
a przede wszystkim swoje serca. Od 
pierwszych dni ukraińscy uchodźcy zna-
leźli u nas miejsce do życia. Szybko, bo 
25 lutego podjęliśmy decyzję o stwo-
rzeniu systemu pomocy, w który włą-
czyliśmy wszystkie gminne placówki. 

W GOPS-ie powstał Punkt Informa-
cyjny dla uchodźców, Punkt Bazy Noc-
legowej i Transportowej poprowadziła 
w urzędzie gminy Marzena Płaszczyń-
ska. W ciągu pierwszych tygodni zor-
ganizowała schronienie dla ponad 500 
osób. Punkt zbiórki i przekazywania 
darów utworzyła w Centrum Sportu 
Raszyn, wraz z dużą grupą wolontariu-
szy, Katarzyna Klimaszewska. W Ogni-
sku Wychowawczym w  Jaworowej 
powstał punkt noclegowy. Bezpłatną 
opiekę zdrowotną rozpoczęły Cen-
trum Medyczne Judyta, które przyjęło 
przez dwa tygodnie około 70. pacjen-
tów i  SZPZLO Warszawa Ochota, 
a naukę w szkole – Szkoła Podstawowa 
w Raszynie, a w kolejnych dniach pozo-
stałe szkoły. Prywatne przedszkola 
zaprosiły do siebie ukraińskie dzieci, 
a po dwóch tygodniach mogły się w to 
włączyć gminne placówki, którym na 
mocy nowych przepisów pozwolono 
przyjąć do każdej grupy trójkę ukraiń-
skich maluchów. 
 Wszyscy mieli ręce pełne roboty. 
Telefony GOPS dzwoniły bez przerwy, 
a do Punktu Bazy Noclegowej w dzień 
i  w  noc. Wychowankowie z  Ogni-
ska w  Jaworowej przeszli do Świe-
tlicy Środowiskowej w Rybiu, a w ich 
salach powstały miejsca noclegowe 
dla 30 osób. Wielką pomoc okazały 
niektóre hotele na terenie naszej gminy: 
Amber, IBL, 4 Żywioły, Elgrom, Hote-
lik Jankowski, Korona i Zalewski, które 
od 1 do 13 marca przekazały do dyspo-

zycji ponad 350 miejsc. Z uwagi na sys-
tem rotacyjny dały schronienie dużym 
grupom przybyszy. Wielu uchodźców 
przyjęli i nadal przyjmują mieszkańcy 
w swoich domach. To wspaniali ludzie, 
którzy dzielą się tym co najważniejsze – 
dachem nad głową i gorącym sercem.

PUNKT DYSTRYBUCJI 
DARÓW W CSR
Pomoc mieszkańców była najbardziej 
widoczna w Centrum Sportu Raszyn, 
gdzie powstał wzorcowy, podawany 
w publikacjach prasowych jako przy-
kład dobrej roboty, Punkt Dystrybucji 
Darów. To tam trafiały dary od naszych 
mieszkańców, od okolicznych sklepów 
i instytucji. To tam uchodźcy w Ukrainy 
znajdowali najpotrzebniejsze rzeczy: 
jedzenie, środki czystości i ubrania. Nie-
jeden maluch przyniesiony przez mamę 
wyjechał w wózeczku, a każde dziecko 
wychodziło z  zabawką, książeczką 
i cukierkiem. Rozdawaliśmy łóżeczka, 
nocniczki, chodziki, grzechotki. Doro-
śli otrzymywali materace, pościel, koce. 
I oczywiście jedzenie.
 Wolontariuszy najbardziej bolały 
puste półki, a  najbardziej cieszyły 
kolejne dostawy. Czasem były to małe 
siatki z  kilkoma produktami, a  cza-
sem pełne palety. Wszystko było 
potrzebne. W ciągu dziewięciu dni od 10 
do 18 marca nasi wolontariusze rozdy-
sponowali dary 1900 osobom. 
 Korzystając z łam naszej gminnej 
gazety chciałbym bardzo mocno, 
n a j s e rd e c z n i e j ,  p o d z i ę kowa ć 
wszystkim mieszkańcom, instytu-
cjom i firmom, które włączyły się 
w pomoc Ukrainie. To wielkie rze-
sze osób, z których każda pomaga jak 
potrafi najlepiej. Jako Wójt tej gminy 
z rzeszą pracowników urzędu i kierowni-
kami oraz dyrektorami placówek gmin-
nych staramy się włączyć w tę pomoc, 
ale zdaję sobie sprawę, że bez naszych 
mieszkańców niewiele byśmy zrobili. 
Bardzo dziękuję też wszystkim firmom, 
które dostarczyły ogromne ilości towa-
rów do naszego Centrum Dystrybucji 
Darów Mam nadzieję, że przyjdzie czas, 
kiedy będę mógł wszystkim podzię-
kować osobiście. I mam też nadzieję, 
że nastąpi to możliwie szybko.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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Rządowy Program Pomocy
12 marca 2022 roku weszła w  życie 
ustawa o pomocy dla obywateli Ukra-
iny, która wprowadziła uproszczoną 
legalizację pobytu, wydawanie numeru 
PESEL, ułatwienia w zatrudnieniu, 500 
plus z pakietem świadczeń socjalnych, 
bezpłatną opiekę zdrowotną i prawo do 
nauki w szkole. 
 Specustawa otwiera uchodźcom 
z Ukrainy drogę do usamodzielnienia się 

poprzez podjęcie pracy, zapewnienie 
minimalnych środków utrzymania, obję-
cie dzieci, młodzieży i studentów syste-
mem oświaty i wychowania. 
 Specustawa skierowana jest również 
do Polaków, którzy udzielili w swych 
domach schronienia Ukraińcom. 
Za  każdy dzień pobytu gospodarze 
mogą otrzymać 40 zł zwrotu kosztów. 
Świadczenie będzie obowiązywało 

60 dni, ale w wyjątkowych sytuacjach 
rozpatrywanych indywidualnie, ten 
okres może zostać przedłużony.
 Większość z tych działań wykonują 
samorządy. W urzędach gminy można 
wystąpić o pesel, założyć profil zaufany, 
złożyć wniosek o zwrot kosztów pomocy 
Ukraińcom. Do szkół i przedszkoli można 
zapisać dzieci, a bezpłatną opiekę zdro-
wotną uzyskać w ośrodkach zdrowia.

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Raszyn, którzy od 
24 lutego 2022r. zapewniają zakwa-
terowanie i  wyżywienie uchodźcom 
z Ukrainy mogą otrzymać zwrot ponie-
sionych kosztów w wysokości 40 zł za 
osobę za każdy dzień.
 Świadczenie jest przyznawane 
na podstawie WNIOSKU złożonego 

w Urzędzie Gminy Raszyn, za okres 
faktycznego przebywania począw-
szy od dnia przyjęcia do ostatniego 
dnia pobytu, ale nie dłużej niż za okres 
60 dni.
 Informujemy, iż wniosek należy skła-
dać ostatniego dnia pobytu uchodźcy 
w Państwa domach. Wniosek nieza-
leżnie od ilości osób zamieszkałych 

wypełniamy jeden, natomiast załącz-
nik do wniosku oddzielnie dla każ-
dej z osób przebywających w domu. 
Samorządy mają miesiąc na rozpa-
trzenie wniosku. Szczegółowe infor-
macje oraz treść rozporządzenia na 
stronie: https://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2022/608

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA Z UKRAINY

W związku z ogromną ilością uchodź-
ców z Ukrainy Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej przygotowało pro-
ste procedury legalizacji ich zatrudnie-
nia. Obywatele Ukrainy chcą pracować, 
a nasz rynek pracy jest w stanie przyjąć 
wiele osób. Dzięki ustawie o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, do pracy mogą przystępo-
wać wszystkie osoby, które przebywają 
w  naszym kraju legalnie Dotyczy to 
zarówno tych, którzy przybyli do Polski 
od 24 lutego (data ataku na Ukrainę), 
jak również tych, którzy byli w naszym 
kraju wcześniej. Nie potrzeba do tego 
żadnych dodatkowych zezwoleń. 
Jedynym warunkiem jest zgłosze-
nie przez pracodawcę faktu podję-
cia pracy za pośrednictwem portalu 
www.praca.gov.pl.

 Umowa z pracownikiem i zgłosze-
nie do ZUS
 Zatrudnienie obywateli z  Ukra-
iny wymaga zawarcia z  nimi pisem-
nej umowy, np. o pracę lub zlecenia 
w języku, który jest dla nich zrozumiały. 
Kolejnym krokiem jest zgłoszenie pra-
cownika, w ciągu siedmiu dni od podję-
cia przez niego pracy, do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowot-
nego, aby pracownik nabył prawo do 
świadczeń w razie choroby lub wypadku 
przy pracy, z tytułu macierzyństwa oraz 
do bezpłatnego korzystania ze służby 
zdrowia.
 Pracodawcy powinni pamiętać, że 
wynagrodzenie wypłacane nie może 
być niższe niż płaca minimalna, która 
w tym roku wynosi 3010 zł brutto lub 
minimalna stawka godzinowa ustalona 
na 19,70 zł brutto.

GDZIE ZGŁOSIĆ OFERTĘ PRACY
Pracodawcy gotowi zatrudnić oby-
watela Ukrainy mogą zgłosić swoją 
ofertę w powiatowym urzędzie pracy – 

ale tylko w  jednym, osobiście lub za 
pośrednictwem poczty i elektronicznie 
Usługa jest bezpłatna.
 Można też to zrobić zakładając konto 
na stronie praca.gov.pl i przesłanie pro-
pozycji pracy z wykorzystaniem dostęp-
nego na stronie e-formularza. Zgło-
szona do urzędu pracy oferta zostanie 
udostępniona nie tylko w ogólnodo-
stępnym miejscu w placówce, ale też 
zamieszczona w Centralnej Bazie Ofert 
Pracy. Gotowość do zatrudnienia oby-
wateli Ukrainy można zgłosić również za 
pośrednictwem strony pomagamukra-
inie.gov.pl/.

INFOLINIA
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej uruchomiło infolinię – 22 245 61 
05, informującą o sposobach składania 
ofert pracy do urzędów pracy i zatrud-
niania obywateli Ukrainy. Można też 
skorzystać z portalu Zielona Linia i info-
linii 19524.

komunikaty przygotowała 
Małgorzata Kaiper
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Akcja – Reakcja!
Gdy wchodzi w rachubę pomoc innym, a szczególnie uchodźcom wojennym 
z Ukrainy, nie wahamy się podjąć wyzwania. I tak właśnie było.

Inwazja Rosji na Ukrainę, nazwana 
przez agresora „specjalną operacją 
wojskową”, rozpoczęła się 24 marca 
2022 roku. Na przełomie października 
i listopada 2021 roku Rosja rozpoczęła 
umieszczanie swoich wojsk wzdłuż gra-
nicy z Ukrainą, a 24 marca br. rosyjskie 
wojska zgromadzone wzdłuż wspo-
mnianej granicy rozpoczęły realną 
inwazję na Ukrainę. 

ŚWIAT WSTRZYMAŁ ODDECH!
I  w  tym właśnie momencie współ-
czesnej historii, która zapisuje się 
na naszych oczach, runął w gruzach 
dotychczasowy ład geopolityczny. 
W kontekście międzynarodowym bar-
dzo ważne stały się dotychczas pod-
pisane traktaty i sojusze oraz realny 
udział w nich każdego z Państw człon-
kowskich. Wielkie mocarstwa i mniejsze 
kraje rozpoczęły analizę podpisanych 
umów i swojego uczestnictwa w naj-
ważniejszych organizacjach między-
narodowych. Oczywiście, z dzisiejszej 
perspektywy, najważniejsze okazuje 
się członkostwo w NATO, największym 
dziś sojuszu polityczno-wojskowym, 
skupiającym 30 państw członkowskich 
z  Europy i  Ameryki. Ideą NATO jest 
współpraca w  dziedzinie pokojowej 
polityki, bezpieczeństwa i obronności 
oraz stworzenia unikalnej więzi pomię-
dzy kontynentem starym i nowym, a jej 
finanse pochodzą z  budżetów oraz 
wpłat inwestycyjnych państw człon-
kowskich. Polska, która rocznie wydaje 
ponad 2% PKB na obronność, w naj-
bliższej przyszłości chce powiększyć 
tę kwotę do 2,5% przeznaczając ją na 
modernizację techniczną wojska oraz 
zwiększenie liczby żołnierzy w armii pol-
skiej do 300 tys. Polska odgrywa rolę 

wiodącego lidera w NATO, szczególnie 
na wschodniej flance. Jesteśmy dziś 
traktowani jak mediator czy też nego-
cjator oraz koordynator znaczących 
przedsięwzięć w panującym kryzysie 
wojennym, a wiele państw i mocarstw 
liczy się z naszym zdaniem, jako waż-
nego gracza w Europie. Rząd Polski 
mocno akcentuje swoją pomoc huma-
nitarną dla Ukrainy m.in. przez wpro-
wadzane specustawy, i nie tylko rząd – 
pięknie radzą sobie także samorządy. 

POLACY, TO NIEZWYKŁY NARÓD
Kiedy Ukraina prosiła o pomoc, Polacy 
otworzyli przed jej mieszkańcami swoje 
domy i serca. W ciągu kilku dni zorga-
nizowaliśmy przy przejściach granicz-
nych, ale też w innych miejscach kraju 
wszechstronną pomoc humanitarną.
Tak też było w naszej Gminie Raszyn. 
To była akcja – reakcja. Pamiętam jak 
dziś, gdy 25 marca następnego dnia 
po inwazji rosyjskiej na wolną, niezawi-
słą i demokratyczną Ukrainę, zadzwo-
niła do mnie Radna Powiatu Pruszkow-
skiego reprezentująca w Radzie Gminę 
Brwinów z propozycją, by włączyć się 
w organizowaną właśnie akcję pomo-
cową dla Ukrainy.

MOJA DECYZJA BYŁA 
NATYCHMIASTOWA – POMAGAMY!
I  tak, w kilka właściwie dni udało się 
naszej lokalnej raszyńskiej społecz-
ności stworzyć bardzo profesjonalnie 
działające centrum dystrybucji darów 
dla uchodźców wojennych w Centrum 
Sportu Raszyn. Na powierzchni ponad 
200 m kw. mamy magazyn z podziałem 
na tematyczne sekcje: odzież dla doro-
słych, odzież dla dzieci i zabawki, odzież 
i akcesoria dla niemowląt, środki czy-
stości, środki higieny osobistej, żywność 
oraz leki i artykuły medyczne. Do akcji 
włączyła się bardzo duża grupa akty-
wistów i lokalnych społeczników two-
rząc zwartą grupę wsparcia. Ten nasz 
zespół wolontariuszy to dziś prawdziwi 
„mastersi”, którzy widzą cel w tym co 
robią. To także nas bardzo zjednoczyło, 
chcemy nie tylko pomagać rzeczowo 
uchodźcom z Ukrainy osiedlonym na 

terenie Gminy Raszyn, ale także wspie-
rać mentalnie. Nasz zespół wolontariu-
szy potrafi zorganizować lekcje języka 
polskiego, wizytę u  lekarza, wizytę 
w starostwie w dziale paszportów, tym-
czasową pracę czy pomoc w znalezie-
niu miejsca w szkole lub przedszkolu. 
Ten nasz wolontariat to trochę taki 
współczesny heroizm: przed pracą, po 
pracy, pomiędzy szkołą naszych dzieci 
a zrobieniem obiadu lub po obiedzie, 
ale jeszcze przed wizytą u lekarza lub 
po wizycie u lekarza, ale przed zawie-
zieniem dziecka na dodatkowe zaję-
cia, w sobotę po zakupach i sprzątaniu 
domu i w niedzielę po rodzinnym obie-
dzie. I tak trwamy w tym już ponad mie-
siąc, a siła w dzieleniu się tą pomocą nie 
maleje. Wielkim wsparciem są dla nas 
mieszkańcy i firmy zewnętrzne, którzy 
na każdy nasz apel, że brakuje produk-
tów na pólkach natychmiast się sta-
wiają z pojedynczym wsparciem lub 
hurtowo z paletami produktów. Wszy-
scy chcą pomagać i tą magię empa-
tii czujemy w całym Raszynie. A dziś 
to nie tylko dobrze prosperujące cen-
trum dystrybucji darów, to także spraw-
nie działający punkt wyrobienia pesel 
dla uchodźców z Ukrainy w Urzędzie 
Gminy Raszyn, punkt informacji zwią-
zany z bazą noclegową, punkt wspar-
cia finansowego w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej oraz wiele punktów 
wsparcia lokalnego w Świetlicy Środo-
wiskowej Świetlik, Centrum Kultury, 
Ognisku Wychowawczym na Jaworo-
wej oraz w gminnych szkołach i przed-
szkolach. 

