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KURIER RASZYŃSKI

IGA ŚWIĄTEK – DZIEWCZYNA Z RASZYNA
NAJLEPSZĄ TENISISTKĄ ŚWIATA

PYTANIA DO WÓJTA

•
•
•
•
•
•
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem?
Chcesz się nim podzielić?
Denerwuje Cię coś?
Chcesz wyrazić swoją opinię?
Nie wahaj się!

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.

Panie Wójcie, dlaczego ośrodek zdrowia przy Poniatowskiego wciąż jest pusty? I nie widać, żeby coś tam się działo.
Jan T. (nazwisko znane Redakcji)
Szanowny Panie, jak zapewne Pan wie, w wyniku postepowania
sądowego nieruchomość przy ulicy Poniatowskiego w Raszynie, przeszła ponownie na własność Warszawy. Mimo tego uważam, że publiczna ochrona zdrowia to ta, która jest powszechnie
dostępna i bezpłatna, ale sąd stanął na stanowisku, że realizowana ona powinna być przez publiczny zakład opieki zdrowotnej,
stąd obecnym operatorem centrum Medycznego w Raszynie jest
SZPZLO Warszawa Ochota. Niezwłocznie po uprawomocnieniu
się niekorzystnego dla nas wyroku zgłosiłem chęć protokolarnego
przekazania nieruchomości Warszawie, aby ta mogła realizować
opiekę zdrowotną dla naszych mieszkańców. Niezrozumiała była
bardzo długa procedura przejmowania nieruchomości rozbudowana o niestosowane w takich przypadkach elementy. Chciałbym
podkreślić, że nieruchomość posiadała pełną dokumentacją techniczną, wszystkie wymagane przeglądy i opinie techniczne. Wielokrotne monity w tej sprawie spotykały się z odpowiedzią, że miasto
stołeczne Warszawa nie jest w stanie przejąć nieruchomości w proponowanym terminie. Ostatecznie pod koniec ubiegłego roku
udało mi się podpisać z przedstawicielem Prezydenta Warszawy
protokół przekazania. Bardzo zdziwił mnie fakt, że gdy w listopadzie 2019 roku wystąpiłem do Dyrektora SZPZLO Warszawa
Ochota z prośbą o ustalenie zasad ewentualnego korzystania
przez zakład z mienia Gminy Raszyn znajdującego się w budynku
Centrum Medycznego uzyskałem odpowiedź, że nie są oni zainteresowani wykorzystywaniem tego wyposażenia. Chciałbym
nadmienić, że do Prezydenta Warszawy wystosowane było także
pismo, w którym raszyński samorząd zadeklarował chęć przejęcia nieruchomości w formie dzierżawy, wieczystego użytkowania,
czy nawet jej odkupienia. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację,
że władze Warszawy mają już przygotowany plan wykorzystania
tej nieruchomości. Można odnieść wrażenie, że dyrekcji zespołu
zależy na przedłużania momentu rozpoczęcia świadczenia usług
medycznych w raszyńskim ośrodku. Pozostaje pytanie, czy to jest
medycyna czy polityka.
Panie Wójcie, dlaczego Warszawa cofnęła nam darowiznę
ośrodka zdrowia przy Poniatowskiego? Stanisława N. (nazwisko znane Redakcji)
Szanowna Pani, ponieważ uznała, że wydzierżawiliśmy obiekt niewłaściwemu podmiotowi medycznemu. Naszym zdaniem operator powinien oferować mieszkańcom bezpłatną i powszechnie
dostępną ochronę zdrowia. Zdaniem sądu – powinien mieć status publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Po pierwszym wyroku,
który zwracał darowiznę Warszawie, wystąpiliśmy do II instancji,
a potem o kasację wyroku. Wszelkimi dostępnymi sposobami starałem się o zmianę wyroku. Taka też była moja powinność jako
wójta. Nie udało się i z końcem ubiegłego roku ośrodek przeszedł
na własność Warszawy. Teraz operator jest właściwy, ale co z tego,
kiedy nie działa. Na szczęście w gminie jest obecnie służba zdrowia na dobrym poziomie, funkcjonują obecnie trzy ośrodki dwa
przy ul. Pruszkowskiej i jeden przy ulicy Poniatowskiego. Jeden
z nich prowadzi SZPZLO Ochota, a dwa firma „Judyta”. Ta ostatnia pomimo, że prywatna oferuje bezpłatną podstawową opiekę
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zdrowotną finansowaną przez NFZ. Pracuje w niej wielu lekarzy,
są różnorodne badania diagnostyczne, nie ma problemu z uzyskaniem wizyty, skończyły się wyczekiwania przed ośrodkiem od wczesnych godzin rannych. Dzięki „Judycie” powstała konkurencja między podmiotami, co przyczyniło się do znacznej poprawy obsługi,
także ze strony SZPZLO Warszawa Ochota.
Dlaczego, Panie Wójcie, zabrał Pan z Poniatowskiego całe
wyposażenie. Teraz ZOZ Ochota nie może rozpocząć pracy.
Jacek R. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, gmina musiała zabrać to, co do niej należało.
A to było całe wyposażenie. Darowizna Warszawy, jak wielu z nas
pamięta, dotyczyła działki i zdewastowanego budynku. W czasie
gdy nieruchomość była naszą własnością, zbudowaliśmy obszerne,
dwupiętrowe, nowe skrzydło, łącznik, wyremontowaliśmy stary
budynek i urządziliśmy działkę oraz ogrodzenie. W takim stanie musieliśmy obiekt oddać, ponieważ budynki należą do właściciela gruntu nam z tego tytułu należą się roszczenia o zwrot
nakładów. Zwrot nie dotyczył wyposażenia, dlatego w listopadzie
2019 roku wystąpiłem do Dyrektora SZPZLO Warszawa Ochota
z prośbą o ustalenie zasad ewentualnego korzystania przez ich
zakład z mienia Gminy Raszyn znajdującego się w budynku Centrum Medycznego. Uzyskałem odpowiedź, że nie są oni zainteresowani wykorzystywaniem tego wyposażenia. Odniosłem wrażenie,
że było to podyktowane chęcią utrudnienia procesu przekazania. W związku z powyższym dziwi mnie teraz stanowisko dyrekcji SZPZLO z Ochoty, że nie mogą uruchomić ośrodka z uwagi
na brak wyposażenia.
Czytałam, że Dyrektor ZOZ-u Ochota uważa, że gmina
powinna mu oddać nagrody, które dostała jako najlepiej
wyszczepiona w Polsce. Czy jest to możliwe. Ewa K. (nazwisko
znane Redakcji)
Szanowna Pani, nasza gmina uzyskała nagrody w dwóch konkursach: „Najbardziej odporna gmina” i „Gmina na medal”. W pierwszym konkursie nagrody w wysokości 1 mln złotych otrzymały gminy,
w których do końca października 2021 roku poziom zaszczepionych
mieszkańców przekroczył 50%. Gmina na medal to z kolei konkurs,
który dotyczył sumy osób zaszczepionych przypisanych do danej
gminy, tu wskaźnik obliczano jako iloraz liczby zaszczepionych
mieszkańców gminy do liczby mieszkańców gminy pomnożony
przez 100%. W tym konkursie wygraliśmy 100 tys. złotych. Żaden
z konkursów nie nagradzał operatorów wykonujących szczepienia.
Pan dyrektor Zakrzewski jest szefem zakładu publicznego, ale na
własnym rozrachunku. Dla Raszyna jest przedsiębiorcą. Poza tym
wiele osób zaszczepiła „Judyta”, która dysponowała dwoma punktami szczepień, a część mieszkańców zameldowanych w Gminie
Raszyn szczepiła się w innych miejscowościach. Kryterium przyznania nagrody była ilość zaszczepionych mieszkańców, a nie ilość
szczepień wykonanych przez danego operatora. To są zupełnie
nieuzasadnione roszczenia i sądzę, że mają wytłumaczyć brak możliwości finansowych koniecznych do uruchomienia ośrodka zdrowia przy ulicy Poniatowskiego 18a. Oczywistą rzeczą jest, że celem
konkursów było zachęcenie mieszkańców do szczepień i to samorząd gminy Raszyn bardzo aktywnie robił. Operatorzy punktów
szczepień byli i są za wykonywane szczepienia wynagradzani.

