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SIERPNIOWE ROCZNICE
W XX wieku najważniejsze rocznice związane z polską niepodległością 
przypadają w sierpniu. Dzisiejszy kalendarz każe je pamiętać od 1. czyli roz-
poczęcia Powstania Warszawskiego, dalej 15. Bitwy Warszawskiej i porozu-
mień gdańskich w końcowych dniach miesiąca. W cyklu wydarzeń najważ-
niejszych nie sposób pominąć daty 1.września ponurej rocznicy czwartego 
rozbioru Polski. Chronologia historyczna zmusza do zmiany tej kolejności 
i ustawienia wydarzeń zgodnie z ich rolą w ciągu przyczyn i skutków.

Zwycięstwo nad sowietami rozpoczęte 
Bitwą Warszawską 15 sierpnia przy-
niosło nam w  1920 roku odrodzenie 
państwa, choć wojna jeszcze trwała. 
Odtąd, do roku 1939, wzrosło w Polsce 
pierwsze od stu lat pokolenie urodzone 
w niepodległym kraju, dumne z przyro-
dzonej wolności i swoich rodziców, któ-
rzy wbrew mocarstwom zewnętrznym 
za to wielką ofiarą krwi ową wolność 
dla nich wywalczyli. Ogromną popu-
larnością wśród młodych ludzi cieszyły 
się sporty obronne. Szkolenie w posłu-
giwaniu się bronią, budowa stanowisk 
obserwacyjnych, marsze na orienta-
cję, udzielanie pierwszej pomocy były 
powszechnym zajęciem licznych, 
wspieranych przez państwo organi-
zacjach paramilitarnych ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego na czele.

Bitwa Warszawska 1920

 Klęska Wojny Obronnej rozpoczę-
tej 1 września 1939 roku atakiem 
wermachtu na Westerplatte stała się 
oczywista już 17 września, gdy na tereny 
polskie weszła armia czerwona. W jej 
wyniku Wojsko Polskie w znacznej czę-
ści internowano, a rząd ewakuował się 
za granicę. Zawiodły wszelkie sojusze. 
Obywatele polscy pozostali bez obrony 

przed Niemcami i Rosjanami, narażeni 
na rabunki, gwałty i morderstwa. Wszy-
scy Polacy starzy i młodzi musieli znieść 
hańbę klęski i represji, które towarzy-
szyły im przez następne lata. Porozu-
mienie pomiędzy nowymi okupantami 
przewidywało daleko posuniętą pomoc 
w ściganiu wszelkich osób, które skryły 
się po przeciwnej stronie linii rozgrani-
czającej armie. Dla Niemców wrogiem 
numer jeden byli gorsi rasowo Polacy 
i Żydzi a wśród nich inteligencja miej-
ska, duchowni i politycy. Na sowiec-
kim celowniku niezmiennie od 37 roku 
pozostawali Polacy, a szczególnie ludzie 
wykształceni, którzy nie deklarowali się 
jako chętni do współpracy. W rezulta-
cie wojna wszczęta w 1939 pochłonęła 
ponad 6 mln naszych obywateli. Zginął 
co piaty mieszkaniec kraju. Kaźń odby-
wała się na całym obszarze i poza grani-
cami państwa, w setkach miejsc, od Pal-
mir po Piaśnicę, Oświęcim, Treblinkę, 
Katyń, Ostaszków i Ponary na Litwie.
 Pomimo tego od pierwszych dni oku-
pacji narastał opór. Struktury organiza-
cji podziemnych tworzone były przez 
Wojsko Polskie natychmiast po wkro-
czeniu Niemców. Konspirowali harce-
rze. Kryptonim Szare Szeregi nadano 
Organizacji Harcerzy ZHP już we wrze-
śniu 1939, a rok później nazywano tak 
cały ZHP. Powstawały podziemne orga-
nizacje Strzelca, Sokoła i niezliczonych 
stowarzyszeń powiązanych lokalnie. 
Z tego bezliku organizacji większych 
i mniejszych wyłaniała się powoli naj-
potężniejsza w dziejach Europy kon-
spiracyjna armia podporządkowana 
Rządowi RP, licząca w swoim rozkwi-
cie ponad 250 tys. żołnierzy – Armia 
Krajowa. Za granicami odradzało się 
Wojsko Polskie, najpierw we Francji 
a następnie na Wyspach Brytyjskich. 
Armie formowane były też na wscho-
dzie, ale możliwe to się stało dopiero 
po odwróceniu sojuszy gdy 22 czerwca 
1941 nastąpił niespodziewany atak armii 

niemieckiej na ZSRR, swego sowiec-
kiego przyjaciela. Przegrywający wojnę 
Stalin postanowił układać się z Pola-
kami pozostającymi w sowieckiej nie-
woli, ponieważ potrzebne mu były woj-
skowe uzupełnienia. Z wielkim trudem 
Polacy w kraju i na obczyźnie musieli 
przyjąć do wiadomości, że komuniści 
splamieni masowymi mordami na oby-
watelach Rzeczypospolitej, zaborcy 
połowy jej terytorium stali się z dnia na 
dzień sojusznikami.

Powstanie Warszawskie

 W  1944 nowi sojusznicy parl i 
na zachód miażdżąc wojska niemieckie. 
Gdy byli tak blisko Warszawy, że „sły-
chać było ryk dział zbliżającego się 
frontu” 1 sierpnia o godzinie 17 w sto-
licy wybuchło powstanie. Wszystko 
wskazywało, że nie było na to lepszego 
czasu. Młode wojsko trwało w napię-
ciu, armia sojusznicza była niedaleko, 
a kalkulacje polityków dawały nadzieję 
na odzyskanie przez Polskę niepod-
ległości. Armia Krajowa pełniąc rolę 
gospodarza miała powitać armię czer-
woną jako przedstawiciel legalnego 
Rządu RP w wyzwolonej Warszawie. 
Niestety wszystkie te przewidywania 
zawiodły. Do bohatersko walczącego 
miasta nie dotarło żadne zaopatrzenie. 
Teraz wiemy, że decyzje w sprawach 
Polski zostały podjęte bez jej udziału rok 
wcześniej w czasie konferencji Wielkiej 
Trójki w Teheranie i potem konsekwent-
nie wprowadzane w życie. Nie wiedział 
o tym legalny rząd Polski w Londynie 
pokładający nadzieje w sojuszniczych 
gwarancjach. Jak zwodnicze to były 
nadzieje stało się jasne po 63. dniach 
od rozpoczęcia Powstania, gdy 2 paź-
dziernika 1944 roku w Ożarowie podpi-
sywano Układ o Zaprzestaniu Działań 
Wojennych w Warszawie.

SIERPNIOWE ROCZNICE
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RASZYNIACY ŚPIEWAJĄ PIOSENKI POWSTAŃCZE
1 sierpnia Raszyniacy uczcili 78 rocz-
nicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. O godz. 17.00 syrenami strażac-
kimi z wozów ustawionych przy Placu 
Powstańców Warszawy 44, przypo-
mnieliśmy godzinę W, która rozpoczęła 
zmagania powstańców. W tym samym 
czasie Raszyńscy Legioniści odpalili 
race na kładce nad Aleją Krakowską. 
Następnie delegacje samorządowców, 

mieszkańców i Raszyńskich Legioni-
stów udały się na cmentarz w Pucha-
łach, aby złożyć kwiaty na grobach 
powstańców. W kościele w Raszynie 
ks. Prałat Zdzisław Karaś odprawił Mszę 
Św. za powstańców warszawskich. 
 Wieczorem, już po raz szósty, w cen-
trum Raszyna, na Placu Powstańców 
Warszawy 44, odbył się koncert „Raszy-
niacy śpiewają piosenki powstańcze” 

przygotowany przez Centrum Kul-
tury Raszyn. Ze sceny płynęły pieśni 
powstańcze, w śpiewanie których włą-
czali się licznie przybyli mieszkańcy. 
To piękny zwyczaj, który nie tylko  przy-
pomina o bohaterskich zmaganiach 
warszawiaków, ale też jest solidną lek-
cją patriotyzmu.

Małgorzata Kaiper

Warszawa po powstaniu. Fot. EAST NEWS. Roger-Viollet

 Danina krwi była ogromna. Niemcy 
w masowych egzekucjach i mordach 
zabili, według różnych szacunków 
od 38 do 65 tys. osób na warszawskiej 
Woli. Była to największa w historii poje-
dyncza zbrodnia popełniona na naro-
dzie polskim. Ogółem w Powstaniu zgi-
nęło 18 tys. żołnierzy i 150 tys. cywilów, 
50 tys. wywieziono do obozów kon-
centracyjnych, a 150 tys. skierowano 
na  roboty przymusowe do Rzeszy. 

Miasto zostało zburzone. Metodyczni 
Niemcy wysadzali dom po domu. Robili 
to aż do stycznia 1945 roku. Z drugiej 
strony Wisły agonię miasta obser-
wował Stalin i jego armia. Trwała tak 
długo, aż  z  pięknego miasta pozo-
stały zgliszcza. Dzisiaj po 78 latach 
data 1 sierpnia przywołuje wspomnie-
nie powstańczego zrywu, patrioty-
zmu warszawiaków, okazanej pogardy 
śmierci i dumy. Zakończenie Powstania 
Warszawskiego stanowi dla nas naukę, 
że tak jak w 44 nad Wisłą wciąż Polska 
żyje w otoczeniu, które czyha na każdą 
chwilę słabości, aby pogrążyć ją w nie-
mocy i podporządkować sobie.
 Jest jeszcze jedna data sierp-
niowa warta pamięci, 31 sierpia 1980 
roku – podpisanie umów w Stoczni 
Gdańskiej pomiędzy Międzyzakłado-
wym Komitetem Strajkowym a przed-
stawicielami rządu PRL i partii komu-

nistycznej. Podpisane porozumienie 
zakończyło strajki, które odbywały się 
w całej Polsce i rozpoczęły tak zwany 
Karnawał Solidarności, krótki czas wol-
ności, którą wywalczyło społeczeństwo 
od despotycznej władzy.
 W miesiącu sierpniu zawierają się 
daty wydarzeń historycznych, które 
miały wielkie znaczenie dla odzyskania 
niepodległości w okresie międzywo-
jennym jak i w czasie po upadku komu-
nizmu w Polsce i Europie. Aby ten cel 
osiągnąć Polacy zapłacili daninę krwi 
i cierpienia milionów swoich obywa-
teli. My spadkobiercy tamtych czasów 
musimy pamiętać, że niepodległość 
państwa nie ma ceny, której nie warto 
byłoby za nią zapłacić.