POMAGAMY DZIŚ WSZYSCY: 
GLOBALNIE I LOKALNIE
Szczególnie lokalnie te oddolne samo-
rządowe inicjatywy mają dziś głębszy 
sens w perspektywie wyzwań związa-
nych z kryzysem wojennym i bezpie-
czeństwem obywateli Ukrainy w Polsce. 
Wielkie sojusze na poziomie międzyna-
rodowym i te małe sojusze na poziomie 
samorządowym stały się dziś wyjątko-
wymi wyzwaniami, które realizują jeden 
cel – pomoc Ukrainie. Pomagajmy więc, 
każdy jak tylko każdy potrafi, bo poma-
ganie jest piękne. 

Katarzyna Klimaszewska 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
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Ruszyła odbudowa kompleksu budynków Austerii
Po wielu latach starań 09 marca 2022 została podpisana umowa na kompleksowe 
wykonanie robót budowlano-montażowych i konserwatorskich wraz z zagospoda-
rowaniem terenu budynków wokół raszyńskiej austerii. Inwestycja pod nazwą: „Ada-
ptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszynie 
przy al. Krakowskiej 1 – etap 2”powinna zostać ukończona pod koniec 2023 roku.

09 marca 2022 r. została zawarta 
u m o w a  m i ę d z y  G m i n ą  R a s z y n 
reprezentowaną przez p. Andrzeja 
Zarębę – wójta Gminy Raszyn a Wyko-
nawcą  – Przedsiębiorstwem Usłu-
gowo-Produkcyjnym „TELKA” Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Produkcyjnej 108 
w Białymstoku, reprezentowanym przez 
p. Marka Wróblewskiego – wiceprezesa 
Zarządu.
 Spółka TELKA zobowiązała się 
do kompleksowego wykonania robót 
budowlano-montażowych i konserwa-
torskich wraz z zagospodarowaniem 
terenu do dnia 09 września 2023 r. – 
18 miesięcy od dnia podpisania umowy – 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Ten etap rewitalizacji budynków 
wchodzących w  skład kompleksu 

Austerii, który odnosi się do wozowni, 
kramów i  poczty; wyceniony został 
na 13 850 000 zł. Większość kosztów 
inwestycji, aż 85% będzie pokrytych 
z funduszy zewnętrznych pochodzą-
cych z Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego natomiast 
pozostałe 15% z  funduszy własnych 
gminy Raszyn.
 Zadania Wykonawcy będą dotyczyć 
między innymi:

– wszystkich robót, dostaw i czynności, 
w tym także opinii, prób, atestów, licen-
cji i innych dokumentów niezbędnych 
do realizacji zadania,

– opracowania planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia,

– zagospodarowania placu budowy 

w tym organizację ruchu, zajęcie pasa 
drogowego,

– zapewnienia pełnej obsługi geodezyj-
nej wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
powykonawczej,

– utrzymania porządku na terenie 
i wokół budowy, 

– wykonania dokumentacji powykonaw-
czej,

– pokrycia wszystkich opłat administra-
cyjnych, skarbowych i innych,

– pielęgnacji zieleni przez okres 2 lat od 
daty podpisania Protokołu Końcowego,

– świadczenia usług serwisowych wybu-
dowanych urządzeń przez 5 lat,

– zapewnienie stałego nadzoru arche-
ologicznego podczas robót ziemnych 
i fundamentowych.

Zgodnie z załączonym schematem – 
budynek A to dawna zachodnia pie-
rzeja rynkowa przylegająca bezpo-
średnio od  południa do budynku 
Austerii – zajazdu. Od północy stoją 
dawne kramy, potem budynek poczty, 
który przylega południowym naroż-
nikiem do alei Krakowskiej. W  głębi 
działki – dawna wozownia. Całość uzu-
pełniać będzie wyróżniający się w for-
mie i materiale – nowy szklany pawilon. 
Wewnątrz: sala konsumpcyjna, multi-
medialna, sala zajęć ruchowych oraz 
biblioteka wraz z zapleczami, sanitaria-
tami i pomieszczeniami technicznymi, 
jak również kuchnia na potrzeby reali-
zacji warsztatów kulinarnych.
 Wolnostojący budynek B – dawna 
stajnia – nie jest objęty obecnym eta-
pem rewitalizacji.

Anna Kaczyńska

Podpisanie umowy Wiceprezes Marek Wróblewski i Wójt Andrzej Zareba

Przekazywanie dokumentacji
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 PARAMETRY TECHNICZNE ZESPOŁU A:
 • powierzchnia całkowita działki – 10 187,0 m2

 • powierzchnia działki objęta zakresem inwestycji – 5 758,0 m2

 • powierzchnia zabudowy – 1 073,8 m2 
 • kubatura budynków – 4 330,0 m3

 • powierzchnia użytkowa budynków – 859,97 m2

 • maksymalna wysokość budynku – ok. 7,5 m

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Projekt jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

BRANŻA

AUTOR NR UPRAWNIEŃ PODPIS

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKT FAZA

OPRACOWAŁ PODPIS

ARCHITEKTURABRANŻA

FAZA

DATA

FORMAT

SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

Wizualizacja - lobby

1:0,34

Aust

VIII  2021 r.
Projekt Wykonawczy

RYSUNEK/SEKCJA REWIZJA

0001.10.1PW

BUDYNEK STATUS

BARCH

A-56

-

arch. Marcin Gnich

UWAGA! WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU

ADRES

al. Krakowska 1,
05-090 RASZYN

działka nr ewid. 1043 z obrębu Raszyn 01

Projekt Wykonawczy budynków dawnej poczty, wozowni, kramów i stajni wraz z
otoczeniem, rozbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania

budynków z funkcji gospodarczo - magazynowej na funkcję usługową Centrum
Seniora przy Al. Krakowskiej 1 w Raszynie, działka nr ewid. 1043 z obrębu

Raszyn 01.

UWAGA:
WSZYSTKIE PRAWA  AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ
WŁASNOŚCIĄ ATELIER 7 ARCHITEKTURA GNICH.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD  WARUNKIEM IŻ NIE BĘDZIE
KOPIOWANY ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z AUTORAMI.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA WYKONANA ZGODNIE Z ZASADĄ
WZAJEMNEGO UZUPEŁNIANIA SIĘ MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH I OPISOWYCH.
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
W PRZYPADKU ZAUWAŻONYCH NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
WIODĄCYM BIUREM PROJEKTOWYM I NADZOREM AUTORSKIM.
WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE
WYMOGI TECHNICZNE I POSIADAĆ WŁAŚCIWE ATESTY I CERTYFIKATY
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
POLSKIMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI REGULUJĄCYMI WYKONANIE I ODBIÓR
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. W PRZYPADKU BRAKU TAKICH
PRZEPISÓW, ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI I
STANDARDAMI WARUNKÓW WYKONANIA, TRANSPORTU I MONTAŻU, JAKIMI
POSŁUGUJE SIĘ PRODUCENT DANEGO WYROBU.
WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM ROBÓT LUB WYKONANIEM I MONTAŻEM
ELEMENTÓW JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA ILOŚCIOWEGO
ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA ODPOWIEDNICH
POMIARÓW Z NATURY. WSZELKIE ZAUWAŻONE NIEZGODNOŚCI ILOŚCIOWE
ORAZ WYMIAROWE NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACJI PRÓBEK WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NP.
OKŁADZIN, FARB, STOLARKI I ŚLUSARKI, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
INSTALACYJNEGO - GNIAZDA, WŁĄCZNIKI ITP., PRZED ICH ZAKUPIENIEM I
ZAMONTOWANIEM.
PROPOZYCJE ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH
INNE NIŻ UJĘTE W PROJEKCIE MUSZĄ ZOSTAĆ OPISANE PRZEZ WYKONAWCĘ
(W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ) ORAZ ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
PROJEKTANTA.

tel. +48 22 652 01 22 fax +48 22 652 01 22
www.atelier7.pl e-mail: info@atelier7.pl

ul. wilcza 72 lokal e   00-670 warszawa

KONSTRUKCJA

INSTALACJE SANITARNE

NUMER RYSUNKU

INWESTOR

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a

05-090 RASZYN

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

BUDYNKI ZESPOŁU AUSTERII

arch. Aleksandra Mirota
arch. Łukasz Pietraszko

CYBA- Jacek Cybulski Usługi Budowlane
al. Niepodległości 245  m. 73,

 O2- 009 Warszawa

CAPITE ENGINEERING MATEUSZ KOMENDA
Al. Armii Ludowej 6/165

00- 571 Warszawa
22 121 23 39

REW 001: zmiana lokalizacji hydrantu; zmiana zakresu A
na PZT, zmiana gatunku nasadzenia przy poczcie

ELTRIM PROJEKT SP. Z O. O.
ul. Batalionu AK „Włochy” 11 lok. 12

02-482 Warszawa

Uwaga: wizualizacje mają charakter
poglądowy. architektura oraz

wykończenie wnętrz wg architektury
oraz projektu wnętrz

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Projekt jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

BRANŻA

AUTOR NR UPRAWNIEŃ PODPIS

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKT FAZA

OPRACOWAŁ PODPIS

ARCHITEKTURABRANŻA

FAZA

DATA

FORMAT

SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

Wizualizacja - restauracja

1:0,42

Aust

VIII  2021 r.
Projekt Wykonawczy

RYSUNEK/SEKCJA REWIZJA

0001.10.3PW

BUDYNEK STATUS

BARCH

A-58

-

arch. Marcin Gnich

UWAGA! WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU

ADRES

al. Krakowska 1,
05-090 RASZYN

działka nr ewid. 1043 z obrębu Raszyn 01

Projekt Wykonawczy budynków dawnej poczty, wozowni, kramów i stajni wraz z
otoczeniem, rozbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania

budynków z funkcji gospodarczo - magazynowej na funkcję usługową Centrum
Seniora przy Al. Krakowskiej 1 w Raszynie, działka nr ewid. 1043 z obrębu

Raszyn 01.

UWAGA:
WSZYSTKIE PRAWA  AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ
WŁASNOŚCIĄ ATELIER 7 ARCHITEKTURA GNICH.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD  WARUNKIEM IŻ NIE BĘDZIE
KOPIOWANY ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z AUTORAMI.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA WYKONANA ZGODNIE Z ZASADĄ
WZAJEMNEGO UZUPEŁNIANIA SIĘ MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH I OPISOWYCH.
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
W PRZYPADKU ZAUWAŻONYCH NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
WIODĄCYM BIUREM PROJEKTOWYM I NADZOREM AUTORSKIM.
WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE
WYMOGI TECHNICZNE I POSIADAĆ WŁAŚCIWE ATESTY I CERTYFIKATY
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
POLSKIMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI REGULUJĄCYMI WYKONANIE I ODBIÓR
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. W PRZYPADKU BRAKU TAKICH
PRZEPISÓW, ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI I
STANDARDAMI WARUNKÓW WYKONANIA, TRANSPORTU I MONTAŻU, JAKIMI
POSŁUGUJE SIĘ PRODUCENT DANEGO WYROBU.
WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM ROBÓT LUB WYKONANIEM I MONTAŻEM
ELEMENTÓW JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA ILOŚCIOWEGO
ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA ODPOWIEDNICH
POMIARÓW Z NATURY. WSZELKIE ZAUWAŻONE NIEZGODNOŚCI ILOŚCIOWE
ORAZ WYMIAROWE NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACJI PRÓBEK WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NP.
OKŁADZIN, FARB, STOLARKI I ŚLUSARKI, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
INSTALACYJNEGO - GNIAZDA, WŁĄCZNIKI ITP., PRZED ICH ZAKUPIENIEM I
ZAMONTOWANIEM.
PROPOZYCJE ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH
INNE NIŻ UJĘTE W PROJEKCIE MUSZĄ ZOSTAĆ OPISANE PRZEZ WYKONAWCĘ
(W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ) ORAZ ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
PROJEKTANTA.

tel. +48 22 652 01 22 fax +48 22 652 01 22
www.atelier7.pl e-mail: info@atelier7.pl

ul. wilcza 72 lokal e   00-670 warszawa

KONSTRUKCJA
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05-090 RASZYN

INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE

BUDYNKI ZESPOŁU AUSTERII

arch. Aleksandra Mirota
arch. Łukasz Pietraszko

CYBA- Jacek Cybulski Usługi Budowlane
al. Niepodległości 245  m. 73,

 O2- 009 Warszawa

CAPITE ENGINEERING MATEUSZ KOMENDA
Al. Armii Ludowej 6/165

00- 571 Warszawa
22 121 23 39

REW 001: zmiana lokalizacji hydrantu; zmiana zakresu A
na PZT, zmiana gatunku nasadzenia przy poczcie

ELTRIM PROJEKT SP. Z O. O.
ul. Batalionu AK „Włochy” 11 lok. 12

02-482 Warszawa

Uwaga: wizualizacje mają charakter
poglądowy. architektura oraz

wykończenie wnętrz wg architektury
oraz projektu wnętrz

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Projekt jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.

BRANŻA

AUTOR NR UPRAWNIEŃ PODPIS

NR UPRAWNIEŃ

PROJEKT FAZA

OPRACOWAŁ PODPIS

ARCHITEKTURABRANŻA

FAZA

DATA

FORMAT

SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

Wizualizacja - restauracja
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Aust

VIII  2021 r.
Projekt Wykonawczy

RYSUNEK/SEKCJA REWIZJA

0001.10.3PW

BUDYNEK STATUS

BARCH

A-58

-

arch. Marcin Gnich

UWAGA! WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU

ADRES

al. Krakowska 1,
05-090 RASZYN

działka nr ewid. 1043 z obrębu Raszyn 01

Projekt Wykonawczy budynków dawnej poczty, wozowni, kramów i stajni wraz z
otoczeniem, rozbudową i przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania

budynków z funkcji gospodarczo - magazynowej na funkcję usługową Centrum
Seniora przy Al. Krakowskiej 1 w Raszynie, działka nr ewid. 1043 z obrębu

Raszyn 01.

