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

PY TANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Panie Wójcie rząd planuje duże zmiany w podatkach,
a co za tym idzie również w dochodach samorządów.
Jak Pan sądzi, czy poradzimy sobie z finansami gminy
w przyszłym roku. Andrzej K. (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani. Właśnie wraz z Panią Skarbnik tworzymy
projekt budżetu na przyszły 2022 rok. W przypadku naszej
gminy wpływy z podatków PIT i CIT, do budżetu kształtują się
na poziomie 54 mln złotych. Największa rządowa reforma
w ramach „Polskiego Ładu” dotyczy podatku PIT, z którego
wpływy z uwagi na demografię naszej gminy był dotychczas znacznie mniejsze od analogicznych w sąsiednich gminach. W programie „Polski Ład” planowane jest w przypadku
spadku planowanych dochodów z PIT i CIT poniżej założonego poziomu wyrównanie z budżetu państwa. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń mogę jedynie powiedzieć,
że nie mieliśmy jak dotąd problemów z wykonaniem dochodów
budżetu gminy. To oczywiście zasługa olbrzymiego doświadczenia Skarbnika Gminy Raszyn Pani Lilianny Kłos. Możemy się
jednocześnie pochwalić dużymi wpływami środków z funduszy
zewnętrznych, które zasilają nasz budżet. Między innymi właśnie przed tygodniem otrzymaliśmy 9 mln. złotych z programu
„Polski Ład” na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej.
Obecnie większość naszych inwestycji realizowana jest z wykorzystaniem środków zewnętrznych, dzięki temu możemy utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w tym zakresie. Jestem
właśnie po analizie wniosków do budżetu na 2022 rok, które
spłynęły od radnych, sołtysów i zwykłych mieszkańców Gminy
Raszyn, a dotyczą postulowanych wydatków. Muszę przyznać,
że nigdy nie będziemy mieć tylu środków, aby je wszystkie
zrealizować. Na dzień dzisiejszy przekraczają one kilkakrotnie
cały nasz budżet, ale na pewno będziemy starać się zrealizować możliwie jak największą ich część zwłaszcza te najbardziej
racjonalne i potrzebne.
Panie Wójcie jestem szczęśliwą mamą, ale bardzo chciałabym powrócić do pracy zawodowej i stąd interesuje mnie,
czy nadal realizowana jest budowa gminnego żłobka i czy
znajdą się środki na jego budowę i późniejsze funkcjonowanie. Oczywiście chciałabym wiedzieć jakie będą zasady
rekrutacji dzieci. Krystyna R. (nazwisko znane redakcji)
Droga Pani budowa żłobka jest kontynuowana zgodnie z planem. Obecnie wykonywany jest projekt budowlany, projekty
wykonawcze oraz sporządzane kosztorysy tej inwestycji.
Jak Pani wiadomo żłobek będzie zlokalizowany przy zabytkowej Austerii, a w jego skład wchodzić będzie budynek dawnego
przedszkola jako część administracyjna oraz całkowicie nowy
budynek z salami do opieki dla dzieci. Planowana jest również
zewnętrzna przestrzeń do zabawy i wypoczynku oraz parking.
Sąsiedztwo zabytkowego kompleksu sprawia, że cała inwestycja jest i będzie do samego końca realizowana pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na budowę żłobka mamy już pozyskane środki w kwocie
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nych. Mogę się tu jeszcze pochwalić „naszą zaradnością”, gdyż
już teraz wystąpiliśmy o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostaną przeznaczone na adaptację starego
budynku, doposażenie placu zabaw, wyposażenie sal w pomoce
dydaktyczne, zakup mebli, wózków, zabawek, a także koszty
funkcjonowania żłobka przez pierwszy rok jego działalności.
Wysokość tych środków to 1 552 800 złotych, z czego nasz
udział ograniczy się jedynie do 20% czyli około 311 000 złotych.
Pozostałe środki potrzebne na całkowite zamknięcie inwestycji będą już pochodzić z budżetu gminy, ale będą one przynajmniej w pierwszych dwóch latach, dzięki uzyskanym dofinansowaniom stosunkowo niewysokie. Co do zasad rekrutacji
dzieci do przyszłej placówki, to będą one ustalone na podstawie regulaminów, które ogłoszone zostaną w dniu jej otwarcia.
Życzę dużo zdrowia Pani i dziecku. Do zobaczenia w siedzibie
nowego żłobka.
Panie Wójcie, dlaczego radni nie godzą się na to, żeby na
szkole w Raszynie była tablica poświęcona Kardynałowi
Wyszyńskiemu. Moje dzieci chodziły do gimnazjum, a ja
byłam dumna, że jego patronem był Prymas Tysiąclecia.
Proszę to wyjaśnić. Zuzanna A. (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, chciałbym sprostować małą nieścisłość, tylko
jeden radny Pan Andrzej Zawistowski złożył do urzędu gminy
pismo, w którym sprzeciwia się umieszczeniu tej tablicy na
budynku szkoły przy ulicy Unii Europejskiej bez zgody Rady
Gminy. Podnosił on również tę kwestię w czasie sesji rady
gminy, gdzie dodatkowo rozwinął ją o potrzebę wystąpienia
do IPN w celu weryfikacji osoby upamiętnionej tablicą. Faktem jest, że rada gminy ma prawo do uchwalania nazw ulic
oraz podejmowania decyzji o wznoszeniu pomników, ale nie
dotyczy to możliwości umieszczania na nieruchomości gminnej tablic pamiątkowych. W sposób jednoznaczny rozstrzygnął to Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku określił, że „nie do przyjęcia jest taka wykładnia przepisu, żeby pod
pojęciem pomnika rozumieć również tablice pamiątkowe”. Co
do postulowanego wystąpienia o weryfikację do IPN osoby Kardynała Wyszyńskiego to ten pomysł uważam, za wielce niestosowny. Mamy do czynienia z osobą Błogosławioną w Kościele
Katolickim i sama taka sugestia jest obraźliwa dla wszystkich
wierzących. Uważam inicjatywę dyrekcji i całej społeczności
szkolnej, uhonorowania błogosławionego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego za wielce cenną i godną uznania. Tak się składa,
że parę dni po uroczystości poświęconej osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na terenie Centrum Sportu Raszyn została
odsłonięta tablica upamiętniająca osobę Kazimierza Jedynaka
działacza sportowego, twórcę KS-Raszyn. Tu mamy do czynienia z nieco inną sytuacją, gdyż w 2010 roku uchwałą Rady
Gminy Raszyn raszyński stadion został nazwany jego imieniem.
Budowa nowej hali sportowej spowodowała konieczność przeniesienia umieszczonej nad wjazdem tablicy z nazwą w inne
miejsce. Dobrze świadczy o danej społeczności jeśli pamięta
i potrafi uczcić swych bohaterów oraz ludzi zasłużonych.

WYDARZENIA

Podziękowania dla Michała Kucharskiego

Zastanawiałem się jak podziękować
Michałowi za ponad dziesięć lat wspól-

nej pracy. Zwłaszcza, gdy była ona
tak nietypowa i wymagająca, a polegała na pełnieniu w naszej gminie
funkcji wicewójta. Dziesięć lat wspólnego wysiłku, trudnych chwil wypełnionych sukcesami, ale i momentami
zwątpienia, zobowiązuje do bardziej osobistych podziękowań. Praca
w raszyńskim samorządzie wymaga
olbrzymiej wszechstronności, cierpliwości, a zwłaszcza umiejętności w kontaktach z ludźmi. Michał każdego dnia
udowadniał, że wspaniale potrafi to
robić. Zdaję sobie sprawę, że dane było
mi pracować z osobą, której można
było powierzyć z pełnym zaufaniem
najtrudniejsze zadania. Wykorzystywał On swoją niezwykłą zdolność

zarządzania zespołem oraz uczenia
się nowych zagadnień. Młodzi, zdolni
ludzie, powinni podejmować się kolejnych wyzwań i dla tego w pełni rozumiem decyzję Michała o zmianie pracy.
Życzę, aby osiągał dalsze sukcesy,
a kolejne pełnione stanowiska i funkcje
przynosiły jemu dużo satysfakcji i uznania. Wierzę, że dalej będzie nam dane
wspólnie pracować dla dobra gminy
Raszyn, tylko już poza urzędem, na polu
społecznym i samorządowym. Jestem
pewien, że nadal będziemy mogli liczyć
na jego pomoc. Dziękuję Michale za to,
co zrobiłeś i z pewnością jeszcze zrobisz dla społeczności Gminy Raszyn.