NR 1 ŚWIATOWEGO TENISA

Iga Świątek – dziewczyna z Raszyna
Przez wiele lat gmina Raszyn była uboga w inwestycje. Z niekłamaną zazdrością mieszkańcy spoglądali na sąsiadów
porównując swoje warunki życia z ich osiągnieciami. Czarę
goryczy dopełniała tranzytowa Aleja Krakowska, stale zakorkowana samochodami podróżnych jadących tam i z powrotem do Katowic i Krakowa. Warszawiacy, znający Raszyn od
tej strony wyrobili sobie o nim jak najgorszą opinię. Radykalna
zmiana nastąpiła przed dziesięciu laty, gdy samorząd oparł
rewitalizację gminy o fundusze zewnętrzne i bardzo przemyślane inwestycje infrastrukturalne. Do dzisiaj powstały przedszkola, szkoły, obiekty sportowe, centrum kultury i centrum
sportu, odbudowano zabytkową Austerię. Przebudowano
i skanalizowano ponad sto ulic. Ogromną korzyścią było
wybudowanie autostrady omijającej gminę, która przejęła
na siebie tranzyt z Warszawy. Raszyn się zmienił. Po złych
czasach pozostały jedynie powiatowe słupki w Alei Krakowskiej uniemożliwiające parkowanie samochodów.
Okazało się jednak, że łatwiej jest w gminie wykonać
ogromną pracę inwestycyjną zmieniającą radykalnie jej
oblicze, niż odmienić utartą latami złą opinię. Gdy zabrakło tysięcy samochodów w centrum gminy zaczęto nagłaśniać wymyślone problemy w Rezerwacie Falenckim itp. Bez
względu na ewidentne sukcesy i wysokie notowania w krajowych rankingach osiągnięć obiegowa plotka podtrzymywana
parapolitycznymi inicjatywami stawiała nas i naszą gminę
w gorszej pozycji niż sąsiednie miejsca do zamieszkania.
Przed naszym samorządem i mieszkańcami zaangażowanymi w życie gminy stanęło nowe zadanie – wypromować
opinię o gminie pokazując jej faktyczny obraz i osiągnięty
poziom. Jej walory historyczne, przyrodnicze, ale też użytkowe, które definiują Gminę Raszyn, jako miejsce dobre
do życia. Nasi mieszkańcy mogą korzystać z basenu, hali
sportowej, boisk, parku, placów zabaw, bogatej oferty kulturalnej. Promocją gminy są też Obchody Dni Raszyna – wielkie
wydarzenia kulturalne i historyczne odbywające się w Centrum Kultury Raszyn i Austerii, wydarzenia sportowe rangi krajowej i europejskiej w Centrum Sportu Raszyn. Temu celowi
służy też wydawany od lat trzydziestu kilku Kurier Raszyński.
Ostatnio jak gwiazdka z nieba pojawiła się wśród nas Iga
Świątek królowa światowego kobiecego tenisa. Nie było
żadnej zasługi instytucji gminy w jej sukcesie, o czym mówił
w publicznych wywiadach Wójt Gminy Raszyn Andrzej
Zaręba. Mistrzowski poziom gry, wszystkie laury osiągnęła
swoim talentem, ciężką pracą i zaangażowaniem rodziców. A jednak przez fakt zamieszkiwania wśród nas i prosty
rym: „dziewczyna z Raszyna” dała naszej gminie prezent nie
do przecenienia. Słowo: Raszyn jest dzięki niej powtarzane
w jak najlepszym kontekście w tysiącach relacji, w artykułach
prasowych, audycjach radiowych, sprawozdaniach TV i milionach wpisów w Internecie. Mamy nadzieję, że nawet, jeśli
nasza Iga zmieni miejsce zamieszkania to i tak dla wszystkich pozostanie dziewczyną z Raszyna.
To wspaniała promocja Raszyna.
Igo jesteśmy Ci wdzięczni!
Jacek Kaiper
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CZY RASZYNIACY MOGĄ ŻYĆ „NA SPORTOWO”?
To bardzo ważne pytanie dla wielu
mieszkańców naszej gminy, począwszy
od dzieciaków, przez młodzież, dorosłych i seniorów. Jesteśmy bowiem
społeczeństwem rozwiniętym o dużych
aspiracjach, wśród których na wysokim
miejscu jest uprawianie sportu i rekreacja. Wprawdzie pobliska Warszawa
oferuje najwięcej w całym kraju, ale
możliwości poprawiania kondycji fizycznej i psychicznej blisko domu są wysoce
pożądane. Wszak wielu z nas przeprowadziło się na wieś właśnie po to, aby
obcować z przyrodą i korzystać z tego
co oferuje. Sport i turystyka są czynnikami kształtowania zdrowia i osobowości, rozwijania nawyków i prozdrowotnych postaw, a także wartościową
formą spędzania wolnego czasu.
Z tego powodu uznano, że tworzenie
warunków do uprawiania tych dyscyplin, urządzanie terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych należy do zadań
własnych gminy.
OBIEKTY SPORTOWE
W GMINIE RASZYN
Uprawianie turystyki, a zwłaszcza
sportu wymaga właściwej, często
wysoko wyspecjalizowanej bazy. Pierw-

szy jej poziom stanowią obiekty przy
szkołach, ogólnodostępne boiska, place
zabaw i siłownie zewnętrzne. Ważną
rolę w tworzeniu warunków do rekreacji
i turystyki odgrywają ścieżki rowerowe.
Na kolejny składają się, czynne przez
cały rok, niezależnie od pogody – sale
gimnastyczne i hale sportowe i jeszcze bardziej wyspecjalizowane obiekty
takie jak np. baseny czy skateparki.
Na terenie naszej gminy znajduje się
wiele obiektów sportowych. W dalszej
części artykułu przedstawię te placówki: gdzie się znajdują, co oferują i jak
wyglądają.
Szkoła Podstawowa w Raszynie.
W kompleksie szkolnym znajdują się trzy
sale gimnastyczne, sala lustrzana do
ćwiczeń, wielofunkcyjne boisko Wronik,
skatepark oraz plac zabaw dla dzieci.
Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Ładach. To nowoczesny obiekt
oddany do użytkowania po rozbudowie
i remoncie w 2018 roku. Szkoła posiada:
halę gimnastyczną, salę gimnastyczną,
salę do korektywy, plac zabaw dla dzieci
oraz wielofunkcyjne boisko.

Szkoła Podstawowa w Sękocinie.
Rozbudowana w 2012 roku ma dużą
salę gimnastyczną, wielofunkcyjne
boisko Orlik oraz dobrze wyposażony
plac zabaw dla dzieci.
Świetlica Środowiskowa Świetlik
oferuje niewielkie boisko sportowe, plac
zabaw dla dzieci oraz salę, w której prowadzone są ćwiczenia gimnastyczne
i nauka tenisa stołowego.
Hala Sportowa, basen i boisko trawiaste do piłki nożnej i plac zabaw
dla dzieci w Raszynie – to nowoczesny obiekt pozwalający na uprawianie wielu dyscyplin sportu oraz szereg działań rekreacyjnych. Przestronna
hala wielofunkcyjna, ring do boksu, sala
do podnoszenia ciężarów, sala do ćwiczeń gimnastycznych, sauna, 2 siłownie,
solarium tworzą bardzo szeroką ofertę
sportową.
Park nad Raszynką – niewielki park
położony pomiędzy Centrum Sportu
Raszyn a rzeką Raszynką jest miejscem wypoczynku i rekreacji. Siłownia
zewnętrzna zaprasza do poprawiania
kondycji.

Boisko wielofunkcyjne Wronik przy SP w Raszynie. Fot. M. Kaiper

Hala Sportowa w ZSP w Ładach. Fot. J. Kaiper

Hala sportowa CSR. Fot. J. Kaiper

Hala i trybuny w CSR. Fot. arch. CSR

Basen w CSR. Fot. arch. CSR

Boisko przy Świetliku. Fot. M. Kaiper
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Sala lustrzana w SP w Raszynie. Fot. arch .szkoły