UWAGA:
WSZYSTKIE PRAWA  AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ
WŁASNOŚCIĄ ATELIER 7 ARCHITEKTURA GNICH.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD  WARUNKIEM IŻ NIE BĘDZIE
KOPIOWANY ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z AUTORAMI.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA WYKONANA ZGODNIE Z ZASADĄ
WZAJEMNEGO UZUPEŁNIANIA SIĘ MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH I OPISOWYCH.
RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
W PRZYPADKU ZAUWAŻONYCH NIEZGODNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z
WIODĄCYM BIUREM PROJEKTOWYM I NADZOREM AUTORSKIM.
WSZYSTKIE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE
WYMOGI TECHNICZNE I POSIADAĆ WŁAŚCIWE ATESTY I CERTYFIKATY
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
POLSKIMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI REGULUJĄCYMI WYKONANIE I ODBIÓR
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH. W PRZYPADKU BRAKU TAKICH
PRZEPISÓW, ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI NORMAMI I
STANDARDAMI WARUNKÓW WYKONANIA, TRANSPORTU I MONTAŻU, JAKIMI
POSŁUGUJE SIĘ PRODUCENT DANEGO WYROBU.
WYKONAWCA PRZED WYKONANIEM ROBÓT LUB WYKONANIEM I MONTAŻEM
ELEMENTÓW JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA ILOŚCIOWEGO
ELEMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA ODPOWIEDNICH
POMIARÓW Z NATURY. WSZELKIE ZAUWAŻONE NIEZGODNOŚCI ILOŚCIOWE
ORAZ WYMIAROWE NALEŻY ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEDSTAWIENIA PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACJI PRÓBEK WSZYSTKICH MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH NP.
OKŁADZIN, FARB, STOLARKI I ŚLUSARKI, ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
INSTALACYJNEGO - GNIAZDA, WŁĄCZNIKI ITP., PRZED ICH ZAKUPIENIEM I
ZAMONTOWANIEM.
PROPOZYCJE ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH
INNE NIŻ UJĘTE W PROJEKCIE MUSZĄ ZOSTAĆ OPISANE PRZEZ WYKONAWCĘ
(W FORMIE RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ) ORAZ ZAAKCEPTOWANE PRZEZ
PROJEKTANTA.

tel. +48 22 652 01 22 fax +48 22 652 01 22
www.atelier7.pl e-mail: info@atelier7.pl
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Al. Armii Ludowej 6/165

00- 571 Warszawa
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REW 001: zmiana lokalizacji hydrantu; zmiana zakresu A
na PZT, zmiana gatunku nasadzenia przy poczcie

ELTRIM PROJEKT SP. Z O. O.
ul. Batalionu AK „Włochy” 11 lok. 12

02-482 Warszawa

Uwaga: wizualizacje mają charakter
poglądowy. architektura oraz

wykończenie wnętrz wg architektury
oraz projektu wnętrz
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BUDOWA ULICY MIKLASZEWSKIEGO
Koszt całkowity – 11,5 mln PLN  |  Dofinansowanie – 5,6 mln PLN
Dzięki znakomitej pracy zespołu pozyskiwania funduszy otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 5 558 278 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na rozbudowę lokalnej drogi ulicy Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych 
na całej jej długości pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Starzyńskiego, a ulicą Długą. 

Przed samorządem gminy Raszyn 
stoi zadanie zdobycia pozostałych 
środków, wyłonienia wykonawcy 
inwestycji, dopilnowanie jakości 
wykonania i rozliczenie z Funduszem 
kosztów. Inwestycja rozpocznie się 
w  2022 roku, a  zakończy w  2023. 
Podczas ostatniej Sesji  Rady Gminy Raszyn została 
wprowadzona do budżetu jako odrębne zadanie. Budowa ulicy 
Miklaszewskiego jest największą inwestycją drogową w historii 
gminy Raszyn.

Wykonanie prac konserwacyjnych oraz robót remontowych 
kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Raszyn
W wyniku przetargu została wyłoniona firma GSG Industria Sp. z o.o. ze Szczecina, która ma za zadanie 
wykonać mechaniczną i hydrokinetyczną konserwację i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej 
i separatorów wraz z wykonaniem inspekcji TV/monitoring wizyjny wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej 
na terenie gminy Raszyn, będącej własnością Gminy Raszyn, z łączną ceną za wykonanie zamówienia: 
100 549,00 zł brutto do dnia 23 grudnia 2022 r.

Budowa ronda w ulicy Długiej w Ładach
WARTOŚĆ INWESTYCJI – 3 199 353 PLN  |  WKŁAD FINANSOWY GMINY RASZYN – 734 123 PLN
Rondo na skrzyżowaniu ulicy Długiej z Drogą Hrabską nareszcie doczekało się przebudowy. Ze względu na to, 
że powiat pruszkowski jest właścicielem obu ulic inwestycja wykonywana jest przez starostwo powiatowe 
z dofinansowaniem w wysokości 734 123 złotych z budżetu gminy Raszyn. Cała inwestycja kosztuje 3 199 353 
złote, a budowa rozpoczęta w roku ubiegłym ma być zakończona w tym roku.

Ulica Miklaszewskiego będzie szersza.

Ulica Miklaszewskiego.

Rondo na Długiej. Rondo w przebudowie.

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
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ULICE DO BUDOWY: WĄSKA, DOLNA, DWORKOWA, FRAGMENT OPACZEWSKIEJ, 
RYCERSKA I POZIOMKOWA
Dofinansowanie – 9 MLN PLN
Urząd Gminy Raszyn jest w trakcie postępowania w sprawie 
wyłonienia wykonawców zadania budowy ulic: Wąskiej, Dolnej, 
Dworkowej wraz z fragmentem Opaczewskiej od skrzyżowania 
z Dworkową do Kanału Opaczewskiego w Raszynie, Rycerskiej w Dawidach Bankowych oraz Poziomkowej 
w Rybiu. Większość z nich to drogi gruntowe albo o bardzo zniszczonej nawierzchni. Inwestycje te wykonane 
zostaną w ramach środków uzyskanych z rządowego programu Polski Ład w kwocie 9 mln zł.

Ulica Wąska w Raszynie. Ulica Dolna w Raszynie. Ulica Dworkowa na skrzyżowaniu z ulicą Opaczewską.

Ulica Dworkowa w przeddzień przebudowy.Ulica Poziomkowa w Rybiu. Perspektywa ul. Poziomkowej.

Ulica Rycerska w Dawidach Bankowych. Ulica Rycerska – prawie cała zabudowana.
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DOM KOMUNALNY W PODOLSZYNIE NOWYM
Koszt inwestycji – 7,7 mln PLN  |  Dofinansowanie – 6,1 MLN PLN
W 2021 roku firma ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna – Architekci 
& Inżynierowie przygotowała dokumentację projektowo-kosztorysową 
budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie nowym, wraz z zagospoda-
rowaniem terenu i drogą dojazdową. Projekt kosztował 299 505 zł. Budowę 
rozpoczniemy w roku bieżącym. Przewidywany całkowity koszt budowy 
wynosi 7 634 659 złotych, a uzyskane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego na mocy ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych w ramach Funduszu Dopłat 
Mieszkaniowych 6 107 726 zł, co stanowi 80% przewidywanych kosztów. Powstanie budynek o powierzchni 
1220 m2, który składać się będzie z 30. lokali mieszkalnych w tym dwóch mieszkań chronionych.

GMINNY ŻŁOBEK W RASZYNIE
Koszt budowy – 6,3 mln PLN  |  Dofinansowanie – 4,25 MLN PLN
W 2021 roku Gmina Raszyn przygotowywała się do budowy pierwszego gminnego 
żłobka. Placówka dla 70 dzieci, powstanie przy ul. Godebskiego w Raszynie, przy 
zabytkowej Austerii. Część administracyjna żłobka zostanie umieszczona w odrestaurowanym budynku dawnej 
szkoły. Obok będzie dobudowana nowa część z salami dla dzieci, zapleczem kuchennym i innymi, niezbędnymi 
pomieszczeniami. Na dalszej części działki o ogólnej powierzchni 6261 m2 powstanie plac zabaw i miejsce wypoczynku 
dla dzieci. 
 Projekt wykonany przez firmę ARCHIMEDIA” Krzysztof Janus, Pracownia Architektoniczna – Architekci 
& Inżynierowie z Poznania za kwotę 276 750 zł, czeka na zezwolenie na budowę. W 2022 roku nastąpi wyłonienie 
wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji, której zakończenie powinno nastąpić w 2023 roku. 
 Na budowę żłobka gmina otrzymała dotację w wysokości 3 000 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych i 1 241 800 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, która, wraz z wkładem własnym gminy, wysokości 311 000 zł będzie przeznaczona na przeprowadzenie 
adaptacji starego budynku, doposażenie placu zabaw, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne, zakup mebli, wózków, 
zabawek oraz pokrycie kosztów funkcjonowania placówki przez pierwszy rok działalności.

Dawne przedszkole – przyszły żłobek.



KURIER RASZYŃSKI NR 129/130/2022   |   WWW.RASZYN.PL   | 15

INWESTYCJE

ULICE W BUDOWIE
Koszt – 6 354 226 PLN 
Mieszkańcy trzech ulic, których przebudowę rozpoczęła gmina w zeszłym roku, najtrudniejsze chwile mają 
już za sobą. W ulicach: Cichej w Rybiu, Prostej i Łąkowej w Raszynie przebudowano kanalizację sanitarną, 
wodociągi, wybudowano kanalizację deszczową oraz kanały technologiczne. W ostatniej fazie budowy 
po-wstają chodniki i jezdnie. 
 W ulicy Łąkowej pozostały do zakończenia budowy drobne fragmenty, nawierzchnia mostka nad kanałem, 
i połączenie skrzyżowania z ulicą Godebskiego. 
 W ulicy Cichej budowane są chodniki i niebawem powstanie nowa nawierzchnia. Podobnie jest z ulicą Pro-
stą, w dolnej jej części od strony ulicy Słowikowskiego też już powstają chodniki.
 Ulica Cicha kosztowała, zliczając wszystkie wydatki, 2 587 844 złotych. Koszt ulicy Prostej to 1 531 692 zł 
oraz ulicy Łąkowej 2 234 690 zł. 
 Finansowanie budowy tych trzech inwestycji w całości ponosi budżet Gminy Raszyn, z ponieważ przy dofi-
nansowaniu brane są pod uwagę te ulice, których szerokość wynosi niemniej niż 10m.

Ulica Prosta przed ułożeniem nawierzchni. Fot. J. Kaiper Ulica Prosta. Fot. J. Kaiper

Chodnik w ulicy Cichej. Fot. J. Kaiper Ulica Łąkowa. Fot. J. Kaiper

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Kuriera Raszyńskiego 128/2022 na stronie 16, umieszczono zdjęcie oraz tekst O Feriach Zimowych 
w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego bez podpisu autora.  Niestety, doszło do takiego zaniedbania z mojej 
winy za co serdecznie przepraszam autorkę zdjęcia i tekstu Panią ANNĘ OGONEK kierownika Świetlicy w Szkole 
Podstawowej w Ładach.
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Podczas LIV Sesji Rady Gminy Raszyn wprowadzone zostały trzy 
nowe zadania:
 •  „Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków 

Funduszu Termomodernizacji i Remontów” na lata 2022-2023 
z łączną kwotą 1 060 000 zł (przyznano Gminie środki z Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów w kwocie 680 491 zł).

 •  „ R o z b u d o w a  p u b l i c z n e j  d ro g i  g m i n n e j  n r  3 1 0 6 1 4 
w ul. Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego w Dawidach 
Bankowych do ul. Długiej w Ładach” z kwotą łączną 11 500 000 zł 
na lata 2022-2023 (przyznano gminie środki z RFRD w kwocie 
5 558 278 zł.

 •  „Projekt ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn” z kwotą 250 000 zł na lata 2022-2023. 
We wcześniejszych zapisach było to zadanie wpisane tylko na rok 2022 z kwotą 50 000 zł.

STRAŻNICA OSP W DAWIDACH
Koszt – 5 685 000 PLN  |  Dofinansowanie – 2 000 000  PLN  |  z budżetu gminy – 3 685 000  PLN
Jedną z największych inwestycji kubaturowych jest budowa Strażnicy OSP w Dawidach pomiędzy ul. Warszawską a Górną. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przy koszcie 
całości wynoszącym 5 685 000 zł. 
 W projekcie przewidziano na działce o powierzchni 3255 m2 budynek o powierzchni 802,1 m2 zaprojektowany na planie 
litery L, składający się z dwóch części: dwukondygnacyjnej oraz jednokondygnacyjnej przykrytych stropodachem. 
 Budynek został podzielony na dwie strefy funkcjonalne: 
 •  Część dwukondygnacyjna biurowo-socjalna – sanitariaty, szatnie, korytarz, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia 

socjalne i biurowe. Na poziomie parteru część dwukondygnacyjna posiada 2 wyjścia z budynku: od strony placu oraz 
z boku budynku. 

 •  Część jednokondygnacyjna garażowa – garaż dla samochodów gaśniczych, kotłownia, pomieszczenia sprzętu, 
konserwatora, dowodzenia. 

Poszczególne pomieszczenia zostały skomunikowane wewnętrznym korytarzem, a komunikację pionowa stanowi 
wewnętrzna klatka schodowa i winda do przewozu osób niepełno¬sprawnych. Na dachu zostaną umieszczone panele 
fotowoltaiczne wspomagające sieć elektryczną budynku. Kanalizacja deszczowa będzie uzupełniona zbiornikiem 
retencyjnym.
 Wokół budynku powstaną parkingi, wjazdy, chod¬niki, plac zabaw z nawierzchnią EPDM wraz z urządzeniami 
zabawowymi, urządzenia małej architektury i zieleń. Obiekt otoczy nowe ogrodzenie 
 Na początku czerwca 2021 r. wybrano wykonawcę Strażnicy OSP w Dawidach. Do przetargu przystąpiło 10 firm, spośród 
których najkorzystniejsza okazałą się oferta Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. 
z Warszawy, która zobowiązała się wykonać inwestycję za kwotę 5 685 332,06 zł brutto. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na 17 miesięcy od czasu podpisania umowy, co oznacza, 
że Druhowie z Dawid wprowadzą się do nowego lokum pod koniec 2022 
roku. Stan zaawansowania robót wskazuje na to, że termin zakończenia prac 
wskazany w umowie zostanie dotrzymany.

Podkład pod parking przed garażem. Fot. J. Kaiper Strażnica OSP od podwórza. Fot. J. Kaiper

INWESTYCJE



KURIER RASZYŃSKI NR 129/130/2022   |   WWW.RASZYN.PL   | 17

Kanalizacja w gminie
Koszt – 4,3 mln PLN  |  Dofinansowanie – 2 mln PLN
Kanalizowanie gminy Raszyn trwa od wielu lat. Obecnie budowane są sieci kanalizacyjne 
w Sękocinie Las, wsi leżącej na skraju gminy przyległym od strony południowej 

do Magdalenki. Prace wykonuje firma 
Rokom, ta sama, która buduje ulice Cichą 
w Rybiu i Prostą w Raszynie. W ramach 
projektu dofinasowanego ze środków 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
kanalizowane są ulice: Księżnej Zofii 
Czetwertyńskiej, Maślaka, Jeża, Sowiej, 
Rydza, Cyprysowej, Leśnych Skrzatów, 
Słonecznej, Wierzbowej i Polanki.

Przebudowa skrzyżowania
Koszt – 415 654 PLN  |  Dofinansowanie – 321 000 PLN
W bieżącym roku zostanie zrealizowana przebudowa skrzyżowania ulic 
Poniatowskiego, Sportowa, Klonowa, w  ramach której powstanie tu 
sygnalizacja świetlna. Zadanie w systemie projektuj – buduj wykonuje firma 
Podkowa Sp. z o.o. za kwotę 415 654 zł. Wsparcia 
w  wysokości 321 000 zł udzielił nam Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg.

