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RASZYŃSKIE CENTRUM POMOCY UKRAINIE
Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że Rada i Wójt Gminy wraz z jednostkami podległymi podjęli działania mające na celu koor-
dynację zadań jakie stanęły przed samorządem w związku z sytuacją na Ukrainie oraz przewidywaną falą 
uchodźców.

Najważniejsze ustalania:

Został powołany Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
– koordynator p. Ewa Melon 
– tel. 885 111 591
– w godzinach 8:00 – 18:00
– mail:emelon@raszyn.pl

Został utworzony Punkt Bazy Noclegowej oraz Punkt Bazy Transportowej na terenie Gminy Raszyn
– koordynator p. Marzena Płaszczyńska
– tel. 797 009 972 
– w godzinach 8:00 – 18:00

Punkt zbiórki darów działa w Centrum Sportu Raszyn w Hali Sportowej, 
ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
– koordynator p. Katarzyna Klimaszewska
– tel. 22 720 19 08
– w godzinach 10:00-18:00

Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
– Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
– SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn

Szkoły przygotowują się do przyjęcia dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem. Dla dzieci 
nie mówiących po polsku zostaną utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostoso-
wany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.

W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy będą objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Ognisko Wychowawcze Jaworowa zostało przygotowane jako baza noclegowa i przyjmuje potrzebujących.
Inne sprawy można kierować za pomocą poczty elektronicznej: pomocukr@raszyn.pl

Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską 
od 24 lutego 2022 roku.
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PAШИНСЬКИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ УКРАЇНІ
Шановні мешканці!

Інформуємо, що Рада та Голова Гміни разом із підпорядкованими їм підрозділами вжили заходів 
для координації завдань, які стояли перед місцевою владою у зв’язку з ситуацією в Україні та очікуваною 
хвилею біженців.

Найважливіші висновки:

При Гмінному центрі соціального забезпечення в Рашині створено Інформаційний пункт для біженців
– координатор пані Ева Диня
– тел. 885 111 591
– з 8:00 до 18:00
– електронна пошта: emelon@raszyn.pl

У ґміні Рашин створено Базовий пункт розміщення та транспортний базовий пункт
– координатор пані Маржена Плащинська
– тел. 797 009 972
– з 8:00 до 18:00

Пункт збору пожертвувань працює при Спорткомплексі «Рашин» у Спортзалі, 
с. вул. Спортова 30, 05-090 Рашин
– координатор пані Катажина Клімашевська
– телефон: 22 720 19 08
– з 10:00 до 18:00

Безкоштовна медична допомога в ґміні Рашин:
– Медичний центр «ЮДИТА», вул. Понятовського 21 та вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин
– SZPZLO Варшава – Охота, вул. Прушковська 52, 05-090 Рашин

Школи готуються прийняти дітей-біженців відповідно до відповідного району. Для дітей, які не володіють 
польською мовою, будуть створені підготовчі відділення, де навчальний процес буде пристосований 
до їхніх потреб та освітніх можливостей.

У навчальних закладах іноземним студентам надаватиметься психолого-педагогічна допомога.
Освітній центр у Яворові був підготовлений як база розміщення та приймає нужденних.
Інші питання можна направляти за електронною поштою: pomocukr@raszyn.pl

Повідомляємо, що всі біженці, які перетнули польсько-український кордон з 24 лютого 2022 року, мають 
право на допомогу.



|   KURIER RASZYŃSKI NR 128/2022   |   WWW.RASZYN.PL4

NA POMOC UKRAINIE

Mieszkańcy Raszyna wobec tragedii Ukrainy
Na Ukrainie trwa wojna. Prawdziwa wojna. Jak doświadczenie uczy, nie ma 
większej biedy niż wojna. Najbardziej cierpią zwykłe rodziny. Najpierw roz-
stanie, ojciec na front, kobieta i dzieci czekają w domu. Albo przy granicy, 
ojciec na front, a matka z dziećmi do Polski.

Jakże różnią się pomiędzy sobą 
uchodźcy z Białorusi i Ukrainy. Niby 
jedni i drudzy to uchodźcy przed wojną. 
Ale pierwsi z nich to grupy młodych 
mężczyzn, dobrze wyposażonych na 
drogę. W rękach kamienie a w ustach 
wyzwiska. Chcą nas Polaków przestra-
szyć, siłą wymusić prawo do przejścia 
przez nasz kraj. Przeciwko nim sta-
wiamy płot ze stali. Uchodźcy z Ukrainy 
są to starcy, kobiety i dzieci, bez swo-
ich mężczyzn, którzy poszli walczyć 
i bez majątku, który w ruinie od rosyj-
skich rakiet. Dla nich otwieramy granicę 
i ramiona. To nasi goście.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w  biedzie. Zanim powstał kryzys 
uchodźczy na granicy ukraińskiej, 
mieszkańcy gminy Raszyn już pomagali. 
Wtedy to dla wielu osób jasne się stało, 
że wsparcie udzielane w tak wielkiej 
skali, dotyczące setek tysięcy poszko-
dowanych, musi być świadczone w spo-
sób zorganizowany. Zaraz potem, kiedy 
Rząd wydał rozporządzenia w sprawie 
traktowania uchodźców, Wójt Andrzej 
Zaręba zorganizował pomoc. Powo-
łał zespół, który dogłębnie przeana-
lizował potrzeby powstałe wskutek 
nagłego przyjazdu do gminy wielu 
osób potrzebujących natychmiastowej 
pomocy i możliwości jej udzielenia. Naj-
pierw rozwiązano problem darów, które 
zaczęły licznie napływać do Centrum 
Sportu Raszyn. Trzeba je było posorto-
wać, poskładać i rozdzielić. Tę ogromną 
pracę przyjęła na siebie pani Katarzyna 
Klimaszewska, która wraz z liczną grupą 
wolontariuszek i wolontariuszy wprowa-
dziła ład wśród stert toreb, paczek i kar-
tonów wypełnionych pomocą kierując 
je zgodnie z zadeklarowanymi potrze-
bami w odpowiednie miejsca (na stro-
nie obok zamieszczamy Informację 
Wójta o organizacji pomocy w Gminie 
Raszyn). Tyle o sobie wiemy, ile nas 

sprawdzono. Jak dotąd okazaliśmy 
się bardzo gościnni wobec przybyszów 
z ogarniętej wojną Ukrainy, przeważnie 
kobiet i dzieci. W wielu przypadkach 
przyjmujemy je we własnych domach, 
traktujemy jak gości, czasami dajemy 
utrzymanie i pomagamy wyjść z głę-
bokiej traumy. Służymy transportem, 
obdarowujemy ubraniami i pościelą, 
dajemy do dyspozycji środki higie-
niczne a  dzieciom zabawki, plecaki 
i pomoce naukowe. 
 Ucichły spory dzielące naszą spo-
łeczność. Wszyscy naraz dokonali-
śmy próby naszego człowieczeństwa. 
Gdy przyszło udzielać pomocy prze-
ciwstawne środowiska polityczne sta-
nęły po jednej stronie. Zdajemy trudny 
egzamin.

Jacek Kaiper
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Panie Wójcie, dlaczego tak bardzo pan zwleka z przebudową 
ulicy Miklaszewskiego i kiedy wreszcie Gmina Raszyn roz-
pocznie tę budowę? Mieszkam w pobliżu i wiem jak jest ona 
potrzebna mieszkańcom zdążającym do pracy. Katarzyna L. 
(nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, ulica Miklaszewskiego, jeszcze niedawno 
lokalna, wskutek rozbudowy Dawid Bankowych i sąsiednich 
wsi, ale też powstania dużych osiedli w Lesznowoli, stała się 
drogą tranzytową. Z tego powodu nie mogliśmy położyć na 
niej zwykłej nakładki, tylko przygotować się do budowy ulicy 
z pełną infrastrukturą. To kosztowna inwestycja, powiem 
więcej – najdroższa inwestycja drogowa w naszej gminie 
jako, że wymaga również wykupu gruntów. Przed podjęciem 
decyzji o budowie byliśmy z jednej strony wstrzymywani kosz-
tami przedsięwzięcia, a z drugiej oczekiwaliśmy na oddanie 
S7, która w przyszłości przejmując ruch tranzytowy, odciąży 
ulicę Starzyńskiego i siłą rzeczy Miklaszew skiego. Wszystko 
to nie przeszkodziło nam w projektowaniu ulicy i uzyskaniu 
zezwolenia na budowę. Trudności w sfinansowaniu budowy, 
w części rozwiązała otrzymana dotacja w wysokości 5,6 mln 
złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cał-
kowita kwota ponad 14 mln złotych musi być dodatkowo zbi-
lansowana  z budżetu gminy. Z informacji jakie uzyskaliśmy 
od firmy POLAQUA budującej trasę S7 na odcinku od lot-

niska do Lesznowoli wynika, że droga ta zostanie oddana 
do użytku jesienią 2022 roku. Oznacza to, że aby wykorzystać 
przyznane dofinansowania budowę ulicy musimy rozpocząć 
jeszcze w tym roku. 