Andrzej Zaręba

Wójt A. Zaręba i Dyrektor CKR M. Smolicha w trakcie raszyńskich obchodów Powstania Warszawskiego. Fot. A. Pluta

Raszyniacy śpiewali pieśni powstańcze. Fot. arch. CKR

Ze sceny płyneły pieśni powstańcze. Fot. arch. CKR

Tradycyjnie, Godzinę W ogłosiła OSP Raszyn. Fot. A. Pluta
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Panie Wójcie, w naszej gminie robionych jest wiele 
inwestycji  – ulice, strażnica w  Dawidach, żłobek. 
Są one bardzo drogie. Czy nie zadłuża Pan gminy tak, 
że skończy się to długami i powiększeniem podatków?

Szanowna Pani, nie zadłużamy gminy, nie bierzemy kre-
dytów, ani nie emitujemy obligacji. Przeciwnie, zgod-
nie z zapisami budżetowymi wykupujemy obligacje z lat 
poprzednich i w ten sposób redukujemy nasze zobowią-
zania. Nasze zadłużenie stopniowo zmniejszamy pomimo 
tego, że lista naszych inwestycji jest znacznie dłuższa, 
dlatego ją sprecyzuję. Inwestujemy obecnie w jedena-
ście ulic: pięć jest w trakcie budowy, dla pięciu innych 
rozpisaliśmy przetargi i budujemy największą ulicę Mikla-
szewskiego. Dodam, że jest to również najdroższa inwe-
stycja drogowa w historii Gminy. Odbudowujemy budynki 
przy Austerii w celu stworzenia tu ośrodka integracyjnego 
dla mieszkańców gminy Raszyn. Obok po przebudowie 
dawnej szkoły i dobudowaniu do niej rozległego pawi-
lonu powstanie żłobek. W Dawidach już czeka na osta-
teczne odbiory nowoczesna Strażnica OSP w Dawi-
dach, a w Nowych Grocholicach przygotowujemy się 
do budowy Świetlicy. W Podolszynie Nowym budowany 
jest dom komunalny z 30. mieszkaniami. W nowo powsta-
łych ulicach powstaje sieć wodno-kanalizacyjna. Nie-
zależnie od inwestycji w toku zamawiamy projekty ulic 
na przyszłość, oświetlenia ulic itp. 

Szanowna Pani, gdy w roku 2010 obejmowałem stano-
wisko Wójta Gminy Raszyn zadłużenie gminy wynosiło 
35,8% budżetu a obecnie 25,5%. W tym roku zmniej-
szy się o zaplanowaną kwotę 4 mln zł. Wielkie inwe-
stycje powstające bez dodatkowego zadłużania gminy 
osiągamy poprzez pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych: rządowych, unijnych i wojewódzkich, a kompleks 
budynków wokół Austerii budowany jest w oparciu o Nor-
weski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finan-
sowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zbudo-
wałem w Urzędzie Gminy Raszyn zespół pracowników 
wyspecjalizowanych w wyszukiwaniu rozmaitych konkur-
sów i w składaniu właściwie skonstruowanych wniosków, 
szczegółowym rozliczaniu budowy i wydatków poniesio-
nych zgodnie z zawartą umowa. Zadawalający stan inwe-
stycji gminnych, to w bardzo dużym stopniu ich sukces.

Panie Wójcie, w gminie wybudowano halę sportową, 
dom kultury, centrum medyczne, Austerię itd. To są 
bardzo kosztowne obiekty. Dlaczego zamiast tego 
nie buduje się dróg?

Szanowny Panie, z trzech przyczyn: po pierwsze się nie da. 
Większość naszych inwestycji powstaje w oparciu o dota-
cje od rządu RP, wojewody, sejmiku, z UE są to pienią-
dze przeznaczone tylko w celu zadeklarowanym w eli-
minacjach konkursowych. Po drugie rada gminy wraz ze 
mną uważamy, że nasza wiejska gmina z uwagi na grani-
czenie z Warszawą bardzo łatwo może stać się „sypial-
nią” dla wielkiego miasta, co ze względów finansowych 
i  społecznych jest dla nas wyjątkowo niekorzystne. 
Ze względów ekonomicznych bo u nas pozostają obcią-
żenia związane z ponoszeniem kosztów, czyli budowa 
dróg, kanalizacji, ale i utrzymania szkół etc., a podatki 
płacone są w Warszawie, ze względów społecznych – 
ponieważ zamieszkiwanie w dużym mieście ma charak-
ter anonimowy a u nas w małej społeczności sąsiedzki 
a budowa miejsc spotkań: domów kultury, świetlic takiej 
społeczności sprzyja. Po trzecie, budowa drogi jest bar-
dzo kosztowna, więc musi być dokładnie przemyślana. 
Przy naszym szczupłym budżecie inwestycyjnym droga 
powinna być budowana tam gdzie działki są uzbrojone 
w media i zabudowane. Przyczyny takich decyzji są oczy-
wiste po pierwsze, aby nie zakładać instalacji w świeżo 
wybudowanej ulicy, po drugie aby po takiej ulicy nie prze-
taczały się ciężkie maszyny budowlane.

Panie Wójcie, czy w naszej gminie powstaną jeszcze 
jakieś ścieżki rowerowe?

Szanowny Panie, w tej sprawie rozpisaliśmy konkurs 
w celu wyłonienia wykonawcy. Chcemy ustalić przebieg 
tras rowerowych, aby można było się nimi komunikować 
na duże odległości w skali gminy. Czyli połączymy istnie-
jące fragmenty pomiędzy sobą, nie zaniedbując budowy 
nowych, dłuższych ścieżek. 

Planujemy powstanie drogi rowerowej od ulicy Długiej 
do Drogi Hrabskiej, Drogą Hrabską do ulicy Zygmunta 
Opackiego i dalej do ulicy Falenckiej i Alei Krakowskiej. 
Ewentualnie inny przebieg do zatwierdzenia to odcinek 
od ul. Falenckiej/Al. Krakowskiej w stronę Raszyna prze-
widywane poszerzenie istniejącej ścieżki wraz z połącze-
niem do kościoła i Austerii. Kolejna ścieżka prowadzić ma 
od ulicy Stadionowej do ul. Opackiego z przewidywanym 
przejściem nad Raszynką. Ewentualna jest ścieżka tury-
styczna od al. Krakowskiej wzdłuż Raszynki do ul. Długiej 
i w drugą stronę od al. Krakowskiej do granicy z Micha-
łowicami. Przewidziana jest budowa ścieżki wzdłuż ulicy 
Olszynowej w Podolszynie aż do ulicy Falenckiej oraz 
dalej wzdłuż ul. Falenckiej.

 • 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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DOŻYNKI GMINNE 2022
Tegoroczne Dożynki odbyły się 28 sierpnia w Parku im. Mag-
daleny Abakanowicz w Raszynie. Rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą, poświęconą podziękowaniom za plony i trud 
rolników, po której odbył się tradycyjny staropolski obrzęd 
dożynkowy, przygotowany przez Centrum Kultury Raszyn. 

W widowisku brały  udział zespoły wokalne: Seniorki, Barwy 
Jesieni, Rybianie, taneczne grupy dziecięce oraz  Folklory-
styczny Zespół Pieśni i Tańca Polski Łan. 

Tradycyjnie odbyły się konkursy na „Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy” i „Chleb domowego wypieku”. Za najpiękniejszy 
uznano wieniec przygotowany przez sołectwo Jaworowa I – 

sołtys Kazimierz Ostrowski, a najlepszy chleb wyszedł 
spod rąk Grzegorza Ciechomskiego – Falenty Nowe.

Na terenie parku rozstawiono stoiska z przysmakami wyko-
nanymi przez koła gospodyń, dmuchańce dla dzieci, prowa-
dzone były warsztaty ceramiczne, artystyczne, garncarskie, 
tkackie, rzeźbiarskie i wiele innych. 