Aureli Michałowskiej, Prezesa Zarządu
WFOŚiGW w Warszawie Marka Ryszki
oraz dyrektorów i kierowników gminnych instytucji. Wójt Andrzej Zaręba
odebrał z rąk Wojewody Mazowieckiego wyróżnienie za wiodący udział
Gminy Raszyn w programie Czyste
Mazowieckie. Spotkanie ozdobił chór
ze Szkoły Podstawowej w Ładach prowadzony przez panią Elżbietę Borsuk,
a zakończyło sadzenie dębów w części
ogrodowej Austerii.
Kampania Wojewody Mazowieckiego „Czyste Mazowieckie” realizuje
w terenie program Ministerstwa Klimatu i Środowiska w celu poprawy

jakości powietrza w Polsce pn. „Czyste
Powietrze”. Realizuje go poprzez wskazywanie przyczyn powstawania smogu
i zachęcanie mieszkańców województwa mazowieckiego do podejmowania
działań służących zmniejszaniu szkodliwych emisji. Sposobem prowadzącym
do tego celu jest wymiana źródeł ciepła, głównie pieców pracujących w starych technologiach i poprawa efektywności energetycznej budynków czyli
wymiana stolarki otworowej, docieplenie ścian i dachów. Wszystkie te sposoby są dofinansowane przez państwo
w ramach kampanii Czyste Powietrze.

Wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba

Czyste Mazowieckie

W Raszynie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł dnia 21.10.21 r. podsumował dotychczasowe działania największą
w historii kampanię ekologiczną Czyste
Mazowieckie.
Spotkanie odbyło się w Austerii
pod auspicjami Wójta Gminy Raszyn
Andrzeja Zaręby z udziałem Wojewody
Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, posła na sejm Zdzisława Sipiery,
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
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UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA

Uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci
Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski
W Raszynie w dniu 14. 10. 2021 odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci błogosławionego Stefana kardynała
Wyszyńskiego patrona dawnego Gimnazjum w Raszynie dziś Szkoły Podstawowej, umieszczonej na budynku szkoły przy ulicy Unii Europejskiej.
UROCZYSTA MASZA ŚWIĘTA
Poświęcenie tablicy poprzedziła uroczysta Msza Św. w intencji społeczności
szkolnej celebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa
Rafała Markowskiego przez Księdza
prałata Zdzisława Karasia oraz Księdza
kanonika Dominika Koperskiego.
W wygłoszonej homilii Biskup tłumaczył tekst Ewangelii św. Marka o czło-

wieku, który nie zdecydował się porzucić bogactw by towarzyszyć Jezusowi
wskazując, że Nauczyciel pozostawił mu
wolność wyboru. Tym tropem postępuje Kościół pozostawiając ludziom
wolność wyboru wiary. Biskup nawiązał do posługi błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, której bardzo ważnym nurtem było wspieranie osobistej
wolności każdego człowieka. Naucza-

nie takie było szczególnie cenne w czasach komunistycznych prześladowań
Kościoła. Za swoją postawę błogosławiony Prymas przez kilka lat był internowany.
Oprawę uroczystej mszy zapewnił
chór szkolny prowadzony przez panią
Ewę Wijatkowską przy akompaniamencie pana Piotra Piskorza oraz wzruszające przedstawienie o życiu i zasługach
Stefana Wyszyńskiego w reżyserii pani
Doroty Książek.

Msza św. pod przewodnictwem bpa Rafała Markowskiego.

Okolicznościowa inscenizacja.

Poczet sztandarowy szkoły.

Chór szkolny.
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TABLICA PAMIĄTKOWA

POŚWIĘCENIE
TABLICY PAMIĄTKOWEJ
Po mszy pod szkołą podstawową przy
ulicy Unii Europejskiej 1 odbyło się
uroczyste poświęcenie przez księdza
Biskupa Rafała Markowskiego tablicy
pamiątkowej ufundowanej przez szkołę
ku czci błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Pol-

ski. Poświęcenie tablicy poprzedzone
zostało okolicznościowymi przemówieniami: Wójta Andrzeja Zaręby, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr. 1 w Raszynie Andrzeja Niedbały i wypowiedzią
biskupa Rafała Markowskiego, po czym
nastąpiło odsłonięcie tablicy przez
Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zarębę,
Przewodniczącego Rady Gminy Dariu-

sza Marcinkowskiego, Zastępcę Przewodniczącego Sławomira Ostrzyżka
oraz radnego Rady Gminy Raszyn
Krzysztofa Będkowskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
tekst i zdjęcia Jacek Kaiper

Odsłonięcie tablicy.

Poświęcenie tablicy przez bpa Rafała Markowskiego.

Przemówienie Wójta Andrzeja Zaręby.

Przemówienie dyrektora szkoły Andrzeja Niedbały.

W imieniu raszyńskiego samorządu, z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom
i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, wytrwałości w przekazywaniu
wiedzy oraz satysfakcji z odkrywania i kształtowania młodych talentów. Emerytowanym nauczycielom
i pracownikom oświaty dziękujemy za lata pracy włożone w edukację raszyńskiej młodzieży oraz inspirację,
z której czerpiemy do dziś.
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
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WAŻNE INFORMACJE

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

Gmina Raszyn planuje w roku 2022
przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn.
„Opieka wytchnieniowa”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem programu jest wsparcie członka rodziny lub opiekuna osoby
niesamodzielnej przez umożliwienie im
uzyskania doraźnej, czasowej pomocy
w formie opieki wytchnieniowej. W tym
czasie opiekun może odpocząć, pójść
na wizytę do lekarza, załatwić sprawę
w urzędzie itp. nie martwiąc się,
że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki. Opieka wytchnieniowa
będzie bezpłatna i będzie przysługi-

wała w ilości do 240 godzin dla członka
rodziny lub opiekuna sprawującego
całodobową bezpośrednią opiekę nad:
• osobą o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie
orzeczenia ze wskazaniem co najmniej
dwóch przyczyn niepełnosprawności)
lub
• wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, edukacji) lub,
• stale przebywa w domu, tj. nie korzy-

sta z ośrodka wsparcia lub placówek
pobytu całodobowego, np. Ośrodka
szkolno-wychowawczego czy internatu.
Realizatorem Programu będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
informacje pod numerem telefonu
22 102 99 13. Dokumenty należy złożyć
w następujący sposób:
• osobiście w siedzibie Ośrodka
w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3 lub
• skany dokumentów wysłać na adres
mailowy Ośrodka: gops@raszyn.pl
Strona projektu w serwisie Biura
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych – zawiera szczegółowy opis projektu i załączniki – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Wójt Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
ewidencji przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Wpisy do ewidencji dokonywane są
na podstawie zgłoszenia właściciela
lub użytkownika nieruchomości na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
W związku z powyższym, Wójt Gminy
Raszyn zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych
na terenie gminy Raszyn, które nie są
podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające pro6 | KURIER RASZYŃSKI NR 124/2021 | WWW.RASZYN.PL

wadzenie ewidencji.
Druki zgłoszenia można otrzymać
w Urzędzie Gminy Raszyn – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej lub pobrać ze strony https://
raszyn.pl/informator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-komunalna/ewidencja-zbiornikow-bezodplywowych-szamb-orazprzydomowych-oczyszczalni-sciekow.
Wypełnione i podpisane zgłoszenia
należy złożyć w terminie do 30 listopada 2021 r.
W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie
ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi
na jej terenie nieczystościami ciekłymi.
Przypominamy również, że zgodnie
z przepisami ww. ustawy, właściciele
nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie

nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny
zbiornik bezodpływowy (szambo) lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych
lub osadów z oczyszczalni mogą być
wykonywane przez firmy posiadające
odpowiednie zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych. Każdy właściciel
nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług
poprzez okazanie umowy i dowodów
opłaty za usługi na każde wezwanie
organu kontrolującego. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą
potwierdzać regularność wywozu
szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Więcej informacji można uzyskać
u Pani Jadwigi Wiśniewskiej – Inspektora Referatu OŚGK tel. 22 701-79-15,
email jwisniewska@raszyn.pl
Referat OŚGK
Urzędu Gminy Raszyn

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie świata-Polska” 2021
Dnia 17 września 2021 r. nasza szkoła brała udział w akcji „Sprzątanie świata-Polska“2021 pod hasłem
„Myślę, więc nie śmiecę“. Miejscem przeprowadzenia akcji była Szkoła Podstawowa w Ładach i jej okolice. Przed przystąpieniem do akcji koordynatorzy dokonali przydziałów rękawic i worków do poszczególnych klas. Zostały rozwieszone plakaty informacyjne. Koordynatorzy wręczyli każdemu wychowawcy ulotkę informacyjną dotyczącą segregacji śmieci (Jak poprawnie segregować odpady?). W akcji
uczestniczyło 400 uczniów. Zużyto 115 worków i 600 rękawic. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem
przystąpili do akcji z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.
koordynatorzy Anna Juszczyk, Iwona Ignaczak