Panie Wójcie, dotarły do mnie informacje, że na polach 
w Jaworowej, tuż przed Dawidami mają zostać wybudowane 
hale magazynowe. Którędy zostanie poprowadzony ruch 
samochodów ciężarowych obsługujących te przedsiębiorstwo? 
Wojciech Z. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, dojazd do hal magazynowych w Dawi-
dach i Jaworowej będzie prowadził drogą serwisową wzdłuż 
trasy S2 do ulicy Złote Łany, gdzie zostanie wybudowane 
skrzyżowanie, dalej wiaduktem do ulicy Kinetycznej w cało-
ści wyremontowanej na odcinku od wiaduktu do ulicy Wirażo-
wej we Włochach i dostosowanej do przejazdu ciężkich samo-
chodów. Połączenie planowanej inwestycji z ulicą Warszawską 
w Jaworowej stanowić będzie droga przeciwpożarowa o para-
metrach wykluczających ruch dużych samochodów transpor-
towych. Takie stanowisko przedstawił inwestor na posiedzeniu 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicz-
nego dnia 02.03.2022r. Zgodnie z nim główny ciąg komuni-
kacyjny wiążący wybudowane obiekty z siecią drogową nie 
będzie przebiegał przez tereny mieszkaniowe.

Mamy nowego Zastępcę Wójta Gminy
Dnia 1.03.2022 roku Wójt 
Gminy Raszyn pan Andrzej 
Zaręba powołał na stano-
wisko swojego zastępcy 
panią Katarzynę Dombską 
będącą do tej pory kierow-
nikiem Referatu Funduszy 
Zewnętrznych.
 Pani Katarzyna Domb-
ska ukończyła Policealne 
Państwowe Studium Ste-
notypii i Języków Obcych, 
specjalność stenotypia 
z korespondencją w języku 
francuskim,  następnie 
magisterskie studia wyższe 

5-letnie na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Stu-
dium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji 
Publicznej, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie 

Warszawskim w Instytucie Studiów Społecznych i Centrum 
Otwartej i Multimedialnej Edukacji. 
 Rozpoczęła swoją drogę zawodową jako księgowa 
w Dziale Księgowości Centralnego Szpitala Klinicznego 
Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1992 roku praco-
wała w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
początkowo w Biurze Prasowym Prezydenta RP, a od 1996 
w  Zespole ds. Wystąpień jako główny rzeczoznawca. 
Od 2007 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Nada-
rzyn, gdzie zajmowała się pozyskiwaniem środków zewnętrz-
nych unijnych i krajowych, prowadziła Referat Funduszy 
Zewnętrznych przeprowadzając z sukcesem blisko 80 pro-
jektów. Była także pomysłodawcą i członkiem założycie-
lem Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michało-
wice, w której pełniła funkcję przewodniczącej Rady LGD. 
Od 2018 roku związała się z Urzędem Gminy Raszyn, gdzie 
z powodzeniem prowadziła Referat Funduszy Zewnętrznych 
pozyskując wielomilionowe dotacje dla naszej gminy.

 • 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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OBCHODY DNIA ŻOŁNIERZY WYKLETYCH

BUDOWA SKWERU IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
W lutym 2022 roku wyłoniony został wykonawca Skweru im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy ul. Poniatow-
skiego. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020, a wykona ją firma AS BUD 
Albert Śpiewakowski za kwotę 402 210,00 PLN 
w ciągu 5 m-cy od dnia podpisania umowy.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Żołnierze Wyklęci byli wojskiem anty-
komunistycznego podziemia w latach 
1944 – 1956. Sprzeciwiali się oni sowie-
tyzacji Polski i podporządkowaniu jej 
Związkowi Sowieckiemu. Walka, którą 
prowadzili była wyrazem samoobrony 
społeczeństwa polskiego przed kolejną 
okupacją. Władze komunistyczne chcąc 
wywołać powszechną niechęć do kon-
spiratorów  nazywały walczące oddziały 
reakcyjnymi bandami lub wrogami ludu, 
a żołnierzy bandytami. Schwytanych 
czekał sfingowany proces po  czym 
poważny wyrok, a często śmierć 
w katowniach podlegających Minister-
stwu Bezpieczeństwa Publicznego. 
Zarówno w prasie jak w oficjalnych 
dokumentach fałszowano ich historię 
albo starano się ją przemilczeć. Anty-
komunistyczne powstanie swoim zasię-
giem objęło tereny całej Rzeczypospo-
litej w granicach sprzed września 1939 
roku. Przez szeregi konspiracji niepod-
ległościowej przewinęło się według róż-
nych szacunków od 120  do 180 tysięcy 
żołnierzy. Powstanie wygasło ostatecz-
nie w  latach pięćdziesiątych XX w., 
choć  ostatni żołnierz Józef Franczak 
„Lalek” zginął w obławie aż osiemna-

ście lat po wojnie w roku 1963. Ser-
deczna pamięć o polskich patriotach 
walczących o niepodległość po 1944 
roku przechowywana była aż do lat 
dziewięćdziesiątych  w domach rodzin-
nych, kościołach i na cmentarzach. 
Działo się to na przekór koncesjono-
wanej propagandzie. Cenzura dbała, 
aby o żołnierzach powstania antyko-
munistycznego nie padła żadna pozy-
tywna wypowiedź.  Można było mówić 
źle, albo wcale. Rządzącym komunistom 
wydawało się, że wraz z rozstrzelanymi 
pogrzebią ich dobre imię. Nic z tego. 
Nazwa Żołnierze Wyklęci dla żołnierzy 
konspiracji antykomunistycznej utrwa-
liła się  gdy Liga Republikańska zorga-
nizowała w 1993 roku wystawę „Żoł-
nierze Wyklęci – antykomunistyczne 
podziemie zbrojne po 1944 r.”. Jej auto-
rem był Leszek Żebrowski. Następnie 
upomnieli się o nich kibice urządzając 
patriotyczne oprawy meczom piłkar-
skim. Ten głos był donośny. Od 1998 
roku w odzyskiwaniu pamięci o naszych 
bohaterach czołową rolę pełni Instytut 
Pamięci Narodowej poprzez badania 
historyczne, publikacje książek, arty-
kułów, zbieranie wspomnień żyjących 

jeszcze kombatantów, pokazywanie 
miejsc kaźni i  poszukiwanie zapomnia-
nych grobów. Dzięki tej działalności 
ich nazwiska są znane, a portrety, bio-
gramy i zdjęcia publikowane. W 2011 
roku z inicjatywy Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego przyjęto ustawę o usta-
nowieniu   Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych obchodzonego 
corocznie dnia 1 marca. Pamięć o Żoł-
nierzach Wyklętych trwa, ich nazwi-
skami nazywane są szkoły, place, ulice. 
Wmurowywane są tablice pamiątkowe, 
organizowane wystawy. W całej Polsce 
oddaje się im cześć. 

Małgorzata  Kaiper

WYSTAWY „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. 
P O D Z I E M I E  N I E P O D L EG ŁO -
ŚCIOWE 1944–1963” 

Wystawy przygotowane przez IPN, 
opowiadające historie żołnierzy wyklę-
tych, stworzone przez Biuro Edukacji 
Narodowej, można zobaczyć na par-
kanie przed Świetlicą Środowiskową 
Świetlik w Rybiu, ul. Spokojna 23,  przed 
Urzędem Gminy Raszyn ul. Szkolna 2 
oraz w Austerii. ZAPRASZAMY!

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

Wystawa o Niezłomnych przed Urzędem Gminy Wystawa o Niezłomnych przed Świetlicą
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INWESTYCJE

PODZIEKOWANIA DLA DRUCHÓW
Wyrażając powszechną wolę mieszkań-
ców i raszyńskiego samorządu serdecz-
nie dziękuję strażakom z OSP Raszyn, 
OSP Dawidy i OSP Falenty za ogrom 
wykonanej pracy, poświęcenie i pomoc 
naszym mieszkańcom w  c zas ie 
i po nawałnicach, które w lutym prze-
szły przez Gminę Raszyn. Przez te dni 
to właśnie Wy wspieraliście nas i likwi-
dowaliście skutki huraganu, nie zosta-
wiając nikogo bez pomocy. Dzięku-
jemy!!!