Plac zabaw przy Świetliku. Fot. M. Kaiper

Boisko i plac zabaw ZSP w Ładach. Fot. J. Kaiper

Place zabaw dla dzieci – znajdują się
w większości naszych miejscowości.
Są miejscem zabaw dla dzieci, a dzięki
urządzeniom siłowni zewnętrznej – również dla dorosłych.
Boisko w Falentach – to najnowsza
inwestycja sportowa – lokalne, piłkarskie boisko trawiaste.
Ścieżki rowerowe – w ciągu ostatnich
kilku lat na terenie gminy wybudowano
ponad 7 km ścieżek rowerowych. Dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 mają na celu redukcję
emisji zanieczyszczeń powietrza.
KLUBY SPORTOWE – na terenie
gminy działa pięć klubów sportowych:
Klub Sportowy Raszyn, Uczniowski Klub
Sportowy Łady, Uczniowski Klub Sportowy GOS Raszyn, GKS Podolszyn
i UKS Orlęta.
ZAWODY I TURNIEJE – opisana wyżej
i pokazana na zdjęciach baza sportowa
pozwala na organizowanie wielu zawodów i turniejów, zarówno gminnych jak
i powiatowych oraz krajowych i międzynarodowych. Gmina Raszyn plasuje się
coraz wyżej w rankingach sportowych.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE, FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY.
Z budżetu gminy finansowane jest
nie tylko utrzymanie obiektów, które
zostały zaprezentowane, ale też cały
szereg zajęć. Duże dotacje otrzymują
gminne kluby sportowe. Rocznie są
to kwoty w wysokości ponad milion –
1 185 000 zł w roku 2022 dzięki takim
działaniom sport na terenie naszej
gminy jest egalitarny, dostępny dla
dużej ilości osób.
W rozwiniętych społeczeństwach
sport stał się dobrem powszechnym,
dostępnym w różnych formach – stosownie do możliwości i zainteresowań
mieszkańców danego terenu. Oczywiste jest, że im ludniejsza okolica, tym
zapotrzebowanie na rozmaite zajęcia
z wykorzystaniem różnorodnych obiektów sportowych, zwiększa się. Świadczy
o tym zarówno oferta zajęć dla odbiorców w różnym wieku – od niemowlaków do seniorów, jak też rozmaite dyscypliny sportu i rekreacji. Czy możemy
zatem odpowiedzieć pozytywnie na
zadane w tytule pytanie? W dużym
stopniu tak, ponieważ wielu mieszkańców Gminy Raszyn może realizować
swoje sportowe pasje i zainteresowania. Ale są też takie, których brakuje.
Nie mamy kortów tenisowych, lodowiska, nasz skatepark wymaga gruntownego remontu. Przydałoby się przepro-

Ścieżka wzdłuż Alei Krakowskiej. Fot. J. Kaiper

wadzić renowację Wronika i Orlika przy
ulicy Pruszkowskiej w Raszynie. Wielu
rowerzystów marzy o jeszcze większej
sieci ścieżek rowerowych, które pozwoliłyby na objeżdżanie wzdłuż i wszerz
naszej gminy. I trudno jest temu przeczyć, ale jak zwykle na przeszkodzie
stoją fundusze. W wyborze: ulica czy
ścieżka rowerowa, ulica czy lodowisko,
ulica czy kort tenisowy – wybierane są
ulice. I trudno uznać, że jest to niewłaściwy wybór.
Nadzieję rodzi podsumowanie; jeśli
w ciągu ostatnich ciągu ostatnich
11 lat samorząd Gminy Raszyn zdołał
wybudować 2 boiska przy szkołach,
wielofunkcyjną halę sportową, kilkanaście placów zabaw, ponad 7 km ścieżek rowerowych, to po kolejnych kilku
mamy szansę na znaczne powiększenie sieci ścieżek rowerowych, lodowisko i może nawet korty tenisowe.
A wszystko po to, żeby w dzisiejszych
czasach pełnych udogodnień technologicznych, środków komunikacji,
automatyzacji, komputeryzacji, które
hamują aktywność fizyczną negatywnie
wpływając na zdrowie, stworzyć jak najlepsze warunki do wprowadzania aktywności fizycznej w codziennym życiu.
Małgorzata Kaiper
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IX Przegląd Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”

Barwy Jesieni. Fot. F. Kobiałka

19 kwietnia 2022 r. w Ośrodku Kultury
„ARSUS” w Ursusie odbył się IX Przegląd Piosenki Polskiej „KOCHAM
CIĘ OJCZYZNO”, w którym przedstawiciele naszej gminy odnieśli duży sukces. W kategorii zespół wokalny: I miejsce zajął zespół Seniorki, a II miejsce
zespół Barwy Jesieni. W kategorii

Rybianie.Fot. F. Kobiałka

zespół folklorystyczny I miejsce zajął
zespół Rybianie, a w kategorii solistki –
wokalistki I miejsce zajęły Izabela
Makarska i Zofia Olejnik, a III Alicja
Siewiera. Podczas Koncertu Laureatów, prowadzący Przegląd pan Bogdan Kałużny podkreślił, że zespoły
i solistki z Centrum Kultury w Raszynie

Spotkanie z ułanem z Księstwa Warszawskiego
i Jaśkiem Muzykantem z Mazowsza

Dariusz Murawski w stroju ułana z czasów Księstawa Warszawskiego.
Fot. M. Kaiper

23 kwietnia w Świetliku dzieci uczestniczyły w przedstawianiu muzycznym,
dzięki któremu poznawały muzykę
i stroje. Dodatkową atrakcją była prezentacja munduru ułana przez pana
Darka Murawskiego historyka i rekonstruktora. Bardzo dziękuję wszystkim
wykonawcom, dzięki którym dzieci
mogły włączyć się w uroczystości
Obchodów Dni Raszyna.
Małgorzata Kaiper,

Seniorki.Fot. F. Kobiałka

zaprezentowały, bardzo wysoki poziom
artystyczny, zachwycając również pięknymi, wielobarwnymi strojami ludowymi
i eleganckimi sukniami estradowymi.
Izabela Makarska członek
i solistka zespołu Seniorki

INFORMUJEMY,

że w Punkcie Konsultacyjnym
d/s Uzależnień Przeciwdziałaniu
Przemocy w Raszynie przy ulicy
X. J. Poniatowskiego 20 funkcjonuje
grupa wsparcia dla osób z depresją.
Uczestnicy spotykają się w środy
w godz. 16.00 – 17.00. Warsztaty
z autoterapi prowadzi certyfikowana
terapeutka pani Mariola Orłowska.
Beata Adamiak
Pełnomocnik Wójta d/s Uzależnień

Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

Salon w Księstwie Warszawskim – najpiękniejsze pieśni
Koncert pod takim tytułem odbył
się w sobotę, 23 kwietnia br. w Świetlicy Środowiskowej Świetlik. Artyści:
Joanna Błażej Łukasik – fortepian,
Katarzyna Guran – sopran i Tomasz
Świerczek – tenor, zabrali słuchaczy na
wspaniałą wycieczkę muzyki, historii
i patriotyzmu. Pieśni Elsnera, nauczyciela Fryderyka Chopina i twórcy polskich szkół muzycznych, Franciszka
Karpińskiego i Fryderyka Chopina to
tylko niektóre z utworów, które wysłu6 | KURIER RASZYŃSKI NR 131/2022 | WWW.RASZYN.PL

chaliśmy. A wszystko przeplatane
niezwykle ciekawymi informacjami
o podtrzymywaniu, poprzez muzykę,
patriotyzmu w narodzie polskim w czasie zaborów, powiązaniu twórczości
kolejnych początkach polskiej opery
narodowej Koncert dedykowany był
Gminie Raszyn w związku z Obchodami Dni Raszyna w 213 rocznicę Bitwy
pod Raszynem.
Małgorzata Kaiper

Po koncercie. Fot. M. Kaiper

OBCHODY DNI RASZYNA

Honorata Kaszuba uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
22 kwietnia w raszyńskiej Austerii miała miejsce wyjątkowa uroczystość.
Pani Honorata Kaszuba odebrała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pani Honorata Kaszuba z Wójtem i Dyrektorem CKR. Fot. J. Kaiper

Stanowi to piękne ukoronowanie wieloletnich działań Pani Honoraty na rzecz
upamiętnienia i krzewienia historii gminy Raszyn. Pani Honorata jest
autorką powszechnie znanej i cenionej publikacji „Dzieje Raszyna i Falent”.
Przygotowała również wiele intere-

sujących artykułów do prasy lokalnej.
Z Raszynem Pani Honorata związana
jest od 1963 roku, kiedy podjęła pracę
jako nauczycielka geografii w tutejszej
szkole. Przez kolejne lata z poświęceniem działała dla dobra lokalnej
społeczności. Jak sama podkreśla
„w Raszynie znalazłam miejsce, gdzie
mogłam rozwijać swoje pasje zawodowe i społeczne. Pokochałam młodzież, ludzi i historyczne środowisko
Mazowsza”.
Wieloletnia działalność Pani Honoraty Kaszuby została zauważona i doceniona. 22 kwietnia otrzymała odznakę
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, którą wręczył wójt gminy Raszyn Andrzej Zaręba.
Dyrektor Centrum Kultury Raszyn
Mariusz Smolicha podczas tej wyjątko-

wej uroczystości przedstawił dorobek
Honoraty Kaszuby, a gratulacje i gorące
brawa będące wyrazem uznania dla jej
pracy na rzecz raszyńskiej społeczności, dopełniły całości.
Odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. To kolejne
wyróżnienie Pani Honoraty Kaszuby,
która otrzymała m.in. odznakę „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”, Złoty
Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Warszawy, Wyróżnienie za zasługi dla Gminy Raszyn,
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski za 30 lat pracy pedagogicznej.
Uroczystość poprzedziła niezwykle
interesująca prelekcja prof. Radosława
Lolo „Austeria w historii i kulturze”.
Oprawę muzyczną zapewnił kwartet
smyczkowy działający przy Centrum
Kultury Raszyn.
Materiały przygotowane
przez Centrum Kultury Raszyn.