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA
W 28 finale akcji „Sprzątania świata – Polska 2021” pod hasłem „MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ”, który został przeprowadzony
w naszej gminie w dniach od 08-24 09.2021r. uczestniczyły następujące placówki:
1. Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, Raszyn, ul. Szkolna 2
2. Szkoła Podstawowa w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
4. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” Raszyn, ul. Pruszkowska 21c
5. Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie” Raszyn, ul. Lotnicza 43a
6. Oddział przedszkolny przy ul. Spokojna 23, Rybie
7. Przedszkole Nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie Poniatowskiego 18
8. Przedszkole w Falentach Falenty, ul. Opackiego 44
9. Przedszkole w Sękocinie, Sękocin Stary, ul. Sękocińska 20
10. Świetlica Środowiskowa „Świetlik”, ul. Spokojna 23.
Podczas trwania akcji zebrano ok. 60 worków odpadów.
Tomasz Kowalczyk, Referat OŚGK Urzędu Gminy Raszyn
Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski | Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA

SENIORAMI RASZYN SŁYNIE
Październik to miesiąc, w którym wiele gminnych imprez poświęconych
jest Seniorom. W naszej gminie jest to grupa najaktywniejsza, pełna
wigoru, z zapałem realizująca swoje potrzeby i podejmująca wszelkie
aktywności. Raszyńscy Seniorzy, zgromadzeni w pięciu Klubach, chodzą
na koncerty, jeżdżą na wycieczki, ćwiczą na basenie, trenują nordic walking, śpiewają w zespołach muzycznych zdobywając laury na przeglądach
i konkursach. Bez przesady można powiedzieć, że znani są nie tylko na
Mazowszu, ale w całym kraju.
Tegoroczne obchody rozpoczęło 5 października spotkanie w Centrum Kultury
Raszyn – siedzibie głównej raszyńskich
Klubów Seniora. Przedstawicielom:
Koła Seniora w Raszynie, Koła Seniora
w Rybiu, Koła Seniora Brzoza w Falentach, Koła Seniora Jaworowa i Koła
Seniora Dolina Raszynki w Ładach najserdeczniejsze życzenia złożyli Wójt
Andrzej Zaręba i Dyrektor CKR Mariusz
Smolicha. Po części oficjalnej przyszedł
czas na artystyczną. Przed Seniorami
i ich gośćmi, licznie zebranymi w sali
widowiskowej CKR, wystąpił Kabaret
„Filip z konopii” Filipa Borowskiego rozśmieszający publiczność przez kolejne
półtorej godziny. Impreza była bardzo udana. A Seniorzy po raz kolejny
pokazali, że potrafią i lubią się bawić,

że w trudy dnia codziennego potrafią
wpleść chwile zabawy, śmiechu i radości.
Kolejne spotkanie Koła Seniora
w Raszynie odbyło się 19 października
i poświęcone było podziękowaniu najbardziej aktywnym uczestnikom. Na
wstępie zebrani w sali widowiskowej
CKR wysłuchali uroczego koncertu
zespołu Barwy Jesieni, przeplatanego
zabawnymi dykteryjkami, które prezentowała Pani Edyta Ciechomska. Zespołowi akompaniował Pan Piotr Piskorz.
Prowadząca dalszy ciąg imprezy Przewodnicząca Pani Barbara Turek, prosiła na scenę najbardziej zasłużonych
i aktywnych członków Klubu. Piękne
bukiety kwiatów wręczali im Wójt Pan
Andrzej Zaręba i Dyrektor CKR Pan

Kwiaty dla pani Zyty Stąpel.

Koncert Zespołu Rybianie. Fot. J. Kaiper.
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Mariusz Smolicha. Na zakończenie
uczestnicy posilili się „małym co nieco”
w sali wystawowej CKR.
Swoje obchody Dnia Seniora członkowie Koła Seniora w Rybiu obchodzili 6 października. Uroczystość, która
odbyła się w Świetlicy Środowiskowej
Świetlik, rozpoczęła Przewodnicząca
Koła Seniora Rybie Pani Jadwiga Senator witając licznie przybyłych członków
Koła, Wójta Andrzeja Zarębę, Dyrektora CKR Mariusza Smolichę, Radnych:
Janusza Hoffmana i Ryszarda Kowalczyka, Sołtysów: Izabelę Makarską, Elżbietę Szeląg, Brygidę Kozerską, Beatę
Boros Bieńko i Mariana Sieradzkiego.
Z serdecznymi życzeniami od swoich
Kół Seniora przybyły: Barbara Turek
Przewodnicząca Koła Seniora Raszyn
i Bogumiła Stachurska z Koła Seniora
Jaworowa. W imieniu Świetlicy Środowiskowej Świetlik, która ma zaszczyt
gościć Seniorów z Rybia, życzenia złożyła Kierownik Świetlicy Małgorzata
Kaiper.
Na pięknie udekorowanej scenie
wystąpili, w kolorowych strojach ludowych, członkowie Zespołu Rybia-

Kwiaty dla klubów seniora.

Kosz kwiatów od Świetlicy. fot. J. Kaiper

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA

nie. Koncert poprowadziła Pani Edyta Koncert był bardzo udany. Dominowała
Ciechomska, a akompaniował Pan atmosfera radości, miłości, doceniania
Piotr Piskorz. Utwory ludowe z boga- chwili, zwłaszcza, że było to pierwsze
tego repertuaru Rybian przeplatane spotkanie po długiej przerwie spowobyły opowiastkami i zabawnymi dyk- dowanej covidem. Podkreśliła to wspólteryjkami. Publiczność włączała się nie śpiewana na zakończenie piosenka
do śpiewu, z chęcią wtórując artystom. „Kochajmy się”.

Najstarsi członkowie Koła. Fot. J. Kaiper

Poczęstunek po koncercie: owoce,
ciasta, a przede wszystkim bardzo
smaczne torty, były kolejnym akcentem
uświetniającym obchody Dnia Seniora
Klubu Seniora Rybie.
Jacek Kaiper

Występ Zespołu Barwy Jesieni. Fot. J. Kaiper

Seniorzy koncertują
30 września 2021 r. w Kozienickim
Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka odbył się XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Biesiadnej. Organizatorami przeglądu byli: Stowarzyszenie
Kobiet Ziemi Kozienickiej oraz Sekcja Artystyczna Klubu Seniora „Relaks”
z Kozienic.
W przeglądzie udział wzięły
23 zespoły wokalne i folklorystyczne
z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego,

zachodnio-pomorskiego i podlaskiego. łów przełożyły się na brawurowo wykoCentrum Kultury Raszyn reprezento- nane choreografie taneczne a w tym
wały zespoły: „Barwy Jesieni”, „Rybia- twist zatańczony przez panie z zespołu
nie” i „Seniorki” pod kierownictwem „Seniorki”. Publiczność zachwycały rówEdyty Ciechomskiej i Piotra Piskorza. nież eleganckie, wielobarwne stroje
Tylko raszyński ośrodek kultury może zespołów.
poszczycić się tak liczną reprezentacją
Nowoczesna sala widowiskowa,
wspaniale przygotowanych zespołów szczelnie wypełniona publicznością
dzięki pracy znakomitych instruktorów. rozbrzmiewała piękną muzyką i śpieKozienicki przegląd jak zwykle cha- wem a gromkim oklaskom nie było
rakteryzował się wysokim poziomem końca. Organizatorzy w podziękoartystycznym poszczególnych prezen- waniu za występy wręczyli zespołom
tacji i ciekawym dyplomy, statuetki i upominki. Tradycyjdoborem reper- nie na zakończenie przeglądu zespoły
t u a r u . R a s z y ń - oraz publiczność wspólnie zaśpiewali
s k i e z e s p o ł y „Hymn Seniorów”. Nawiązane znajozaśpiewały znane mości i przyjaźnie zaprocentują dali lubiane piosenki szą współpracą i wymianą kulturalną
estradowe, bie- zespołów senioralnych.
siadne i ludowe
a energia i temMaria Izabela Makarska
Rybianie. Fot. F. Kobiałka
perament zesposolistka zespołu „Seniorki”

Barwy Jesieni. Fot. F. Kobiałka

Seniorki, Edyta Ciechomska i Piotr Piskorz. Fot. F. Kobiałka
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Ulica Łąkowa
Przebudowa ulicy Łąkowej to kompleksowe zadanie obejmujące budowę kanalizacji deszczowej, brakujących
elementów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz podbudowy i nawierzchni jezdni. Inwestycję poprowadzi
firma Delta S.A. z Warszawy za 2 198 480 zł. Podobnie jak w przypadku przebudowywanej ulicy Cichej cały
koszt ponosi budżet gminy.

Ulica Łąkowa w przebudowie.

Kanalizowanie ulicy Łąkowej.