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

BUDOWA STRAŻNYCY OSP 
W DAWIDACH
Trwa budowa nowej strażnicy dla OSP 
Dawidy. Również w miesiącach zimo-
wych ekipa budowlana kontynuowała 
prace. Kończone jest ocieplanie i tyn-
kowanie budynku, we wnętrzach trwa 
robienie wylewek i tynków. Założono 
drzwi garażowe, instalowane są media.

 Inwestycję wykonuje Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe „IZOL-
BUD” Sp. z o.o. z Warszawy, za kwotę 
5  685  332,06 zł brutto, z  czego 
2 000 000 zł to dofinansowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Firma IZOLBUD zobowiązała się wyko-
nać inwestycję do końca 2022 roku.

DOFINANSOWANIE ULICY 
MIKLASZEWSKIEGO
M a m y  p o w ó d  d o  z a d o w o l e -
nia, a  myślę, że nawet do radości. 
Otrzymaliśmy środki w  wysokości 
5 558 278,13 zł na rozbudowę gmin-
nej drogi nr 310614W ul. Miklaszew-
skiego na odcinku od ul. Starzyńskiego 
w Dawidach Bankowych do ul. Długiej 
w  Ładach. Deklarowany czas reali-

zacji zadania to 04.2022 – 03.2023. 
Otrzymane dofinansowanie pochodzi 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
16  lutego 2022 r. Prezes Rady Mini-
strów, Mateusz Morawiecki zatwierdził 
listy zadań rekomendowanych do dofi-
nansowania ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. 
Samorządy z województwa mazowiec-
kiego otrzymają w 2022 r. dofinansowa-
nie w kwocie ponad 300 mln zł na reali-
zację zadań polegających na budowie, 
przebudowie lub remoncie dróg gmin-
nych i powiatowych. Przed nami oczy-
wiście ciężka praca i wysiłek zdoby-
cia środków na wkład własny oraz trud 
realizacji bardzo skomplikowanej inwe-
stycji. Ten niewątpliwy sukces nie byłby 

możliwy bez prawidłowo przygoto-
wanego projektu budowlanego przez 
zespół pod kierunkiem Pani Beaty 
Krzysztofowicz oraz wzorowego wnio-
sku aplikacyjnego zredagowanego 
przez zespół Pani Katarzyny Dombskiej. 
Podziękowania dla zaangażowanych 
w przedsięwzięcie pracowników urzędu 
gminy oraz wszystkich życzliwych ludzi, 
którzy wspierali nas w działaniach. Trzy-
majmy kciuki za dalszą realizację zada-
nia.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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W Raszynie grają wszyscy czyli 30 Finał WOŚP – zebraliśmy 
ponad 100 000 złotych

W Raszynie 30. Finał zaczął się 15 grud-
nia “Kiermaszem z sercem” zorgani-
zowanym przez Bibliotekę – świetne 
książki, przyniesione przez mieszkań-
ców naszej gminy, można było kupić, 
aż do połowy stycznia. Przed Świę-
tami Bożego Narodzenia zorganizo-
wano akcję pakowania książek. 18 grud-
nia w Świetlicy Środowiskowej w Rybiu 
odbył się kiermasz i warsztaty robienia 
stroików świątecznych, robienia domo-
wych kremów i pięknych lampionów 
metodą de coupage prowadzone przez 
Latające Koło Gospodyń Wiejskich, 
Babski Klub Międzypokoleniowy, Dagnę 
Mach z Biblioteki oraz zespół Świe-
tlika. Zespoły świetlicowe zrobiły próbę 
z publicznością piosenek, które treno-
wane były na wielki finał 30 stycznia. 
Świetlica poświęciła Wielkiej Orkiestrze 
również styczniowy koncert kolęd orga-
nizowany przez raszyńskich Seniorów.
 Bardzo pięknie w tegoroczną zbiórkę 
włączyły się raszyńskie przedszkola – 
wszystkie nasze gminne placówki przy-
stąpiły do działań Wielkiej Orkiestry. 
Przed świętami odbyły się kiermasze 
świąteczne, skierowane do rodziców 
dzieci, przedszkole „Wyspa skarbów” 
pozwoliło wylicytować nadanie imion 
dla niedawno wyklutych w przedszkolu 
papużek i zorganizowało “Zumbę dla 
Babci i  Dziadka”. Przedszkole Pod 
Topolą przygotowało cały pakiet dzia-
łań  – grę terenową  – geocheshing 
i  weeknd otwartych gabinetów (jak 
pomagać to już na całego), a „Przed-
szkole w Stumilowym Lesie” zrobiło 
aukcje na nocowankę, indywidualne 
konsultacje logopedyczne, warsz-

taty taneczne, kiermasz, WOŚP – ową 
FOTOBUDKĘ. 
 2 i 9 stycznia odbył się zainicjowany 
przez Pana Grzegorza Sęklera spacer 
„Z Bogdanem do Krakowa”, podczas 
którego uczciliśmy pamięć jednego 
z mieszkańców naszej gminy, wielkiego 
miłośnika Rezerwatu Stawy Raszyń-
skie, który po długiej chorobie odszedł 
tej jesieni. W sumie wszyscy uczestnicy 
spaceru przeszli dystans z Raszyna do 
Krakowa i symbolicznie spełnili jedno 
z marzeń Pana Bogdana. 
 Nasz sztab został przygarnięty przez 
Centrum Sportu Raszyn. Bardzo za to 
dziękujemy Dyrektor Kasi Klimaszew-
skiej i wspaniałemu zespołowi Centrum. 
Dziękujemy za miejsce, dziękujemy za 
wsparcie, dziękujemy za zgodną dobrą 
współpracę :).

WIELKI FINAŁ
Tam właśnie miał miejsce 30 stycznia 
wielki finał. Impreza trwała od godziny 
10 do 23. Koncert i licytacje świetnie 
poprowadzili panowie Paweł Wiśniew-
ski i Tomek Winiarski. Najpierw była 

„Strefa dziecka” organizowana przez 
Małgosię Kaiper i  zespół Świetlika. 
Były piękne występy przedszkolaków 
z Przedszkola „Pod Topolą”, „Wyspy 
Skarbów”, Przedszkola w Sękocinie, 
„Bajkowego Przedszkola w Dawidach”, 
przedszkolaków z Falent i grupy gimna-
stycznej z Bielewicz Art Academy, był 
teatrzyk dla dzieci, animacje i warsztaty. 
Potem wystąpiły zespoły Seniorów pod 
wodzą Pani Edyty Ciechomskiej. Było 
pięknie i wzruszająco – tu nie ma zdzi-
wienia, bo raszyńscy Seniorzy zawsze 
stają na wysokości zadania :) są wspa-
niali. Potem zaczęło się Głośne Gra-
nie, którego koordynatorem był zawsze 
świetny Robert Grzeszczak  – czło-
wiek wielkiego serca i wspaniałej ener-
gii :). Najpierw sentymentalnie zagrali 
Panowie z  LET’PLAY, potem świet-
nie „Dla Frajdy”, następnie raperzy Lagi, 
Marep i Darios z OVR Showcase, woś-
powe kawałki zagrał świetlikowy Inte-
gracyjny Muzyczny Projekt wraz z Przy-
jaciółmi i  nieocenioną Asią Grygo, 
następnie Acustic Warsaw Band. 
 Między występami przez cały czas 
trwania Finału odbywały się licytacje. 
O  18. rozpoczął się koncert głównej 
gwiazdy wieczoru i dla Raszynian zagrał 
zespół PECTUS. Była «Barcelona» 
było świetnie. Potem zaświeciło raszyń-
skie Światełko do nieba – halę sportową 
wypełnił piękny pokaz laserowy. 
 Po światełku na scenę weszl i 
pan  LE  VAN MUNG , Vice prezes 
Zarządu Stowarzyszenia Wietnamczy-
ków w Polsce i pan Vu Duy Hien prze-
wodniczący stowarzyszenia Wietnam-
czyków w  Raszynie, i  na ręce Wójta 
Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby 
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przekazali cegiełkę dla Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Społeczność 
Wietnamska zebrała 11  800 złotych 
i przesłała na konto WOŚP. 
 Po tym niezwykle wzruszającym 
geście odbyło się uroczyste krojenie 
tortu – w końcu to były 30 urodziny 
Wielkiej Orkiestry :). Impreza trwała 
do 23 i zakończyła sie świetnym meta-
lowym koncertem grupy młodych ludzi 
„Helcat”.
 W naszej gminie stanęło 20 puszek 
stacjonarnych, do których mieszkańcy 
już od połowy grudnia wrzucali datki. 
30 stycznia kwestujący wolontariusze 
pojawili się na ulicach naszej gminy. 