SKWER IM. ROTMISTRZA PILECKIEGO
Koszt – 437 100 PLN  |  Dofinansowanie – 145 869 PLN
W 2021 roku przygotowany został projekt oraz zapewnione finansowanie budowy Skweru im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Raszynie przy ul. Poniatowskiego. Gotowy projekt zakłada zagospodarowanie placu jako zielonego 
skweru poprzecinanego serią ścieżek – ciągów pieszych. Główna arteria, rozcinająca plac na dwie części, powstanie 
w osi ul. Księcia Józefa Poniatowskiego. Przy niej znajdzie się – płyta z wytłoczonym kształtem sylwetki Rotmistrza 
oraz z informacjami o nim. Przy głównej ścieżce staną długie ławki wykonane z betonu architektonicznego, miejscowo 
przykrytego drewnianym rusztem. Przy pozostałych ścieżkach staną tablice informacyjne z opisami różnych wydarzeń 
z życia Rotmistrza podświetlane taśmą LED RGB na kolor odpowiadający nacechowaniu emocjonalnemu informacji. 
W całym parku staną ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Moduły fotowoltaiczne zamontowane na słupie 
zapewnią wystarczającą ilość energii. Dzięki takiej koncepcji zagospodarowania Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
będzie przestrzenią rekreacyjną oraz formą zielonej szkoły. Powstanie przestrzeń atrakcyjna wizualnie, funkcjonalna 
urbanistycznie, ale przede wszystkim edukacyjna. Budowa skweru jest podzielona na dwa etapy. Inwestycja uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 145 869 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Kanalizacja w ulicy Jeża. Fot. J. Kaiper

Skrzyżowanie ul. Poniatowskiego ze Sportową. Fot. J. Kaiper

Kanalizowanie ulicy Księżnej Zofii Czetwertyńskiej. Fot. J. Kaiper

Ogradzanie placu budowy. Powstaje główny ciąg pieszy.

INWESTYCJE

Rządowy Fundusz
Rozwoju Dróg
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UTRZYMANIE PORZĄDKU W GMINIE

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSÓW
Zgodnie z § 18 uchwały nr XXXII/258/2020 z dnia 30 września 2020 r. Rady Gminy Raszyn.

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt 
domowych są zobowiązani do spra-
wowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami, w tym w szczególności 
nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie znajduje się w pomieszcze-
niu zamkniętym lub na terenie ogrodzo-
nym.
2. Do obowiązków właścicieli utrzy-
mujących zwierzęta domowe należy 
w szczególności:
– stały i skuteczny ich dozór, 
– wyposażenie psa w  identyfika-
tor, trwale przymocowany do obroży, 
umożliwiający ustalenie jego właści-
ciela,
– zabezpieczenie nieruchomości, 
na których utrzymywane są zwierzęta, 
a także lokali, w których przebywają 
zwierzęta w sposób uniemożliwiający 

niekontrolowane wydostanie się zwie-
rzęcia na zewnątrz.
3. Zwierzęta domowe, na terenach 
przeznaczonych do użytku publicz-
nego i w środkach komunikacji publicz-
nej należy zaopatrzyć w odpowiednie 
dla nich zabezpieczenia, jak np. klatka, 
uprząż, kaganiec lub smycz.
4. Spuszczanie psa ze smyczy jest moż-
liwe jedynie co do psów wyposażonych 
w identyfikator trwale przymocowany 
do obroży umożliwiający ustalenie jego 
właściciela i przy zachowaniu pełnej 
kontroli nad psem przez towarzyszącą 
mu osobę. Zabrania się spuszczania ze 
smyczy psa na terenie placów zabaw 
dla dzieci, parków, piaskownic, boisk 
i innych miejsc użyteczności publicznej. 
5. Właściciele lub opiekunowie psów 
i  innych zwierząt zobowiązani są 

do natychmiastowego usuwania zanie-
czyszczeń spowodowanych przez 
zwierzęta na terenach użyteczności 
publicznej a w szczególności na chod-
nikach, jezdniach, placach, parkingach, 
terenach zielonych itp., a także nieru-
chomościach innych właścicieli; nieczy-
stości te, umieszczone w torbach mogą 
być umieszczane w komunalnych urzą-
dzeniach do zbierania odpadów, posta-
nowienie to nie dotyczy osób, korzysta-
jących z psów asystujących. 

SPRZĄTANIE CHODNIKA PRZY DOMU

CHODNIK to wydzielona część drogi 
publicznej służąca dla ruchu pieszego, 
przylegająca bezpośrednio do granicy 
nieruchomości. Zgodnie z  Prawem 
budowlanym za bezpieczny dla użyt-
kowników stan chodników, odpowiada 
właściciel lub zarządca nieruchomości.
 Właściciele posesji mają obowiązek 
dbania o porządek na chodniku. Chodzi 
tu w szczególności o sprzątanie chod-
nika, który przylega do ich nieruchomo-
ści, i jego odśnieżanie. Gmina dopre-
cyzowuje w regulaminie sposób, w jaki 
właściciele powinni wywiązywać  się 
tych obowiązków.
 W par. 14 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Raszyn przyjętego przez Radę Gminy 
Raszyn Uchwałą Nr XXXII/258/2020 
z dnia 30 września 2020 r. czytamy:

1. Właściciele nieruchomości mają 
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników przylegających bezpośrednio 
do  nieruchomości, z  zastrzeżeniem 
ust. 2. 
2. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 
nie dotyczy chodnika, na którym 
dopuszczony jest płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r.  – prawo o  ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz.110 t. j. )

PRZYCINANIE GAŁĘZI DRZEW 
I KRZEWÓW PRZY DROGACH
Utrzymywanie zieleni przydrożnej jest 
nie tylko obowiązkiem zarządcy drogi, 
ale również należy do obowiązku wła-
ściciela nieruchomości prywatnej, 
gdy drzewa i  krzewy rosną na jego 
nieruchomości, a  ich gałęzie zwisają 
nad chodnikiem i jezdnią utrudniając 
uczestnikom ruchu drogowego korzy-
stanie z  dróg.  Zgodnie z  kodeksem 
cywilnym mieszkańcy winni utrzymywać 
zieleń przydomową w taki sposób, żeby 
drzewa i krzewy nie wyrządzały szkód 
osobom trzecim i ich mieniu.

 Z  ustawy z  dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, właściciele nierucho-
mości przylegających do dróg gmin-
nych powinni przycinać gałęzie drzew 
i  krzewów do wysokości 2,5  m nad 
skrajnią chodnika i do 4,5 m nad skraj-
nią drogi.
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Panie Wójcie, słyszałem od znajomego, że niektóre drogi 
w gminie budują developerzy. Czy to jest zgodne z prawem? 
Co się dzieje z tymi drogami po ich zrobieniu – są własnością 
developera czy gminy? Marcin Z (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, tak gmina może, a moim zdaniem wręcz 
musi, zawierać z deweloperami umowy na wybudowanie 
przez nich dróg, które prowadzą do realizowanych przez nich 
inwestycji. To zrozumiałe, że realizując komercyjną inwesty-
cję każdy przedsiębiorca powinien uwzględnić w swoim biz-
nesplanie poza kosztami budowy budynków również nakłady 
na realizację infrastruktury w tym drogowej. Gmina w takim 
przypadku zawiera z potencjalnym inwestorem porozumie-
nie, które określa zakres i parametry budowanej drogi, oraz 
termin jej realizacji. Całość zabezpieczona jest depozytem 
pieniężnym przekazanym na konto gminy, który przezna-
czony jest na pokrycie kosztów ewentualnych odszkodo-
wań za przejęte na rzecz gminy grunty, oraz zobowiązań 
wynikłych w przypadku wycofania się danej firmy z realiza-
cji zadania. Oczywiście w porozumieniu szczegółowo opi-
sane są również zasady bezkosztowego przekazania zre-
alizowanej drogi na rzecz gminy. W czasie całego procesu 
budowy deweloper jest inwestorem zastępczym i ponosi 
pełną odpowiedzialność za realizowane zadanie. Na rzecz 
gminy uzyskuje stosowne decyzje pozwolenia na budowę, 
a po jej wybudowaniu i przeprowadzeniu stosownych odbio-
rów, uzyskuje decyzję na użytkowanie. Obecnie realizowa-
nych jest jedenaście takich porozumień, w sumie to kilka 
kilometrów nowych dróg, na które nasza gmina nie wyda ani 
złotówki. Przykładową realizacją takiego zadania jest pla-
nowana budowa ul Piaseczyńskiej w Słominie, przy której 
firma Novisa Development będzie budowała kolejne etapy 
osiedla, a wraz z nim ulicę z pełną infrastrukturą. W ramach 
podpisanych z inwestorem porozumień powstaną tu trzy 
odcinki ulicy Piaseczyńskiej o całkowitej długości około 
kilometra. W wyniku takich działań gmina otrzymuje nowe 
odcinki dróg, a mieszkańcy nowych osiedli dobry dojazd do 
swoich domów. Większym problemem w podobnych przy-
padkach jest modernizacja i przebudowa dróg powiatowych, 
gdyż o tym decyduje już starosta.

Panie Wójcie, to bardzo dobra informacja, że będzie Pan budo-
wał ulicę Miklaszewskiego. Mam tylko wątpliwości, czy naszą 
gminę na to stać. Aleksander J. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, budowa ulicy Miklaszewskiego w Dawidach 
Bankowych to nasza największa i najdroższa inwestycja dro-
gowa jaką realizowaliśmy do tej pory. Według kosztorysu 

inwestorskiego koszty podstawowego tzw. kwalifikowa-
nego zakresu, to 11 500 000 złotych z czego 5 555 278 to 
uzyskane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Dokładnie w dniu 16 lutego tego roku Prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził to zadanie, 
jako rekomendowane do dofinansowania. Na marcowej sesji 
Rada Gminy Raszyn wprowadziła budowę ulicy Miklaszew-
skiego do tegorocznego budżetu oraz prognozy wieloletniej 
w kwotach: 6 500 000 w roku 2022 oraz 5 000 000 w roku 
2023. Jak Pan widzi nasza gmina powinna poradzić sobie 
z wybudowaniem tej bardzo ważnej ze względów komunika-
cyjnych ulicy, angażując w to wspomniane środki zewnętrzne 
oraz własne budżetowe. Mamy wieloletnie doświadczenie 
w przygotowywaniu inwestycji, każda z nich wymaga nie 
tylko opracowania dokumentacji technicznej, ale przede 
wszystkim odpowiedniej konstrukcji finansowej. O źródłach 
finansowania trzeba w tym przypadku myśleć na wiele lat 
wcześniej. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że od paru 
lat nie korzystamy z kredytów i emisji obligacji, a w tym roku 
zrezygnowaliśmy z planowanej kwoty 2 000 000 emisji obli-
gacji, znacznie redukujemy zadłużenie gminy myśląc o przy-
szłości i dalszych potrzebach inwestycyjnych. Bardzo wyso-
kie obecne tempo inwestycyjne opiera się w głównej mierze 
na środkach zewnętrznych, które udaje się nam pozyskać.

Panie Wójcie, co się dzieje z budową domu komunalnego? 
Jakiś czas temu czytałem w Kurierze Raszyńskim, że będzie 
budowany i cisza? Proszę o informację. Zygmunt W. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowny Panie, zawsze ogłaszając takie informacje czuję 
osobistą radość. Podczas marcowej sesji Rady Gminy Raszyn 
powiększone zostały zadania inwestycyjne gminy o budowę 
domu komunalnego w Podolszynie Nowym. Oznacza to, 
że mamy nie tylko projekt budowlany i stosowne pozwolenie 
na budowę, ale także, to co najważniejsze, czyli zabezpie-
czenie potrzebnych środków finansowych. W wyniku złożo-
nego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskali-
śmy znaczne, bo 80% dofinansowanie do kasztów inwestycji. 
22 marca podpisałem umowę w ramach Funduszu Dopłat 
w Departamencie Funduszy Mieszkaniowych w wyniku, któ-
rej uzyskamy 6 107727 złotych dopłaty do ogólnych kosztów 
kosztorysowych 7 634 659 złotych. W skład budynku wej-
dzie 30 lokali o łącznej powierzchni 1220 m2.
Myślę, że to są naprawdę dobre wiadomości jak przystało na 
okres Świąt Wielkanocnych , ale i efekt całorocznej ciężkiej 
pracy nas wszystkich.

 • 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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MARZEC W CENTRUM KULTURY RASZYN
W marcu w Centrum Kultury Raszyn 
publiczność mogła rozkoszować się 
wspaniałymi wydarzeniami i podziwiać 
wyjątkowych artystów.

4 marca na scenie Centrum Kultury 
Raszyn gościliśmy zespół Old Bre-
akout. W 15. rocznicę śmierci ojca pol-
skiego bluesa Tadeusza Nalepy odbył 
się koncert pt. „Tribute to Nalepa”. Była 
to wyjątkowa okazja do wspomnień 
o wspaniałym artyście i oddania mu 
należnego hołdu.

Old Breakout. Fot. arch. CKR

Na najmłodszych czekała „Wielka 
wyprawa pana Maluśkiewicza” 
w wykonaniu Teatru O!Teatr. 6 marca 
dzieci miło spędziły czas w towarzy-
stwie Pana Maluśkiewicza, Pana Hila-
rego, Pana Kapitana, Biletera, małpy, 
wieloryba, papugi, żyrafy, mówiącej 
miotły i budzika.

Teatrzyk dla dzieci. Fot. arch. CKR

Z okazji Dnia Kobiet, 8 marca święto-
waliśmy w Galerii Q, kolejną edycję kon-
kursu plastycznego „Kobieta – Tajem-
nica Miłości” pod patronatem Wójta 
Gminy Raszyn. Do konkursu przystą-
piło 38 autorów z 56 pracami. Pierw-

szą nagrodę zdobyła Paulina Kucińska 
z pracą „Kobieta-tajemnica Niagary”. 
Drugą – Larysa Czagan „Dziewczyna 
w wianuszku”, trzecią – Elżbieta Pyra 
„Książe?”. Katalog prac konkursowych 
można znaleźć na stronie: https://any-
flip.com/dhclg/tidu/. Kolejnym punk-
tem wieczoru był koncert Lesznowol-
skiej Orkiestry Symfonicznej Los pod 
dyrekcją Arkadiusza Górki. Gościnnie 
wystąpiła Gabriela Kurzac. Orkiestra 
zaprezentowała szlagiery muzyki kla-
sycznej.

Wystawa KOBIETA TAJEMNICA MIŁOŚCI. Fot. arch. CKR

Z  myślą o  dzieciach z  Ukrainy 
12 marca Centrum Kultury Raszyn przy-
gotowało animacje kulturalne oraz film 
animowany w języku ukraińskim. Dzieci 
miło spędziły czas, a na ich twarzach 
zagościły uśmiechy. Z kolei 13 marca 
odbył s ię koncert charytatywny 
dla Ukrainy „Dumka na dwa serca”, pod-
czas którego wystąpił znakomity śpie-
wak Aleksander Teliga.

Animacje dla dzieci z Ukrainy. Fot. arch. CKR

19 marca w Centrum Kultury Raszyn 
miała miejsce inauguracja Szkoły 
Rytmu. Podczas zajęć uczestnicy 
poznają instrumenty perkusyjne, 

uczą się gry na djembe, z elementami 
tańca i śpiewu.