W programie artystycznym zgromadzeni goście mieli oka-
zję podziwiać znakomity występ zespołów FAL CANTO oraz 
ACCOUSTIC WARSAW BAND, a wieczorem przed raszyńską 
publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru – ZESPÓŁ BAIM. 
To był bardzo udany dzień.                                                      CKR

Izabela Makarska i Andrzej Zaręba - Gospodarze Dożynek 2022. 
Fot. J. Kaiper

Wśród występujących najmłodsze mieszkanki gminy. 
Fot. arch. CKR

Koło Gospodyń SQŁAD. 
Fot. arch. CKR

Mszę św. odprawili Księża Zdzisław Karaś i Dominik Koperski.
Fot. A. Pluta

Wieńce dożynkowe święcił ks. Proboszcz Zdzisław Karaś. 
Fot. arch. CKR

Stoisko Koła Gospoń w Jaworowej.
Fot. A. Pluta

Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołów Seniorów. 
Fot. arch. CKR

Sołtysi przy swoich wieńcach. 
Fot. A. Pluta

Beata Kozidrak z zespołem BAJM.
Fot. A. Pluta
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RASZYN STOLICĄ EUROPEJSKIEJ SZTANGI

RASZYN – STOLICA EUROPEJSKIEJ SZTANGI!
Przez sierpniowe dni 2022 roku Raszyn 
był stolicą olimpijskiej dyscypliny  – 
podnoszenia ciężarów! W  znakomi-
tym obiekcie Centrum Sportu Raszyn, 
w dniach 10-17.08.2022, odbywały się 
bowiem Mistrzostwa Europy do lat 15 
i do lat 17. Impreza doskonała pod każ-
dym względem! Najsilniejsza mło-
dzież kontynentu sprawdziła swoje siły 
na pomoście w Raszynie, przy okazji 
poznała nasz kraj i polską gościnność! 
Udział wzięło blisko 350 zawodniczek 
i zawodników z 34 krajów! 
 Wszyscy uczestnicy mistrzostw oraz 
władze Europejskiej Federacji Podno-
szenia Ciężarów są zgodni – tak zorga-
nizowanego turnieju i w takiej oprawie 
w U15 i U17 w Europie jeszcze nie było. 
Podkreślał to prezydent EWF pan Anto-
nio Conflitti z Mołdawii oraz Sekretarz 
Generalny EWF pan Milan Michaljović 
z Serbii. W Raszynie gościliśmy także 
członków Zarządu EWF w  osobach 
Skarbnika federacji Astrita Hasaniego 
z Kosowa, Alexa Padure z Rumunii oraz 
Colina Buckley’a z Wielkiej Brytanii. 
 To była znakomita promocja Raszyna 
i Polski, podnoszenia ciężarów i sportu! 
Ogromna w tym zasługa współorganiza-
torów mistrzostw Europy U15 & U17 – pre-
zesa PZPC, pan Waldemara Gospodarka 
i pani dyrektor CSR Katarzyny Klima-
szewskiej! Znakomity mieliśmy Komi-

tet Honorowy Mistrzostw – przewodni-
czący Minister Sportu i Turystyki Kamil 
Bortniczuk, Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki, Poseł 
na Sejm RP Zdzisław Sipiera, Wójt Gminy 
Raszyn Andrzej Zaręba, Prezes Rady 
Głównej LZS Mieczysław Baszko, Dyrek-
tor CSR Raszyn Katarzyna Klimaszewska, 
Prezes PZPC Waldemar Gospodarek, 
Prezes Grupy Eco Harpoon-Recycling 
Mirosław Kostrzewa.

 Uroczystego otwarcia mistrzostw 
dokonali – pan minister Kamil Bortni-
czuk, prezes PZPC Waldemar Gospo-
darek oraz prezydent EWF Antonio 
Conflitti. Mogliśmy wiec rozpocząć 
mistrzostwa. Dla naszych reprezentacji 
młodziczki i młodzików U15 oraz junio-
rek i  juniorów młodszych U17 zakoń-
czyły się one wielkimi sukcesami. Jeste-
śmy najlepsi w Europie wśród dziewcząt 
U15 oraz chłopców U17! W U17 dziew-
cząt i U15 chłopców – mamy drugie 
miejsca! Zdobyliśmy 13 medali dwubo-
jowych i aż 41 za rwanie, podrzut i dwu-
bój. To rekord! Najlepszą zawodniczką 
mistrzostw do lat 17 została Martyna 
Dołęga – złota medalistka w kat. 64 kg! 
W dwuboju Polska zdobyła (U15 + U17) 
13 medali – w tym 2 złote, 8 srebrnych 
i 3 brązowe. 
 Podczas uroczystej kolacji pożegnal-
nej prezes PZPC Waldemar Gospoda-
rek powiedział m.in. – Przez osiem dni 
Raszyn był stolicą europejskiej sztangi. 
Dziękuję uczestnikom za udział! Spe-
cjalne podziękowania kieruję w stronę 
Ministerstwa Sportu i Turystyki i pana 
Ministra Kamila Bortniczuka. Bez jego 
pomocy i zaangażowania – nie byłoby 
tych zawodów w  Polsce. Wyrażam 
wielką wdzięczność i z serca dziękuję 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn, pani 
Katarzynie Klimaszewskiej oraz jej pra-
cownikom. Bardzo dziękuję sponsorom 

„Te Mistrzostwa Europy zostały odebrane Rosji po jej agresji na Ukrainę. Orga-
nizację przyznano Polsce. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów oraz Centrum 
Sportu Raszyn miało ekspresowe kilka miesięcy na organizację przejętej inicja-
tywy. To było dla zespołu PZPC oraz CSR naprawdę wielkie wyzwanie. Spisali się 
wzorowo!” – Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

„Te Mistrzostwa pokazały, że Centrum Sportu Raszyn może organizować 
wszystko. Niewiele ośrodków sportowych w Polsce przyjęłoby tak gigantyczną 
imprezę. Trzeba ugościć kilkuset zawodników i zawodniczek oraz oficjeli, dele-
gatów, trenerów, kadry narodowe poszczególnych państw i partnerów z całej 
Europy. Raszyn podjął niesłychaną decyzję, że sobie poradzi. I poradził sobie zna-
komicie!” – Redaktor Bogdan Saternus TVP3 Warszawa
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i partnerom mistrzostw za ich wsparcie. 
To bardzo ważne w sporcie i w organi-
zacji wielkich eventów – aby mieć takich 
przyjaciół.
 Medale w  dwuboju olimpijskim 
dla  Polski zdobyli  – młodzik U15 
(8  medali)  – 1 złoty  – kat. + 81 kg  – 
Julia Machniewska (LMPKPC Soko-

łów Podlaski), 5 medali srebrnych – 
kat. 45 kg – Amelia Łodzińska (Polwica 
Wierzbno), kat. 49 kg  – Andżelika 
Młynarczyk (Olimpijczyk Łuków), kat. 
55 kg – Julia Szczepaniak Julia (Tar-
pan Mrocza), kat. 67 kg – Kacper Fili-
piak (Budowlani Opole), kat. 73 kg – 
Dawid Lisiak Dawid (Budowlani Kucera 

Nowy Tomyśl),  2  brązowe  – kat. 
81 kg – Florian Dąbek Florian (Polwica 
Wierzbno), kat. 89 kg – Oliwer Jab-
kiewicz (GCK Kobylany). W katego-
rii wiekowej – junior młodszy do lat 17 
(5 medali) – 1 medal złoty – kat. 64 kg – 
Martyna Dołęga (WLKS Siedlce Nowe 
Iganie), 3 medale srebrne – kat. 49 – 
Oliwia Drzazga (UMLKS Radomsko), 
kat. 59 kg – Zuzanna Ślipek Zuzanna 
(Zamek Gołańcz), kat. 61 kg – Hubert 
Pietrzak (Nida Nidzica), 1 medal brą-
zowy – kat. 102 kg – Damian Matuszew-
ski (Husaria Lubraniec).
D z i ę ku j e my  Ce nt r u m  S p o r t u 
Raszyn! Dziękujemy Gminie Raszyn!

Marek Kaczmarczyk
Rzecznik Prasowy PZPC 

„Zawody zostały przeprowadzone na światowym poziomie. Bardzo trafny podział 
obowiązków pomiędzy Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów i Centrum 
Sportu Raszyn. Perfekcyjna współpraca i niesłychanie dużo pozytywnej energii, 
ale też niesłychany wysiłek obu zespołów. W efekcie widowiskowe Mistrzostwa 
Europy w podnoszeniu ciężarów U15 & U17 zorganizowane przez nas w Polsce. 
Było doskonale!” – Waldemar Gospodarek Prezes Polskiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów

„Dla Centrum Sportu Raszyn te Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów to był wielki sukces organizacyjny. Oczywiście 
kosztowało nas to wiele wysiłku i zaangażowania. Organizacyjnie to był największy z dotychczasowych sportowych even-
tów, nie pod względem liczebności zawodników, a pod względem złożoności logistycznej. Gmina Raszyn pokazała się z jak 
najlepszej strony Europie! Jestem dumna” – Katarzyna Klimaszewska Dyrektor Centrum Sportu Raszyn.
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NOWY ROK SZKOLNY W RASZYŃSKIECH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

Po wakacyjnej przerwie szkoły i przed-
szkola rozpoczęły kolejny rok pracy. 
Wszystkie placówki są dobrze przy-
gotowane do nowego roku szkolnego, 
szczególnie że wykorzystały czas waka-
cji na remonty i na generalne porządki. 
Wielką pracę wykonali Dyrektorzy pla-

cówek, przygotowując budynki i kom-
pletując kadrę, w  tym organizując 
naukę dla ponad 280 (stan z 13.09.22) 
uczniów z Ukrainy.
 W tym roku szkoły nadal będą pra-
cować na jedną zmianę, chociaż muszę 
przyznać, że znajdujemy się na granicy 

możliwości lokalowych. Dynamicznie 
rosnąca liczba mieszkańców naszej 
gminy sprawia, iż musimy się mierzyć 
z nowymi wyzwaniami.
 Nowy rok szkolny szkoły rozpoczy-
nają z nowymi pomocami dydaktycz-
nymi, uzyskanymi w ramach rządowego 
programu Laboratoria Przyszłości. 
Dzięki niemu uczniowie będą mieli 
do dyspozycji nowoczesne wyposaże-
nie jak np. kamery czy elementy stu-
dia nagrań, ale też sprzęty nieco zapo-
mniane i nieznane młodemu pokoleniu, 
jak lutownice czy maszyny do szycia. 
Myślę, że dzięki takim pomocom nauko-
wym lekcje staną się nie tylko ciekawe, 
ale też bardzo pożyteczne. Wkrótce 
zostanie także ogłoszony przetarg 
na dalsze doposażenie szkół w sprzęt 
komputerowy, dzięki pozyskanym fun-
duszom unijnym w wysokości jednego 
miliona złotych.
 Wszystkim Nauczycielom, Pracow-
nikom oświaty życzę dobrego, spokoj-
nego roku, zaś Uczniom i Przedszko-
lakom życzę, aby ten rozpoczynający 
się rok szkolny był czasem zdobywania 
nowych umiejętności i rozwijania pasji. 