Przez cały dzień pod okiem Marty Cie-
śli trwało liczenie zawartości puszek, 
po światełku doszły do tego datki 
zebrane w  czasie finału w  Centrum 
Sportu Raszyn, z kiermaszy i „licytacji”. 
W sumie do puszek trafiło 85 321,44, 
od społeczności Wietnamskiej 11 800, 
a z aukcji allegro ponad 3200 złotych. 
Łącznie Raszynianie przekazali dla pod-
niesienia standardów leczenia wzroku 
dzieci ponad 102 000 złotych. Bardzo 
jesteśmy wdzięczni. 
 Wielu osobom należą się podzię-
kowania  – nie byłoby tego wyniku, 
gdyby nie niezwykłą hojność przedsię-
biorców, którzy przekazali wspaniałe 
fanty do sprzedaży na rzecz Orkie-
stry – dołączyło do nas ponad 107 róż-
nych podmiotów. Jesteście wspaniali. 
Dziękujemy też serdecznie wszystkim 
gminnym przedszkolom, które przy-
stąpiły do Wielkiej Orkiestry, Szkołom 
za cudowną młodzież, która dzielnie 
kwestowała na ulicach i pomogła nam 
podczas wszystkich imprez realizowa-
nych w ramach 30.Finału i Ani Lange 
za organizację ich działania. Wielkie 
podziękowanie od raszyńskiego sztabu 
Wielkiej Orkiestry należy się Centrum 
Kultury Raszyn, za postawienie sceny 
i nagłośnienia oraz pomoc w organiza-
cji koncertu zespołu PECTUS. 
 W tym roku udało się dzięki Wielkiej 
Orkiestrze zagrać wspólnie. Przedmioty, 
bądź vouchery do sprzedaży podczas 
finału przekazało ponad 100 raszyń-

skich firm. Dla dobra dzieci do kieszeni 
schowano wszelkie animozje i graliśmy 
do końca świata i jeszcze jeden dzień 
dłużej. W Wielką Orkiestrę zaangażo-
wali się zarówno Ci, którzy organizowali 
finały w poprzednich latach w Gimna-
zjum – podzielili się swoim doświadcze-
niem i zaangażowali w realizację finału, 
jak też osoby nowe, które swoją ener-
gią i wielką potrzebą dawania pomo-
gły zebrać ponad 102 000,00 złotych. 
W finale nie zabrakło OSP z Raszyna 
Dawid i  Falent, Klubów sportowych 
i ratowników: Fundacja Ratownictwo 
Motocyklowe – z motocyklami i karetką 
oraz Ratownicza Grupa Poszukiwawcza, 
która stawiła się ze swoimi cudownymi 
psami. W realizację naszych działań 
włączyły się też koła gospodyń wiej-
skich: Latające Koło Gospodyń Wiej-
skich, KGW SQŁAD, KGW Jaworowa, 
Urzekające Falenty, a także Babski Klub 
Międzypokoleniowy. Wielkie podzięko-
wania dla Kasi Klimaszewskiej, Mariu-
sza Smolichy, Marzeny Płaszczyńskiej, 
Małgosi Kaiper, Pawła Góry, Moniki 
Bień, Marcina Borsuka, Rafała Bobow-
skiego, Roberta Grzeszczaka, Hani 
Szeligi, Ani Lange, Agnieszki Żurawicz, 
Marty Gruszki, Dagny Mach, Marty Cie-
śli, Jowity Szewc, Niny Polakowskiej, 
Joasi Rokickiej, Ewy Janiec, Ewy Gac, 
Ani Lutkiewicz, Jacka Kaipera, Teresy 
Liżewskiej, Andrzeja Bembenisty, Grze-
gorza Sęklera, Andrzeja Zawistow-
skiego, Pawła Wiśniewskiego, Tomka 
Winiarskiego, Beaty Borys-Bieńko, 
Beaty Sulimy-Markowskiej, Norberta 
z „Grubego Kotleta”, Teresy i Mariusza 
Mach, Jarosława Willmana, Ewy Tryfon, 
Grażyny Roguskiej i tych wszystkich 
którzy pomogli w realizacji tegorocz-
nego finału. Dzięki, po stokroć dzięki. 
Z głęboką wdzięcznością.

Ola Miszułowicz, szefowa sztabu 
30. Finału WOŚP w Raszynie

Ekipa Centrum Sportu Raszyn. Fot. arch. WOŚP

Kuchnie świata

Zespoły Seniorow

Przedszkolaki dla WOŚP. Fot. arch. WOŚP

Koła Gospodyń dla WOŚP. Fot. arch. WOŚP

Strefa Dziecka
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ZŁOTE GODY

Grażyna Gałązka Jadwiga Górska Irena i Marian Imiołek Danuta i Józef Karolewscy

Teresa i Tadeusz Albinowscy Wanda i Alojzy Bieńko Zofia i Stanisław Ciszek Urszula i Józef Grendysz

Danuta i Eugeniusz Jeromin Rozalia Jędrzejczak Janina i Andrzej Juczewscy

XIII Gala Jubilatów – Złote Gody
Gala Jubilatów, wielka uroczystość związana z nadaniem medali „Za długie pożycie małżeńskie w 50. rocznicę ślubu” 
odbyła się w tym roku również w reżimie sanitarnym. W dniach 18 i 19 stycznia każda z 50 par została zaproszona do raszyń-
skiej Austerii, gdzie w Sali Ślubów Wójt pan Andrzej Zaręba oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Jolanta Kuć wrę-
czali małżonkom w imieniu Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy, okolicznościowe medale. Do odznaczeń dołączono prezenty 
od Gminy Raszyn – pamiątkową statuetkę, kwiaty i tort. Podczas tegorocznej Gali odznaczono:

Teresę i Kazimierza Aderek, Teresę i Tadeusza Albinowskich, Hannę i Władysława Bednarek, Wandę i Alojzego Bieńko, Ludwikę i Pawła Błochowicz, 
Zofię i Stanisława Ciszek, Grażynę i Tadeusza Gałązka, Jadwigę i Ryszarda Górskich, Urszulę i Józefa Gendysz, Irenę i Mariana Imiołek, 

Danutę i Eugeniusza Jaromin, Grażynę i Mariana Jeżak, Rozalię i Stanisława Jędrzejczak, Janinę i Andrzeja Juczewskich, 
Izabelę i Andrzeja Junot-Kierniszewskich, Józefę i Andrzeja Kamińskich, Danutę i Józefa Karolewskich, Helenę i Bogdana Kiliańskich, 

Marię i Jana Kossaków, Janinę i Henryka Kowalczyk, Aleksandrę i Andrzeja Kozłowskich, Alinę i Arkadiusza Kulińskich, 
Mariannę i Józefa Makowskich, Danutę i Bogdana Narożnik, Marię i Stanisława Nockiewicz, Annę i Stanisława Nowakowskich, 

Danutę i Mariana Obłuskich, Barbarę i Krzysztofa Okienczyc, Zofię Kozłowską-Olejarczyk i Józefa Olejarczyk, Zofię i Bogdana Orman, 
Barbarę i Andrzeja Paszkowskich, Teresę i Jerzego Pawlak, Krystynę i Zbigniewa Płońskich, Annę i Jerzego Popiołek, Anne i Stanisława Przyborek, 

Stanisałwę i Henryka Rabiak, Elżbietę i Kazimierza Rek, Elżbietę i Henryka Rek, Zofię i Piotra Rogalskich, Jadwigę i Mariana Rydz, 
Hanne i Tadeusza Sioćko, Krystynę i Jerzego Stolarskich, Ewę i Zbigniewa Szymańskich, Barberę i Eugeniusza Toczyskich, Thi Thanh Minh Tran i Gia 

Khai Ton, Mariannę i Edwarda Turek, Zofię i Aleksandra Włodarczyk, Teresę i Edwarda Wójcik, Annę i Mariana Zwierz, Wandę i Henryka Żurawskich.