Szkoła rytmu. Fot. arch. CKR

Na scenie Centrum Kultury Raszyn 
19 marca gościliśmy uczniów Szkoły 
Podstawowej w  Raszynie. Spek-
takl „Dziady cz. II” z uznaniem przy-
jęty przez publiczność. Młodzi akto-
rzy, wraz z nauczycielami, włożyli dużo 
pracy w przygotowanie sztuki. Efekt był 
niezwykły, a publiczność z ogromnym 
uznaniem obserwowała spektakl. 
 Ponadto, w Centrum Kultury Raszyn 
w marcu odbyły się warsztaty cera-
miczne, podczas których wykonano 
wiele pięknych prac oraz warsztaty kali-
grafii.
 Z kolei w Austerii odbyło się kolejne 
spotkanie w ramach cyklu „Wieczory 
czwartkowe. Zabawy przyjemne i poży-
teczne”. Adam Strug opowiadał o pie-
śniach pasyjnych i  śpiewał je wraz 
z publicznością. Na lirze korbowej towa-
rzyszył mu Hipolit Woźniak. 
 20 marca Sala Balowa Austerii wypeł-
niła się muzyką Chopina w ramach cyklu 
„Chopin w  Austerii”. Publiczność 
zgromadziła się na recitalu fortepiano-
wym Moniki Quinn, która jest ćwierćfi-
nalistką XV Międzynarodowego Kon-
kursu Chopinowskiego w Warszawie.

Centrum Kultury Raszyn

CENTRUM KULTURY RASZYN

Koncert Lesznowolskiej Orkiestry Symfonicznej LOS. Fot. arch. CKR
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…Wstańcie,
By skruszyć kajdany,
By krwią wrogów obmyć wolność
Ojczyzny kochanej…

Taras Szewczenko

Wolność… Niezbywalne prawo do życia 
i działania według własnej suwerennej 
woli. Wolność… Udręczona wichrami 
bolesnej historii Najjaśniejsza Rzecz-
pospolita zna jej cenę aż nadto dobrze. 
Wolność…

 Szlachetność naszych serc kierujemy 
dziś ku Ukrainie, której wolność usiłuje 
zdeptać ciemna siła zła. Cała Polska jed-
noczy się pragnieniem wsparcia hero-
icznej walki sąsiadów zza wschodniej 
granicy. Nie pozostajemy obojętni na 
ich krzywdę i cierpienie. Pomoc okazu-
jemy działając na wielu polach, nie tylko 
w sferze materialnej. Artyści na całym 
świecie manifestują swoje poparcie dla 
Ukrainy, biorąc udział w licznych akcjach 
charytatywnych i koncertach.

 13 marca br. na zaproszenie dyrek-
tora Centrum Kultury Raszyn przybyli 
do nas wyjątkowi goście. Nie sposób 
opisać potęgi wzruszenia, jakie zawład-
nęło zgromadzoną na widowni w CKR 
publicznością. Wydarzenie absolut-
nie niezwykłe, dotykające najczulszych 
zakamarków duszy.
 „Dumka na dwa serca” wyśpiewana 
szlachetnością głosów światowej sławy 
śpiewaka operowego, urodzonego 
i wykształconego we Lwowie Aleksan-
dra Teligi i towarzyszących mu Mag-
daleny Abłażewicz – sopran oraz Emilii 
Rabczak – mezzosopran.
 Ze sceny popłynęły rzewne ukraiń-
skie pieśni, nie zabrakło także akcentów 
polskich. Wszak Aleksander Teliga to 
niezrównany Miecznik ze „Strasznego 
Dworu” (warto „upolować” przedsta-
wienie z jego udziałem na scenie Teatru 
Wielkiego Opery Narodowej w War-
szawie), nie mogło zatem w progra-
mie zabraknąć słynnej arii Stanisława 
Moniuszki. Całości dopełniały chary-
zmatyczny akompaniament znakomitej 
pianistki Haliny Teligi oraz nostalgiczne 
strofy poezji Tarasa Szewczenki w moim 
skromnym wykonaniu. Nie obyło się bez 
łez wzruszenia… Tak Raszyn złożył hołd 
bohatersko broniącej wolności Ukrainie. 
Wolność… 

Edyta Ciechomska, 
Centrum Kultury Raszyn

CENTRUM KULTURY RASZYN

Po koncercie Aleksandra Teligi. Fot. arch. CKR

Koncert Aleksandra Teligi. Fot. arch. CKR
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

21 MARCA TO DZIEŃ WYJĄTKOWY

Jesteśmy różni i tacy sami. Fot. arch. przedszk.

Po pierwsze jest to początek wio-
sny  – tak długo wyczekiwanej po 
zimie. W tym roku pogoda nas rozpie-
ściła – słońcem, kwitnącymi krokusami, 
pierwszymi motylami i  pszczołami. 
Te sprzyjające okoliczności pozwoliły 
topolowym przedszkolakom spędzić 
cały dzień na świeżym powietrzu. Plac 
zabaw i ogród sensoryczny były tego 
dnia ulubionym miejscem dzieci. Turla-
nie się z górki, relaksowanie w promie-
niach słońca, bujając się na huśtawkach, 

grzebanie patykiem w ziemi w poszuki-
waniu mrówek czy obserwowanie kwit-
nących gałązek przez lupę to aktywno-
ści, dzięki którym celebrowaliśmy ten 
dzień. A zaczęliśmy od iście wiosen-
nego śniadania – pełnego świeżych 
warzyw i owoców (to nic nadzwyczaj-
nego w przedszkolu „Pod Topolą”, bo tu 
każdego dnia na talerzach królują takie 
rzeczy, ale 21 marca smakowały zupeł-
nie wyjątkowo i wiosennie). Swoboda 
tego dnia sprawiła, że przedszkolny 
plac rozbrzmiewał głośnym i szczerym 
śmiechem dzieci, wyzwoliła pozytywną 
energię w nauczycielach i przepełniła 
radością wszystkich odwiedzających 
placówkę.
 Poza tym, że cieszyliśmy się pierw-
szym dniem wiosny, to 21 marca święto-
waliśmy również Dzień Osób z Zespo-
łem Downa, uświadamiając lokalną 
społeczność (rozdając kartki z tej oka-
zji), wzbudzając wrażliwość w przed-
szkolakach i solidaryzując się poprzez 
akt założenia skarpetek nie do pary. 

Cały tydzień, który został poświęcony 
temu zagadnieniu, stał się okazją do 
rozmów związanych na temat toleran-
cji i niepełnosprawności. Podczas tych 
spotkań wspólnie z dziećmi doszliśmy 
do wniosku, że w naszym przekonaniu 
każda „Inność” jest synonimem „Wyjąt-
kowości”. Takie postrzeganie świata 
pozwala widzieć go lepszym, rozbudza 
ciekawość i chęć poznawania go bez 
tworzenia barier i podziałów. 

Kamila Jabbar Psycholog 
 w przedszkolu „Pod Topolą”

Szukamy wiosny. Fot. arch. przedszkola

Solidarni z Ukrainą
Społeczność Szkoły Podstawowej 
w Sękocinie solidaryzuje się z obywate-
lami Ukrainy, którzy doznają koszmaru 
wojny. Chcemy symbolicznie okazać 
nasze ogromne wsparcie dla Ukraiń-
ców i wyrazić podziw za ich ogromną 
odwagę i poświęcenie. Dziękujemy za 

heroiczną walkę w obronie wolności nas 
wszystkich! Myślami i sercem jesteśmy 
z Wami! 
 Od 28 lutego zorganizowaliśmy 
w szkole zbiórkę rzeczową. Zbierali-
śmy: produkty spożywcze, artykuły 
chemiczne i przemysłowe, pieluchy, 
a wszystko po to, aby ułatwić uchodź-
com godne życie. Rodzicom i uczniom 
dziękujemy za WASZE dobre serca 
i  wsparcie, jakie zawsze okazujecie 
w akcjach charytatywnych.
 Dziewczyny i chłopcy z klasy 7a wzięli 
udział w akcji „Nastolatki dla nasto-
latki z Ukrainy”. Własnoręcznie wyko-
nali biżuterię. To były prawdziwe arcy-
dzieła. Sprzedawali je w Dniu Kobiet, 
a zebrane pieniądze przeznaczyli na 
zakup karty podarunkowej do sklepu 
H&M. Kartę otrzymała 17-letnia dziew-
czynka z Ukrainy. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy kupili ładny drobiazg.
 Od 11 do 18 marca w szkolnym skle-
piku „Głodomorek” odbywała się sprze-
daż ciast upieczonych przez dzieci oraz 

ich rodziców. W  akcji uczestniczyły 
klasy 7b, 7c, 5a, 4a oraz 4c. Każdego 
dnia inna klasa zachęcała do zakupu 
ich wypieków przygotowując plakaty 
z wykazem pyszności. W ofercie poja-
wiły się między innymi: ciastka francu-
skie, makaroniki, szarlotki, pierniczki, 
babeczki, ciasta śliwkowe i wiele innych. 
Sklepik cieszył się olbrzymią popular-
nością a cały dochód ze sprzedaży – 
ponad 5000 zł – został przeznaczony 
na pomoc uchodźcom. 

Wioletta Oniszk
Solidarni z Ukrainą. Fot. arch. szkoły

Nastolatki dla nastolatki z Ukrainy. Fot. arch. szkoły
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Dzień dobrego Słowa w Szkole w Ładach
Dzień Dobrego Słowa w miesiącu marcu obchodzony był pod hasłem Powiedz 
to dobrym Słowem – Solidarni z Ukrainą. Uczniowie wykonali plakaty 
z dobrymi słowami dla nowych uczniów z Ukrainy. Pojawiły się słowa wsparcia 
i otuchy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Wszystkim uczniom z Ukrainy 
życzymy wszystkiego dobrego, mamy nadzieję, ze pobyt w naszej szkole pozwoli 
Wam poczuć się bezpiecznie, napełni wasze serca nadzieją, a na Waszych twa-
rzach zagości uśmiech. 

Nauczyciele Szkoły podstawowej w Ładach

WIOSENNE WYDARZENIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁADACH
W dniach 21 marca i 22 marca obcho-
dziliśmy w naszej szkole Międzyna-
rodowy Dzień Lasów, Pierwszy Dzień 
Wiosny oraz Światowy Dzień Wody. 
Nauczyciele przeprowadzili pogadanki 
z uczniami wykorzystując różnorodne 
filmy edukacyjne, strony internetowe 
i artykuły np. Zintegrowaną Platformę 
Edukacyjną- „Woda i jej własności“, 
„Woda i jej rola w przyrodzie“, „Z Wisły 
do Wisły- skąd mamy wodę w kranie?“, 
„Ludzie i las“, „Lasy miejskie Warszawa“. 
 Nasi uczniowie w klasach wykonali 
plakaty i gazetki dotyczące oszczę-
dzania wody oraz spędzania wolnego 
czasu w lesie z poszanowaniem przy-
rody. Niektórzy z uczniów przygoto-
wali ciekawe pomoce dydaktyczne dla 
nauczycieli przyrody i biologii np. gry 
planszowe, krzyżówki, a dla nauczycieli  
języka polskiego - interesujące opo-

wiadania i wiersze. W dniu Światowego 
Dnia Wody chętni uczniowie wymieniali 
walory wody mineralnej bądź źródlanej, 
którą z ochotą spożywają na co dzień.
 W Pierwszy Dzień Wiosny ucznio-
wie zrobili miłą niespodziankę swoim 
nowym kolegom i koleżankom z Ukra-
iny, przychodząc w kapeluszach przy-
ozdobionych żółtymi i niebieskimi kwia-
tami –żonkilami, tulipanami, hiacyntami 
i szafirkami. 
 Po raz kolejny uczniowie w Szkole 
Podstawowej w  Ładach stanęli na 
wysokości zadania, łącząc przyjemne 
czynności  z pożyteczną działalnością 
edukacyjną. 

Iwona Ignaczak, Anna Juszczyk 
koordynatorzy akcji
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Nowina radosna – 
już wiosna!!!
Przywiązanie do historii i tradycji oraz 
pielęgnowanie więzów międzypoko-
leniowych zajmują znaczące miejsce 
w życiu każdego człowieka i są prze-
kazywane nie tylko przez rodzinę, ale 
również przez przedszkole. To tutaj 
dziecko spędza sporą część dnia, tak 
więc kalendarz uroczystości przed-
szkolnych oraz doroczne zwyczaje są 
dla nauczycieli doskonałym przewod-
nikiem i podłożem do animowania róż-
norodnych zabaw i aktywności.

Powitanie Wiosny. Fot. arch. przedszkola

 Na pewno świetną okazją do takiej 
zabawy jest pożegnanie zimy i powi-
tanie nowej pory roku. 21 marca, 
w pierwszy dzień wiosny, barwny koro-
wód dzieci ze słomianą marzanną, 
gaikiem i wiosennymi kwiatami wyru-
szył z Przedszkola Nr 3 Wyspa Skar-
bów do raszyńskiego parku. Wędrując 
ulicami Raszyna, przedszkolaki skan-
dowały wesołe hasła: Wiosno, wiosno – 
zapraszamy, zimę dzisiaj pożegnamy!!! 
oraz wspólnie śpiewały radosne pio-
senki. Już na miejscu, po symbolicznym 
pożegnaniu zimowej kukły, dzieci miały 
okazję wykazać się zdobytą na zaję-
ciach edukacyjnych wiedzą dotyczącą 
nadchodzącej pory roku, rozwiązywały 
quizy oraz wykonywały przygotowane 
dla nich zadania. 
 A później – już tylko zabawa i radość 
z pięknej pogody, słońca i budzącej się 
do życia przyrody. 
 Polskie i  lokalne tradycje, święta 
i związane z nimi zwyczaje są dla dzieci 
źródłem niezwykłych przeżyć i emocji. 
Trwanie przy nich jest świadectwem 
naszego patriotyzmu i  podtrzymy-

wania tożsamości narodowej – czego 
przykładem był obchodzony w naszej 
placówce Pierwszy Dzień Wiosny. 

Magdalena Skrzyńska, nauczyciel 
Przedszkola Nr 3 „Wyspa Skarbów”

CIEKAWE DNI Z KALENDARZA 
W PRZEDSZKOLU W FALENTACH:

Przedszkole w Falentach uroczyście 
obchodziło w tym roku Światowy Dzień 
Kota. Wydarzenie odbyło się 17 lutego 
z  inicjatywy Pani Dyrektor Bożeny 
Sieradzkiej. W tym dniu dzieci wspól-
nie z tatusiami przygotowały portrety 
kotów i  ozdobiły nimi nasze przed-
szkole. Poznały a potem rozpoznawały 
na zdjęciach koty rasowe, koty z bajek 
i dzieliły się nawzajem doświadczeniami 
w opiece nad swoimi pupilami.

Dinuś. Fot. arch. przedszkola

 26 lutego obchodziliśmy Światowy 
Dzień Dinozaura. Tym razem mamy 
wspólnie z  dziećmi zaprezentowały 
swoje umiejętności rysując portret 
dinozaura. Podczas zajęć panie nauczy-
cielki zaprezentowały slajdy o życiu 
dinozaurów i zorganizowały wykopali-
ska. W obu formach zajęć dzieci uczest-
niczyły z entuzjazmem. W grupie Kra-
snali dzieci obserwowały wykluwanie się 
dinusia. Nasze dinozaury pozostawiły 
swoje ślady w szatni, co jeszcze bar-
dziej uatrakcyjniło zajęcia. Pod koniec 
dnia w ogrodzie przedszkolnym odbyło 
się spotkanie z dinozaurem, za którego 
przebrał się Tata Tadzia. Wizyta dino-
zaura dostarczyła przedszkolakom dużo 
radości i pozytywnych przeżyć. 
Opracowała nauczycielka grupy Starszaków 

Justyna Sztyk-Woldan

Odkrywaj, myśl, działaj…
W marcowy wtorek (22) Przedszkolaki 
z Sękocina odwiedziły Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie. 
 To był dla nas wszystkich wyjątkowy 
dzień. Podróż autokarem (pande-
mia uniemożliwiała nam wcześniejsze 
wyjazdy) była super atrakcją dla dzieci. 
Dużym przeżyciem był pobyt w Plane-
tarium, gdzie dzieci odbyły kosmiczną 
podróż z Zajączkiem Florkiem. Dzięki 
poznawaniu, odkrywaniu, dotykaniu 
dzieci poznawały ciekawostki ze świata 
nauki i  techniki: były doświadczenia 
z wodą, piaskiem, eksperymentowanie 
z lustrami…
 Przejazd autokarem ulicami sto-
licy dostarczył dzieciom wiele wrażeń. 
Przedszkolaki widziały Zamek Królew-
ski, Stadion Narodowy, utrwalały wie-
dzę o stolicy. Mogły obserwować duży 
ruch uliczny( autobusy, tramwaje…) 
oraz pływające barki po Wiśle.