Spotkanie z kuchnią staropolską i koncert harfowy
24 kwietnia w Austerii odbyło się „Spotkanie z kuchnią staropolską”. Stoły
uginały się od pyszności, z tej imprezy z pewnością nikt głodny nie wyszedł.
Wieczorem uczta dla ducha – koncert harfowy w wykonaniu Magdaleny
Miłaszewskiej-Delimat oraz Natalii Dymarskiej.
Centrum Kultury Raszyn przygotowało
wyjątkową propozycję na niedzielę
24 kwietnia. Bogate menu, niezwykle pyszne potrawy, cudowne ciasta.
W Austerii można było rozkoszować
się smakami kuchni staropolskiej. Koło
Gospodyń Wiejskich z Jaworowej
przygotowało absolutnie zjawiskowy
barszcz czerwony z krokietami, sma-

Koncert harfowy. Fot. arch. Austerii

lec z ogórkiem i chlebem, tradycyjne
wędliny. Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich z Ład zaprezentowało bigos,
pieczony schab ze śliwką, pieczoną
szynkę, pieczony boczek, babkę ziemniaczaną, topinambur pieczony, chleb
ze smalcem i ogórkiem, chleb ze śmietaną i cukrem, chałkę. Można było również skosztować ukraińskich specjałów
przygotowanych przez przybyłe z targanej wojną Ukrainy Lenę Smal, Olgę
i Salomeę Balitskie, które to panie mieliśmy okazję gościć podczas koncertu
w Austerii kilka tygodni wcześniej,
Spragnieni strawy duchowej podziwiali reprodukcje słynnych obrazów Januarego Suchodolskiego czy
Jerzego Kossaka, a także kolekcję
dzieł Canaletta oraz zgromadzone
w Austerii cenne eksponaty. Piękna

słoneczna pogoda sprawiła, że uczestnicy wydarzenia chętnie spędzali czas
na dziedzińcu. W kawiarence można
było usiąść przy stoliku, napić się kawy
bądź herbaty i delektować się znakomitym ciastem. Koła Gospodyń Wiejskich z Jaworowej i Ład zadbały o to,
aby nikt nie wyszedł z Austerii głodny.
Po smakach kuchni staropolskiej przyszedł czas na wyjątkowy koncert. W Sali
Balowej Austerii zaprezentowały się
mistrzynie harfy – Magdalena Milaszewska-Delimat oraz Natalia Dymarska. Koncert odbył się w ramach cyklu
„Raszyński Salon Muzyczny”. Artystki
zabrały publiczność w niezwykłą podróż
po świecie muzyki. Zgromadzeni usłyszeli utwory znane z takich filmów jak
„Shrek” i „Ojciec chrzestny”. Nie zabrakło również klasyki. Koncert zakończył piękny utwór “What A Wonderful
World”.
Materiały przygotowane
przez Centrum Kultury Raszyn
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BIEG RASZYŃSKI
Tegoroczny, już XII Ogólnopolski Bieg
Raszyński 2022 odbył się 10 kwietnia na zakładanym dystansie 10 km.
Imprezą towarzyszącą od lat jest także
nordic walking. Trasa składa z 3 okrążeń i biegnie ulicami Raszyna wśród
gęstej zabudowy domków jednorodzinnych. Start z pod Urzędu Gminy
Raszyn, następnie ulicą Szkolną, Poniatowskiego, Mickiewicza, Lotniczą,
19 kwietnia, Spokojną, Wesołą, Młynarską, Sokolnickiego. Finisz na ulicy Unii
Europejskiej.

Na starcie. Fot. J. Kaiper

W tegorocznym biegu, tak jak
w latach poprzednich, udział wzięło kilkuset miłośników tej dyscypliny sportu
z całej Polski. Ze szczególną przyjem-

nością kibicowaliśmy biegnącym raszyniakom. Gratulujemy startu oraz wspaniałych wyników. Do zobaczenia za rok!

WIRTUALNY TEATR HISTORII „NIEPODLEGŁA” W RASZYNIE
22 kwietnia w samo południe na placu
przy Austerii miało miejsce uroczyste otwarcie mobilnego Wirtualnego Teatru Historii „Niepodległa”.
To nowoczesna wystawa przygoto-

Podczas zwiedzania wystawy. Fot. M. Kaiper

wana przez Biuro Programu „Niepodległa”, w której przedstawiono historię
Polski czasu pierwszych lat II Rzeczypospolitej w formie ciekawostek historycznych. Mieszcząca się w przycze-

Wirtualny Teatr Historii. Fot. arch CKR

pie samochodu i w dwóch namiotach,
pozornie niewielkiej, ale interaktywnej
przestrzeni, wystawa prezentuje losy
polskiej Niepodległości. W tym roku
zawita do 40 miejscowości w całej Polsce. Raszyn był jej pierwszym przystankiem. Przez trzy dni mieszkańcy gminy
mogli w niej uczestniczyć poznając nie
tylko historię odzyskania przez Polskę
niepodległości, ale też nowoczesne
środki przekazu: pokazy VR, hologramy
i makiety. Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” jest swego rodzaju ukoronowaniem działań kulturalnych i sportowych, prowadzonych od 2017 roku
w ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa”.
Małgorzata Kaiper

Wystawa „Bitwa pod Raszynem moimi oczyma”
22 kwietnia w Austerii odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej
pt. „Bitwa pod Raszynem 1809 roku moimi oczyma”. Do konkursu
przystąpiło 49 autorów z 33 pracami. Oto wyniki:
• K
 ATEGORIA I – I miejsce: Agata ŚCIUBA, II miejsce: Kornelia
WĄGIEL, III miejsce: Dorota WOJTAS
• KATEGORIA II – I miejsce: Izabella KAROLAK, II miejsce: Aleksander
PARYS, III miejsce: Antonina WOJTAS
• K ATEGORIA III – I miejsce: Hanna PIŃSKA, II miejsce: Maja
BOROWA
• K ATEGORIA IV – PRACA ZBIOROWA – I miejsce: Blanka
MARKWAT, Amelia PAWELEC, Lena TRAN, Kornelia WĄGIEL Szkoła
Podstawowa w Raszynie.

Zwycięzcom gratulujemy!
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Prace konkursowe. Fot. arch. CKR
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OBCHODY 213 ROCZNICY BITWY POD RASZYNEM
19 kwietnia, w rocznicę rozegranej
w 1809 roku Bitwy pod Raszynem
przedstawiciele Samorządu Raszyńskiego, Szkół, Ochotniczych Straży
Pożarnych, Cechu Rzemiosł i mieszkańcy oddali hołd bohaterskim żołnierzom. Bitwa, stoczona 213 lat temu
przez Wojsko Polskie, prowadzone
do boju przez księcia Józef Poniatowskiego, z austriackim VII korpusem
arcyksięcia Ferdynanda d’Este, pokazała siłę polskiego oręża. Przeciwnik
posiadający większe, bardziej doświad-

czone i lepiej uzbrojone wojsko nie
zdołał zwyciężyć. Bitwa, pierwsza, stoczona samodzielnie przez polską armię
od czasu upadku naszego państwa, pod
polskim dowództwem, mimo braku rozstrzygnięcia, w rezultacie okazała się
zwycięska otwierając drogę do kolejnych wygranych bitew.
Rocznica Bitwy pod Raszynem jest
ważnym wydarzeniem w historii naszej
gminy. Tego dnia Wójt, Wice Wójt,
Radni, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, złożyli
wiązanki kwiatów na Raszyńskiej Reducie pod symboliczną mogiłą poległych
w bitwie, pod figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, Kapliczką Godebskiego oraz pamiątkowym obeliskiem

Poczty sztandarowe. Fot. J. Kaiper

Przewodniczący Dariusz Marcinkowski oraz Radni – B. Sulima Markowska,
S. Ostrzyżek, K. Będkowskl. Fot. J. Kaiper

Kierownik Świetlika M. Kaiper, Radni T. Pawlikowski i J. Aranowski.
Fot. J. Kaiper

na raszyńskiej grobli. Zwieńczeniem
wydarzenia była uroczysta Msza św.
w kościele pw. Św. Szczepana. Wspaniałą oprawę uroczystości stanowiły
poczty sztandarowe Ochotniczych
Straży Pożarnych, Cechu Rzemiosł
i gminnych szkół.
Jacek Kaiper

Przed uroczystością – Radni i Sołtysi.