Odbiory ulic Olszowej i Waryńskiego
29. września komisja odbiorcza Urzędu Gminy Raszyn dokonała
odbioru dwóch ulic Olszowej i Waryńskiego.
Ulica Olszowa jest jedną z najważniejszych ulic w Rybiu. Przebudowano w niej kanalizację deszczową, poprawiono kanalizację sanitarną,
wykonano kanał technologiczny, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w granicach pasa drogowego. Rzecz jasna tego nie widać. Widać
za to rezultaty prac naziemnych, które przedstawiają się imponująco.
Wykonano podbudowę jezdni,
jezdnię z kilku warstw asfaltu
ograniczoną krawężnikami,
chodniki i wjazdy do posesji.
Poza drobnymi uwagami dotyczącymi szczegółów krawężników komisja nie miała więcej
zastrzeżeń. Do ostatecznego
odbioru po zlikwidowaniu wskazanych usterek pozostawiono
dwa tygodnie.
Komisja i wykonawcy na Olszowej.

Ulica Waryńskiego komisja i wykonawcy.

Przegląd ulicy Waryńskiego.

W tym samym dniu i w tym
samym składzie komisji ze
strony Urzędu Gminy odebrano ulicę Waryńskiego. Jest to ważny
trakt łączący Raszyn z Nowymi Grocholicami ponieważ dzięki niemu
Grocholice Nowe i Raszyn połączy linia autobusowa. W poprzednich
latach wykonano przebudowę ulicy Zacisze, której część połączoną
dzisiaj z ulicą Waryńskiego wybudowano po nowym szlaku. Podobnie jak w przypadku ulicy Olszowej komisja zwróciła uwagę na drobne
usterki i dała czas do ich usunięcia. Ulice Zacisze i Waryńskiego stanowią piękny szlak, z którego Raszyn może być dumny.
Przegląd ulicy Olszowej.
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Apel do mieszkańców
i kilka danych statystycznych
Gmina Raszyn nieustannie się rozrasta. Widać to wyraźnie w statystykach wydawanych warunków na nowe przyłącza
wodno-kanalizacyjne. Jeśli w roku 2020 wydano ich 190 dla około 900 lokali to w roku bieżącym tylko w trzy kwartały
aż 160 do 1750 lokali. Jednocześnie w okresie 1-9 2021 około 450 podmiotów podpisało nowe umowy na odbiór ścieków i doprowadzenie wody. Ilość przyjętych ścieków do oczyszczalni to odpowiednio 1 280 tys. m3 w roku 2020 i 1 430
tys. m3 w roku bieżącym.
Z przytoczonych statystyk widać wyraźnie, że przyrost ilości odprowadzanych ścieków jest ściśle związany ze zwiększającym się zaludnieniem gminy. Ale nie tylko. Obserwacje ilości przyjętych ścieków przez oczyszczalnię wskazują na jeszcze
jeden związek. Mianowicie w dni deszczowe po kilku godzinach od intensywnych opadów gwałtownie zwiększa się ilość
rozcieńczonych ścieków. Oznacza to przedostawanie się deszczówki do systemu kanalizacji sanitarnej. Przyczyn można
szukać w nieszczelności rurociągów szczególnie starszych wykonywanych w technologii kamionkowej w źle spasowanych miejscach połączeń, a także w studzienkach drogowych obniżonych względem powierzchni jezdni. Faktem jednak
jest świadome wprowadzanie przez nas samych wód deszczowych do leżącej obok rury sanitarnej. Jednak nic nie ma
za darmo, całe te ogromne ilości dodatkowych ścieków muszą być przepompowane do oczyszczalni oraz dodatkowo
przerobione przez urządzenia oczyszczalni. Wszystko to w sumie o wiele więcej kosztuje
i musi przekładać się na opłaty za kanalizację ponieważ taryfy opłat za ścieki są pochodną
kosztów przedsiębiorstwa.
Niezależnie od tego, pozbywanie się wody opadowej za pomocą systemu rurociągów kanalizacji sanitarnej powoduje przeciążenie sieci a następnie „wybijanie” nadmiernych ilości
ścieków zmieszanych z deszczówką w miejscach najniżej położonych i zalewania posesji
położonych w pobliżu, a mieszkają tam nasi sąsiedzi. Zwiększona ilość ładunku w kanalizacji sanitarnej ma miejsce tylko w dni deszczowe, a w tym roku było ich o kilkadziesiąt więcej
niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Do oczyszczania trafiło kilkaset tysięcy m3
więcej ścieków powodując dodatkowo zalania terenów samej oczyszczalni, która nie jest
w stanie „przepuścić” takich ilości płynów.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. prowadzi kontrole zmierzające
do wykrycia nielegalnych podłączeń wody deszczowej do studzienek kanalizacji sanitarnej.
Apelujemy do wszystkich o przemyślenie tematu i solidarne sąsiedzkie działania zmierzające do wykluczenia tych zjawisk.

Mirosław Chmielewski
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Raszyn

Ulica Cicha
Ruszyła przebudowa ulicy Cichej w Rybiu. Wykonawca zbudował kanał technologiczny dla sieci teleinformatycznej, brakującą część kanalizacji deszczowej oraz
przyłączy wodnych i kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwa sprawdzanie i naprawa
istniejącej w ulicy kanalizacji deszczowej. Pozostało wykonanie opasek i chodników
oraz zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, podbudowa jezdni oraz odtworzenie nawierzchni, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, oznakowania poziomego i pionowego. Koszt budowy wynoszący 1 954 470 zł. pokrywa budżet gminy,
ponieważ ulica jest
za wąska aby mogła
uczestniczyć w konkursie o dofinansowanie.
Wykonawca to firma
ROKOM z Warszawy.
Ulica Cicha w przebudowie.

Przygotowanie do budowy kanalizacji.

Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.
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INWESTYCJE – AUSTERIA

Etapy budowy i przebudowy kompleksu austerii
FAZA I / KONIEC XVIII WIEKU
W świetle przeprowadzonych badań
architektonicznych i analiz, których
podstawą były rysunki projektowe
S.B.Zuga należy wskazać jako okres
budowy obiektów należących zespołu
austerii, kramów, wozowni i stajni
a także budynku poczty lata po 1784 r..
ale przed 1792 r., w którym ogłosił upadłość Piotr Fergusson Tepper, inicjator i fundator przedsięwzięcia. Jak
wiadomo z zachowanych materiałów
archiwalnych oraz rozpoznania terenowego, sam budynek austerii został
w ramach tej akcji budowlanej rozbudowany w kondygnacji piętra. Jednak
moment jego wzniesienia w pierwotnej formie nie jest znany – widoczna
w południowo-wschodnim pomieszczeniu parteru belka sosrębu nosi datę
1762 r., może być to jednak również
tylko oznaczenie wcześniejszej większej rozbudowy, przeprowadzonej za
czasów Ignacego Przebendowskiego,
wojewody pomorskiego oraz generalnego dyrektora poczt koronnych.
FAZA II / 1. POŁOWA XIX WIEKU
Sposoby wiązania murów, rodzaje użytej zaprawy i analiza pomiarów cegieł
wskazują na gruntowną przebudowę
obiektów zrealizowaną nie później niż
około połowy XIX wieku. Powodem
podjęcia prac budowlanych zakrojonych
na tak dużą skalę była prawdopodobnie
potrzeba dostosowania kompleksu do
nowych potrzeb funkcjonalnych związanych z prowadzeniem gospodarki rolnej. Można założyć, że obiekty zostały
przebudowane nie wcześniej niż po roku
1830. W 1824 r. w ramach zespołu funkcjonowała jeszcze poczta czyli budynek
w pierwotnym kształcie, z pomieszczeniem stajni dla 20 koni, której oznaczenie kartograficzne przestaje być
widoczne dopiero od 1839 r. Z kolei
analiza zmian właścicielskich w dobrach
falenckich sugeruje, że szeroka akcja
budowlana obejmująca przebudowę
stajni obsługującej austerię na budynek mieszkalny, obejmująca również jej
rozbudowę o ok. 1/3 długości, a także
przebudowa pomieszczenia stajennego
w budynku poczty, także prawdopo-

dobnie na funkcje mieszkalne, zostały
zrealizowane w latach 1839-44 za czasów Jana Augustyna Spiskiego, który
spłacił zadłużenie ciążące na majątku
oraz poczynił nowe inwestycje, m.in.
wprowadził i rozwinął na wielką skalę
hodowlę ryb, zakładając stawy o łącznej powierzchni ok. 30 ha. W roku 1845,
kiedy dobra falenckie nabywa na licytacji Maria z Tyzenhauzów hr. Przeździecka, w spisie inwentarza majątku
w części dotyczącej Raszyna widnieje
m.in. oficyna murowana, którą można
by identyfikować z przebudowaną na
mieszkania dla pracowników rolnych
folwarku stajnią.
FAZA III / 2. POŁOWA XIX WIEKU
Jak wynika z wykonanego rozwarstwienia względnego, budynek dawnej stajni,
który przebudowano na mieszkania dla
pracowników folwarku zyskując formę
typowych dla tamtego okresu ośmioraków, został we wnętrzu nieznacznie
przekształcony, otrzymując w środkowej części nieco inny podział lokali.
Wchodzące w skład zespołu kramy
i wozownia rozbudowano w kierunku