W Centrum Nauki Kopernik. Fot. E. Dubielecka

 Dz ień pełen atrakc j i  sprawi ł , 
że wszystkie dzieci i nauczycielki pla-
nują kolejne wycieczki, na które zabie-
rzemy również kolegów z Ukrainy, aby 
pokazać im piękno naszego kraju.

Anna Tomaszewska Nauczycielka

WIEŚCI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
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W MARCU JAK W GARNCU!
To najbardziej  znane przysłowie 
o marcu, które każdy słyszał nie raz! 
Tegoroczny marzec obfitował w wiele 
wydarzeń, jednych przewidywalnych, 
innych zaskakujących! Przenikały się 
one niczym zjawiska atmosferyczne 
w przedszkolnym kalendarzu pogody. 
To był miesiąc niespodzianek, nie tylko 
pogodowych!
 Stumilowa społeczność w odpowie-
dzi na wydarzenia w Ukrainie, z począt-
kiem miesiąca ruszyła ze zbiórką darów 
pod hasłem „Okaż serce i pomocną 
dłoń Ukrainie”. Ustawione w  przed-
szkolnym holu skrzynki szybko zapeł-
niały się potrzebnymi artykułami. 
Przedszkolaki, ich Rodzice i Pracownicy, 
jak zawsze w sytuacji testującej ludzką 
wrażliwość i empatię, fenomenalnie 
zdali egzamin z pomocy humanitarnej. 
To było prawdziwe pospolite ruszenie! 
Zgromadzone artykuły zostały trzykrot-
nie przekazane do hali Centrum Sportu 
Raszyn, pełniącej funkcję centrum dys-
trybucji zasobów. 
 Poszanowanie praw dziecka jest pod-
stawą działań wychowawczo – dydak-
tycznych prowadzonych w przedszkolu. 
Mamy świadomość, że nasza zbiorowa 
przyszłość zależy od dzieci dorastają-
cych w środowisku wolnym od strachu, 
przemocy i łamania praw człowieka.
 O c z y w i s t y m  b y ł o  d l a  n a s , 
że będziemy chcieli otoczyć opieką 
i stworzyć warunki bezpiecznego dzie-
ciństwa dzieciom z Ukrainy. Czekaliśmy 
tylko na regulacje prawne w tej kwe-
stii, pozwalające na przyjęcie do grup 
przedszkolnych większej ilości dzieci. 
I taka możliwość pojawiła się. Do grona 

stumilowych przedszkolaków dołączyło 
dotychczas 14 dzieci z Ukrainy. Pierwsza 
była pięcioletnia Sofiia, która w piąt-
kowy poranek 11 marca rezolutnie wkro-
czyła do grupy „Puchatki” i z uśmie-
chem dołączyła do grupy bawiących 
się przy stoliku dzieci. 
 Jako nauczyciele wiemy, że dzieci 
potrafią o  wiele szybciej niż dorośli 
przystosować się do nowych warunków! 
Obserwujemy z radością jak pomimo 
nieznajomości języka, szybko znala-
zły sposoby na sygnalizowanie swo-
ich potrzeb. Pracownicy przedszkola 
z czułością i wrażliwością odpowiadają 
na nie – z każdym dniem coraz ufniej! 
Bo komunikacja to więcej niż język! 
 Jak to robimy? Wspólnie bawimy się, 
śpiewamy, malujemy, lepimy, ćwiczymy, 
siejemy rzeżuchę, obserwujemy kwiaty 
w przedszkolnym ogrodzie, podlewany 
je, spacerujemy po naszej pięknej oko-
licy…
 Pamiętamy rytuałach zapewnia-
jących dzieciom bezpieczeństwo 
i wszechstronny rozwój. Z otwartością 
wprowadzamy nowatorskie rozwiązania. 
Kadra przedszkola skutecznie znajduje 
sposoby na zaspakajanie dziecięcej cie-
kawości
 Obecnie testujemy nowe zabawki, 
w tym multimedialne pomoce, takie 
jak tablety, roboty Photony, maty do 
kodowania o łącznej wartości 6584 zł, 
które otrzymaliśmy w ramach projektu 
„My Digital life”. Dziękujemy Urzędowi 
Gminy Raszyn i Fundacji Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego za wzbo-
gacenie naszej bazy dydaktycznej 
i uatrakcyjnienie zajęć z kodowania!

 

Cyklicznie, począwszy od października 
2018r., 13 dnia każdego miesiąca, orga-
nizujemy Dzień Dobrego Słowa. W tej 
akcji zawsze chodzi o to samo: o pozy-
tywne myślenie, o konstruktywne dzia-
łanie, o budującą rozmowę, o sprzy-
jający działaniu nastrój, czyli o dobro, 
o powodowanie zmian na lepsze!
 Marcowa edycja Dnia Dobrego 
Słowa skupiona była wokół idei wspar-
cia dzieci ukraińskich oraz zapoznania 
przedszkolaków z prostymi zwrotami 
w języku ukraińskim
 Czasem zwykłe cześć (Привіт), dzię-
kuję (Дякую), przepraszam (Bибачте), 
witam Cię (Bітаю вас) usłyszane w ojczy-
stym języku, wywołuje ciepłe uczucie 
i pomaga poczuć się dobrze, bezpiecz-
nie. Stumilowe przedszkolaki wysłu-
chały piosenki „Dobrym bądź” w języku 
ukraińskim oraz utrwaliły narodowe 
barwy Ukrainy podczas układania flagi, 
wykorzystując między innymi, dobrze 
im znane i lubiane, Dary Froebla. Prze-
wodnikiem tej podróży była Pani Ana-
stazja – przedszkolny psycholog, biegle 
posługująca się językiem polskim i ukra-
ińskim. Przesłanie tego dnia zawiera 
się w słowach: Możecie na Nas liczyć! 
Bи можете розраховувати на нас! Poma-
gamy, wspieramy i z serca udzielamy 
pomocy dzieciom i dorosłym z Ukrainy, 
przekraczającym progi naszego przed-
szkola. Codziennie tworzymy dobrosta-
nową stumilową rzeczywistość, pamię-
tając że …„Ludzie to anioły z jednym 
skrzydłem, dlatego aby się wznieść, 
musimy trzymać się razem”!

Magdalena Kołakowska Dyrektor 
Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” 

WIEŚCI ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Przyszła wiosna piękna i radosna! Świat kodowania stoi przed nami otworem.
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UKRAIŃSKIE DZIECI W RASZYŃSKIEJ SZKOLE

RASZYŃSKA SZKOŁA BEZ GRANIC
Wydawać by się mogło, że raszyń-
ska społeczność szkolna, przeszła 
już wszystko. Począwszy od reformy 
oświaty z łączeniem szkół po epidemię 
Covid-19. Jednak tego, co nas spotkało 
w ostatnim czasie absolutnie nikt się 
nie spodziewał. Okazało się, że przy-
szło nam dożyć czasów, które nasze 
pokolenie zna z opowieści dziadków. 
Świat stanął w obliczu kataklizmu wojny 
w Europie tuż za granicą Polski. 
 Dniem, który na nowo zmienił szkolną 
rzeczywistość Szkoły Podstawowej 
w Raszynie był dzień 24 lutego 2022 
roku, dzień rozpoczęcia inwazji wojsk 
rosyjskich na Ukrainę. Tysiące ukraiń-
skich dzieci ze swoimi matkami z dnia 
na dzień uciekło przed najeźdźcą do 
Polski. Ich ojcowie, dziadkowie i dorośli 
bracia zostali by bronić swojej ojczyzny, 
ich domu. Najbliższa przyszłość tych 
dzieci to nauka w polskich szkołach. 
Każdego dnia przybywało ich do nas 
coraz więcej. Merytorycznie byliśmy na 
to przygotowani bo uczniowie cudzo-
ziemscy w raszyńskiej podstawówce 
to codzienność. Zaskoczyła nas skala 
tego zjawiska. Są szkoły, nawet w oko-
licy Warszawy, w których zapisano kilku, 
kilkunastu uczniów z Ukrainy w ogóle, 
my zapisywaliśmy do szkoły po kilkuna-
stu uczniów każdego dnia. Najpierw do 
istniejących już zespołów cudzoziem-
skich, ale szybko zmieniliśmy strate-
gię i zaczęliśmy tworzyć nowe zespoły 
przygotowawcze, składające się tylko 
z dzieci ukraińskich. Wydawało się nam 
na początku, że wszyscy uchodźcy 
przyjechali do Raszyna. Przez kilka 
pierwszych dni po rozpoczęciu dzia-
łań wojennych Szkoła nie była w stanie 
podejmować żadnych działań admi-
nistracyjnych, nie mogliśmy się zająć 
niczym innym jak tylko przyjmowaniem 
dzieci ukraińskich do naszej szkoły. 
Przez sekretariat szkoły przewinęło 
się kilkaset osób, matek z dziećmi nie 
znającymi języka, którym towarzyszyli 
znajomi z Ukrainy, mieszkający w Pol-
sce od lat, którzy przyszli by pomóc 
w tłumaczeniu. Rozmawialiśmy trochę 
po polsku, trochę po ukraińsku, rosyj-
sku i angielsku. „Jak to mówią od roz-
mowy najbardziej bolały nas ręce”. Pró-
bowaliśmy to wszystko jakoś ogarnąć, 
przy czym jakoś to najlepsze określe-

nie sytuacji w jakiej znalazła się nasza 
szkoła. 
 Stanęliśmy przed problemem kadro-
wym. Potrzeby były i są nadal ogromne. 
Aby zapewnić nie tylko kontynuowa-
nie nauki, ale też objąć dzieci właściwą 
opieką psychologiczno pedagogiczną, 
pomocą językową ale nade wszystko 
zapewnić im poczucie stabilności 
i bezpieczeństwa, byliśmy zmuszeni 
stworzyć na terenie i tak bardzo dużej 
szkoły kilka nowych oddziałów przygo-
towawczych i obsadzić je kilkoma eta-
tami nauczycielskimi wspieranymi przez 
dwujęzycznych, polsko ukraińskich, 
asystentów nauczyciela. Na szczę-
ście organ prowadzący szkołę, Gmina 
Raszyn, podszedł do problemu z wiel-
kim zrozumieniem, ufając, że wiemy, 
co robimy dał nam w tym względzie 
swobodę działania. 
 Na dzień 29 marca 2022 roku pracu-
jemy w czterech nowych i dwóch utwo-
rzonych wcześniej oddziałach przygo-
towawczych, do których po 24 lutego 
tego roku przyjęliśmy ponad 130 ukra-
ińskich uczniów. Braki kadrowe powo-
dują, że na liście oczekujących na przy-
jęcie do szkoły jest ponad 50 dzieci. 
MEiN, co prawda zapowiedziało, że 
nauczyciele mogą mieć więcej nad-
godzin niż do tej pory zakładały prze-
pisy, ale większość nauczycieli pracuje 
już i tak długo, a asystentów kulturo-
wych mówiących po polsku jest bar-
dzo mało. W najbliższych dniach planu-
jemy, zatrudnić jeszcze dwóch nowych 
nauczycieli, którzy mamy nadzieję, 

zapewnią nam możliwość zaopieko-
wania się grupą uczniów oczekujących 
na przyjęcie, na odpowiednim poziomie 
edukacyjnym i wychowawczo opiekuń-
czym. 
 Zaczynam się zastanawiać czy 
w dobie globalizacji konfliktów zbroj-
nych i  migracji polska szkoła jest 
otwarta i gotowa na spotkanie z „Innym” 
lecz niekoniecznie „Obcym”?
 Ostatnie tygodnie są świetnym 
dowodem na to, że zmiany mogą nastę-
pować niezwykle szybko. Nie minęły 
dwa tygodnie, a w Polsce pojawiło się 
ponad dwa miliony uchodźców szuka-
jących bezpieczeństwa i schronienia 
przed wojną. Nawet dla dorosłego czło-
wieka to sytuacja naruszająca zasoby 
emocjonalne. Spróbujmy spojrzeć 
na to z perspektywy dziecka. Nikt nie 
miał szansy przygotować się na nagłe 
zmiany w życiu społecznym. Tym bar-
dziej zaskoczone mogą być najmłodsze 
dzieci. Do ich klas i grup przedszkolnych 
dołączyli i dołączać będą rówieśnicy, 
którzy musieli w tyle zostawić wszystko. 
Nie tylko domy, zabawki, przyjaciół, ale 
i ojców, braci, kuzynów. Czasem całe 
rodziny. Czeka nas wszystkich trudny 
okres z ogromnym znakiem zapyta-
nia. Postarajmy się nie dokładać sobie 
w tym czasie negatywnych emocji. Roz-
mawiajmy zamiast krzyczeć, uśmie-
chajmy się mimo wszystko do siebie.

 Andrzej Niedbała, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
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KONCERT DLA UKRAINY

Koncert dla Ukrainy

Zadzwoniłem do Mariusza Smolichy 
z  pomysłem zorganizowania w  CKR 
koncertu z  udziałem raszyńskich 
muzyków dla mieszkańców Raszyna 
i  gości z  Ukrainy. Odpowiedź była 
natychmiastowa – robimy. Cele były 
proste: muzyczny relaks, integracja, 
wyrażenie solidarności z uchodźcami 
z Ukrainy i przeprowadzenie zbiorki 
na rzecz dzieci ukraińskich w  wieku 
szkolnym .Wydarzenie miało miejsce 
w sobotni wieczór 2 kwietnia. Wystę-
pujące zespoły o urozmaiconych sty-
lach dostarczyły wielu wspaniałych 
muzycznych wrażeń a poziom wyko-
nawców był bardzo wysoki. Najważ-
niejsze jednak były emocje i serce wło-
żone w występy. Publiczność naprawdę 
cudownie współtworzyła niezwykłą 

atmosferę koncertu. Wszyscy wystę-
pujący podkreślali swoje wsparcie, 
współczucie, zrozumienie dla narodu 
ukraińskiego dotkniętego trage-
dią napaści Rosji na swoją ukochaną 
ojczyznę. Ukraińscy muzyczni goście 
zagrali i zaśpiewali pięknie i wzrusza-
jąco. Trudno to opisać. To trzeba było 
przeżyć będąc na miejscu. W  prze-
rwach miedzy występami swoje wzru-
szające świadectwa cierpienia narodu 
ukraińskiego i  szczera wdzięczność 
za wszelką udzielaną przez Raszynian 
pomoc przedstawili Aleksiej Smirnow 
oraz pomagający uchodźcom w urzę-
dzie gminy Oleksandr Otaman. O orga-
nizacji niesionej w Raszynie pomocy 
zarówno przez mieszkańców jak i jed-
nostki organizacyjne gminy opowia-

dali : Kierownik Świetlicy Środowisko-
wej Małgorzata Kaiper, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Raszynie Andrzej Nie-
dbała, w  imieniu dyrektor Centrum 
Sportu Aleksandra Miszułowicz, która 
również ciepło i profesjonalnie pełniła 
role gospodyni wieczoru i konferan-
sjerki. Muzyczni goście  przepięknie 
wykonali na otwarcie swoich wystę-
pów hymn Ukrainy, a na koniec mama 
Katia Doroszko z córeczką Tają trzy-
mając ukraińską flagę wspólnie z pol-
ską dziewczynką Helenką trzymającą 
polską flagę uczestniczyły w finałowej 
pieśni Podaj rękę Ukrainie i to dwukrot-
nie bo był bis. Naprawdę warto było tu 
być i przeżywać to co działo się w CKR. 
Podziękowanie również dla wszyst-
kich bardzo zaangażowanych w orga-
nizacje wydarzenia pracowników CKR, 
woluntariuszy ze Szkoły Podstawowej 
im. Cypriana Godebskiego w Raszy-
nie i  dla wszystkich występujących 
charytatywnie artystów (szczególnie 
Paweł Wiśniewski, Joanna Young, Piotr 
Piskorz, Joanna Grygo, Mariusz Wiete-
ska, Maciek Narożniak, Piotr Czaplicki, 
Tomasz Winiarski). Oczywiście chwała 
Ukrainie i Polsce oraz tym którzy przy-
byli i podzielili się sercem i dobrem 
z potrzebującymi naszymi braćmi Ukra-
ińcami. Wszystko odbyło się jak trzeba.