Delegacja Samorządowców. Fot. J. Kaiper

od prawej Dyrektorzy szkół: M. Karpiniak, A. Niedbała, I. Uszyńska. Fot. J. Kaiper

Pod Figurką Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Fot. J. Kaiper

Wieniec złożyli - od prawej - Wicewójt K. Dombska,
Wójt A. Zaręba, Dyrektor CSR K. Klimaszewska. Fot. J. Kaiper

Dyrektor CKR Mariusz Smolicha. Fot. J. Kaiper

Pod kamieniem upamiętniającym Bitwę pod Raszynem. Fot. K. Klimaszewska
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II etap odbudowy zespołu Austerii
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Raszyn a Przedsiębiorstwem
Usługowo-Produkcyjnym TELKA Sp. z o.o. ruszyła odbudowa dalszej części
kompleksu Austerii. Zrewitalizowane
budynki dawnych kramów, wozowni
i poczty, zyskają nowe funkcje i odnowiony
wygląd. Odbudowa powinna się
zakończyć pod koniec 2023 roku. Koszt
Prace pod kierunkiem konserwatora zabytków trwają.
tej fazy odbudowy wyceniony został na
13 850 000 zł, a pokryty będzie w 85% z funduszy zewnętrznych pochodzących
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, natomiast pozostałe 15% ze środków własnych Gminy Raszyn.
Budowa II etapu restauracji Austerii. Fot. arch. UGR

PARK W RASZYNIE WYPIĘKNIEJE
Z przyjemnością informuję, że dzięki pozyskaniu grantu z Fundacji
Pracowniczej firmy VELUX w wysokości 336 000 euro (> 1,5 mln zł)
w Parku Raszyńskim powstanie nowe miejsce rekreacji i wypoczynku.
Podczas spotkania z prezesem Panem Jackiem Siwińskim oraz
przedstawicielami firmy VELUX otrzymałem list intencyjny z informacją
o przyznanym dofinansowaniu. Do czerwca 2024 roku w ramach projektu
Umowa podpisana. Fot. arch. UGR
„Zielone Okno do Natury” zamierzamy zagospodarować centralą cześć tak,
by stworzyć unikalne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu i korzystania z walorów raszyńskiej przyrody.
Grant został podzielony na etapy, których wykonanie będzie uzależnione od
środków finansowych, które pozostaną po każdym z nich. W pierwszym etapie
planujemy wybudowanie tężni solankowej wraz ze ścieżkami i ławkami wokół
niej oraz ujęcia wody pitnej. Później powstanie scena plenerowa wraz z całą
infrastrukturą, na której będą mogli występować lokalni artyści. A jeśli środki
pozwolą zbudujemy szklarnie do eko upraw.
Obecnie trwa gromadzenie dokumentacji do ogłoszenia przetargu
na wyłonienie biura projektowego, które przygotuje dokumentację budowlaną.
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Dyskusja nad projektem. Fot. arch. UGR

Ścieżki rowerowe
Otrzymaliśmy ostatecznie wszystkie zezwolenia i ruszyła
budowa ostatnich dwóch odcinków ścieżek rowerowych
na ulicy Raszyńskiej w Raszynie w okolicy ronda przy
Centrum Sportu Raszyn oraz w ulicy Górnej. Budowa
prowadzona jest systemem projektuj – buduj, i wymagała
użycia długotrwałej procedury ZRiD co znacznie
przedłużyło czas oczekiwania na zezwolenia. Jednak
budowa ruszyła i dzięki temu niebawem, korzystając
z trasy rowerowej można będzie się przemieścić z granic
Warszawy w Alei Krakowskiej do ulicy Złotych Łanów
w Dawidach. W sumie trasa ma 7,1 km.
Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.
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Budowa ścieżki przy ulicy Sportowej

Budowa ścieżki w ulicy Górnej

INWESTYCJE

Rondo przy ulicy długiej w Ładach
Zakończyła się budowa ronda w Ładach na skrzyżowaniu ulicy Długiej z Drogą Hrabską
i fragmentu Drogi Hrabskiej od ronda do mostku. Inwestycja została odebrana i już
służy pieszym i kierowcom. Przywrócone zostały kursy autobusów, których brak mocno
odczuwali mieszkańcy. Do tej pory było to skrzyżowanie o nieokreślonym statusie, ni
to skrzyżowanie, ni rondo. Teraz nie ma wątpliwości
w gminie Raszyn w ciągu ulicy Długiej powstało
nie tylko bezpieczne miejsce, ale też porządkujące
estetykę okolicy. Rondo na skrzyżowaniu ulicy Długiej
Ronado przy ul. Długiej
i Drogi Hrabskiej, wybudowała firma Delta SA na
zamówienie Powiatu Pruszkowskiego, z dofinansowaniem Gminy Raszyn. Koszt
całej inwestycji to 3,2 mln złotych, a dofinansowanie naszej gminy wynosi 743 tys. zł.
To bardzo ważna inwestycja, która znacząco poprawiła bezpieczeństwo przejazdu
ulicami w tym miejscu.
Wyłania się rondo

SKWER IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
Trwają prace budowlane na Skwerze im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14. Koncepcja przebudowy placu stawia sobie za cel:
1. przedstawienie historii życia Witolda Pileckiego w nowoczesnej formie,
2. park i jego przestrzenie staną się rodzajem zielonej szkoły,
3. k luczowe wydarzenia z życia Rotmistrza są przedstawione na punktowo
rozmieszczonych tablicach informacyjnych.
4. powstanie przestrzeń atrakcyjna wizualnie, funkcjonalna urbanistycznie i przede
wszystkim edukacyjna.
–	Całkowity koszt robot wynosi 402 210 zł.
Prace podzielone są na dwa etapy.
– Koszt pierwszego etapu wynosi 135 300, który finansowany jest z budżetu gminy,
Budowa płyty z upamiętnieniem Rotmistrza
natomiast
– Koszt całkowity drugiego etapu wynosi
266 910 zł, z czego 145 869 zł jest dofinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
– Planowany termin zakończenia prac –
czerwiec 2022 r.
WIZUALIZACJA

WIZUALIZACJA

STRAŻNICA OSP W DAWIDACH

Koszt – 5 685 000 PLN | Dofinansowanie – 2 mln PLN
Budowa Strażnicy OSP w Dawidach minęła półmetek. Budynek z zewnątrz pokryła szaro czerwona elewacja, a plac
manewrowy otoczyły krawężniki. Wewnątrz części socjalnej wykańczane są pokoje, w garażach powstają kolejne
wylewki. Ze względu na trwające roboty obiekt
starannie zamknięto a okna i drzwi pokryły
płachty plastiku. Strażnica OSP Dawidy
dofinansowana została z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych kwotą 2 mln i budżetu
gminy Raszyn kwotą 3,7 mln PLN.

Strażnica i garaże

Strażnica
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W GMINIE PRZYBĘDĄ TRZY PIĘKNE ULICE
Łączny koszt budowy 6 354 226 PLN w całości pokryty z budżetu gminy
Dobiegają końca prace rozpoczęte
w zeszłym roku przy przebudowie
trzech ulic – Cichej w Rybiu, Łąkowej i Prostej w Raszynie. Przebudowy tych ulic dłużyły się z przyczyny
przerw w łańcuchach dostaw materiałów budowlanych i hydraulicznych
co w ostatecznym rachunku spowodowało zwyżkę cen i wydłużyło czas
oczekiwania na zamówione elementy.

Ulica Cicha od ul Wesołej.

Ulica Prosta.
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Przyczyny tych braków mają związek
z pandemią koronawirusa. Mimo tych
trudności zgodnie z przewidywaniami
wiosną 2022 roku wszystkie trzy ulice
zostaną przekazane Gminie Raszyn. –
W ulicy Łąkowej trwa wykańczanie
detali przy kratkach kanalizacyjnych
i na skrzyżowaniu z ulica Godebskiego.
Stabilizowana jest kostka, dlatego całą
ulicę posypano piaskiem. Na mostku

Ulica Cicha.

położono nawierzchnię asfaltową. –
W ulicy Cichej wybudowano jezdnię asfaltową ustawiane są krawężniki
a w północnej części budowany jest
chodnik. – Ulica Prosta w całości jest
już wyłożona kostką i w zachodniej
części ulicy wybudowano wygarbienia
ograniczające prędkość pojazdów.

Ulica Prosta od strony zachodniej.

Ulica Łakowa.