zachodnim, doprowadzając do osiągnięcia przez zabudowę linii elewacji
zachodniej austerii. Od wschodu scalając elewacje kramów oraz poczty,
które połączył jeden gzyms. Nie zabudowane do tej pory przestrzenie południowego skrzydła zespołu – od austerii po pocztę – zostały nakryte nowymi
dachami. Jak wynika z danych kartograficznych, akcja budowlana została
przeprowadzona przed 1908 r. W tym
czasie budynek austerii nie funkcjonował już jako gospoda albo zajazd.
FAZA IV / OK. 1954 R.
W tym okresie zostaje przeprowadzona
wymiana dachu wraz ze stropami nad
dawną częścią stajenną w budynku
poczty, a sam obiekt jest adaptowany
na cele lokalu gastronomicznego.
W pozostałych budynkach przeprowadza się drobne prace we wnętrzach
związane z dostosowaniem obiektów
do zmieniających się potrzeb funkcjonalnych.
opr. Anna Kaczyńska, główny specjalista,
Referat Funduszy Zewnętrznych, UG Raszyn

Oryginały projektów Zuga.

* Wyciąg z badań architektonicznych i archeologicznych wykonanych w I kwartale 2021 r. przez Piotra Turkiewicza i Przemysława Muzolfa.
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WYDARZENIA

Centrum Dialogu Nansena – wykład w Austerii
30 września br. gościliśmy w Raszynie
dr Steinara Bryna z Nowergii. W Austerii dla licznie zgromadzonych gości:
wójta, jego zastępcy, radnych, dyrektorów i grona pedagogicznego placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, także sołtysów i przedstawicieli
Klubów Seniora – wygłosił referat pn.
„Wykorzystanie dialogu do wzmocnienia
rozwoju społeczności”, któremu towarzyszyła multimedialna prezentacja. Po
jego zakończeniu jeszcze długo trwały
rozmowy z norweskim gościem, który
już dziś zapowiedział kolejną wizytę
w Raszynie w najbliższym czasie.

Dr Bryn to wybitny przedstawiciel
Gmina Raszyn realizując projekt
świata nauki, kilkukrotnie nominowany „Adaptacji budynków Austerii na Cendo Nagrody Nobla. W ciągu ostatnich trum Integracji społeczno-kultural17 lat rozwijał i wspierał Centra Dia- nej w Raszynie przy al. Krakowskiej
logu Nansena na Bałkanach. Dr Steinar 1 – etap 2” nie tylko odbudowuje zabytBryn jest odpowiedzialny za plano- kowe budynki, ale także podejmuje
wanie i realizację seminariów dialogu wspólne, polsko-norweskie działania na
między etnicznego w Lillehammer rzecz poprawy dostępności do sztuki
i na Bałkanach Zachodnich. Wizyta dr i kultury obu państw. Oczekujemy
Bryna stanowi jedno z wielu zaplano- atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjwanych wydarzeń w ramach współpracy nej, a sądząc po obejrzanej w dniu 30
Gminy Raszyn z norweskimi partnerami września br. prezentacji, oferta będzie
w projekcie dofinansowanym z środków niezmiernie interesująca.
EOG dotyczącym adaptacji budynków
Anna Kaczyńska
Austerii (etap 2).

Pamiątkowe zdjęcie z wykładu.

MIŁOŚĆ POD NIEBEM PARYŻA
W sobotę, 16 października Świetlica
Środowiskowa Świetlik miała przyjemność gościć artystów z Agencji
IMPRESSJA, którzy zachwycili licznie
zgromadzoną publiczność koncertem
pt. „Miłość pod niebem Paryża”. Piosenki z repertuaru Edith Piaf i Charles’a Aznawour’a brawurowo wykonali:
Kinga Kutrzeba i Rafał Kuźma, a akompaniowali im: Paweł Łukasik – altówka,
Artur Łukasik – kontrabas i Joanna
Błażej – Łukasik – fortepian i konferansjerka. Ciekawe informacje o życiu
obydwojga wielkich artystów, ich przyjaźni i wzajemnym wspieraniu się w drodze artystycznej przeplatały największe przeboje piosenkarzy słynnych na
całym świecie. Raszyńska publiczność,

jak zawsze, pokazała, że lubi dobrą
muzykę, że zna się na niej, że żywo
reaguje na wspaniałe nuty. Bardzo
dziękuję wszystkim Seniorom, bo im
dedykowany był koncert, za tak liczny
i aktywny udział w naszym spotkaniu.
Dziękuję również za udział w wydarze-

Podziękowania dla artystów. Fot. J. Kaiper

niu Wójtowi Andrzejowi Zarębie, Dyrektor GOS – Katarzynie Klimaszewskiej
i Radnym z Rybia – Januszowi Hoffmanowi i Markowi Bańburskiemu.
Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy
Środowiskowej Świetlik

Wspaniała publiczność. Fot. J. Kaiper
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PLACE ZABAW

Plac zabaw: radość czy utrapienie?
W ostatnim czasie przez gminne grupy
Facebooka przetoczyła się burzliwa
dyskusja na temat likwidacji placu
zabaw przy Jesiennej w Raszynie
i przeniesieniu go na ulicę Pruszkowską. Plac zabaw jest w tym miejscu od
30 lat. Dlaczego właśnie teraz wróciła
pod społeczne obrady kwestia jego
zamknięcia? Komu plac przeszkadza,
a kto jest jego gorącym zwolennikiem?
Stawianie takich pytań jest oczywiste,
zwłaszcza gdy w dyskusji wzięło udział
tak wielu mieszkańców. Przybliżmy
zatem powstały problem, zwłaszcza,
że wpisuje się on w szerszy kontekst
sposobów użytkowania przestrzeni
publicznej.
Komisja Skarg i wniosków
Rady Gminy Raszyn
We wrześniu br. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Raszyn zajęła
się skargą/petycją mieszkańców, których posesja sąsiaduje z placem zabaw
przy Jesiennej. Ciągły hałas, nadszarpane zdrowie, brak chwili wytchnienia, właściwych warunków do rozwoju
i wypoczynku dzieci właścicieli posesji
to ważniejsze z argumentów zawartych
we wniosku o likwidację placu zabaw
w tym miejscu.
Wójt Andrzej Zaręba przypomniał
zebranym o wcześniejszych próbach
likwidacji i obronie placu zabaw przez
mieszkańców z okolicy. W ciągu ostatnich 10 lat wydano wiele pieniędzy
z funduszy sołeckich Raszyna I przeznaczając je na ogrodzenie, doposażenie i bieżące utrzymanie obiektu.
Od tej pory plac jest regularnie czyszczony, a trawa koszona. Zamykanie na
noc i ograniczenie godzin sprzedaży
alkoholu w pobliskim sklepie spowodowało, że wieczorne hałasy zdarzają się
rzadko. Zdaniem wójta, decyzja o likwidacji placu zabaw powinna być podjęta
z mieszkańcami i jeśli taka będzie wola
większości nie widzi przeszkód formalnych w zaprojektowaniu nowego placu
zabaw przy Pruszkowskiej. Członkowie
komisji stwierdzili, że likwidacja placu
zabaw przy Jesiennej powinna nastąpić
dopiero po otwarciu nowego, zwłaszcza,
idzie zima kiedy to dzieci rzadziej chodzą na plac zabaw. Na zakończenie dyskusji członkowie Komisji przychylili się
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do prośby skarżących i złożyli wniosek do Wójta Gminy Raszyn o podjęcie
działań zmierzających do przeniesienia
placu zabaw przy Jesiennej, najlepiej na
ulicę Pruszkowską.
Protest społeczny
4 października br. 221 mieszkańców ulicy
Jesiennej, sołectwa Raszyn I oraz innych
użytkowników placu zabaw złożyło
petycję o pozostawienie obecnej lokalizacji. – My, niżej podpisani mieszkańcy,
mieszkający w sąsiedztwie placu zabaw
podważamy argument dot. uciążliwości dotychczasowej lokalizacji oraz nadmiernego hałasu. Bawiące się na placu
zabaw dzieci powodują gwar, jednak
nie jest to poziom hałasu na tyle uciążliwy, by uniemożliwiał normalne funkcjonowanie. Chcielibyśmy zaznaczyć, że
urządzenie zabawowe i fitness nie znajdują się w bezpośredniej granicy działki
z którąkolwiek z posesji. Podkreślamy,
że na terenie placu zabaw nie odbywają
się żadne imprezy okolicznościowe ani
festyny, zatem w naszej ocenie nie można
mówić o dużej uciążliwości. Znacznie
wyraźniej słychać dźwięki dochodzące do

posesji mieszkańców podczas wydarzeń
na Orliku przy ul. Pruszkowskiej, jednak
nikt z nas niżej podpisanych nie wnosi
skarg z tego tytułu, ponieważ cieszy nas,
że dzieci, młodzież i pozostali mieszkańcy
mają miejsce, gdzie mogą aktywnie spędzać czas i emocjonować się sportowymi
rozgrywkami.
Jako mieszkańcy Raszyna i użytkownicy placu zabaw pragniemy podkreślić, że w obecnej lokalizacji funkcjonuje
on od ponad 30 lat. Przez ostatnich
kilka lat środki funduszu sołeckiego
były przeznaczane na uporządkowanie,
zagospodarowanie, regularne prace
pielęgnacyjne i utrzymanie porządku
na placu zabaw. Od kilku lat plac zabaw
jest otwierany i zamykany, by uniknąć
śmiecenia i niszczenia mienia. W efekcie
wspólnych działań – zarówno ze środków publicznych (gminnych, sołeckich,
czy dofinansowanie ze środków województwa mazowieckiego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 10.000 zł), jak i pracy
własnej mieszkańców powstało czyste,
uporządkowane i bezpieczne miejsce
dla naszych dzieci, gdzie chętnie spę-