„Szanowni Jubilaci, jesteście wzorem dla tych wszystkich, którzy zamierzają wstąpić w związek małżeński i założyć nową 
rodzinę” – powiedział Wójt Gminy pan Andrzej Zaręba podczas wręczania odznaczeń małżonkom. Warto przy tym dodać, 
że jesteśmy wyjątkową gminą, w której co roku, Złote Gody obchodzi 50 par.                            Jacek Kaiper
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ZŁOTE GODY

Anna Nowakowska Zofia Kozłowska Olejarczyk i Józef OlejarczykDanuta i Bogdan Narożnik

Anna i Jerzy Popiołek Jadiwga Rydz

Thi Thanh Minh Tran i Gia Khai Ton

Anna i Marian Zwierz Wanda i Henryk Żurawscy

Elżbieta i Henryk Rek

Krystyna i Jerzy Stolarscy Marianna i Edward Turek

Zofia i Piotr Rogalscy

Ewa i Zbigniew Szymańscy

Zofia i Aleksander Włodarczyk

Izabela Junot-Kierszniewska Aleksandra i Andrzej Kozłowscy Marianna i Józef MakowscyMaria i Jan Kossak Teresa i Jerzy Pawlak
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DOFINANSOWANIE 
AUTOBUSU R2

W styczniu otrzymaliśmy dodatkowe 
pieniądze na rozwój Gminy Raszyn. 
To  kwota 550 775,00 złotych uzy-
skana w  ramach „Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakte-
rze użyteczności publicznej” przezna-
czona na dofinansowanie realizowa-
nej przez samorząd naszej gminy trasy 
autobusowej R2. W dniu 24 stycznia 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie miałem przyjemność pod-
pisać umowę z Wojewodą Mazowieckim 
reprezentowanym przez jego zastępcę 
pana Arkadiusza Standowicza. Była to 
pierwsza tak przyjemna i znacząca dla 
naszej gminy chwila kiedy otrzymujemy 
wsparcie na działania podejmowane 
w naszej gminie.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Podpisanie umowy

RONDO W ŁADACH – 
inwestycja powiatowa
Koszt inwestycji: 3  199 353,00 zł. 
środki własne gminy Raszyn: 734 123 zł. 
Jesienią 2021 roku Powiat Pruszkowski 
rozpoczął długo wyczekiwaną prze-
budowę skrzyżowania ulicy Długiej 
z Drogą Hrabską, aż do mostku przy 
ulicy Za Olszyną. Inwestycję poprzedził 
wykup fragmentów działek graniczą-
cych z nią. Konieczne też okazało się 
przeniesienie kapliczki stojącej na roz-
widleniu dróg. W efekcie ma powstać 
bezpieczne rondo z  chodnikami  – 
odwodnione i  skanalizowane. Nowe 
rondo wraz z całą infrastrukturą około-

drogową będzie już niedługo wygod-
nym i  bezpiecznym ciągiem komu-
nikacyjnym. Wykonawcą jest firma 
Delta S.A. z Warszawy., która wyko-
nuje inwestycję za 3 199 353 zł. Gmina 
Raszyn włączyła się w  wykonanie 
ronda dokładając ze swojego budżetu 
734 123 zł.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU
DRÓG W POWIECIE 
PRUSZKOWSKIM
Ponad 300 mln trafi do samorządów 
województwa mazowieckiego z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w 2022 roku. W Polsce mamy łącznie 
2477 gmin – dofinansowanie otrzymało 
112. Aż 5 dofinansowanych zadań znaj-
duje się na terenie naszego powiatu. 
Brawo!

Gmina Raszyn: rozbudowa ul. Mikla-
szewskiego – długość odcinka 1,768 m.
Łączna kwalifikowana wartość inwesty-
cji – 11 116 556,27 /50% dofinansowa-
nia/
Gmina Pruszków: budowa ul. Grun-
waldzkiej – długość odcinaka 0,306 m.
Łączna kwalifikowana wartość inwesty-
cji – 8 542 321,65 /60% dofinansowa-
nia/

Gmina Michałowice :  rozbudowa 
ul. Parkowej – długość odcinka 0,616 m.
Łączna kwalifikowana wartość inwesty-
cji – 2 900 092,29 / 50% dofinanso-
wania/
Gmina Pruszków: budowa układu 
drogowego (ulica+most)  – długość 
odcinka 0,735 m.
Łączna kwalifikowana wartość inwesty-
cji – 10 853 742,41 /50% dofinansowa-
nia/
Powiat Pruszkowski: rozbudowa 
drogi powiatowej ul. Dworcowa – dłu-
gość odcinka 0,668 m.
Łączna kwalifikowana wartość inwesty-
cji – 7 626 944,14 /60% dofinansowa-
nia/

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 
NA DROGACH POWIATOWYCH

Powiat Pruszkowski. W ostatnich dniach 
złożyłam interpelacje i wnioski w ważnych 
dla mieszkańców gminy Raszyn sprawach 
oczekując na odpowiedź. A dziś i przeka-
zuję Państwu aktualne informacje:
 • sygnalizacja świetlna w  ulicach 

Al. Krakowska/Leszczynowa zosta-
nie wykonana do dnia 29 kwietnia br. 
(to sygnalizacja, o którą wnioskowa-
łam wraz z mieszkańcami tego regionu 
od wielu lat)
 • sygnalizacja świetlna w ulicach Prusz-

kowska/Godebskiego zostanie wyko-
nana do dnia 29 kwietnia br. (to sygna-
lizacja, o którą wnioskował inny radny 
i mam nadzieję, że badania i analizy 
wykazały zasadność wykonania tej 
inwestycji i przyczyni się ona do więk-
szej synchronizacji przejazdu na tym 
skrzyżowaniu i jego bezpieczeństwa)
 • do miasta stołecznego Warszawy 

i ZTM zostanie wysłana prośba o inter-
wencję oraz badanie sygnalizacji świetl-
nej oraz pomiaru czasu pracy programu 
technicznego oświetlenia na skrzyżo-
waniu Al. Krakowskiej/Na Skraju (obec-
nie są utrudnienia w płynności wyjazdu 
z ul. Na Skraju). 

Katarzyna Klimaszewska, 
Radna Powiatu Pruszkowskiego

INWESTYCJE POWIATOWE

Budowa ronda w Ładach. Fot. J. Kaiper
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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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INFORMACJE

ULICA JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W centrum Raszyna znajduje się ulica, 
biegnąca od ul. Szkolnej do ul. Mickie-
wicza, równoległa do Al. Krakowskiej, 
która przez wiele lat nie posiadała swo-
jej nazwy, a numery posesji były przy-
pisane do Al. Krakowskiej. Powodowało 
to wiele komplikacji dla mieszkańców, 
gdyż powtarzanie numerów np. w Jan-
kach prowadziło do licznych pomyłek 
w dostarczaniu przesyłek pocztowych 
czy kurierskich. Myliło się też pogoto-
wie ratunkowe wzywane do chorych.
 Mieszkańcy ulicy zwrócili się do 
mnie jako sołtysa o pomoc w rozwią-
zaniu tych problemów, a także prosili o 
złożenie wniosku o przebudowę ulicy. 
W dniach 1 czerwca i 6 września 2021 
r. złożyłam wnioski o wprowadzenie do 
budżetu naszej gminy zadania: „Wyko-
nanie projektu budowy ulicy wraz z jej 
oświetleniem.”
 W Urzędzie Gminy dowiedziałam 
się, że problem w podjęciu przebudowy 
wynika z nieuregulowanej własności 
działek wchodzących w skład tej ulicy. 

Uzyskałam zapewnienie Pana Wójta 
Andrzeja Zaręby, że czynione są stara-
nia, żeby to uregulować i jest szansa na 
ich pozytywne załatwienie. Okazało się 
też, że brak nazwy ulicy będzie utrud-
niał załatwianie formalności związanych 
z wykonaniem projektu budowlanego i 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
 Podczas zebrania mieszkańców 
Sołectwa Raszyn II w dniu 27.09.2021 r. 
przedyskutowaliśmy temat i złożyliśmy 
wniosek o nadanie ulicy nazwy Juliusza 
Słowackiego, jako pasującej do nazew-
nictwa sąsiednich ulic. Pismo mieszkań-
ców z ich podpisami oraz sołtysa i rady 
sołeckiej złożyłam w dniu 06.10 2021 r. 
w Urzędzie Gminy. Dzięki przychylności 
Pana Wójta Andrzeja Zaręby oraz Rady 
Gminy Raszyn w budżecie na rok 2022 
znalazł się zapis o przeznaczeniu środ-
ków finansowych na wykonanie pro-
jektu budowlanego tej ulicy. Rada Gminy 
Raszyn przychylając się do naszego 
wniosku, na sesji w dniu 27.01.2022 r.  
nadała jej nazwę „Juliusza Słowackiego”.

 

W imieniu mieszkańców i własnym dzię-
kuję Panu Wójtowi Andrzejowi Zarębie, 
Radzie Gminy Raszyn oraz pracowni-
kom Urzędu Gminy za wsparcie i pomoc 
w załatwieniu tej ważnej dla mieszkań-
ców sprawy.
 Zrobiony został pierwszy, ważny 
krok w dążeniu do zadbania o cen-
tralny fragment Raszyna. Przy tej ulicy, 
dzięki staraniom mieszkańców znajdują 
się ładne budynki i zadbane ogródki, 
sklepy, lokal gastronomiczny, żłobek 
i kancelaria notarialna.  Brakuje przy-
zwoitej nawierzchni, chodników i oświe-
tlenia. Nie brakuje natomiast nadziei 
mieszkańców, że wreszcie doczekają się 
ładnej, zadbanej  ulicy,  godnej swojego 
patrona Juliusza Słowackiego.
 Zanim nastąpi pełna przebudowa 
ulicy zostanie naprawiona nawierzch-
nia gruntowa na części ulicy w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. 