INWESTYCJE

Pięć nowych ulic dla gminy Raszyn
Koszt wykonania inwestycji 11 388 570 PLN | Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 MLN PLN
Z przyjemnością informujemy, że został
wybrany wykonawca budowy i przebudowy pięciu ulic na terenie gminy
Raszyn: Wąskiej, Dolnej, Dworkowej wraz z odcinkiem ulicy Opaczewskiej od dworkowej do kanału, Rycerskiej i Poziomkowej. Firma FAL-BRUK
Sp. Komandytowa z Warszawy podjęła się tej realizacji za 11 388 570 zł

Ulica Dolna.

brutto, oferując 5 lat gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały
oraz zaproponowała termin wykonania
prac w 15 miesięcy od czasu podpisania umowy.
Uzasadniając wybór, komisja konkursowa stwierdza, że oferta wybranego wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia

Ulica Dworkowa.

11 września 2019 roku Prawo Zamówień
Publicznych. Oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100,60 za cenę
i 40 za okres udzielonej gwarancji.
5 maja 2022 roku pan Andrzej
Zaręba Wójt Gminy Raszyn podpisał umowę ze Sp. Komandytową FAL-BRUK na budowę pięciu dróg.

Ulica Poziomkowa.

Ulica Rycerska.

Ulica Wąska.

Z głębokim żalem i smutkiem
zawiadamiamy o śmierci

ŚP. MAKSYMILIANA
GALIŃSKIEGO
radnego Gminy Raszyn I kadencji
w latach 1990-1994, społecznika oddanego sprawom
Gminy Raszyn i jej mieszkańcom.
Cześć Jego pamięci –
Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn,
Dariusz Marcinkowski Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn
Uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą.
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INFORMACJE URZĘDOWE

Plany zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
1. Zawiadamia się o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych
we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul.
Karmelowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6
maja do 10 czerwca 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
16 maja 2022 r. o godzinie 16.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania
w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/
mpzpladykarmelowa.html
Uwagi należy składać do Wójta Gminy
Raszyn z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz adresu zamieszkania
albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca
2022 r. Uwagi dotyczące projektów ww.
planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:
ratusz@raszyn.pl.
2 . Z aw i a d a m i a s i ę o w y ł oże n i u
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn –
rejon ul. Bakaliowej – Obszar II, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja do 10
czerwca 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 16 maja 2022 r. o godzinie 17.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.
raszyn.pl/mpzpladybakaliowaII.html
Uwagi należy składać do Wójta Gminy
Raszyn z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz adresu zamieszkania
albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca
2022 r. Uwagi dotyczące projektów ww.
planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:
ratusz@raszyn.pl.
3. Zawiadamia się o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie

Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej,
którego granice odpowiadają granicom terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 5MNU, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 6 maja do 10 czerwca
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.
Przedmiotem zmiany planu będzie
sprostowanie omyłki pisarskiej dot.
numeracji oznaczenia literowego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonych symbolem MNU.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona
w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie
15.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link do
pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.
raszyn.pl/zmmpzfalentynowe.html
Uwagi należy składać do Wójta Gminy
Raszyn z podaniem imienia i nazwiska
albo nazwy oraz adresu zamieszkania
albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca
2022 r. Uwagi dotyczące projektów ww.
planów miejscowych mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:
ratusz@raszyn.pl.

POWIADOMIENIE
Jeżeli chcecie Państwo złożyć pismo drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Raszyn wyślijcie je przez platformę ePUAP.
Szanowni Państwo, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego podania: żądania, wyjaśnienia, odwołania
i zażalenia wnosi się na piśmie czyli należy złożyć je w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą tradycyjną.
Jedyną skuteczną drogę wniesienia podania: żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia jest droga elektroniczna
poprzez ePUAP: /y2m823fydf/skrytka.
Uwaga: Pismo wysłane e-mailem pozostanie bez rozpoznania.
Powyższe nie dotyczy tylko wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych
przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail. Podajemy adres ogólny Urzędu Gminy: ratusz@raszyn.pl
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BOHATEROWIE RASZYNA

RASZYŃSCY BOHATEROWIE
Przed laty, będąc uczennicą szkoły
średniej w wielkopolskim Krotoszynie
zafascynowała mnie książka Walerego
Przyborowskiego pt. „Bitwa pod Raszynem”. Nie przypuszczałam wówczas, że
właśnie Raszyn będzie miejscem, które
zdominuje całe moje dorosłe życie. To
właśnie tutaj wraz z mężem mieszkamy
od 1974 roku, a wybraliśmy to miejsce
ze względu na bliskość lotniska, jako że
oboje z lotnictwem byliśmy związani.
Mąż pilot, a ja stewardessa. Początkowo
wynajmowaliśmy mieszkanie, ale z czasem postanowiliśmy wybudować swój
dom. Tutaj wzięliśmy ślub, tutaj urodził się nasz syn Piotr i tutaj szczęśliwi
jesteśmy po dzień dzisiejszy będąc już
na emeryturze. Starałam się zawsze żyć
aktywnie i działać społecznie. Po dzień
dzisiejszy prowadzę Fundację Zdrowia
i Kultury „Kochaj Życie”, którą w 2007
roku wraz z dwójką koleżeństwa założyłam na lotnisku Okęcie (dzisiaj im. Chopina). Kiedy nasz syn Piotr był uczniem
raszyńskiej szkoły podstawowej im.
Cypriana Godebskiego, ja działałam
w radzie rodziców. Staraliśmy się wspierać potrzeby szkoły i młodzieży. Pamiętam był rok 1991. Sylwester. Był to okres,
kiedy w szkołach powstawały pracownie komputerowe. I w szkole raszyńskiej
zamierzaliśmy taką pracownię stworzyć.
Jako Rada Rodziców podjęliśmy decyzję zorganizowania balu sylwestrowego z którego dochód przeznaczony
zostanie na pracownię komputerową.
Rozpoczęliśmy przygotowania. Zastanawialiśmy się co zrobić, aby przyciągnąć na nasz bal jak najwięcej gości.
I tu z podpowiedzią przyszedł mój mąż.
Powiedział – zadzwonię do Violetty Villas i powiem o twoich planach – Chcę
nadmienić, że z Violettą łączyła nas
wówczas wieloletnia przyjaźń. Violetta z radością zaakceptowała propozycję – Oczywiście że zaśpiewam –
powiedziała. Znając Violettę woleliśmy
utrzymać tą atrakcję w tajemnicy, gdyż
w dniu balu mogło wszystko się wydarzyć. Po trzech tygodniach sprzedaży
biletów zaczęło nam brakować miejsc,
natomiast bal organizowany równolegle
w raszyńskiej restauracji został odwołany ze względu na brak gości. Violetta
zaczęła przygotowywać się do występu,
rozpoczęły się próby z pianistą. Trzeba

nadmienić, że bez względu na to czy był
to koncert na wielkiej czy małej scenie,
artystka traktowała go bardzo poważnie. Bal udał się. Goście oczarowani byli
występem Violetty Villas, mieszkanki
gminy Raszyn, a my jako rodzice cieszyliśmy się z nowo powstałej pracowni
komputerowej.

Do grona raszyńskich bohaterów należy również Pani Iga Świątek.
Ta skromna i pracowita dziewczyna
będąc Pierwszą Rakietą swoim sportowym sukcesem zadziwiła cały świat,
zdobywając serca kibiców na wszystkich kontynentach i jednocześnie rozsławiając Gminę Raszyn. Gratulujemy
Pani Igo. Wierzymy, że i Pani będzie
dobrym słowem i przykładem wspierać
podopiecznych naszej raszyńskiej Fundacji „Kochaj Życie”

Violetta Villas podczas konecrtu w raszyńskiej szkole.
Fot. arch. M. Nowotnik

1 listopada 2011 – cała Polska wstrzymała oddech, kiedy media podały,
prowadząc bezpośrednią transmisję, że samolot Boeing 767 lecący
z Nowego Jorku ma usterkę i będzie
na lotnisku lądował bez podwozia.
Lądowanie to po mistrzowsku wykonał
kapitan Tadeusz Wrona – mieszkaniec
Gminy Raszyn, ocalając 220 pasażerów
i załogę. Krótko po sławnym lądowaniu
kapitan Wrona został patronem obiektu
sportowego „Wronik” przy raszyńskiej szkole podstawowej im. Cypriana
Godebskiego. Dzisiaj Kapitan Tadeusz Wrona, będąc już na emeryturze,
aktywnie działa na rzecz naszej Fundacji „Kochaj Życie”.