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

DZIECI W GMINNYCH PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH OD 1 WRZEŚNIA 2022 R.
W roku szkolnym 2022/2023 do sześciu gminnych przedszkoli przyjęto: 845 dzieci, w tym 46 przedszkolaków z Ukrainy.

L.P. PRZEDSZKOLE LICZBA ODDZIAŁÓW LICZBA DZIECI W PLACÓWCE LICZBA UCHODŹCÓW

1 Przedszkole Nr. 1 pod Topolą 4 97 4

2 Przedszkole w Stumilowym Lesie 7 183 14

3 Przedszkole Wyspa Skarbów 9 246 21

4 Przedszkole w Falentach 3 70 3

5 Przedszkole w Sękocinie 2 45 0

6 Bajkowe Przedszkole w Ładach 8 204 4

Razem 33 845 46

W trzech gminnych szkołach rozpoczęło naukę 2347 uczniów, przy czym w SP w Raszynie cały czas trwa rekrutacja.

L.P. SZKOŁA LICZBA UCZNIÓW LICZBA UCHODŹCÓW W PLACÓWCE

1 Szkoła Podstawowa w Raszynie 1340 210

2 SP w ZSP w Ładach 591 55

3 SP w Sękocinie 416 17

Początek roku w ZSP w Ładach. Fot. arch. szk.
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PIERWSZY GMINNY ŻŁOBEK W RASZYNIE

Ruszyła budowa „Żłobka przy ulicy 
Godebskiego w Raszynie”. Pracownicy 
przedsiębiorstwa TELKA uprzątnęli 
krzaki z placu budowy, dokonali wykopu 
pod fundamenty, zalali betonem stopy 
fundamentowe i wykonali zbrojenia. 
Tylko patrzeć gdy fundamenty żłobka 
wyłonią się na powierzchnię. Z budynku 
dawnej szkoły, która ma stanowić część 
administracyjną żłobka pozostawiono 

zewnętrzne mury natomiast w środku 
wylano stopy fundamentowe pod 
ściany, które wewnątrz podzielą budy-
nek na pokoje. Zarośnięta część działki 
od strony stawu w przyszłości stano-
wić będzie plac zabaw i miejsce wypo-
czynku dla dzieci. 
 Koszt budowy żłobka dla sie-
demdziesięciorga dzieci wyniesie 
14 450 000 złotych, termin realiza-

cji zamówienia 10 miesięcy od  daty 
zawarcia umowy, a gwarancja udzielona 
na wykonane prace i użyte materiały 
6 lat. Inwestycja uzyskała dofinansowa-
nie w wysokości 3 000 000 zł z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych oraz 1 240 000 z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego.

STRAŻNICA OSP W DAWIDACH
Koszt – 5 685 000 PLN  /  Dofinansowanie – 2 000 000 PLN  /  z budżetu gminy – 3 685 000 PLN

Budowa Strażnicy OSP w  Dawi-
dach dobiegła końca. Na działce 
o  powierzchni 3255 m2 postawiono 

budynek o powierzchni 802 m2 podzie-
lony na dwie strefy funkcjonalne: dwu-
kondygnacyjną biurowo-socjalną oraz 

jednokondygnacyjną garażową, połą-
czoną z centrum dowodzenia. Poszcze-
gólne sale zostały skomunikowane 
wewnętrznym korytarzem, klatką scho-
dową i windą. Panele fotowoltaiczne 
na dachu wspomagają sieć elektryczną 
budynku. Kanalizację deszczową uzu-
pełnia zbiornik retencyjny. Budy-
nek otaczają parkingi, wjazdy, chod-
niki, plac zabaw z nawierzchnią EPDM, 
urządzenia małej architektury i zieleń. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. z Warszawy 
dotrzymało terminu.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

INWESTYCJE

Strażnica OSP Dawidy w Dawidach. Fot. M. Kaiper

To będzie żłobek Wewnątrz dawnej szkoły Wylewanie fundametów

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski  |  Druk: TOP DRUK Sp. z o.o., Sp. k, 18–400 Łomża, ul. Nowogrodzka 151A

Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów, 
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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Szanowni Państwo, rozpoczęcie robót drogowych w Waszych ulicach wiąże się z tym, że przez dłuższy czas 
będziecie zmuszeni cierpieć niedogodności. Przebudowa czy remont oznacza kurz, brud, kłopoty z dojazdem do domu 
i inne utrapienia w życiu codziennym. Urząd Gminy Raszyn skupia uwagę na organizacji pracy wykonawców inwestycji, 
z którymi podpisuje kontrakty, jednak po podpisaniu umowy z wykonawcą nadzoruje tylko jakość technicznego wykonania 
ulicy, mając na inne czynniki bardzo niewielki wpływ. Oczywiście reagujemy natychmiast na Państwa uwagi dotyczące 
utrudnień, podejmując interwencję w firmie wykonawcy. Apeluję jednak o cierpliwość. Wyremontowana ulica w wysokim 
standardzie przyjętym w naszej gminie wynagrodzi Państwu wcześniejsze niedogodności.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Rowerem przez Gminę Raszyn
Budowa ścieżki rowerowej nie jest skomplikowana bardziej niż budowa chodnika wzdłuż jezdni. 
Jednak trwa czasami bardzo długo. Wszystko zależy od tego, czy właścicielem działek przez które 
ma przebiegać jest gmina. Jeśli nie jest i właściciele nie godzą się na zaproponowane warunki 
przejęcia, to gmina musi korzystać z procedury ZRiD. Trwa to bardzo długo ponieważ taką procedurę 

trzeba prowadzić z osobna dla każdej działki. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o przebiegu takich tras potrzebna jest 
szczególna rozwaga.
 Wójt Gminy Raszyn podjął taki temat i poszukuje wykonawcy do „Opracowania dokumentacji projektowej 
budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Raszyn”. Zaproponowane w ośmiu wariantach trasy mają przebiegać 
od (1) ul. Długiej do Drogi Hrabskiej, (2) powiatową Drogą Hrabską do ul. Zygmunta Opackiego, (3) ulicą Zygmunta 
Opackiego do ulicy Falęckiej, (4) ulicą Falęcką do Alei Krakowskiej, (5) ewentualny przebieg do zatwierdzenia – od ulicy 
Falenckiej Aleją Krakowską w stronę Raszyna po poszerzeniu istniejącej ścieżki połączyć z trasą rowerową Kościół 
i Austerię, (6) od ulicy Stadionowej do Opackiego z przejściem nad Raszynką, (7) ewentualnie ścieżka turystyczna od Alei 
Krakowskiej wzdłuż Raszynki do ulicy Długiej i od Alei Krakowskiej do granicy z gminą Michałowice, (8) ulicą Olszynową 
w Podolszynie do ulicy Falenckiej oraz dalej wzdłuż tej ulicy.

Jacek Kaiper

PRZEBUDOWA ULICY MIKLASZEWSKIEGO
W dniu 24.06.2022 r. Wójt Gminy Raszyn podpisał umowę na realizację inwestycji „Rozbudowy publicznej drogi gminnej 
nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego do ul. Długiej w Ładach” . Planowany zakres prac poza 
nową nawierzchnią jezdni, chodników i ścieżek rowerowych obejmie przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci 
odwodnienia, kanału technologicznego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. Usunięte zostaną również kolizje z istniejącą 
siecią energetyczną. Do tej pory zakończone zostały pracę przygotowawcze tj. wycinka drzew, rozbiórka kolidujących 
z inwestycją ogrodzeń oraz instalacja ogrodzeń tymczasowych. Pracę potrwają 12 miesięcy od chwili podpisania umowy. 
Koszt robót budowlanych przedmiotowej inwestycji wyniesie 14 993 700,00 zł. Na realizację inwestycji Gmina Raszyn 
otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5 558 278,13 zł brutto. Wykonanie ulicy 
Miklaszewskiego jest najdroższą i największą inwestycją drogową w całej historii gminy Raszyn.

Miejsce na chodnik na zakręcie Poszerzanie ul.  Miklaszewskiego Ul. Miklaszewskiego bez przewężeń

Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.
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Kompleks Austerii – odbudowa TRWA
Dwa zadania budowlane zdominowały plac budowy wokół Austerii. 
Pierwsze to odbudowa budynków, która od strony Starego Rynku 
sięga wieńca ścian i niedługo szczelnie zasłoni widok w głąb budowy. 
Wewnątrz w ramach odnowionych fundamentów budowana jest 
instalacja sanitarna podposadzkowa, którą lada chwila pokryje 
podwylewka. Niezależnie odbywa się dodatkowa dezynfekcja 
murów i suszonych cegieł na paletach znacznie silniejszym środkiem 
przeciwgrzybicznym ponieważ okazało się, że w stanie obecnym 
jest to konieczne. Drugie 
z a d a n i e  t o  b u d o w a 
nowoczesnego systemu 
ogrzewania w  postaci 

pompy ciepła. Aby ją zainstalować wykonano liczne odwierty w części 
ogrodowej działki na głębokość około 100 m. połączone systemem rur. Teraz 
wbudowywany jest wymiennik ciepła w grunt na brzegu stawu i przysypywany 
ziemią. W przyszłości Austeria wraz z budynkami wokół będzie nie tylko 
piękna lecz i ekologiczna.