Robert Grzeszczak
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

CO MI W DUSZY GRA
13 marca w gościliśmy w Świetlicy Śro-
dowiskowej Świetlik trójkę świetnych 
muzyków: Katarzynę Polewany, aktorkę 
i wokalistkę, Vlastę Traczyk, kompozy-
torkę i pianistkę oraz Krzysztofa Stęp-
nia – gitarzystę, wokalistę, autora pio-
senek, którzy wystąpili przed naszą 
publicznością z koncertem z okazji Dnia 
Kobiet. Ich muzyka: liryczna, ciepła, 
czasem drwiąca i z humorem, pozwo-
liła oderwać się nam od trudnych myśli 

o  trudnym czasie. Bardzo dziękuję 
Przewodniczącej Klubu Seniora Rybie – 
p. Jadwidze Senator, za pomoc w przy-
gotowaniu spotkania, Wójtowi Andrze-
jowi Zarębie za wspaniałe życzenia dla 
Pań i wszystkim uczestnikom za obec-
ność i gorące oklaskiwanie artystów. 

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

ŚWIETLICA ZAPRASZA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Świetl ica Środowiskowa Świetl ik 
w Rybiu przy Spokojnej 23 to miejsce 
spotkań, realizacji pasji i zaintereso-
wań, ćwiczenia ducha i ciała. Skiero-
wana do mieszkańców Gminy Raszyn, 
oferuje wiele ciekawych zajęć, spotkań 
i warsztatów. 
 Od początku marca, tuż po rozpo-
częciu inwazji Rosji na Ukrainę na tere-
nie naszej gminy schronienie znalazło 

wielu uchodźców. Ludzi, którzy najchęt-
niej zostaliby we własnych domach, ale 
ratując dzieci i siebie uciekli przed agre-
sorem. 
 Trudno powiedzieć ile dokładnie 
osób znalazło schronienie na terenie 
Gminy Raszyn, ale nie ma wątpliwo-
ści, że jest to duża grupa. Dla niektó-
rych jesteśmy miejscem tymczasowym 
przed wyjazdem w dalszą drogę, inni 

chcą tu przeczekać wojnę aby niedługo 
wrócić do siebie. Jeszcze inni liczą się 
z tym, że zostaną dłużej.
 Dla naszych gości z Ukrainy Świetlica 
przygotowała ofertę zajęć. Dla mam 
z dziećmi, dla młodzieży, dla dorosłych. 
Największym zainteresowaniem cie-
szy się nauka języka polskiego. Dzięki 
wspaniałej wolontariuszce możemy ją 
zapewnić 30 osobom. Pierwsze lekcje 
odbyły się 23 marca, kolejne w środy 
po południu. Lista jest zapełniona, 
a my szukamy możliwości zorganizowa-
nia następnych. Żeby stało się to moż-
liwe, potrzebujemy wolontariuszy, któ-
rzy podejmą się uczyć języka polskiego. 
Świetlica zapewni resztę. Zajęcia są 
bezpłatne, ale wcześniej trzeba  się 
na nie zapisać.
 Na plakacie umieszczonym obok 
znajdują się informacje o naszej ofercie. 
Pokażcie ją Państwo swoim gościom. 
Może ktoś się zainteresuje. 

Małgorzata Kaiper 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

Świetlica Środowiskowa Świetlik, Spokojna 23

Katarzyna Polewany i Krzysztof Stępień. Fot. M. KaiperPubliczność. Fot. M. Kaiper

Życzenia złożył Panion Wójt Andrzej Zaręba. Fot. M. Kaiper
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK

Громадський центр у Риб’ю, Спокойна 23, Риб’є, тел. 664 000 863 
запрошує наших гостей з України:

• Понеділок 
  14.00 - 16.00 – Інтеграційні зустрічі для дітей старшого віку (з опікунами)
  17.00 - 18.00 – Пінг-понг – під керівництвом

• Вівторок 
    9.00 - 10.00 – Фітнес – заняття для мам і малюків – реєстрація

 +48 518 933 583
  11.15 - 13.00 – Інтеграційні заходи для дітей та матерів 
  18.00 - 18.45 – Заняття з фітнесу для дорослих – реєстрація   606 434 410

• Середа 
  11.15 - 13.00 – Кінотеатр для маленьких дітей – (з опікунами)
     17.00 - 17.45 – Вивчення польської мови – реєстрація  664 000 863
  18.00 - 18.45 – Вивчення польської мови – реєстрація  664 000 863               

• Четвер 
     9.00 - 10.00 – Фітнес – заняття для мам і малюків – реєстрація
                           +48 518 933 583
  18.00 - 18.45 – Заняття з фітнесу для дорослих – реєстрація   606 434 410

• П’ятниця 
  12.45 - 14.30 – Інтеграційні заходи для дітей та матерів
  13.00 - 16.00 – Інтеграційні зустрічі для дітей старшого віку (з опікунами)
  17.00 - 18.00 – Пінг-понг – під керівництвом
                               Заняття безкоштовні, але 

кількість місць 
обмежена, реєстрація 

з інструкторами.
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BEZPŁATNE ELEKTRONICZNE CZIPOWANIE PSÓW I KOTÓW w 2022 r.

Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, to jedna 
z głównych metod zapobiegania ich bezdomności. Urząd 
Gminy Raszyn w  2022 roku wprowadził i  finan-
suje w 100% akcję czipowania psów i kotów (w ilości 
50 szt.) których właściciele zamieszkują na terenie Gminy 
Raszyn. Dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzone 
zostaną do Międzynarodowej Bazy SAFE-ANIMAL zrzeszo-
nej w European Pet Network, co pozwoli na szybkie odnaj-
dywanie właścicieli zagubionych zwierząt.
 Dofinansowanie będzie udzielone w kolejności składa-
nia wniosków, a warunkiem skorzystania z bezpłatnego 
zabiegu jest:
 •  złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania zabiegu 

czipowania psa/suki, kota/kotki, 
 •  przedstawienie kopi potwierdzenia rozliczania podatku 

dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca 
zamieszkania, za ubiegły rok, 

 •  w przypadku psów, zabiegi czipowania dofinansowane są 
tylko właścicielom, którzy dopełnili obowiązku zaszczepie-
nia psa przeciw wściekliźnie.

Druk wniosku dostępny jest w Biurze Obsługi Mieszkańców 
na parterze Urzędu Gminy, w pokoju nr 207 oraz na stronie 
internetowej raszyn.pl – Informator – Jak załatwić sprawę – 
Ochrona Środowiska i Gospodarka Komunalna – Bezpłatne 
elektroniczne znakowanie (czipowanie zwierząt) posiadają-
cych właścicieli w 2022 r.
 Wnioski wraz z dokumentami przyjmuje Biuro Obsługi 
Mieszkańców, ul. Szkolna 2a, Raszyn.
 Dofinansowanie w 100% przysługuje właścicielowi zwierząt 
w ilości 1 szt. z danego gatunku w ciągu roku. 
 Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania w 100% wła-
ściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do Przychodni wetery-
naryjnej „ZWIERZAKI” ul. Starzyńskiego 4, 05-090 Dawidy, 
tel. 22 24-34-228, tel. kom. 666-981-846 godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek 9:15-20:00, sobota 10:00-15:00, w celu 
umówienia się na przeprowadzenie zabiegu w terminie 1 mie-
siąca od dnia złożenia wniosku.
 Po faktycznym wykonaniu zabiegu właściciel zwie-
rzęcia składa oświadczenie wg. załącznika nr 3. Dodat-
kowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn: 
Jolanta Banasiak tel. 22 701-79-12

Obwieszczenie
1. Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu położonego 
we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn – rejon ul. Sęko-
cińskiej i Al. Krakowskiej wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, w dniach od 28 marca do 29 kwietnia 
2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 
w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) oraz na stronie 
internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – 
Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego 
terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 
w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania 
w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpsekocinstary.
html.
2. Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu położonego 
we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Kra-
kowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 28 marca do 29 kwietnia 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu 
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 
lub 22 701 78 61) oraz na stronie internetowej Gminy: www.
raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany 
zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – 
Projekty planów.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
11  kwietnia 2022 r. o  godz. 17:00 z  wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania 
w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpsekocinnowy.
html.
 Uwagi do obydwu planów należy składać do Wójta Gminy 
Raszyn z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
13 maja 2022 r. Uwagi dotyczące projektów ww. planów 
miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
ratusz@raszyn.pl.
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DORADZTWO ROLNICZE NIE TYLKO NA DZIŚ

MODR Oddział Bielice to jeden z 6 oddziałów Mazowiec-
kiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Odejmuje swoim 
zasięgiem 5 powiatów: pruszkowski, grodziski, warszawski 
zachodni, sochaczewski i żyrardowski. W każdym powiecie 

działa Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego. Siedziby 
tych zespołów są zlokalizowane w: Brwinowie, Grodzisku 
Mazowieckim, Łazach, Sochaczewie, (zs. w Bielicach) i Żyrar-
dowie.
 PZDR w Brwinowie mieści się w Centrum Doradztwa 
Rolniczego, przy ul. Pszczelińskiej 99 (parter, pokój nr 4). 
Tu doradcy zgodnie z posiadaną wiedzą pomagają rolnikom. 
Całą gamą szkoleń, pokazów, porad i informacji możemy uzu-
pełnić Państwa wiedzę. Nasi doradcy pomogą w zgłębianiu 
różnych zagadnień dotyczących wsi i rolnictwa. Wykłady na 
szkoleniach prowadzą nie tylko nasi specjaliści, ale korzy-
stamy również ze znakomitej kadry naukowej z całej Polski.
 Obecnie, w sytuacji pandemicznej, większość szkoleń 
odbywa się w formie online, co ułatwia ich dostępność na 
terenie całego Mazowsza. Harmonogram szkoleń dostępny 
jest na stronie www.modr.mazowsze.pl. Możecie Państwo 
zarejestrować się na wybrane szkolenie, zadawać pytania 
i udostępniać swoje opinie. Szczególnie obfity w szkolenia 
jest czas od jesieni do wczesnej wiosny. 
 Nasi doradcy w PZDR Brwinów są dostępni od wtorku do 
czwartku w godz. od 7.00 do 16.00, a w poniedziałek i piątek 
w godz. 7.00-15.00. tel. 22 729 66 34 – 38 w.115 
Dariusz Piekutowski – p.o. kierownika PZDR Brwinów, 
tel. 663 270 044, 
Marta Harasymovych – starszy doradca rolniczy, 
tel. 723 430 854

Zapraszamy.
Krzysztof Szumski Dyrektor MODR Oddział Bielice

OBOWIĄZEK OZNAKOWANIA NIERUCHOMOŚCI
Posiadanie własnego domu, to nie tylko korzyści, ale i obo-
wiązki. Niektóre są unormowane inne wynikają ze zwyczaju. 
Wprowadzając się we własne cztery ściany trzeba spi-
sać umowy z Eko-Raszyn na odbiór ścieków komunalnych 
i dostawę wody, a z gminą umowę o odbiór odpadów. Trzeba 

też oznakować nieruchomość. Obowiązek wieszania na 
ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem oraz nazwą 
ulicy, lub placu, przy którym znajduje się ta nieruchomość 
wynika wprost z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 
 Oznakowanie nieruchomości jest bardzo istotne dla pra-
widłowej obsługi nieruchomości przez rozmaite służby – 
pocztę, kurierów czy też służby odbierające odpady ale 
również w sytuacjach zagrożenia – przez pogotowie oraz 
straż pożarną, ponieważ w sytuacjach kryzysowych każda 
minuta straconego czasu może być na wagę życia lub 
zdrowia. Prawidłowe oznakowanie nieruchomości jest po 
to, aby idący z pomocą nie tracili ani chwili na poszuki-
wanie właściwego budynku, do którego zostali wezwani. 
Z tej przyczyny brak oznaczenia nieruchomości utrudniający 
identyfikację nieruchomości jest wykroczeniem za które grozi 
mandat w wysokości aż 250 zł – stanowiący równowartość 
najdroższych tabliczek dostępnych na rynku. 

Szymon Salach Referat ROK Urząd Gminy Raszyn
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ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU – BĄDŹMY RAZEM, NIE OBOK
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu, który został 
ustanowiony w roku 2008 przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ w celu podno-
szenia świadomości społecznej i propa-
gowania wiedzy na ten temat.

 Od wielu lat przesłanie tego dnia jest 
obecne w naszej gminie. Inicjatorem 
było Przedszkole z oddziałami inte-
gracyjnymi Pod Topolą, które wyspe-
cjalizowało się w pracy z dziećmi ze 
spektrum autyzmu i zespołem Asper-
gera. Wykształcona specjalistycznie 
kadra, doskonałe pomoce naukowe, 
dostosowane programy nauczania, 
a przede wszystkim ogromna wrażli-
wość na dzieci z tymi problemami to 
nasze przedszkole Pod Topolą. Tej klasy 
placówka, bardzo ceniona i uznawana 
za jedną z najlepszych w wojewódz-
twie mazowieckim, umożliwia wcze-
sne diagnozowanie problemu i niesie-
nie pomocy. Przedszkole zajmuje się 

również edukowaniem społeczności 
raszyńskiej, prezentowaniem w pla-
cówce i poza nią, co to jest autyzm 
i  zespół Aspergera. Od lat w Kurie-
rze Raszyńskim ukazują się artykuły 
nauczycieli, pedagogów i psycholo-
gów z tej placówki. Trudno uwierzyć, 
ale jeszcze kilka lat temu słowo autyzm 

i problemy z nim związane były wielu 
osobom obce. Dziś znają je wszy-
scy. Tak się dzieje również za sprawą 
obchodów Światowego Dnia Autyzmu, 
w które włączają się w Gminie Raszyn 
wszystkie placówki oświatowe. 