Tak wyglądał plac zabaw w 2012 roku. Fot. M. Kaiper

Plac zabaw przy Jesiennej w 2021 r. Fot. J. Kaiper

PLACE ZABAW

dzają wolny czas, a ich opiekunowie
mogą aktywnie wypocząć ćwicząc na
sprzętach fitness. Zainstalowano urządzenie linowe, kupiono nowe sprzęty
zabawkowe, zadbano o odpowiednią
nawierzchnię pod dużymi instalacjami –
te inwestycje oraz bieżące utrzymanie placu zabaw pochłonęły dziesiątki
tysięcy złotych. Patrząc na efekty
dotychczasowych działań i to jak chętnie
spędzamy tam czas, również w funduszu
sołeckim na rok 2022 sołectwo Raszyn
I przeznaczyło środki na bieżące koszty
związane z funkcjonowaniem.(…) Wyrażamy również swoje zaniepokojenie, że
rekomendacja Komisji została wydana
na podstawie jednostronnej skargi, bez
konsultacji z innymi mieszkańcami sąsiadujących posesji. W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie treści
skargi, która wpłynęła do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz o zorganizowanie spotkania zainteresowanych miesz-

kańców z członkami Komisji na placu
zabaw przy ul. Jesiennej, aby możliwe
było bezpośrednie skonfrontowanie
zarzutów podniesionych w skardze ze
stanem faktycznym. Ponadto wnosimy
o zwołanie posiedzenia Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, podczas którego
przedstawiciele mieszkańców będą
mogli przedstawić swoje stanowisko,
a członkowie Komisji będą mieli szansę
wydać rekomendację bazując na opinii większego grona zainteresowanych.
Prosimy również o przekazanie informacji o proponowanym terminie spotkania
na placu zabaw oraz o terminie i formie
przeprowadzenia posiedzenia Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji poniższym
osobom:
Z poważaniem, Mieszkańcy Raszyna
i użytkownicy placu

Zwycięstwo demokracji.
W Gminie Raszyn w ciągu ostatnich lat
powstało wiele placów zabaw i siłowni
zewnętrznych. Inicjatorami i fundatorami są z reguły mieszkańcy wykorzystujący na ten cel fundusze sołeckie,
decydujący o budowie i rozbudowie
miejsc zabaw i wypoczynku w: Raszynie I i Raszynie II, Nowych Grocholicach,
Puchałach, Dawidach, Dawidach Bankowych, Falentach, Słominie i Ładach.
Mieszkańcy Raszyna I uważają błyskawiczne zebranie podpisów w obronie
wspólnej przestrzeni za sukces. Pokazali,
jak ważna jest dla nich wspólna przestrzeń społeczna, jak potrafią zawalczyć
o wspólny interes. Na skutek ich protestu wnioskodawcy likwidacji placu zabaw
przy Jesiennej wycofali petycję. Czy
oznacza to również zakończenie działań
Komisji w tym temacie? Czy jej decyzja
stała się bezprzedmiotowa?
Małgorzata Kaiper

FESTIWAL PIEROGÓW W JAWOROWEJ
Pod koniec września br. Koło Gospodyń
Wiejskich z Jaworowej zorganizowało
Festiwal Pierogów. Zawody odbyły się
w siedzibie Koła w Domu Rolnika
w Jaworowej. Do konkursu zgłosiło się
13 wykonawców, którzy przygotowali
21 porcji smakowitych i bardzo różnorodnych pierogów. Potrawy oceniało
4 jurorów: Bożena Żelazowska - poseł
na Sejm RP, Andrzej Zaręba – Wójt
Gminy Raszyn, Norbert Szczepanik –
chef Food Truck Gruby Kotlet, Łukasz
Żuchowski – chef Pora Jeść.
Przed komisją stanęło trudne zadanie, ponieważ pierogi były nie tylko
pyszne, ale też niezwykle różnorodne:
były tradycyjne pierogi z mięsem, kapustą i grzybami, ruskie i z serem, ale na

półmiskach prezentowane były również
pierogi z boczniakiem, z kaszą gryczaną,
ze szpinakiem i rokpolem, z soczewicą,
a nawet zielone z fasolowym farszem.
Rozstawione na wielu stołach udekorowanych jesiennymi owocami i warzywami, prezentowały się znakomicie.
I równie wspaniale smakowały. Decyzją
Jury, w którym miałem zaszczyt zasiadać, wybraliśmy najlepszych pierogowych kucharzy:
I-sza nagroda trafiła do pani Jolanty
Zacharjasiewicz za pierogi z kapustą
i grzybami,
II nagrodę otrzymała pani Teresa
Grzegołowska za pierogi z kapustą
i grzybami z lasu,
III nagroda została przyznana pani

Festiwal pierogów zgromadził wielu mieszkańców. Fot. arch. KGW Jaworowa

Zofii Guraj za pierogi z mięsem.
W kategorii zespoły za zwycięzcę
uznane zostało KGW SQŁAD z Ład.
Spotkanie zorganizowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Jaworowej
zgromadziło wielu mieszkańców. Poza
dorosłymi przyszły również dzieci, które
zostały zaproszone do nauki robienia
pierogów.
Jako członek jury, oceniającej
walory smakowe 21 niepowtarzalnych
porcji pierogów, jestem pod wrażeniem kunsztu i pomysłowości naszych
gospodyń. Zjedzenie po 21 pierogów,
przez członków komisji, było smakowitą frajdą, choć niektórym przyszło
z trudem.
Andrzej Zaręba

Jury w trakcie degustacji. Fot. arch. KGW Jaworowa
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZDROWEGO TRANSPORTU

Jeździj z nami rowerami. Zyskasz zdrowie, a Ziemia czyste powietrze!
Europejski Tydzień Zrównoważonego Licznik Kroków. W ramach pobytu na
W ramach pracy wychowawczej
Transportu oraz Europejski Dzień bez świeżym powietrzu uczniowie wykonali związanej ze Szkolnym Kalendarium
Samochodu to akcje, których celem zdjęcia na rowerach i hulajnogach pt. Środowiskowym nasi wychowankowie
jest zmiana przyzwyczajeń mieszkań- „Fotka na dwóch kółkach”, a pod zdję- uczcili „Dzień bez samochodu” i „Dzień
ców. Zbyt często wybierają oni samo- ciem zamieszczali odpowiedź na jedno roweru”, wykonując prace plastyczne
chód jako środek transportu nie tylko z zaproponowanych przez koordynato- i opisując zalety korzystania z roweru
z konieczności, ale również z przyzwy- rów pytań dotyczących alternatywnych i hulajnogi. W czasie trwania akcji nasi
środków transportu, np.:
czajenia i dla wygody.
uczniowie również Ci z młodszych klas
W tym roku społeczność Szkoły
Jak przekonać nieprzekonanych do przyjeżdżali do szkoły na rowerach
i hulajnogach pod czujną opieką rodziPodstawowej im. Ks. Józefa Ponia- jazdy na rowerze/ hulajnodze/rolkach?
towskiego w Ładach włączyła się
Dlaczego podczas jazdy na rowerze, ców. Dwudziestego drugiego września
w europejską akcję. Od 16-22.09.2021 r. rolkach, czy hulajnodze należy mieć na w dniu Światowego Dnia bez Samochodu nastąpiło podsumowanie działań
nauczyciele we wszystkich klasach głowie kask?
przeprowadzili pogadanki na temat
W którym europejskim państwie Europejskiego Tygodnia Zrównoważowybierania proekologicznych środków rower/ hulajnoga jest bardzo popular- nego Transportu. W tym dniu w szkole
było wyjątkowo sportowo i kolorowo.
podróżowania np.: komunikacji miej- nym środkiem transportu?
skiej, roweru, hulajnogi. W czasie zajęć
Jak zachęcić dorosłych do założenia Uczniowie zaprezentowali modę roweodbyły się projekcje filmów edukacyj- kasku podczas wycieczek rowerowych/ rową wraz z akcesoriami pod hasłem
„Na rowerze zawsze ekologicznie, beznych „Co to jest zrównoważony trans- jazdy na hulajnodze?
port?”, „Elementarz bezpiecznego
Jaka jest twoja ulubiona trasa rowe- piecznie, modnie i wygodnie!”
poruszania się na rowerze, rolkach rowa w Gminie Raszyn?
i hulajnodze”. Nauczyciele zapoznali
Prace zostały wyeksponowane na
Koordynatorzy akcji: Anna Juszczyk kl. 1-3,
również uczniów z aplikacją Krokomierz korytarzach szkolnych.
Iwona Ignaczak kl.4-8

Miedzy nami kolarzami.