DOM KOMUNALNY W PODOLSZYNIE NOWYM 
Wartość robót 9 200 000 zł. Dotacja z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w  ramach Funduszu Dopłat Mieszkaniowych 
w wysokości 80% kosztów

W Podolszynie Nowym trwa budowa budynku socjalno-komunalnego. 
22 czerwca br. Wójt Gminy Raszyn podpisał umowę z przedsiębiorstwem 
Budowlano Handlowym IZOLBUD Sp. z o.o. z Warszawy na wybudowanie 

domu wielorodzinnego o powierzchni całkowitej 1546 m2 dla 30 lokali mieszkalnych. Warto dodać, że przedsiębiorstwo 
to sprawdziło się już w naszej gminie budową Strażnicy OSP w Dawidach. Obecnie wyburzono baraki, wylano 
stopy fundamentowe a na placu budowy ustawiono żuraw budowlany. W ramach umowy przewidziano również 
zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz obiektami małej architektury. 
Termin wykonania - 17 miesięcy zaczął upływać od chwili podpisania umowy.

Malowanie ulic
Gmina Raszyn przemalowuje ulice. W niektórych miejscach poprawia zatarte oznakowanie poziome, gdzie indziej 
maluje jezdnie po raz pierwszy. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców prace prowadzone są w okolicy obiektów 
użyteczności publicznej obciążonych wzmożonym ruchem takich jak szkoła, biblioteka, Urząd Gminy, czy przedszkole. 
Malowane są pasy separacyjne, przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, przystanki autobusowe, 
przejazdy rowerowe itp.

A mury rosną

Prace budowlane rozpoczęto

Ul. Szkolna przy ul. J. Poniatowskiego Ulica J. Poniatowskiego przed biblioteką Ulica Szkolna przed Urzędem Gminy

Austeria za drzwiami Budowa na tle Austerii
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INWESTYCJE

PIĘĆ ULIC Z POLSKIEGO ŁADU
Koszt całkowity – 11 388 570 zł Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 9 000 000
Przebudowa pięciu ulic już się odbywa. Są to ulice: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odcinkiem ulicy 
Opaczewskiej – od skrzyżowania z ulicą Dworkową do Rowu Opaczewskiego oraz Rycerska i Poziom-
kowa. Firma FAL-BRUK, która przejęła kontrakt deklaruje ukończenie budowy wszystkich zamówio-
nych ulic jesienią przyszłego roku, jednak chce oddać niektóre z nich jeszcze w tym roku. 

 –  W ulicy Wąskiej wykonawca planuje zakończyć roboty z końcem września bieżącego roku. Pozostała do wykonania 
konstrukcja drogi oraz ułożenie nawierzchni z kostki brukowej

 –  W ulicy Rycerskiej rozpoczęto roboty drogowe, wykonano podbudowę oraz cześć chodnika. Planowane zakończe-
nie robót w październiku 2022.

 –  W ulicy Poziomkowej zakończono roboty branżowe, planowane rozpoczęcie robót drogowych na początku paź-
dziernika 2022.

 –  Rozpoczęcie prac w ulicach Dolnej i Dworkowej w następnej kolejności.

PIĘĆ KOLEJNYCH ULIC DO PRZEBUDOWY
Gmina Raszyn otrzymała kolejne dofinansowanie do budowy ulic z Programu Polski Ład wynoszące 90% kosztów 
robót budowlanych. Są to: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa i część ul. Olszynkowej 
od ul. Olszynowej.  Planowany zakres prac dla poszczególnych ulic to:
 •  W Ulicy Zakole wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy i pobocza z kostki betonowej, kanalizacja 

deszczowa, nowe przyłącza wodociągowe, przebudowana zostanie linia energetyczna wraz z oświetleniem ulicznym. 
 •  W Ulicy Rozwojowej zbudowana zostanie nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdów i ściek otwarty z kostki betonowej, 

wpusty deszczowe, sieć wodociągowa i uzupełniona sieć kanalizacyjna, elektryczna oraz kanał technologiczny do tele-
komunikacji.  Powstanie próg zwalniający

 •  W ulicy Nadrzecznej, na odcinku bliżej rzeki i Ulicy Cienistej będącej sięgaczem, powstanie nawirzchnia bitumiczna 
i z kostki betonowej, zjazdy, kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wybudowana zostanie 
sieć elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej wraz z oświetleniem ulicznym i wybudowany kanał technologiczny. 

 •  W ulicy Szczygła zbudowana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, utwardzone pobocza i zjazdy z kostki betonowej, 
uzupełniona kanalizacja deszczowa,  przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie uliczne.

Obecnie trwa przetarg wyłaniający wykonawców inwestycji.

Ulica Nadrzeczna

Ul. Poziomkowa z kanalizacją deszczową

Ulica Olszynkowa

Ul. Rycerska z latarniami i fragmentem chodnika

Ulica Rozowjowa

Ul. Wąska w przebudowie

Ulica Szczygła Ulica Zakole
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PÓŁKOLONIE DLA MŁODSZYCH DZIECI
Przez dwa tygodnie lipca trwały półko-
lonie dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, 
zorganizowane przez Urząd Gminy 
Raszyn. W  tym czasie dzieci miały 
nie tylko bardzo dobrą opiekę, ale też 
mnóstwo atrakcji: teatrzyki, bajki, kre-
atywne zabawy na świeżym powietrzu, 
basen, zajęcia kulinarne w Telepizzy, na 
których dzieci zamieniły się w kucha-

rzy i same przygotowały pizzę, duże 
bańki oraz trochę słodkości takich jak 
lody czy wata cukrowa. Dzięki współ-
pracy Urzędu Gminy, SP w Raszynie, 
CKR, CSR, Telepizzy Raszyn oraz KGW 
SQŁAD finansującego atrakcje kuli-
narne dla dzieci półkolonie udały się 
doskonale. Poniżej krótka fotorelacja.

Marzena Płaszczyńska UGR

LATO Z KULTURĄ W CENTRUM KULTURY RASZYN 2022
Jak co roku Centrum Kultury Raszyn 
zaprosiło dzieci na LATO Z KULTURĄ – 
pełne wydarzeń dwa tygodniowe tur-

nusy. Od pierwszych dni dzieci aktywnie 
spędzały czas biorąc udział w zajęciach 
tanecznych, warsztatach teatralnych, 

ceramicznych, plastycznych, rysowały 
w technice 3D, a także uczestniczyły 
w  warsztatach prowadzonych przez 
firmę Leroy Merlin  – odział w  Jan-
kach. Dzieci wybrały się na wycieczkę 
do Falent, gdzie wspólnie z Wodzire-
jem bawiły się, brały udział w konkur-
sach, tańczyły oraz grały w gry strate-
giczne. Oczywiście nie zabrakło pięknie 
wymalowanych twarzy i balonowych 
zwierzątek. Zwieńczeniem imprezy było 
ognisko i pyszne kiełbaski. Jak widać 
uczestnikom nie brakowało atrakcji. 

CKR

LATO W GMINIE RASZYN 2022

W WAKACJE INTERNET PRZEGRAŁ ZE SPORTEM
Przez całe wakacje Centrum Sportu 
Raszyn oferowało dzieciom, młodzieży 
i dorosłym mnóstwo sportowych atrak-
cji. Zajęcia na basenie, w hali sportowej, 
na terenie ogródka jordanowskiego, 
na Orliku przy Pruszkowskiej, w parku. 
Były zabawy na basenie na torze wod-
nym, zajęcia akrobatyczne dla mło-
dych adeptek sztuki, joga i gimnastyka 
dla pań oraz tradycyjnie siłownia. Przy 
takiej ofercie w istocie Internet przegrał 
ze sportem. I tak trzymać.                    CSR 

Atrakcje na basenie. Fot. arch. CSR Wstęp do akrobatyki.  Dot. arch. CSR

Teatrzyk. Fot. arch. UGR
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EKOLOGIA

DODATEK WĘGLOWY
Na mocy ustawy, podpisanej przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę 11 sierpnia 
2022 roku (Dziennik Ustaw z 2022, poz. 
1692) o dodatku węglowym mieszkańcy 
nieruchomości opalanych węglem 
kamiennym, brykietem lub peletem 
mogą ubiegać się w wypłatę 3000 zł 
na ogrzewanie swoich gospodarstw 
domowych.
 Warunkiem koniecznym otrzyma-
nia dodatku jest zgłoszenie lub wpisa-
nie do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (CEEB), jako głównego źró-
dła ogrzewania – kotła na palio stałe, 
kominka, kozy, ogrzewacza powietrza, 
trzonu kuchennego, piecokuchni, kuchni 

węglowej lub pieca kaflowego na paliwo 
stałe.
 Wniosek o wypłatę dodatku należy 
złożyć w gminie właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby skła-
dającej wniosek. Mieszkańcy Gminy 
Raszyn mogą składać je do 30 listo-
pada 2022 roku:
 • Do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Raszynie ul. Unii Euro-
pejskiej 3
 • Pocztą tradycyjną na adres Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie 
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
 • Drogą elektroniczną przez platformę 

ePUAP/moj.gov.pl.

 Jednemu gospodarstwu domo-
wemu przysługiwać będzie jeden 
dodatek węglowy.
 Informacje przedstawione we wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego składa 
się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświad-
czeń. Chodzi m.in. o to, że gospodar-
stwo domowe nie korzysta lub nie korzy-
stało z  paliwa stałego zakupionego 
po cenie i od przedsiębiorcy, o którym 
mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 
służących ochronie odbiorców niektó-
rych paliw stałych, w związku z sytuacją 
na rynku tych paliw.

UWAGA – GMINA SPRAWDZA CZY SPALASZ ŚMIECIE

Podobnie jak w ubiegłych latach Gmina 
Raszyn w 2022 roku sprawdza skład 
popiołu w paleniskach, co do których 

istnieje podejrzenie spalania odpadów. 
W tym roku przebadane będą paleni-
ska w 30 posesjach, w pięciu turach. 
Pobraniem, analizą i opracowaniem 
wyników próbki popiołu z paleniska 
w celu potwierdzenia bądź wyklucze-
nia podejrzenia spalania odpadów zaj-
mować się będzie Centralne Laborato-

rium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., 
44-335 Jastrzębie -Zdrój, ul. Rybnic-
kiej 6 za kwotę 48 339,00  zł. W przy-
padku potwierdzenia spalania odpadów 
Gmina Raszyn kieruje sprawę do sądu 
o ukaranie sprawcy oraz zwrot kosztów 
badania. 