Maria Izabela Makarska 
Sołtys Sołectwa Raszyn II

STRATEGIA GMINY RASZYN
W związku z przeprowadzonym bada-
niem „opinii lokalnych liderów” dzię-
kujemy wszystkim Respondentom 
za poświęcenie swojego cennego 
czasu, wypełnienie ankiety oraz prze-
kazanie nam swoich opinii na temat 
warunków życia i  funkcjonowa-
nia naszej gminy oraz wizji przyszło-
ści. Badanie to z pewnością pozwoli 
na jeszcze bardziej szczegółowe 
opracowanie dokumentu wytyczają-
cego kierunki rozwoju gminy Raszyn. 

W najbliższym czasie przekażemy Pań-
stwu informację o wyniku badania oraz 
o kolejnym etapie tworzenia Strategii. 
Głos mieszkańców ma dla nas wielką 
wartość, a każda indywidualnie wypeł-
niona przez Państwa ankieta jest dla 
nas niezwykle cenna. Cieszy nas Pań-
stwa zaangażowanie oraz potrzeba 
realnego wpływu na przyszłość naszej 
gminy Raszyn. 

Katarzyna Klimaszewska, 
Pełnomocnik Wójta ds. Strategii

Fragment ul. Julisza Słowackiego z nawierzchnią gruntową. Fot. I. Makarska Ulica Juliusza Słowackiego w Raszynie. Fot. I. Makarska
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INFORMACJE O PROWADZONYCH PROCEDURACH PLANOWYCH

❶	 Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu położo-
nego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła 
„Wypędy” wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 21 lutego do 25 marca 2022 r., w sie-
dzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach 
pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
22 701 78 52 lub 22 701 78 61).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
14 marca 2022 r. o godz. 15:00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu 
dyskusji: pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedywezel.html. 
Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 
siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. 
Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-
ności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.
❷	 Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części terenu położonego we 
wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej 
i ul. Zdrojowej wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 21 lutego do 25 marca 2022 r., w sie-
dzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach 
pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 
22 701 78 52 lub 22 701 78 61).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
14 marca 2022 r. o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu 
dyskusji: pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedysokolowska.
html. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z poda-
niem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszka-
nia albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwiet-
nia 2022 r. Uwagi dotyczące projektów ww. planów miej-
scowych mogą być wnoszone w  formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
ratusz@raszyn.pl.
❸	 Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu położonego 
we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojo-
wej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 21 lutego do 25 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 
22 701 78 61).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
14 marca 2022 r. o godz. 17:00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu 
dyskusji: pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedyzdrojowa.html.

 Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 
siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. 
Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-
ności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.
❹	 Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części terenów położonych 
we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po połu-
dniowej stronie ul. Warszawskiej – Obszar I, wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 lutego 
do 25 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, 
ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
15 marca 2022 r. o godz. 15.00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu 
dyskusji: pobierz.raszyn.pl/mpzpjaworowa.html
 Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn z podaniem 
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo 
siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. 
Uwagi dotyczące projektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczegól-
ności poczty elektronicznej na adres: ratusz@raszyn.pl.
❺	 Zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części terenów położonych we wsi Łady 
w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 28 lutego do 31 marca 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu 
(po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 
lub 22 701 78 61).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
22 marca 2022 r. o godzinie 15.00 z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość – link do pobra-
nia w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzpladyzio-
lowa.html. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Raszyn 
z  podaniem imienia i  nazwiska albo nazwy oraz adresu 
zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
14 kwietnia 2022 r. Uwagi dotyczące projektu ww. planu 
miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: 
ratusz@raszyn.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy Raszyn.

Z planami można zapoznać się na stronie internetowej Gminy: www.
raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospo-
darowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
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WYDARZENIA PRZEDSZKOLNE

INFORMACJE OŚWIATOWE
Szanowni Państwo!
Na stronie www.raszyn.pl w zakładce OŚWIATA (https://raszyn.pl/informator/oswiata) znajdują się ważne informacje doty-
czące: 

–  Rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas w szkołach podstawowych 
w roku szkolnym 2022/2023

–  Terminów dyżurów pełnionych przez przedszkola w  okresie wakacji 2022 roku.

INNY ŚWIAT – TERAPIA METODĄ SNOEZELEN

Nowy rok dla przedszkola „Pod Topolą” 
rozpoczął się bardzo pomyślnie. Pla-
cówka w lutym otrzymała certyfikację 
Sali Doświadczania Świata z Polskiego 
Centrum Snoezelen jako wzorco-
wej sali terapeutycznej, tym samym 
stając się jedyną placówką na tere-
nie gminy, która posiada to niezwykłe 
miejsce. Modernizacja tego miejsca 
odbywała się pod nadzorem Między-
narodowego Specjalisty Snoezelen, 
a efekty tych zmian są wynikiem wiel-
kiego zaangażowania wielu osób oraz 
wiary w skuteczność działania. Sprzęty 
terapeutyczne, odnowiona aranżacja 
przestrzeni stanowią o profesjonalnym 

charakterze tego miejsca. W sali znaj-
dują się – baldachim światłowodów, 
chodnik i kolumna świetlno – dźwię-
kowa, kącik lustrzany, podświetlane 
podesty, projektor, sprzęt do aromate-
rapii, zabawki sensoryczne jak świecące 
klocki, żelowe klepsydry, kalejdoskopy, 
ścieżki sensoryczne oraz relaksacyjne 
instrumenty terapeutyczne. Pomiesz-
czenie zostało wykończone kotarami 
i białym materiałem imitującym niebo. 
Wszystkie przedmioty i  urządzenia 
ustawione są w bardzo przemyślany 
sposób, tworząc rzeczywistość, która 
poprzez wielozmysłowe wrażenia uspa-
kaja a zarazem skłania do aktywności. 
Istotą tej sali jest umożliwienie dziecku 
kontaktu z różnymi zjawiskami i dozna-
niami za pomocą wszystkich zmysłów. 
Jest to forma poznawania otaczają-
cej rzeczywistości, która składa się 
z dźwięków, zapachów, faktur i kolorów. 
Przebywanie w takim miejscu służy sty-
mulacji układu nerwowego oraz dostar-
czania mu bodźców, które pozytyw-
nie wpływają na koncentrację, pamięć 
i aktywność fizyczną. Terapia Snoeze-

len oddziałuje pozytywnie na deficyty 
zmysłowe, fizyczne i poznawcze. Dla 
dzieci jest to miejsce wyjątkowe i ulu-
bione, sprzyjające ich rozwojowi, jest 
to przestrzeń w której choć na chwilę 
mogą przenieść się w Inny Świat. W tej 
metodzie terapeuta podąża za potrze-
bami i  aktualnymi problemami pod-
opiecznego w myśl, która jest mottem 
terapii Snoezelen „Podążaj za dziec-
kiem”. Wyposażenie sali oraz szkolenia 
odbyły się w ramach projektu unijnego-

„Dobry start dla przedszkolaków”.
Kamila Jabbar Psycholog w Przedszkolu 

z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
„Pod Topolą”

„NASZE PRZEDSZKOLE TO JEDNA RODZINA...”
W dniach 07–10.02.2022 r. w Przed-
szkolu w Sękocinie uruchomiono Pocztę 

Walentynkową pn.: „Napisz do mnie 
coś miłego”. Dzieci wspólnie z Rodzi-
cami wykonały różnorodne kartki walen-
tynkowe dedykowane konkretnym 
dzieciom, paniom. Do akcji włączyli się 
również pracownicy. W oczekiwaniu na 
ten wyjątkowy dzień cała społeczność 
placówki zadbała o wystrój. Uwieńcze-
nie tej akcji miało miejsce 14.02.2022 r. 
podczas obchodów Walentynek, który 
w naszym przedszkolu był dniem koloru 

czerwonego. Poprzez ciekawą formę 
działania: zwracałyśmy uwagę dzieci 
na wartości tj.: szacunek, szczęście, 
radość, przyjaźń, pomysłowość, wiedza, 
troskliwość, kształtowałyśmy pożądane 
postawy społeczne i relacje w grupie, 
stworzyłyśmy możliwość do wyrażania 
i nazywania uczuć i emocji. Był to udany 
dzień, pełen niezapomnianych wrażeń. 