Rowery w sztuce.

16 | KURIER RASZYŃSKI NR 124/2021 | WWW.RASZYN.PL

Elementarz zdrowego transportu za nami.

Zachęcamy do jazdy rowerem.

Nasz rowerzysta.

DZIEŃ DOBREGO SŁOWA

DZIEŃ DOBREGO SŁOWA
W Szkole Podstawowej im. Księcia
Józefa Poniatowskiego w Ładach już
trzeci rok obchodzone jest comiesięczne ważne wydarzenie dla całej
społeczności szkolnej – Dzień Dobrego
Słowa. W tym miesiącu z tej okazji,
Uczniowie podjęli temat: „Co to jest
życzliwość?, „Jakie znaczenie dla dzieci
ma to słowo? „W jaki sposób można
okazać życzliwość drugiemu człowiekowi?” „Czy warto pielęgnować życzliwość?
Podczas zajęć lekcyjnych, na godzinach wychowawczych były i są podejmowane rozmowy na ten bardzo ważny
temat: „Życzliwość w naszym życiu”.
Działania te sprzyjały integracji społeczności szkolnej i klasowej. Dzięki
takim inicjatywom, przybliżamy dzieciom życiowe wartości, pokazujemy co

jest tak naprawdę najistotniejszym fundamentem, aby budować dobre relacje
społeczne z drugim człowiekiem. Dzieci
wykonały przepiękne prace, na których
widnieją słowa oznaczające życzliwość.
Dzięki zaangażowaniu dzieci i nauczycieli powstały „Jesienne Drzewa Życzliwości Naszych Uczniów”.
Pamiętajmy! Każdego dnia warto
wypowiadać się dobrymi słowami
z pozytywnym nastawieniem do ludzi.
Okazujmy sobie życzliwość, uśmiech,
po to aby nasze relacje były nie tylko
poprawne, ale nacechowane tolerancją, szacunkiem i wzajemną sympatią. Bądźmy wobec siebie życzliwi każdego dnia, bądźmy odpowiedzialni za
własne słowa, za swój sposób mówienia i swoje emocje, emanujmy przede
wszystkim szczerym i dobrym słowem.

Dzień Dobrego Słowa.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami Uczniów. Życzymy dobrego
dnia z dobrymi słowami.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Ładach

Przedszkolaki z Sękocina pamiętają i życzenia składają
Dziś jest taki dzień,
w którym smutki idą w cień
a marzenia się spełniają
i otuchy też dodają.
Każdy z nas składa Pani życzenia:
szczęścia, zdrowia, powodzenia,
miłości bliskich i radości,
oraz życia bez przykrości.
Żeby każdy dzień był taki,
życzą panie i przedszkolaki z Sękocina
Takie życzenia przekazały dzieci
z Przedszkola w Sękocinie 14.09.2021r.
naszej najstarszej mieszkance Pani Ire-

nie Czosneckiej – byłej nauczycielce,
z okazji zbliżającej się 100 rocznicy Jej
urodzin.
Wszelkie przygotowania do tego
wydarzenia wywołały wśród dzieci duże
poruszenie. Wspólnie z nauczycielkami
przygotowały program artystyczny:
recytację wierszy, śpiew połączony
z grą na instrumentach perkusyjnych,
życzenia urodzinowe. Chętnie uczestniczyły w przygotowaniu upominku: zbierały kolorowe liście, kwiaty, zioła, układały je do suszenia, tworzyły wspólną
kompozycję. Idąc na spotkanie z Jubi-

Jubilatka i jej goście. Fot. arch. przedszkola

latką dzieci z łatwością rozpoznały dom
i pięknie udekorowane podwórko. Wielkim zdziwieniem zareagowały na to, co
tam zastały. Na dzieci oprócz słodkiego
poczęstunku czekało wiele atrakcji
i niespodzianek przygotowanych przez
córkę Jubilatki Panią Joannę, a od Pani
Irenki otrzymały kolorowe kredki, którymi od razu „ wyczarowały” dla Niej
piękne laurki.
Na uroczystości obecna była najbliższa rodzina i przyjaciele Jubilatki,
Jej opiekunka, delegacja z przedszkola:
dzieci, dyrektor i nauczycielki oraz
redaktorka z „ Głosu Nauczycielskiego”.
Obecność Pani Ireny sprawiła nam
wszystkim dużo radości. Wszystkim
towarzyszyły przyjemne emocje, a na
twarzy Jubilatki pojawiały się naprzemiennie łzy wzruszenia i uśmiech radości i zadowolenia. Nasi wychowankowie
potrafią okazywać szacunek osobom
starszym i sprawiać miłe niespodzianki.
Ufamy, że takie zachowania pozostaną
w nich na długo. Wszystkim Seniorom
naszej Gminy życzymy przeżywania tak
cudownego jubileuszu, jakiego byliśmy
świadkami w dobrym zdrowiu i pogodzie ducha wśród bliskich.
Anna Kaczorowska nauczycielka
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MAMY DOTACJĘ Z MKDNiS!

W czerwcu br. w siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłoszono przedłużenie
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025. Biblioteka Narodowa realizuje Priorytet 1.
„Poprawa oferty bibliotek publicznych”,
mający na celu zakup nowości wydawniczych do bibliotek oraz rozwój ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Budżet
NPRCz 2.0 to ponad miliard złotych
na wspieranie rozwoju czytelnictwa
poprzez wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych. W ramach „Zakupu i zdalnego
dostępu do nowości wydawniczych”
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie złożyła wniosek o dotację w kwocie 16.500 zł. Miło nam poinformować,
że nasz wniosek został zweryfikowany
pozytywnie! Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym zamierzamy sfinansować zakup książek papierowych, ale
także usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest
odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania
zgłaszane przez użytkowników.

TŁUMACZ MIGOWY –
NOWA USŁUGA

Pod koniec września obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Tłumacza oraz
Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych
i Języka Migowego. W tym czasie na
naszej stronie www.bibliotekaraszyn.
pl pojawiła się ikonka, która sygnalizuje nową funkcjonalność. Osoby głuche, posługujące się Polskim Językiem
Migowym, mogą już bez problemu
porozumieć się z nami w godzinach
pracy biblioteki głównej, łącząc się bezpłatnie z tłumaczem migowym online
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z własnego sprzętu lub na miejscu
w wypożyczalni. Zapraszamy i dziękujemy cierpliwym tłumaczom migam.pl!

MAŁA KSIĄŻKA –
WIELKI CZŁOWIEK
Przed nami nowa edycja akcji „Mała
książka – wielki człowiek”! Każde
dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2015-2018), które odwiedzi naszą
bibliotekę i zostanie zapisane przez
rodzica, otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści
do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice –
przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania
bibliotek i regularnego czytania dzieciom. Dzięki akcji dziecko pozna ważne
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
W akcji bierze udział zarówno biblioteka
główna w Raszynie, jak i filia w Jaworowej. Projekt „Mała książka – wielki
człowiek” jest finansowany ze środ-

ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa i realizowany przez Instytut Książki.