Na podstawie BIP Gmina Raszyn

DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2022 r.
Gmina Raszyn otrzymała dofinan-
sowanie z  Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na realizację zadania pn. „Usu-
wanie i utylizacja wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy Raszyn 
w 2022 roku”. 
 Zachęcamy Mieszkańców do skorzy-
stania w ramach w/w dofinansowania 
do unieszkodliwienia odpadów azbe-
stowych. Informujemy, że dofinanso-

wanie udzielane jest przez gminę.
 Aby skorzystać z  dofinansowania 
należy złożyć stosowne dokumenty 
dostępne w siedzibie Urzędu (na parte-
rze w kancelarii) oraz na stronie interne-
towej www.raszyn.pl w zakładce infor-
mator – jak załatwić sprawę – ochrona 
środowiska i gospodarka komunalna – 
ochrona środowiska. 
 Lista potrzebnych dokumentów:
 • Wniosek o dofinansowanie usunięcia 

wyrobów zawierających azbest;
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu 

prawnego do obiektu budowlanego 
oraz zgodności prac budowlanych 
z przepisami prawa:
a) W przypadku współwłasności obiek-
tów budowlanych, należy dołączyć 
zgodę współwładających,
b) W przypadku obiektów budowlanych 
w rodzinnych ogrodach działkowych – 

potwierdzenie zarządu ogrodu działko-
wego, że wnioskodawca jest użytkow-
nikiem działki i położonej na niej altany
 • Informacja o wyrobach zawierają-

cych azbest, których wykorzystanie 
zostało zakończone;
 • Dokument stwierdzający tożsamość.

 W  roku 2022 odbiór i  utylizację 
wyrobów zawierający azbest na terenie 
Gminy Raszyn wykonuje firma „ECO-
-TEC” Maciej Mączyński mieszcząca 
się przy ul. Twardej 44/19, 00-831 War-
szawa wyłoniona w drodze zapytania 
ofertowego. 
 Więcej informacji w  tej sprawie 
można uzyskać w  Urzędzie Gminy 
Raszyn, Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty 
Banasiak pod nr tel. (22) 701-79-12 
w godzinach pracy urzędu. 

Referat OŚIGK UGR
W tym roku podpsianie umów odbyło się w raszyńskiej Austerii. Fot. UGR
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Z ŻYCIA GMINY

BOGUMIŁA STACHURSKA NOWYM SOŁTYSEM W DAWIDACH BANKOWYCH
23 sierpnia br. Sołectwo Dawidy Ban-
kowe wybrało nowego sołtysa, którym 
została Pani Bogumiła Stachurska. Ser-
decznie gratuluję wyboru. Życzę Pani 
wielu sukcesów w pracy na rzecz spo-
łeczności lokalnej. Jestem przekonany, 
że nasza wspólna praca przyniesie wiele 
dobra dla mieszkańców.
 Chciałbym jednocześnie podzię-
kować Panu Grzegorzowi Bąk, który 

zakończył swoją misję społeczną 
jako sołtys. Bardzo dziękuję za Pana 
wkład pracy w sprawy Dawid Banko-
wych. Realizowaliśmy przez te lata 
wiele przedsięwzięć i  jestem pewny, 
że Pana życzliwość i wielkie zaangażo-
wanie zostaną we wdzięcznej pamięci 
mieszkańców. 

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

FUNDUSZE SOŁECKIE 2023
We wrześniu 2022 będziemy decydo-
wać na co zostaną przeznaczone fun-
dusze sołeckie. Są formą funduszu 
partycypacyjnego, ale przypisane są 
do danego sołectwa, a ich wysokość 
jest zależna od ilości mieszkańców 
w  danym sołectwie. Wyodrębnione 
z budżetu gminy muszą być przezna-
czane na zadania, które są zgodne 
z  zadaniami własnymi gminy. Mają 

za zadanie służyć poprawie warunków 
życia mieszkańców danego sołectwa. 
Są również formą aktywizacji miesz-
kańców, którzy podczas zebrania wiej-
skiego, głosując, określają najważniej-
sze zadania. 
 W tym roku mamy do rozdzielenia 
spore kwoty. Każdy z nas ma możli-
wość brać udział w  ich rozdzielaniu, 
ale żeby tak się stało musi uczestni-

czyć w zebraniu sołeckim oraz prze-
konać do swojego projektu większość 
uczestników zebrania. W najbliższym 
czasie sołtysi ogłoszą terminy zebrań: 
na stronie gminy, plakatach w tablicach 
sołeckich, na gminnych stronach Face-
booka. Warto na nie przyjść. 
 Poniżej znajdziecie Państwo kwoty, 
jakie w 2023 roku będą miały do rozdy-
sponowania poszczególne sołectwa.

Lp. SOŁECTWO KWOTA Lp. SOŁECTWO KWOTA
1 Dawidy 47 521,28 zł                                                12 Podolszyn Nowy 44 922,01 zł
2 Dawidy Bankowe 81 233,30 zł 13 Puchały 35 255,25 zł
3 Falenty 74 987,34 zł 14 Raszyn I 81 233,30 zł
4 Falenty Duże 36 717,45 zł 15 Raszyn II 81 233,30 zł
5 Falenty Nowe 81 233,30 zł 16 Rybie I 81 233,30 zł
6 Nowe Grocholice 81 233,30 zł 17 Rybie II 81 233,30 zł
7 Janki 81 233,30 zł 18 Rybie III 81 233,30 zł
8 Jaworowa I 62 244,71 zł 19 Sękocin Nowy 44 515,85 zł
9 Jaworowa II 36 879,92 zł 20 Sękocin Stary 66 773,77 zł
10 Laszczki 52 639,18 zł 21 Słomin 43 865,82 zł
11 Łady 40 372,95 zł 22 Wypędy 28 837,82 zł

OGÓŁEM – 1 346 604,41 zł

Zebranie sołeckie w Dawidach Bankowych. Fot. M. Kaiper III Festiwal Smaków z Jaworowej
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PÓŁKOLONIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁADACH

Wakacje to czas, w którym dzieci pragną 
oderwać się od codzienności, odpo-
cząć od nauki, odrabiania lekcji i zoba-
czyć coś nowego. Dlatego też w Szkole 
Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego 
w Ładach, w dniach 27.06-01.07.2022 
oraz 04.07-08.07.2022 r. zorganizo-
wane zostały półkolonie w ramach akcji 
„Lato w Szkole”. Opiekę nad dziećmi 
sprawowali pedagodzy z naszej szkoły, 
przedszkola oraz ze  szkoły podsta-
wowej w Raszynie. Półkolonie odby-
wały  się w  godzinach 8:30-14:30. 
Wszystkim 140 uczestnikom półkolonii 

zapewniono obiad wykupiony wcześniej 
przez rodziców.
 Uczniowie mieli  grom atrakcji . 
Odbyło się 8 wycieczek oraz 2 pobyty 
w  szkole, które również obfitowały 
w ważne i ciekawe zajęcia. Odwiedzili 
Ranczo Turystyczne „Natura Wzywa”, 
gdzie dzieci spędziły czas wśród króli-
ków, owiec, kur oraz mogły posmako-
wać owoców sezonowych. Uczniowie 
świetnie bawili się w Parku Rozrywki 
z PRL-u Pepeland korzystając z moż-
liwości przejażdżki na kucyku, zabaw 
w Małpim Gaju oraz na dmuchańcach. 

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła 
im wizyta w Centrum Edukacji Leśnej 
w Celestynowie, gdzie dzieci dowie-
działy się jak brzmią odgłosy zwierząt 
leśnych oraz ptaków. Odwiedzili także 
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrę-
busach oglądając zabytkowe Trabanty, 
Syrenki, Mercedesy, Chevrolety oraz 
wiele, wiele innych aut. Pobyt w szkole 
również obfitował w  moc atrakcji. 
Odbyły się warsztaty Mydlarskie, pod-
czas, których dzieci własnymi rączkami 
wykonały pachnące mydełka, które 
zabrały do domów. Ponadto gwoździem 
półkolonii było widowisko akrobatyczne 
dostarczające dzieciom mnóstwa wra-
żeń i emocji. Było zabawnie, ciekawie, 
zdumiewająco, niepokojąco, odważnie. 
 Uśmiech i zadowolenie dzieci to naj-
lepsza forma wdzięczności za zorgani-
zowanie półkolonii i w tym miejscu dzię-
kuję Wam, kochane dzieci za wspólnie 
spędzony czas. Dziękuję także Wam 
Wychowawcy bez, których obecności 
półkolonie nie mogłaby się odbyć. 

Anna Ogonek, kierownik

WYDARZENAI W GMINIE

W kontakcie z naturą. Fot. arch. szk. Z takich wakacji mozna się cieszyć. Fot. arch. szk.

WAKACJE 2022 – W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZYNIE
Jak co roku w  Szkole Podstawo-
wej w Raszynie w ramach akcji „Lato 
w  szkole” zaproponowano dzieciom 
atrakcyjne i zróżnicowane formy spę-
dzania czasu wolnego. Zajęcia roz-
poczęły się 28 czerwca, a zakończyły 
8 lipca 2022 roku. Organizatorem wspa-
niałych wakacji w szkole była kierow-
niczka świetlicy Pani Grażyna Dąbek.