Anna Kaczorowska Emilia Dubielecka 
nauczycielki Przedszkola w Sekocinie

Poczta Walentynkowa. Fot. E. Dubielecka
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FERIE ZIMOWE W SZKOŁACH

AKCJA ZIMA W SZKOLE
Ferie zimowe to czas na odpoczynek 
i nabranie energii do dalszej nauki, dla-
tego Szkoła Podstawowa im. C. Godeb-
skiego w Raszynie zorganizowała akcję 
Zima w  szkole. W  tegorocznej akcji 
wzięło udział ponad siedemdziesięciu 
uczniów. 
 Podobnie jak w  ubiegłych latach 
dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych 
imprezach oraz wyjazdach. Niezapo-
mniane wrażenie wywarł na nich pobyt 
w ośrodku „Natura Wzywa”, gdzie miały 
możliwość bliskiego kontaktu z przy-
rodą i  zwierzętami gospodarskimi. 

Każdy mógł pogłaskać konie, krowę czy 
króliki. W czasie podchodów pt. „Kar-
nawałowe szaleństwo” dzieci poznały 
historię karnawału i uczyły się rozpo-
znawania polskich tańców narodowych. 
Podczas zajęć manualnych wykonały 
ozdoby walentynkowe. Niespodzianką 
był wyjazd do Manufaktury Czekolady 
w Warszawie, gdzie uczniowie nie tyko 
dowiedzieli się, jak powstaje czekolada, 
ale mogli samodzielnie ją wykonać, 
a potem delektować się jej smakiem. 
W Cinema City w Jankach obejrzały 
film „Skarb Mikołajka” i „O czym dzisiaj 

marzą zwierzęta”. Uczestnicy korzystali 
z zajęć na basenie pod czujnym wzro-
kiem ratowników i wychowawców.
 Czas spędzony w budynku szkoły 
także obfitował w atrakcje. Dzieci brały 
udział w grach i zabawach integrują-
cych grupy, w warsztatach umożliwiają-
cych samodzielne tworzenie wisiorków, 
witraży, budowli konstrukcyjnych z kloc-
ków Lego. Obejrzały dwa spektakle tj. 
Zimowa opowieść oraz Lodowa Kraina 
przygotowane przez Studio Małych 
Form Teatralnych. Dzięki artystom 
mogły na chwilę przenieść się w świat 
wyobraźni, natomiast zajęcia połączone 
z praktyką pozwoliły uczestnikom zimo-
wiska poznać tajniki magii i iluzji.
 W tym miejscu pragnę podziękować 
Dyrekcji, całemu zespołowi nauczy-
cieli za zaangażowanie podczas pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, organiza-
cję konkursów i zawodów sportowych. 
Dziękuję także dzieciom, które pełne 
entuzjazmu uczestniczyły w zimowisku. 

Grażyna Dąbek, Kierownik 

FERIE ZIMOWE w Szkole Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego w Ładach
W  ferie zimowe w  Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Ładach odbyło się 
zimowisko podzielone na dwa tygo-
dniowe turnusy. W akcji brało udział 
72  uczniów naszej szkoły w  wieku 
7-10 lat. Dzieci były na 9 wycieczkach, 
a 1 dzień spędzony w szkole był również 
bardzo ciekawy.
 Celem zimowiska było przede 
wszystkim zapewnienie opieki i bez-
pieczeństwa dzieciom oraz poży-
teczne zagospodarowanie ich wol-
nego czasu poprzez udział w  wielu 
atrakcjach. Odbyły się 2 wyjazdy do 
Sali Zabaw „Fikołki” w Jankach, w któ-
rych dzieci korzystały z atrakcji sali oraz 
brały udział w warsztatach ekspery-
mentalnych z udziałem suchego lodu 
oraz kulinarnych, w których uczestnicy 
wykonywały a następnie konsumowały 
swoją własną pizzę włoską.
 Uczniowie odwiedzili Teatr Guliwer 
w Warszawie oglądając przedstawienie 
kukiełkowe pt.” Podróż na czternaście 
Łap” oraz Kino Cinema City w Jankach 

oglądając bajkę pt.”Sing2”. Odbył się 
również wyjazd na największą w Euro-
pie wystawę budowli z klocków lego do 
Warszawy, wyjazd do Jump World Park 
Trampolin , do Centrum Nauki Koper-
nik oraz do Rozrywkowego Centrum 
Miasta Hula Kula w Warszawie na krę-

gle. Odwiedziliśmy także nasz Raszyń-
ski basen a dodatkową atrakcją były 
dmuchańce. Dzieci bardzo atrakcyjnie 
i pożytecznie spędziły wolny czas, miały 
zapewnioną fachową opiekę, a przede 
wszystkim świetną rozrywkę.

Poczęstunek w ośrodku NATURA WZYWA. Fot. G. Dąbek W Manufakturze Czekolady. Fot. G. Dąbek

Jump World Trampolin
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Książka – remedium na czas pandemii
W  Polsce ponad połowa dorosłych 
nie czyta książek. Statystycznie ludzie 
czytający dla przyjemności są bardziej 
zadowoleni z życia, lepiej wykształceni, 
kreatywni, zajmują wyższe stanowiska 
i więcej zarabiają.
 Z danych również wynika, że jeżeli 
dziecko nie wyniesie nawyku czytania 
z domu to z reguły nie czyta dla przy-
jemności jako dorosły. Udowodniono, 
że czytanie redukuje poziom stresu naj-
skuteczniej z powszechnie dostępnych 
czynności, więc to idealna odskocznia 
na trudne czasy pandemii. Wspólne 
czytanie będzie również doskona-
łym środkiem do budowania 
i wzmacniania więzi rodzinnych, 
tak kruchych w obecnych cza-
sach. Będzie również środkiem 
do odcięcia się od szumu infor-
macyjnego, telefonów, nega-
tywnych informacji docierają-
cych do nas z mass mediów.
 Dlatego też, czytając dzie-
ciom książki – wykorzystajmy 
ten trudny czas pandemii 
zapewniając dzieciom dobrą 

przyszłość, spokojnie razem spędzając 
czas, wzmacniając więzi rodzinne.
 Biblioteka szkolna w Ładach wspo-
maga rodziców w  rozwoju zainte-
resowań czytelniczych ich pociech. 
Dotychczasowe stacjonarne naucza-
nie pozwalało na dostęp czytelników 
do zbiorów bibliotecznych. Dlatego 
też okazują zainteresowanie biblio-
teką i książką. Nasza biblioteka oferuje 
im w tym czasie różnorodne konkursy, 
zajęcia czytelnicze i zabawy z książką. 
Zwiększyła się też liczba naszych czy-
telników o 87 osób z klas I-ych. Ucznio-
wie zapoznali się ze zbiorami zgroma-

dzonymi w bibliotece, poznali w  jaki 
sposób należy szanować książki, jak 
wypożyczać je i zwracać. Wykazując się 
tą wiedzą zostali pełnoprawnymi czy-
telnikami biblioteki poprzez pasowa-
nie. Wszyscy nowi czytelnicy wyrażają 
wielką chęć poznawania i czytania ksią-
żek. My jako dorośli – czytając dzieciom 
książki – pozwólmy im rozwijać te zain-
teresowania, aby mogły w przyszłości 
stać się pasją. 

Iwona Szczęszek nauczyciel bibliotekarz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach

 

 

 

 

SZACHOWE PEREŁKI Z UKS ŁADY
Szachy nie należą do widowiskowych 
dyscyplin sportowych, ale są coraz bar-
dziej popularne w Polsce i doceniane 
przez wielu sponsorów, dzięki czemu 
pula nagród w ostatnich Mistrzostwach 
Polski Kobiet i  Mężczyzn sięgnęła 
ponad 250 000 zł. 
 Przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w  Ładach bardzo dobrze funk-
cjonuje sekcja szachowa UKS Łady. 
Spośród wielu młodych adeptów sza-

chowych wyróżniają się cztery perełki, 
które są w Kadrze Mazowsza.
Blanka Ejsymont (9 lat) – 1 miejsce 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików, 1 miejsce w Mistrzostwach 
Mazowsza, 8 miejsce w Mistrzostwach 
Polski do 10 lat. 
Anna Nurkiewicz (11 lat)  – 2 miej-
sce w Szkolnych Mistrzostwach Polski, 
1 miejsce w Mistrzostwach Mazowsza, 
5 miejsce w roczniku w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży w  Sportach 
Halowych. 
Eryk Ejsymont (7 lat)  – 1 miejsce 
w Mistrzostwach Mazowsza, 4 miejsce 
w Mistrzostwach Polski do 7 lat, 1 miej-
sce w Turnieju o Puchar Rektora UW. 
Jan Baranowski (11 lat) – 4 miejsce 
w Eliminacjach Międzywojewódzkich 
i awans do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Halowych.
 Zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Łady”, od 20 lat zareje-
strowanego w Polskim Związku Szacho-
wym, odnieśli wiele sukcesów. W tym 
roku staliśmy się porównywalnym klu-
bem z najlepszymi klubami mazowiec-
kimi. Już w marcu, w Jastrzębiej Górze, 
Blanka i Eryk Ejsymontowie będą wal-
czyć w Mistrzostwach Polski do 10 lat. 
Będziemy trzymać za naszych super 
zawodników kciuki!!! 