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ DZIEWIT-MELLER

Anna Dziewit-Meller w Raszynotece. Fot. M. Kłos

24 września 2021 odbyło się spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller,
pisarką, dziennikarką, współzałożycielką portalu literackiego BUKBUK.
W jej dorobku znajdują się powieści
„Disko”(2012), „Góra Tajget”(2016)
i „Od jednego Lucypera” (2020), jest
też współautorką (wraz z mężem, Marcinem Mellerem) reportażu „Gaumardżos, opowieści z Gruzji” (2011,
Nagroda Magellana) oraz zbioru felietonów „Stówka” (wraz z Justyną Sobolewską, 2021). Dziewit-Meller pisze też
dla młodszego odbiorcy – jej książki
z cyklu „Damy, dziewuchy, dziewczyny”
przybliżają sylwetki mniej znanych polskich pionierek, bohaterek, podróżniczek, naukowczyń. Podczas spotkania
dyskutowałyśmy o ponownym czytaniu książek, o tym, czy klasyka się starzeje i jak wpływają na odbiór czytelniczy nowe przekłady kultowych już
pozycji. Zastanawiałyśmy się także, co
sprawia, że czytelnik sięga po tę, a nie
inną literaturę i czym są mody literackie. A na koniec mówiłyśmy też o kobietach, traumach rodzinnych i Górnym
Śląsku, tematach związanych z jej
ostatnią powieścią „Od jednego Lucypera”. Dziękujemy Autorce za to pełne
dobrych emocji spotkanie, a uczestnikom, zwłaszcza z Dyskusyjnego Klubu
Książki, za obecność. Spotkanie poprowadziła Dagna Mach – koordynatorka
raszyńskiego DKK, a sfinansowane
zostało ze środków Instytutu Książki
w ramach projektu Dyskusyjne Kluby
Książki.

SPORT

Odsłonięcie Tablicy na terenie CKR poświęcone twórcy
naszego klubu sportowego
W wietrzny wieczór 22 października,
na terenie Centrum Sportu Raszyn, tuż
przy Stadionie im. Kazimierza Jedynaka,
w miejscu przyległym do boiska odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci założyciela Klubu Sportowego Raszyn pana
Kazimierza Jedynaka.
Pan Kazimierz Jedynak całe życie
poświęcił wychowaniu młodzieży
poprzez sport. Sam był raszyńskim
milicjantem. Przez 10 lat pracował
społecznie jako zastępca kierownika
komisariatu, później, jako inspektor
do walki z przestępczością kryminalną,
a następnie został kierownikiem dochodzeniowo śledczym w Piasecznie. Miał

Odsłonięcie tablicy pamiatkowej.

w życiu dwie pasje. Pierwsza to tresura
psów a druga prowadzenie drużyny
piłki nożnej. W 1965 roku założył LZS
Raszyn. Dzisiejsza ligowa piłka w Klubie Sportowym KS Raszyn to jego
zasługa. Pan Kazimierz był wieloletnim prezesem i trenerem stworzonego
z początku koła LZS, następnie MLKS,
a po zmianach ustrojowych KS Raszyn.
Zapamiętany został jako oddany społecznik pochłonięty pracą dla innych.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
odbyło się w towarzystwie żony pana
Kazimiera pani Franciszki Jedynak oraz
córki Pana Jedynaka, a także Wójta
Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby,
Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn
pana Dariusza Marcinkowskiego, panów
radnych gminy Raszyn Janusza Hoffmana i Ireneusza Kopra, Dyrektor Centrum Sportu Raszyn pani Katarzyny
Klimaszewskiej i przedstawicieli klubu
Sportowego Raszyn Prezesa Marcina
Cwyla oraz członków Zarządu i aktywistów KS Raszyn. Na uroczystości
pojawiła się także najstarsza IV- ligowa
drużyna piłkarska KS Raszyn wraz
z sympatykami, którzy jak przystało
na prawdziwych kibiców nie zapomnieli

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

o oprawie na tę okazję. Były więc i race,
i fajerwerki. Za to bardzo dziękujemy.
Pan Kazimierz Jedynak odegrał pionierską rolę w dziedzinie raszyńskiego
sportu. Doceniany i odznaczany przez
organizacje młodzieżowe i nazywany
przyjacielem młodzieży na zawsze
pozostanie w ich sercach.
Raszyn się rozwija, powstają nowe
kluby sportowe i nowe sekcje, niech
więc pamięć o pierwszym pasjonacie
sportu w Gminie Raszyn pozostanie na
zawsze w sercach, a tablica przy Stadionie im. Kazimierza Jedynaka niech
przypomina tą wyjątkową osobę.
Jacek Kaiper

Remonty nawierzchni boisk sportowych
Miesiące letnie jak wiadomo są okresem, kiedy wszystkie obiekty sportowe
na świeżym powietrzu są wykorzystywane w maksymalny sposób. Nie tylko
kluby sportowe korzystają w tym czasie
z boisk, ale zamieniają się one w miejsca sportowych spotkań dzieci i młodzieży oraz beztroskiej zabawy i rekreacji dzieci z rodzicami. Po zakończeniu
wakacji należy przygotować obiekty na
kolejny rok użytkowania oraz usunąć
ewentualne usterki powstałe podczas
intensywnej eksploatacji w lecie. Im
bardziej obiekty są wykorzystane tym
większe naprawy trzeba wykonywać.
Jak co roku, Centrum Sportu Raszyn
przeprowadziło na boiskach „Orlik” oraz
„Wronik” prace remontowe. Podczas
prac nawierzchnia obu boisk została

wyczyszczona z naturalnych zanieczyszczeń i śmieci oraz zakonserwowana na kolejny rok użytkowania przez
mieszkańców Gminy Raszyn. Dodatkowo przeprowadzono naprawę fragmentów nawierzchni poliuretanowej
boiska „Orlik” oraz naprawę nawierzchni
trawiastej zarówno na jednym jak i na
drugim obiekcie. Ostatnim, ważnym
krokiem konserwacji sztucznej murawy,
było przeczesanie miękkie włókien
trawy, w celu wyrównania nawierzchni
po uzupełnieniu wypełnieniem oraz
maszynowe czyszczenie bieżni
z nawierzchnią poliuretanową. Całkowity koszt modernizacji boiska „Orlik”
i boiska „Wronik” wyniósł 7 997,00 zł.
W rezultacie po wykonaniu wskazanych prac, uzyskaliśmy równą

nawierzchnię boisk, która odpowiada
za komfortową grę, ale też estetycznie
wyglądającą murawę. Wyprostowany
włos trawy i równomiernie rozłożone
wypełnienie zapewniają jej atrakcyjny
wygląd. Mamy nadzieję że oba obiekty
będą mogły służyć mieszkańcom przez
najbliższy czas.
Monika Gabriel Centrum Sportu Raszyn

Restaurowanie nawierzchni boiska.
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W RASZYNIE GRAJĄ WSZYSCY
Pod tym hasłem rozpoczęły się przygotowania do 30. finału WOŚP w Raszynie. Nasz sztab pod swoje skrzydła
przyjęło Centrum Sportu Raszyn, za co
serdecznie dziękujemy. Do organizacji
raszyńskiego Finału zgłosiły się wszystkie instytucje samorządowe z terenu
naszej gminy oraz wiele prywatnych
osób. Co świetne do działań aktywnie
włączyli się organizatorzy imprez i zbiórek z poprzednich lat, których doświadczenie jest nie do przecenienia. Tak
liczną drużyną z pewnością zorganizujemy wspaniały finał. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w działania WOŚP w tym roku.
W 2022 roku WOŚP GRA DLA OKULISTYKI DZIECIĘCEJ, dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci.
Za pieniądze zebrane podczas 30.
Finału WOŚP zakupione zostaną m.in.:
• a ngiograf dwupłaszczyznowy do
leczenia siatkówczaka – najczęstszego nowotworu złośliwego gałki
ocznej u dzieci
• oftalmoskopy do badania dna oka
• lampy szczelinowe do diagnostyki
przedniego odcinka oka
• t onometry do pomiaru ciśnienia

śródgałkowego (rogówki i soczewki)
• synoptofory do pomiaru kąta zeza
• urządzenia OCT do bezinwazyjnej
diagnostyki schorzeń
• tomografia dnia oka
• mikroskopy
• stoły operacyjne
Problemy z widzeniem czynią codzienność niezwykle trudną. Na szczęście
medycyna rozwija się i z każdym rokiem
coraz więcej niemożliwych dotąd
do usunięcia wad i schorzeń można wyleczyć.

nia ruszają pierwsze akcje w Bibliotece
i Świetlicy Środowiskowej. Planujemy
wiele imprez, warsztatów i webinariów,
aktywności kulturalnych i sportowych.
Jeśli chcecie do nas dołączyc piszcie
na adres: wospraszyn2022@gmail.com
R A ZEM MOŻEMY NAPR AWDĘ
DUŻO ZROBIĆ, BO DOBROCZYNOŚĆ ŁĄCZY A NIE DZIELI.
Aleksandra Kaiper-Miszułowicz,
Sztab 30. Finału WOŚP w Raszynie

Pierwsze spotkanie przedstawicieli instytucji i osób,
które chcą zagrać w 30.
Finale WOŚP odbyło się
w sobotę, 23 października 2021 roku w Centrum
Sportu Raszyn. Uruchomiona została strona na
Facebooku 30. Finał WOŚP
w Raszynie (www.facebook.
com/Sztab6251) na której
opowiadamy o wszystkim
co robimy. Wolontariusze
będą mogli się zgłaszać
od 8 listopada, 15 grud-
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