 W tym okresie dzieci jeździły na inte-
resujące wycieczki, m.in. do  kina 
Cinema City, sali zabaw Kolorado, 
Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrę-
busach oraz uczestniczyły w  zaję-
ciach artystycznych, przedstawieniach 
teatralnych i warsztatach organizowa-
nych na terenie szkoły. Wiedzę doty-
czącą zwierząt egzotycznych posze-
rzały odwiedzając warszawskie ZOO. 
Podczas pobytu w  gospodarstwie 
agroturystycznym najmłodsi raszyniacy 
świetnie się bawili biegając po lesie 
i obcując ze zwierzętami zamieszku-
jącymi farmę. Podopieczni przebywali 
również w Sękocinie, w Izbie Edukacji 
Leśnej, gdzie wzięli udział w projek-
cie edukacyjnym „Cztery żywioły”, 
a na koniec spotkali się przy ognisku 
i zjedli pyszne kiełbaski. W szkole odbyły 
się warsztaty z  rękodzieła, podczas 
których uczniowie doskonalili swoje 
umiejętności manualne oraz rozwijali 
wyobraźnię przestrzenną, samodziel-

nie tworząc naszyjniki ze szkła witrażo-
wego i budując roboty z klocków Lego. 
Uczestnicy mieli okazję poznać nowe 
koleżanki i kolegów, korzystać z licznych 
atrakcji przygotowanych przez wycho-
wawców, w sposób spontaniczny i kul-
turalny wyrażać swoje emocje. Dzieci 
rozwijały także swoją kondycję fizyczną 
pływając na basenie i grając na boisku 
w różne gry zespołowe.
 Uczniowie z klas IV-VII mieli bez-
płatną ofertę – zajęcia sportowe reali-
zowane pod opieką nauczyciela wycho-
wania fizycznego. Podobnie jak to miało 
miejsce we wcześniejszych latach, akcja 
była możliwa dzięki wsparciu Gminy 
Raszyn.
 Był to mile i  aktywnie spędzony 
początek wakacji. Zadowoleni rodzice 
w  liście z  podziękowaniem docenili 
zaangażowanie kierowniczki świe-
tlicy i nauczycieli pełniących funkcje 
wychowawców. 

Katarzyna Kaczorowska
Można było chodzić po drzewach. Fot. arch. szk.
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WYDARZENAI W GMINIE

ODLOTOWE WAKACJE W ŚWIETLIKU

… czyli oferta wakacyjna Świetlicy Śro-
dowiskowej Świetlik w  Rybiu, która 
trwała przez całe wakacje. Prowadzili-
śmy kilka rodzajów zajęć:
 • Dzieci w  wieku szkolnym, zwane 

u nas Świetlikami, korzystały z wielu 
atrakcji podczas ośmiu tygodniowych 
turnusów. Podczas wycieczek dzieci 
zwiedziły Pepeland, Dynioland, Staj-
nię Kaliską, park Natura Wzywa, Dziel-
nicę Filmową w Zalesiu, uczestniczyły 
w warsztatach kulinarnych w Wilano-
wie, oglądały filmy w kinie prawdziwym 
i  naszym świetlicowym, chodziły na 

place zabaw, na lody, grały w piłkę, jed-
nym słowem cały czas się bawiły. W tym 
roku z Akcji Letniej w Świetlicy skorzy-
stało 56 dzieci. Część z nich była na 
wszystkich turnusach, część na jednym, 
z reguły były to dwa-trzy tygodnie. Tak 
duża ilość atrakcji była możliwa dzięki 
dofinansowaniu z Urzędu Gminy oraz 
Pełnomocnika Wójta ds. Uzależnień. 
Bardzo za to dziękujemy.
 • Aktywna Mama – to zajęcia fitness 

dla mam z małymi dziećmi, poprawia-
jące kondycję po porodzie. 
 • Otwarte zajęcia muzyczne – groma-

dziły młodszych i starszych muzyków, 
którzy mimo wakacji nie chcieli zrezy-
gnować ze swoich pasji
 • Piłkarska Drużyna Świetlika groma-

dziła młodych pasjonatów piłki nożnej
 • Zajęcia z tenisa stołowego – wzmac-

niały kondycję fizyczną miłośników 
ping-ponga
 • Nasi goście z Ukrainy mogli korzy-

stać z lekcji języka polskiego.
A wszystko bezpłatnie dla uczestników. 
To były naprawdę pracowite wakacje! 

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

WYSTAWA „ZATRZYMANIE JAŹNI W SILE NATURY”
Gmina Raszyn wspiera artystyczne ini-
cjatywy swoich mieszkańców. Jedną 
z nich jest możliwość przygotowania 
wernisażu malarskiego, poetyckiego 
bądź muzycznego. W ciągu roku dzieje 
się wiele w raszyńskim artystycznym 
świecie od konkursów z zakresu malar-
stwa, fotografii, recytacji na których 
artyści przedstawiają zdobyte umiejęt-
ności i walory wyrażania kontemplacji, 
emocji, a nawet pragnień. 
 W prezentację prac regularnie włą-
cza się Biblioteka Publiczna w Raszynie, 
przy ul. Poniatowskiego 20. We wrze-
śniu i październiku zapraszamy, w godzi-
nach pracy biblioteki, na wystawę obra-
zów, pt. “Zatrzymanie jaźni w sile 
natury”.
 Od 3 do 31 września swoje dzieła 
wystawi Pani Paulina Radochna 
Kucińska. Następnie od 3 do 31 paź-
dziernika obrazy zaprezentuje Pani 
Małgorzata Kucińska.

Pani Paulina pisze o  sztuce nastę-
pująco “(..) ekspresja wyrażona jest 

w  formie obrazu. Przekazując naj-
lepszą cząstkę siebie zanurzamy się 
w świecie abstrakcji, jedynie czujne oko 
jest w stanie uchwycić esencję (..)”.  
Podczas wystawy pojawi się również 
obraz, który zajął I miejsce w wernisażu 
konkursu plastycznego pt. „KOBIETA – 
TAJEMNICA MIŁOŚCI”, którego orga-
nizatorem był Centrum Kultury Raszyn 
pod patronatem Wójta Gminy Raszyn. 

Cały przebieg został uwzględniony 
na stronie internetowej Pani Pauliny 
www.archekucinska.pl/wernisaz/ wraz 
ze wszystkimi obrazami, zachęcamy 
również do zapoznania się z namiastką 
obrazów Pani Małgorzaty na stronie 
www.sztukakucinska.pl

Serdecznie zapraszamy. 
Biblioteka Publiczna w Raszynie

Ścieżka edukacyjna. Fot. M. Brzozowska Warsztaty zielarskie w Dyniolandzie. Fot. M. Brzozowska Warsztaty kulinarne w Wilanowie. Fot. J. Paczkowska

Kaczeńce, autor: Małgorzata Kucińska, www.sztukakucinska.pl 1GA, autor: Paulina Radochna-Kucińska, www.archekucinska.pl
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

SPOTKANIE AUTORSKIE 
Z JOANNĄ BATOR
30 września o 18.00 (piątek) w biblio-
tece głównej (ul. Poniatowskiego 20) 
odbędzie się spotkanie autorskie 
z Joanną Bator – pisarką, publicystką, 
podróżniczką i eseistką. Jej twórczość 
została doceniona przez krytyków, 
czego wyrazem jest m.in. Nagroda 
Literacka Nike, przyznana za powieść 
„Ciemno, prawie noc” (2013). Z autorką 
bestsellerowych powieści („Piaskowa 
Góra”, „Chmurdalia”, „Rekin z parku 
Yoyogi”, „Wyspa łza”, „Rok królika”, 
„Purezento”) będziemy rozmawiać 
o jej najnowszej książce, czyli "Gorzko, 
gorzko". Spotkanie jest dofinansowane 
ze środków Instytutu Książki w ramach 
projektu Dyskusyjne Kluby Książki. 
Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

TESTUJ Z NAMI PLATFORMĘ 
AUDIOTEKA KLUB
W  związku z  rosnącym zaintereso-
waniem naszych Czytelników ebo-
okami i audiobookami, nasza biblioteka 
do końca 2022 (październik, listopad, 
grudzień) będzie udostępniać kody 
do kolejnej platformy, czyli Audio-
teki. Z  uwagi na testowy charakter, 
usługa będzie obejmować 10 kodów 
miesięcznie, które będziemy wyda-
wać na  początku każdego miesiąca 
na podobnych zasadach, co w przy-
padku pozostałych platform (Legimi, 
EmpikGO).  Gorąco zachęcamy 

do korzystania – jeśli spodoba się Wam 
Audioteka, nie wykluczamy rozszerze-
nia usługi na 2023 rok. Szczegółowe 
informacje o  Audiotece znajdziecie 
na www. bibliotekaraszyn.pl/audioteka

UCZ SIĘ JĘZYKÓW 
Z BIBLIOTEKĄ
Zachęcamy do skorzystania z oferty 
bezpłatnych e-kursów językowych 
na platformie Lerni. Dostępne kursy 
obejmują język angielski (także w wer-
sji biznesowej), niemiecki, hiszpański, 
włoski, a od tego roku także francuski. 
Aby rozpocząć naukę, należy zgłosić się 
do biblioteki po specjalny kod aktywa-
cyjny. Usługa dostępna jest jedynie 
dla zarejestrowanych użytkowników 
biblioteki. Zaletą kursów jest możli-
wość samodzielnej nauki w dowolnym 
miejscu z dostępem do Internetu. Jak 
skorzystać z kursów? Wejdź na stronę 
www.lerni.us i kliknij w przycisk AKTY-
WACJA (dolny lewy róg strony). 
Strona poprosi o adres e-mail, hasło 
(które trzeba samemu wymyślić) i kod 
aktywacyjny (w tym polu wpisujemy 
kod otrzymany z biblioteki, będzie on 
potrzebny tylko ten jeden raz). Po klik-
nięciu „aktywuj kupon” pojawi się panel 
z nauką języków obcych. W górnym 
lewym rogu możemy zmienić język, któ-
rego chcemy się uczyć. Domyślnie jest 
to angielski. W razie problemów skon-
taktuj się z biblioteką. UWAGA! Osoby, 
które w poprzednich latach korzystały 
z oferty i założyły sobie konta, będą 
miały przedłużony do nich dostęp, bez 

konieczności zgłaszania się po nowy 
kod. Wszystkie wydane przez nas kody 
będą ważne do 31 sierpnia 2023.