Małgorzata Kaiper

PERŁY MAZOWSZA
30 marca 2022 r. odbyła się VI edycja konkursu Perły Mazowsza, w któ-
rym uczestniczył Powiat Pruszkowski, Piaseczyński oraz Grodziski. 
Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie wydarzeń kulturalnych, spor-
towców i przedsiębiorców. 
W Gminie Raszyn zwyciężyli:

❶	  Perła kultury impreza plenerowa „WIANKI” organizowana przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „SQŁAD” w Ładach

❷	  Perła sportu i turystyki Antoni Jakubiec 
❸	 Perła przedsiębiorczości Biuro podróży Wakacje.pl Raszyn.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a w szczególności wiel-
kie brawa dla naszych raszyńskich pereł!!!

https://www.facebook.com/ugraszyn

Przedszkole W Stumilowym Lesie. Fot. arch. przedszkola

Z coroczną wizytą u Wójta Andrzeja Zaręby. Fot.  arch. UG

Od lewej Wicewójt GR Katarzyna Dombska i Beata Boros Bieńko.Fot. arch. UGR
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE 
DLA ARCHIWISTÓW 
SPOŁECZNYCH
Jest nam niezmiernie miło poinformo-
wać, że praca opiekunki raszyńskiego 
Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokal-
nej Dagny Mach otrzymała wyróżnie-
nie w konkursie „Odkryj swoje archi-
wum” zorganizowanym przez Centrum 
Archiwistyki Społecznej. Zadanie pole-
gało na opisaniu ciekawej historii zwią-
zanej ze zdjęciem lub innym materiałem 
wizualnym opublikowanym na portalu 
Otwarty System Archiwizacji. „Wybra-
łam historię o  lokalnym społeczniku, 
przyrodniku i chemiku Tadeuszu Jawor-
skim, którego życiorys wypełniłby całą 
książkę. Z racji narzuconego krótkiego 
formatu, skupiłam się na odkryciu przez 
pana Tadeusza właściwości Nepeta 
cataria varietas citriodora II, czyli koci-
miętki cytrynowej, która posłużyła 
do produkcji olejku cytrusowego. Praca 
by nie powstała, gdyby nie długie roz-
mowy i fantastyczne dokumenty, któ-
rymi podzieliła się z naszym archiwum 
Danuta Jaworska-Nawrot, córka Tade-
usza, której w tym miejscu serdecznie 
dziękuję.” (DM). Cały tekst o Tadeuszu 
Jaworskim można przeczytać na www.
bibliotekaraszyn.pl/artykuly-z-prasy/. 
Nagrody konkursowe, czyli skaner 
Epson V600 o wartości 1500 zł oraz 
środki finansowe zostaną przekazane 
bibliotece.

Tadeusz Jaworski na polu kocimiętki. Fot. ze zbiorów CATL 
w Raszynie. Udostępniła Danuta Jaworska-Nawrot

SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM
13 maja o 18.00 zapraszamy do czy-
telni biblioteki głównej (ul. Poniatow-
skiego 20) na spotkanie z Robertem 
Gondkiem – podróżnikiem, fotografem, 

publicystą, organizatorem wypraw afry-
kańskich, autorem albumu fotograficz-
nego „W drodze na najwyższe szczyty 
Afryki”, a  także „Poradnika przed 
podróżą do Afryki – Tanzania, Kenia”. 
Nasz Gość opowie o wyprawach na naj-
wyższe góry w Afryce, pokaże pokryte 
lodowcami Kil imandżaro i  Mount 
Kenya, wschód słońca na Mount Meru, 
kolorowe Góry Księżycowe w Ugan-
dzie. Będzie to też okazja do spotka-
nia z afrykańską fauną – odwiedzimy 
goryle górskie w Rwandzie, w Gabonie 
zobaczymy mandryle i goryle nizinne, 
w  Ugandzie będziemy obserwować 
szympansy, a w Etiopii dżelady. Będzie 
to prawdziwa uczta dla wszystkich 
kochających góry, przyrodę i egzotykę! 
Po spotkaniu możliwość zakupu książek 
i gadżetów od Autora.

90. lecie OSP w Raszynie: 
wystawa
Od 6 maja do końca czerwca br. w holu 
biblioteki głównej będzie można oglą-
dać wystawę wybranych dokumen-
tów i fotografii związanych z raszyń-
ską Ochotniczą Strażą Pożarną, która 
w tym roku obchodzi 90. lecie działal-
ności. Wśród archiwaliów znalazły się 
m.in. list od administracji księżnej Zofii 
Czetwertyńskiej ze zgodą na użytko-
wanie „starych murów”, czyli dawnej 
wozowni zajazdu pocztowego austerii 
(1934), odręczna notka „Z życia OSP 

w Raszynie” podsumowująca pierwszy 
rok działalności straży, księga kontroli 
wydawanego umundurowania, dzien-
nik czynności straży, protokóły rady 
sztabowej (lata 30. i 40. 20 w.) oraz 
kilkadziesiąt fotografii (w tym foto-
grafie strażaków przy wozie marki 
Steyr z lat 40.). Materiały otrzymali-
śmy od Pana Łukasza Komara – pre-
zesa OSP w Raszynie oraz Pani Marii 
Załęskiej – córki zasłużonego druha 
Tadeusza Olejnikowskiego, za co ser-
decznie dziękujemy! Archiwalia te suk-
cesywnie umieszczamy w raszyńskim 
Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokal-
nej: www.osa.archiwa.org/jednostki/
PL_2046_005_0001.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2022
W dniach 8-15 maja obchodzimy Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek. Tegorocz-
nej, XIX już edycji patronuje hasło 
„Biblioteka – świat w jednym miejscu”. 
Serdecznie zachęcamy do udziału 
w naszych wydarzeniach:
 •  9-13 maja, hol biblioteki głównej – 

wielki kiermasz książki używanej 
 •  6 maja – 30 czerwca, hol biblio-

teki głównej – wystawa fotogra-
fii na  90.  lecie działalności OSP 
w Raszynie „Tu dom w płomieniach 
stoi…” 

 •  13 maja o 18.00, biblioteka główna – 
spotkanie z podróżnikiem Robertem 
Gondkiem „Wyprawy na najwyższe 
szczyty Afryki”
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY RASZYN NA LATA 2022 – 2030

Ostatecznie zamknęliśmy etap badania 
opinii lokalnych liderów. Badanie było 
ważnym elementem tworzenia strategii. 
Bardzo zależy nam na tym, by pierwotny 
projekt strategii, który mamy obowiązek 
przedłożyć Państwu w kwietniu br. był 
dokumentem uwzględniającym specy-
fikę naszej gminy. A nikt inny, w mojej 
ocenie, nie dokona tego lepiej niż nasi 
wspaniali mieszkańcy. Łącznie napły-
nęło do nas ponad 20 opinii, większość 
wypełnionych niezwykle starannie, 
ambitnie, z bardzo trafnymi sugestiami 
i wskazówkami. Respondenci biorący 
udział w  tym badaniu kompleksowo 
wskazali atuty naszej gminy, ale także 
braki, szanse i zagrożenia. 
 Zebrane dane, korzystając z odpo-
wiednio dobranego algorytmu i okre-
ślonej kompilacji, zebrałam tzw. „słowa 
kluczowe”. Pozwoliło to na dokonanie 
szczegółowej analizy Państwa oczeki-
wań, które trafią do wskazanego celu 
strategicznego oraz skutecznie spara-
metryzują cel.
 Przygotowanie pierwotnego projektu 
Strategii dobiega końca. Dokument 
jest opracowywany na bazie zebranych 
danych statystycznych, dokumentów 
wiodących dla gminy oraz informacji 
otrzymanych z Urzędu Gminy Raszyn 
i jednostek sobie podległych. Drzewo 
celów, wskazujące na priorytety w tej 
strategii jest opracowywane na podsta-
wie przeprowadzonych badań ankieto-
wych.

 W najbliższym czasie dr Raszkowski, 
odpowiedzialny za stworzenie doku-
mentu, opracuje wnioski z diagnozy 
społeczno-gospodarczo-przestrzen-
nej gminy. Projekt zostanie skończony 
następnie opublikowany na oficjalnej 
stronie gminy Raszyn wraz z formula-
rzem uwag. Do wyłożonego do konsul-
tacji dokumentu zainteresowani radni, 
urzędnicy, mieszkańcy oraz przedsta-
wiciele lokalnego biznesu mogą nano-
sić własne uwagi i sugestie. Nastepnym 
etapem będzie sporządzenie sprawoz-
dania z przebiegu i wyniku konsultacji 
oraz naniesienie w projekcie zasadnych 
uwag i spostrzeżeń.
 Tworzenie strategii to zebranie 
oczekiwań lokalnej społeczności, a nic 
temu tak nie służy jak właśnie rozmowa 
i wymiana informacji. Dlatego w drugiej 
połowie czerwca zorganizuję konsulta-
cje społeczne w formie stacjonarnego 
panelu z wykonawcą dokumentu stra-
tegii dr. Raszkowskim. 
 Kolejnym etapem tworzenia będzie 
przekazanie Radzie Gminy Raszyn 
kompletnego dokumentu wiodącego 
Strategii, już po konsultacjach spo-
łecznych, spotkaniu z wykonawcą stra-
tegii i  naniesieniu zasadnych uwag. 
Przekazanie dokumentu Strategii 
Radzie Gminy kończy pierwszy etap 
prac. W  następnym przekażemy go 
do zaopiniowania wskazanym insty-
tucjom: Wojewodzie Mazowieckiemu, 
Regionalnemu i Zarządowi Gospodarki 

Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.
 Aktualizacja Strategii daje wiele 
wymiernych korzyści. Najważniejszą 
z nich jest przybliżenie wizji przyszłości 
do dzisiejszych realiów oraz poznanie 
rzeczywistego stanu naszego samo-
rządu wraz z możliwością wyznaczenia 
konkretnych kierunków rozwojowych 
dla gminy.
 Przy tworzeniu dokumentu Strategia 
Rozwoju Gminy bardzo ważne jest zro-
zumienie perspektywy rozwoju naszej 
gminy oraz wskazanie celów i zadań 
operacyjnych. Przedstawienie sposobu 
zarządzania tym rozwojem, a co naj-
ważniejsze wskazanie źródeł finanso-
wania w dłuższym horyzoncie czaso-
wym.
 Należy podkreślić, że skuteczna stra-
tegia gminy możliwa jest tylko wtedy, 
gdy jest spójna we wszystkich płasz-
czyznach w kontekście obowiązujących 
dokumentów strategicznych na pozio-
mie kraju, województwa i  powiatu 
z uwzględnieniem strategii funkcjonu-
jących w sąsiednich gminach. Należy 
dodać, że współczesna strategia dla 
samorządu będzie realna tylko wtedy, 
gdy jest spójna z obowiązującymi nor-
mami UE. Takie podejście umożliwia 
zachowanie ciągłości rozwoju gminy 
Raszyn z uwzględnieniem planowania 
strategicznego. 
 Bardzo zależy nam – twórcom doku-
mentu, aby tworzona dla Gminy Raszyn 
strategia była zgodna z zasadami zrów-
noważonego rozwoju. Musi być ona 
także dokumentem pragmatycznym, 
czyli ma określać jak przekładać „cele” 
na konkretne działania i parametryzo-
wać te działania. I to co dziś jest „the 
best of” czyli najważniejsze w nowocze-
snej strategii musi być zgodne ze sche-
matem SMART tj. konkretne (specific), 
mierzalne (measurable), uzgodnione 
(agreed), wykonalne (real) oraz okre-
ślone w czasie (timed).
 Liczę, że wspólnie stworzona nowa 
Strategia Rozwoju Gminy Raszyn sta-
nie się dokumentem, z którego wszy-
scy będziemy zadowoleni i znajdziemy 
wspólne cele, które określą kierunki roz-
woju Gminy Raszyn.

Katarzyna Klimaszewska, Pełnomocnik 
Wójta ds. tworzenia Strategii Gminy Raszyn
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PROCENT DLA STASIA 
Dzień dobry! 
Nazywam się Staś Salach, mam
9 lat i jestem wesołym trzecioklasistą. 
W wolnych chwilach trenuję piłkę 
nożną oraz Taekwondo Olimpijskie.  
Lubię też czytać książki i grać 
w planszówki oraz poznawać świat 
na wszelkie dostępne sposoby.   
Niestety nie mam na to zbyt wiele 
czasu. Urodziłem się bez rąk, dlatego 
potrzebuję nieustannej rehabilitacji. 
To dzięki niej mogę stawiać czoła 
codziennym zadaniom, tym, 
które Tobie nie sprawiają kłopotu, 
jak samodzielne ubieranie się 
czy jedzenie.  

Dlatego proszę Cię

PRZEKAŻ mi
PODATKU
1%

Fundacja Zdrowia i Kultury „Kochaj życie”
  KRS: 0000280475
Dopisek: Staś Salach                                  Więcej o mnie na:   www.korekdlastasia.pl

POMAGAMY

Fundacja „Kochaj Życie” powstała w 2007 roku na lotnisku Okęcie w Warszawie. Nieśliśmy pomoc samotnym matkom, 
Interwencyjnej Placówce Opiekuńczej w Otwocku, Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego, a także Oddziałowi 
Neurochirurgii tegoż szpitala. W 2012 roku, po otrzymaniu statusu OPP, podnieśliśmy poprzeczkę i postawiliśmy pomagać 
dzieciom z poważnymi problemami ortopedycznymi, nierzadko ze wskazaniem amputacji kończyny. Rodzice nie godzący się 
na taki werdykt znaleźli klinikę Dr Drora Paley w West Palm Beach na Florydzie, w której leczono najtrudniejsze przypadki. 
Niestety, NFZ nie refundował operacji i leczenia. Nasza Fundacja „Kochaj Życie” postanowiła przyjść im z pomocą i jako pierw-
sza, w 2014 roku, zaprosiła dr Paley do Polski na konferencję prasową, wykład oraz konsultacje dla około 30 dzieci. W kolej-
nych latach na zaproszenie Fundacji trzykrotnie dr Paley i dr Feldman przyjeżdżali do Polski na konsultacje małych pacjen-
tów. Następnym krokiem było sfinansowanie przez Fundację dziewięciomiesięcznego szkolenia dwóch polskich ortopedów 
w Klinice dr Paley, dzięki czemu w Warszawie powstał Europejski Instytut dr Paley, będący ogromnym wsparciem dla wielu 
rodzin w Polsce i w Europie. 
 Teraz, kiedy 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę rozpętując barbarzyńską wojnę, postanowiliśmy nieść pomoc bezbron-
nym matkom i dzieciom, które uciekając przed śmiercią przybyły do naszej Gminy. Prowadzimy zbiórkę pieniędzy w Polsce 
i za granicą, a za zebrane pieniądze kupujemy najpotrzebniejsze produkty. Prosimy gorąco mieszkańców naszej Gminy o włą-
czenie się poprzez dostarczanie najpotrzebniejszych produktów – żywności i środków higieny albo wpłat na nasze konto, 
dzięki którym my zakupimy te produkty. Zapraszamy na stronę naszej Fundacji: www.fundacjakochajzycie.pl/.
Jesteśmy też na FB i Instagramie.        Małgorzata Nowotnik Prezes Fundacji



#WYWIEŚFLAGĘ

wywieś Flagę
Gmina Raszyn zaprasza Mieszkańców gminy do udziału w konkursie fotograficznym 

#wywieśFlagę organizowanym z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, 
wzmocnienie uczuć patriotycznych, jak również promocję Święta Flagi 

i utrwalanie wizerunku flagi narodowej.

W ramach konkursu uczestnicy przesyłają w formie elektronicznej własną fotografię  
BIAŁO-CZERWONEJ FLAGI wykonaną na terenie Gminy Raszyn w swojej posesji.

Fotografie należy przesyłać na adres info@raszyn.pl
od dnia 30 kwietnia do 06 maja 2022 r. do godz. 12:00.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronach 
www.raszyn.pl     |     www.facebook.com/ugraszyn