Staś Salach podopieczny Fundacji Kochaj Życie” z Igą Świątek.
” Fot. arch. M. Nowotnik

Mam nadzieję, że Raszyn będzie miał
kolejnych bohaterów. To tylko kwestia
czasu. Czekamy.
Małgorzata Nowotnik

Kapitan Tadeusz Wrona otwiera boisko Wronik w Raszynie. Fot. arch. M. Nowotnik
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RASZYŃSCY WOLONTARIUSZE

Oczami wolontariuszki
To już trzeci miesiąc naszego działania. W międzyczasie przenieśliśmy się
z hali CSR do trzech kontenerów. Miejsca sporo mniej, ale za to trochę łatwiej
się pracuje. Szczególnie że nas też jest
mniej. Wielu z bardzo oddanych wolontariuszy musiało wrócić do swego normalnego życia. Została silna grupa,
która jakoś usiłuje godzić pracę, życie
rodzinne i nasz wolontariat. Wszyscy są
wspaniali, nie tylko dyżurują w naszych
kontenerach, ale szukają korzystnych
możliwości zakupu produktów dla
naszych gości.
Zakupu dlatego, że udało nam się
zebrać za pośrednictwem mediów
społecznościowych pieniądze od znajomych i przyjaciół z całego świata.
Pisałam już o tym na Facebooku, ale
najbardziej wzruszającą donacją była
wpłata 300 dolarów od dwóch dziewczynek z Hawajów, które zrobiły mnóstwo bransoletek z koralików w ukraińskich barwach, sprzedały je i cały
dochód przekazały nam. A mnie osobiście wzruszył Bobby, który mieszkał u mnie kilka miesięcy 20 lat temu.
Napisał na Instagramie: ,,Moja polska
mama potrzebuje pomocy” namawiając swoich znajomych do wpłat.
I Renee i Cliff, którzy przekazując dużą
darowiznę podziękowali nam za bycie
ich rękami i sercami. I Jacek z przyjaciółmi z Leverkusen. I jeszcze wiele,
wiele osób. Bardzo, bardzo dziękujemy.

To wspaniałe, że nie jesteśmy sami.
Pomagają nam też firmy i organizacje pozarządowe. Fundacja Jolanty
Kwaśniewskiej Porozumienie bez Barier
zaopatrzyła nasze gościnie w kosmetyki
i piękne swetry, a dzieci w książeczki
i kredki. Stowarzyszenie Warsaw SEVA
regularnie przywozi nam produkty.
Firma Damovo Polska dwukrotnie zrobiła nam duże zakupy za pieniądze
zebrane wśród pracowników. To firma,
która dba o formę swoich pracowników. Za każdy kilometr zdobyty w aplikacjach sprawnościowych płaci 1 euro
dla Ukraińców.
Wietnamczycy z Raszyna obdarowując nas daniami instant wielokrotni nas
uratowali, kiedy na półkach mieliśmy
tylko ich zupki i żelki od Haribo. A były
takie dni!
Grupa Maspex, a w szczególności
spółki Tymbark-MWS Sp z o.o. z Tymbarku i Agros Nova Sp. z o.o. z Łowicza obdarowała nas 1,5 toną żywności. Dziękujemy panu Prezesowi
Jarosławowi Samselowi i panu Markowi
Janowskiemu za zorganizowanie tej
akcji. I panom Waldkowi Gajewskiemu
i Jackowi Wiśniewskiemu za błyskawiczny transport.
I dziękujemy też wielu prywatnym
darczyńcom. Nie sposób wymienić
wszystkich. Ale kiedy już z rozpaczą
patrzyliśmy na puste półki często pojawiał się anioł w postaci starszej pani,

wysportowanego faceta, przyjaciela
od zawsze (dzięki Gabrysiu i Bogusiu)
albo eleganckiej damy i przywracał nam
wiarę w świat.
Na początku wojny mówiło się,
że to nie sprint tylko maraton i to okazało się prawdą. I tych maratończyków
w naszym przypadku zebrała się spora
grupa. Chciałabym chociaż symbolicznie ich uhonorować. To na pewno
nie są wszyscy, bo gdybym wymieniła każdego, kto pracował w Centrum, to całą stronę Kuriera bym zajęła.
Więc tylko nasi maratończycy (kolejność przypadkowa) – Ola, Michał,
Małgosia, Agnieszka K., Agnieszka J.,
Agnieszka G., Sylwia, Kasia, Beata A.,
Beata R., Monika, Ula, Joasia, Yulia,
Ewa, Krzysztof – bardzo Wam wszystkim dziękuję. To zaszczyt Was poznać
i razem pracować.
Ciągle oczywiście czekamy
na dobroć i ofiarność naszych darczyńców. Nie wygląda na to, żeby sytuacja szybko się zmieniła. Od 9 marca
obsłużyliśmy ponad 10 tysięcy osób.
I wygląda na to, że ich liczba nie maleje.
Ciągle przyjeżdżają nowi goście
i chcielibyśmy chociaż w niewielkim
stopniu im pomóc. Bieżące potrzeby
i informacje ogłaszamy na profilu na
FB ,,Raszyn Ukrainie”, bardzo proszę
o jego śledzenie.
Hanna Szeliga

Wolontariusze, ludzie o wspaniałych sercach i szerokich uśmiechach.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA OTWARTA
W WYBRANE SOBOTY
W 2022 roku biblioteka główna
(ul. Poniatowskiego 20, Raszyn) jest
otwarta dla Czytelników w wybrane
soboty w godz. 9.00-13.00 w następujące dni: czerwiec: 11.06; wrzesień: 10.09, 24.09; październik: 8.10,
22.10; listopad: 5.11, 19.11; grudzień:
10.12. Terminy te mogą ulec zmianie –
dlatego zanim wybiorą się Państwo
do nas w sobotę, warto jeszcze sprawdzić aktualne godziny pracy na www.
bibliotekaraszyn.pl. Otwarcie bibliotek w soboty jest wymogiem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla instytucji, które chcą w 2022 r. skorzystać z dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w priorytecie zakupu i zdalnego
dostępu do nowości wydawniczych.

ZBIORY SPOŁECZNE:
NOWY ADRES RASZYŃSKIEGO
ARCHIWUM
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
działa w raszyńskiej bibliotece od 2013 r.
i liczy obecnie ponad 1300 dokumentów opisujących życie w gminie Raszyn.
Obecnie można je oglądać pod nowym
adresem: https://zbioryspoleczne.pl/
archiwa/PL_2046
Nasze archiwum jest częścią portalu
zbioryspoleczne.pl, za który odpowiada
Centrum Archiwistyki Społecznej. Portal wystartował w 2022 roku i gromadzi materiały z ponad 200 archiwów społecznych z całego kraju. Są tu
dokumenty, fotografie, nagrania audio
i wideo (historii mówionej). To prawie
200 tysięcy wpisów i ponad 100 tysięcy
plików, z których może korzystać każdy.
Gorąco zachęcamy do przejrzenia rodzinnych albumów i dzielenia się
z nami Waszymi historiami związanymi
z Raszynem! Dla każdego Darczyńcy
miły upominek.

„Niepokój przychodzi o zmierzchu”
Marieke Lucas Rijneveld. Spotkanie odbędzie się w czytelni biblioteki
głównej, przy ul. Poniatowskiego 20
w Raszynie.

KНИЖКИ–
РОЗМАЛЬОВКИ ДЛЯ
ДІТЕЙ З УКРАЇНИ
Biblioteka oferuje prześliczne książeczki
aktywnościowe z serii MĄDRALE, czyli
„Królewicz w mieście”, „W królestwie
Bazgraju” i „Smocza historia” w języku
ukraińskim. Serdecznie dziękujemy
Wydawnictwu Dwie Siostry za przekazanie tych materiałów dla najmłodszych
uchodźców wojennych przebywających
w naszej gminie. W bibliotece można
także otrzymać ukraińskojęzyczne
kolorowanki. Książeczki wydajemy
do wyczerpania zapasów. Polecamy!

WAKACYJNE ZMIANY GODZIN
OTWARCIA
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
(ul. Poniatowskiego 20)
będzie nieczynna 17 czerwca (odbiór
za roboczą sobotę 11 czerwca).

31. SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

FILIA W JAWOROWEJ
(ul. Warszawska 95)
będzie nieczynna w dniach 17 czerwca –
1 lipca oraz 22-26 sierpnia.

Kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki odbędzie się 3 czerwca
2022 o 18:00. Będziemy dyskutować
o nagrodzonej Bookerem powieści

Ukraińskojęzyczne książeczki aktywnościowe. Fot. Dagna Mach

KURIER RASZYŃSKI NR 131/2022 | WWW.RASZYN.PL | 17

SPORT

DRUŻYNA MASTERS WARSZAWA TRENUJE W CSR
23 i 24 kwietnia na hali sportowej Centrum Sportu Raszyn mieliśmy przyjemność gościć drużynę Masters Warszawa
w piłce ręcznej, która przeprowadziła
u nas swoje trening Panowie szykują się
do Rozgrywek o Puchar Superligi
w Piłce Ręcznej Mężczyzn Masters 55+.
Wszystkim zawodnikom życzymy powodzenia w kolejnych etapach rozgrywek
oraz bardzo dziękujemy za wybór hali
sportowej Centrum Sportu Raszyn
na bazę treningową.

Masters Warszawa. Fot. arch. CSR

Monika Gabriel, CSR

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
23 kwietnia na hali sportowej Centrum Sportu Raszyn odbyła się III
Kolejka Rundy Zasadniczej – Polska
Liga Podnoszenia Ciężarów. Podczas
całego dnia zostały rozegrane 3 mecze
w ramach Drużynowych Mistrzostw
Polski. W spotkaniach o ligowe punkty
w części treningowej hali, rywalizowały
zespoły gospodarzy KS Raszyn z KPC

Górnikiem Polkowice, UKS Lotnik
Warszawa z Zawiszą Bydgoszcz oraz
Impuls Warszawa z Budowlanymi Nowy
Tomyśl.
Pierwszy mecz został rozegrany
pomiędzy KS Raszyn, a PC Górnik
Polkowice. Raszyński Klub uzyskał
1462,77 pkt i niestety musiał uznać
wyższość przeciwnika, który uzyskał

Zawodnicy. Fot. arch. CSR

2153,58 pkt. Kolejnym meczem była
rywalizacja pomiędzy Lotnikiem Warszawa, a Zawiszą Bydgoszcz. Podczas
tego spotkania zawodnicy ustanowili
wiele rekordów życiowych oraz został
ustanowiony najwyższy wynik w Polskiej Lidze Podnoszenia Ciężarów
przez Arsena Kasabijewa, który wyrwał
160 kg i podrzucił 205 kg. Po zaciętej
rywalizacji, zwycięzcą został klub Zawisza Bydgoszcz. Ostatnim pojedynkiem
był mecz Impulsu Warszawa z Budowlanymi Nowy Tomyśl. Ostatecznie rywalizację wygrała drużyna Budowlani
Nowy Tomyśl.
Centrum Sportu Raszyn dziękuje
za współpracę oraz zaufanie Polskiemu
Związkowi Podnoszenia Ciężarów oraz
klubom, które zdecydowały się zorganizować mecze na hali sportowej
w Raszynie.
Monika Gabriel, CSR

WIOSENNE MISTRZOSTWA O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
W piątek 22 kwietnia 2022 roku
na raszyńskiej pływalni odbyły się
Otwarte Wiosenne Mistrzostwa Okręgu
Warszawsko – Mazowieckiego o Puchar
Wójta Gminy Raszyn. W zawodach
wzięło udział 100 zawodników z 15 klubów z terenu województwa mazowieckiego. Ze względu na dużą ilość konkurencji, ponieważ było ich aż 36, starty
zostały podzielone na 2 bloki – poranny
18 | KURIER RASZYŃSKI NR 131/2022 | WWW.RASZYN.PL

i popołudniowy. W rywalizacji brały
udział dwie kategorie wiekowe: 14-15 lat
oraz 16 lat i starsi. Do zawodów przystąpił lokalny klub UKS GOS Raszyn.
Należy wspomnieć, że Konrad Madey
z raszyńskiego klubu zajął 5 miejsce
wśród najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn 16 lat i starsi. Wszystkim zawodnikom gratulujemy świetnych
wyników.
Monika Gabriel CSR

Wójt Andrzej Zaręba otworzył zawody. Fot. arch. CSR

KALENDARIUM

KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH IMPREZ I WYDARZEŃ
MAJ, CZERWIEC 2022 r.
29 MAJA – niedziela, od godz. 15.00 – Centrum Kultura
Raszyn zaprasza do Parku w Raszynie na zabawy i atrakcje
z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
1 CZERWCA – środa, z okazji Dnia Dziecka na Rynku
w Raszynie przed Urzędem Gminy w godzinach 12.30 –
16.30 będzie rozdawana dzieciom wata cukrowa
1 CZERWCA – środa Centrum Sportu Raszyn – Bilet promocyjny na basen z okazji Dnia Dziecka i „sztuczna plaża
przy CSR” – startujemy 1 czerwca
4 CZERWCA – sobota, godz. 15.00-18.00 – Centrum
Sportu Raszyn, Sportowa 30 zaprasza na Mini Dzień
Dziecka – zabawy i atrakcje z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka
4-5 CZERWCA – Centrum Sportu Raszyn – Turniej siatkówki – Orlęta Raszyn.
5 CZERWCA – niedziela, godz. 11.00 Świetlica Środowiskowa Świetlik, Rybie, ul. Spokojna 23, zaprasza dzieci na
Bal z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Wstęp wolny!
5 CZERWCA – niedziela, godz. 18.00 – Austeria, Al. Krakowska 1a, – koncert z cyklu Chopin w Austerii
6 CZERWCA – poniedziałek, godz. 18.00 – Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29a – Wernisaż pt. „Moje pasje” –
organizator – Szkoła Podstawowa w Raszynie
6 CZERWCA – poniedziałek, godz. 18.30 – Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29a – „Wiosna inaczej” – wieczór
poetycki Klubu Literackiego ‘Kaliope” działającego przy
CKR. Recytacje wierszy uświetni występ zespołu muzycznego FalCanto.
9 CZERWCA – czwartek, godz. 18.30 – Austeria, Al. Krakowska 1a, Koncert pieśni żydowskich. Wykonawcy – Adam
Strug z zespołem.

11 CZERWCA – sobota, godz. 15.00 – Świetlica Środowiskowa Świetlik, Rybie, ul. Spokojna 23 zaprasza
na MUZYCZNY PRZEGLĄD ŚWIETLIKA, podczas którego uczestnicy zajęć muzycznych zaprezentują swoje
osiągnięcia.
12 CZERWCA – niedziela, godz. 16.00 – Park w Raszynie
im. M. Abakanowicz, impreza plenerowa – Powitanie Lata.
Wystąpią Olga Prusik Band i Street Whispers
12 CZERWCA – niedziela godz. 17.00 Zespół Szkolno
Przedszkolny w Ładach – Koncert na Dzień Mamy i Taty
organizują Sołectwo Łady, Sołectwo Dawidy Bankowe,
KGW SQŁAD
18 CZERWCA – sobota, Centrum Sportu Raszyn, Sportowa 30, Hobby Horsing Airo Eventing
19 CZERWCA – niedziela, Sękocin Stary,
Festyn: Bieg ulicami Sękocina Starego, występy artystyczne, stoiska, wystawa, prezentacja książki o lesie
Sękocińskim
22 CZERWCA – środa, godz. 18.00 – Centrum Kultury
Raszyn, Al. Krakowska 29a, Uroczyste zakończenie roku
kulturalno-edukacyjnego 2021/2022.
24 CZERWCA – piątek, godz. 15.00 – impreza plenerowa
dla dzieci z okazji zakończenia roku szkolnego. Miejsce:
parking przy CKR.
25 CZERWCA – sobota – niedziela, godz. 16.00 – 3.00 –
Sołectwo Łady – Impreza plenerowa „Wianki w Ładach” –
Łady ul. Za Olszyną. Od 16 – 21 atrakcje dla dzieci i młodzieży; 21.00 – 3.00 dyskoteka.
Uwaga! Mogą nastąpić niewielkie zmiany w terminach i programach imprez. Szczegółowe informacje o imprezach
można znaleźć na stronach internetowych i Facebooku
organizatorów. Zapraszamy!

10 CZERWCA – piątek, godz. 10.00-14.00 – Centrum
Sportu Raszyn, Sportowa 30, Egurrola Dance Studio
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Takiego festiwalu pokoleń ze sztangą w Europie jeszcze nie było!
WITAMY W RASZYNIE!
Tegoroczny sierpień w hali sportowej Centrum Sportu Raszyn upłynie pod hasłem: podnoszenia ciężarów.
Dwa elitarne sportowe eventy rangi europejskiej:
• European Championship Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów EWF w kategorii U15 i U17,
10–18 sierpień 2022 r. - Centrum Sportu Raszyn
• Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów European Masters Weightlifting Championship,
20–28 sierpień 2022 r. – Centrum Sportu Raszyn
PODWÓJNE MISTRZOSTWA EUROPY w POLSCE! GOSPODARZEM GMINA RASZYN!