WIĘKSZA PULA KODÓW 
DO LEGIMI
Z uwagi na wciąż rosnące zaintereso-
wanie platformą udostępniającą ebo-
oki, audiobooki i synchrobooki, do końca 
2022 roku liczba kodów do Legimi, 
wydawana miesięcznie przez biblio-
tekę, zwiększy się aż do 45! To oznacza, 
że jeszcze więcej osób będzie mogło 
skorzystać z tej formy czytania! Z oferty 
mogą skorzystać JEDYNIE zarejestro-
wani czytelnicy biblioteki, posiadający 
kartę biblioteczną, mieszkający na tere-
nie gminy Raszyn i niezalegający ze zwro-
tami materiałów bibliotecznych. Kody 
aktywujemy na www.legimi.pl/mazo-
wieckie, następnie należy założyć konto 
na LEGIMI – wystarczy do tego adres 
e-mail (lub – w przypadku osób, które 
już korzystały w poprzednich miesią-
cach – trzeba kliknąć w „mam już konto” 
i się zalogować). Kod należy aktywować 
w trakcie bieżącego miesiąca, w prze-
ciwnym razie wygasa. Z LEGIMI można 
korzystać na komputerze, na tablecie 
lub smartfonie (należy pobrać dedyko-
waną aplikację) oraz na czytniku (oprócz 
czytników Kindle). Jedno konto może 
być aktywowane na  dwóch różnych 
urządzeniach (ale  nie  tego samego 
typu – np. na tablecie i na smartfonie 
tak, na dwóch tabletach nie), dlatego 
zachęcamy do współdzielenia konta 
z domownikami.
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Piękny jubileusz Pani Ireny Czosneckiej
29 sierpnia br. setne urodziny obcho-
dziła Pani Irena Czosnecka mieszkanka 
Sękocina Starego.. Szanowna Jubi-

latka całe zawodowe życie poświę-
ciła wychowaniu i kształceniu dzieci. 
Była nauczycielką, najpierw po woj-

nie na Śląsku, a po powrocie do War-
szawy uczyła w Szkole Podstawowej 
202 przy ulicy Pułku Baszty i 205 przy 
ulicy Spartańskiej na Mokotowie. Pra-
cowała również jako opiekun społeczny 
w swojej dzielnicy. Pani Irena jest miło-
śniczką historii i przyrody. Tę miłość 
i pasję przekazała młodszemu poko-
leniu w tym także wnukowi, Markowi. 
O Jej Jubileuszu oprócz rodziny pamię-
tali uczniowie i wychowankowie roz-
siani po Polsce i świecie a Wójt Gminy 
Raszyn złożył Pani Irenie serdeczne 
życzenia w imieniu samorządu Gminy 
i wiązankę kwiatów. 

Jacek Kaiper

GMINNE SPRAWY

Kapliczka w Słominie
6 sierpnia br. roku społeczność Sło-
mina i Sękocina czciła pamięć drama-
tycznych wydarzeń z 1944 roku, kiedy 
to za pomoc powstańcom i  żołnie-
rzom AK mieszkańców czekała hitle-
rowska egzekucja. Oprawcy zgroma-
dzili ludzi z  pobliskich domów pod 
kapliczką na rozstaju dróg w Słominie, 
rozstawili broń maszynową i drewniane 
młoty do dobijania rannych. Prawdziwy 
cud i odwaga jednego z mieszkańców 
sprawiły, że Niemcy w ostatniej chwili 

odstąpili od egzekucji. Tegoroczną uro-
czystość rozpoczęła dziękczynna Msza 
Święta w kościele pw. Świętej Faustyny 
w Sękocinie Starym. Coroczne obchody 
są dla mieszkańców Słomina i Sękocina 
dniem tworzącym poczucie jedności, 
odpowiedzialności i wzajemnej solidar-
ności. Jak co roku Wójt Gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba w imieniu własnym 
i samorządu złożył wiązankę kwiatów 
pod kapliczką na ulicy 6 sierpnia. 

Jacek Kaiper

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ
6 sierpnia br. po raz trzysta jedena-
sty sprzed Kościoła Świętego Ducha 
ojców Paulinów na Nowym Mieście 
wyruszyła pielgrzymka na Jasną Górę, 
której w tym roku towarzyszyło hasło: 
„Stworzył i posłał ich” bowiem głów-
nym celem rekolekcji było rozpozna-
nie pragnień, jaki Bóg żywi względem 
każdego pątnika, jego rodziny i sze-
rzej, wobec Kościoła. Pątnicy modlili 
się też o pokój zaczynający się w ich 
sercach, a kończąc się pokojem mię-
dzy naroddami. Od trzech wieków Piel-
grzymka przemierza ten sam szlak, uro-
czyście witana przez wszystkie parafie 

po drodze. Gospodarzem pierwszego 
wypoczynku jest tradycyjnie para-
fia pod wezwaniem Świętego Szcze-
pana w Raszynie. Zgodnie z wielolet-
nią tradycją Wójt Gminy Raszyn pan 
Andrzej Zaręba powitał pielgrzymów 
przy obelisku u zbiegu ulicy Sporto-
wej z Aleją Krakowską i poprowadził ją 
na teren Kościoła przekazując w opiekę 
Proboszcza Księdza Prałata Zdzi-
sława Karasia. W tym roku pielgrzymka 
wędrowała w strugach deszczu i sto-
sunkowo niskiej, jak na początek sierp-
nia temperaturze. 

Jacek Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba składa wiązanke kwiatów. Fot. J. Kaiper

Pielgrzymka w Raszynie. Fot. J. Kaiper

Pani Irena w otoczeniu gości



Co nas czeka?  //wrzesień – Październik 2022//

17 WRZEŚNIA (sobota)
Świetlica Środowiskowa Świetlik, Spokojna 23/wstęp wolny!
Godz. 10:00 – Teatrzyk dla dzieci „Malowany ogród”

18 WRZEŚNIA (niedziela) 
Austeria – Al. Krakowska 1 / wstęp wolny! 
Szczegóły na www.ckr.raszyn.pl.
Godz. 12:00 – 16:00 – 3 Festiwal Smaków, konkurs kulinarny 
„ziemniaczane smaki” organizowany przez KGW Jaworowa. 
Festiwal uświetni występ kwartetu smyczkowego działają-
cego przy CKR.

19 WRZEŚNIA (poniedziałek)
Austeria – Austeria, Al. Krakowska 1 / wstęp wolny! 
Szczegóły na www.ckr.raszyn.pl.
Godz. 19:00 – prelekcja Zbigniewa Ciszka o wyprawie rowe-
rowej na równik w 2020 r., połączonej z akcją charytatywną 
w Kenii.

24 WRZEŚNIA (sobota)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny! 
Szczegóły na www.ckr.raszyn.pl
Godz. 18:00 – Qlturalne Kino CKR, film pt. „Córka” w reż. 
Maggie Gyllenhaal.

27 WRZEŚNIA (wtorek)
Centrum Kultury Raszyn Al. Krakowska 29A
Szczegóły na www.ckr.raszyn.pl
Godz. 18:30 – Wernisaż wystawy „Pejzaże” przygotowany 
przez artystów z Warszawskiego Stowarzyszenie Plastyków. 
Godz. 19:00  – Koncert jazzowy w  wykonaniu zespołu 
Wonky Town. Bilety w sprzedaży na portalu Biletyna.pl oraz 
w recepcji CKR.

1 PAŹDZIERNIKA (sobota)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny! 
Godz. 18:00 – Spektakl teatralny pt. „Mam plan” w wykona-
niu amatorskiego Teatru Radosnego działającego przy CKR.

2 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A 
Godz. 11:00 i 13:00 – Teatrzyk dla dzieci pt. „Bajka o Królew-
nie Marysi i lodowej górze” w wykonaniu artystów z O! Teatr.

8 PAŹDZIERNIKA (sobota) 
Świetlica Środowiskowa Świetlik, Spokojna 23, wstęp wolny
Godz. 17.00 Koncert z okazji Dnia Seniora w wykonaniu 
zespołu Sonanto.

8 PAŹDZIERNIKA (sobota) 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny!
Godz. 18:00 – Qlturalne Kino CKR, film pt. „Sweat” w reż. 
Magnus von Horn.

9 PAŹDZIERNIKA (niedziela)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A
Godz. 18:00 – Spektakl teatralny pt. „Sklep z facetami” 
w reż. Patrycji Sczepanowskiej z udziałem Kai Paschalskiej, 
i Piotra Wątroby.

15 PAŹDZIERNIAK (sobota) 
Świetlica Środowiskowa Świetlik, Spokojna 23/Wstęp wolny
Godz. 11:00 – Teatrzyk dla dzieci Opowieści starego zegara

16 PAŹDZIERNIKA (niedziela) Austeria, Al. Krakowska 1 
/ wstęp wolny!
Godz. 16:00 – Koncert w ramach cyklu „Chopin w Austerii”.

17 PAŹDZIERNIKA (poniedziałek)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A 
Godz. 19:00 – Recital Lecha Dyblika.

22 PAŹDZIERNIKA (sobota)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / Wstęp wolny!
Godz. 16:00 – VIII Przegląd Muzyczny Zespołów Śpiewa-
czych Seniorów „Śpiewam, bo lubię”.

28 PAŹDZIERNIKA (piątek)
Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30
Godz. 18:00 – koncert Alicji Majewskiej wraz z zespołem 
z okazji obchodów Dnia Seniora. 

29 PAŹDZIERNIKA (sobota)
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / Wstęp wolny! 
Szczegóły na www.ckr.raszyn.pl.
Godz. 18:00 – Qlturalne Kino CKR, film pt. „Drive my car” 
w reż. Ryūsuke Hamaguchi. 

ZAPRASZAMY