Magdalena i Maciej Nurkiewicz
Ania Nurkiewicz Blanka Ejsymont Eryk Ejsymont Janek Baranowski
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BIBLIOTEKA OTWARTA 
W WYBRANE SOBOTY
W  2022 roku biblioteka główna (ul. 
Poniatowskiego 20, Raszyn) będzie 
otwarta dla Czytelników w wybrane 
soboty w godz. 9.00-13.00 w nastę-
pujące dni: marzec: 12.03, 26.03; kwie-
cień: 9.04; maj: 7.05, 21.05; czerwiec: 
11.06; wrzesień: 10.09, 24.09; paź-
dziernik: 8.10, 22.10; listopad: 5.11, 19.11; 
grudzień: 10.12. Terminy te mogą ulec 
zmianie – dlatego zanim wybiorą się 
Państwo do nas w sobotę, warto jesz-
cze sprawdzić aktualne godziny pracy 
na www.bibliotekaraszyn.pl. Otwarcie 
bibliotek w soboty jest wymogiem Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego dla instytucji, które chcą w 2022 
r. skorzystać z dofinansowania z Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 w priorytecie zakupu i zdalnego 
dostępu do nowości wydawniczych.

ROK 2021 Z RASZYNOTEKĄ
Według Marka Twaina istnieją trzy 
rodzaje kłamstw: kłamstwa, cholerne 
kłamstwa i… statystyki. Jednak my 
o statystyce mamy zdanie o wiele lep-
sze, zwłaszcza po lekturze książki „Sta-
tystycznie rzecz biorąc” Janiny Bąk 
(do wypożyczenia w bibliotece), dla-
tego prezentujemy poniższą infogra-
fikę i garść ciekawostek, niezmiennie 
ciesząc się, że jesteście z nami!
*Ciekawostki:

•  zarejestrowani czytelnicy  – to ci, 
którzy choć raz pojawili się fizycznie 
w bibliotece (i coś wypożyczyli)

•  czytelnik rekordzista wypożyczył 
(i przeczytał!) 244 książki

•  największą popularnością cieszyły 
się książki Kristin Hannah, Lucindy 
Riley i oczywiście Remigiusza Mroza

•  na zakup książek wydano aż 73.775 zł
•  sprzęt, o którym mowa, to 3 roboty 

Photon Edu z Magic Dongle, 3 lap-
topy 2 w 1 Microsoft SurfaceGo 2 i 3 
szt. gry Scottie Go! EDU

•  ok. 3.000 zł kosztowały nas mate-
riały ochrony osobistej (maseczki, 
płyny dezynfekcyjne, rękawiczki).

WYSTAWA „KTÓRĘDY 
DO YELLOWSTONE”
W marcu br. w holu biblioteki głów-
nej pojawi się nowa wystawa, dzięki 
uprzejmości Wydawnictwa Dwie Sio-
stry. W niesamowitą podróż po parkach 
narodowych zabiorą Was Aleksandra 
i Daniel Mizielińscy, para autorsko-ilu-
stratorska. Wystawa jest inspirowana 
ich komiksowym atlasem „Którędy do 
Yellowstone”(wyróżnionym w  2021 
w  prestiżowym konkursie Bologna 
Ragazzi Award), który w tym roku tra-
fił na listę lektur dla klas 1-3 szkół pod-
stawowych. Z 17 wielkoformatowych 
plansz dowiecie się m.in. jak wygląda 
noc i dzień na biegunie, jakie są warunki 
przetrwania na pustyni Namib, co robią 
mrówki grzybiarki w Amazonii, a także 

jaka jest historia Puszczy Białowieskiej. 
Ekspozycji będą towarzyszyć propo-
zycje aktywnościowe dla najmłod-
szych, przygotowane przez wydaw-
nictwo (do pobrania także ze strony 
biblioteki). Wystawa będzie czynna 
do końca marca.

Uwaga!
W  bibliotece trwa zbiórka książek 
w języku ukraińskim. Jeśli ktoś z Pań-
stwa posiada takie publikacje, można 
przynosić do bibl ioteki głównej. 
Z góry dziękujemy za pomoc! Na stro-
nie www.bibliotekaraszyn.pl umiesz-
czamy też linki do e-książek i  innych 
materiałów po ukraińsku, zachęcamy 
do korzystania.
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CENTRUM SPORTU RASZYN

CENTRUM SPORTU RASZYN – PODSUMOWANIE 2021

Rok 2021 w działalności Centrum 
Sportu Raszyn, ale także na całym 
świecie, upłynął w dalszym ciągu pod 
znakiem pandemii związanej z cho-
robą COViD-19. Z tego względu dzia-
łalność była bardzo ograniczona. Wpro-
wadzone rządowe obostrzenia bardzo 
mocno dotykały sportu i rekreacji, 
dlatego w 2021 roku obiekty, którymi 
zarządza Centrum Sportu Raszyn były 
zamknięte dla użytkowników praktycz-
nie trzykrotnie. 
 Pomimo panujących obostrzeń, 
obiekty Centrum Sportu Raszyn, 
odwiedziło aż 89 458 klientów indy-
widualnych. Największą popularnością 
cieszą się zajęcia nauki i doskonalenia 
pływania. W 2021 roku z zajęć grupo-
wych skorzystało 7 928 osób nato-
miast z lekcji indywidualnych 6  291 
osób. Warto także, wspomnieć iż w 
ramach lekcji wychowania fizycznego 
z basenu skorzystało 14 660 uczniów 
szkół z terenu gminy Raszyn. Kolejnymi 
zajęciami, które  cieszą się ogromną 
popularnością to zdrowa sylwetka w 

wodzie z której skorzystało 1 189 osób, 
aqua aerobik – 657 osób oraz aerobik 
na sali – 352 osoby. Z basenu korzystają 
również lokalne Kluby Seniora, w 2021 
roku z takich zajęć skorzystało 1 660 
osób. Obiekty Centrum Sportu Raszyn 
są przyjazne także dla osób niepełno-
sprawnych, których w ubiegłym roku 
gościliśmy 1 571, oraz 948 osób któ-
rzy posiadają Raszyńską Kartę Dużej 
Rodziny. 
 Obowiązujące wtedy obostrze-
nia, pozwalały na przeprowadze-
nie większości zawodów organizowa-
nych przez Polskie Związki Sportowe. 
W związku z tym udało zorganizować 
się większość rywalizacji. W listopa-
dzie na pływalni zostały zorganizo-
wane Otwarte Jesienne Mistrzostwa 
Okręgu Warszawsko-Mazowieckiego 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn, organi-
zatorom tak spodobała się współpraca 
z raszyńską pływalnią, że już w kwiet-
niu znów będziemy gościć najlepszych 
pływaków z Mazowsza.  Pierwszy raz 
na hali sportowej zostały zorganizo-

wane Mistrzostwa Polski w Szermierce, 
w tym wypadku również organizatorzy 
są zainteresowani dalszą współpracą 
z Centrum Sportu Raszyn. Nie zabra-
kło także zawodów, które zapisały się 
już w kalendarzu raszyńskich obiek-
tów sportowych czyli Krajowe Mistrzo-
stwa IDO Taca Sportowego  Elimina-
cje Mistrzostw Europy i Świata oraz 
International Polish Championships. Te 
dwie duże imprezy taneczne regular-
nie organizowane są na hali sportowej 
CSR, i zarówno tancerze jak i organi-
zatorzy mówią że lubią tu wracać. Dys-
cypliną, która także organizuje zawody 
cyklicznie jest podnoszenie ciężarów. 
W zeszłym roku mieliśmy przyjemność 
gościć zawodników w ramach XXXI 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
Masters w Podnoszeniu Ciężarów.  
 Dziękujemy wszystkim, którzy sko-
rzystali z obiektów Centrum Sportu 
Raszyn. Mamy nadzieję, że w 2022 roku 
również tak chętnie skorzystają Pań-
stwo z ofert Centrum Sportu Raszyn. 



PŁAĆ PODATKI W SWOJEJ GMINIE

Drogi Mieszkańcu!
W najbliższym czasie będziesz rozliczał 
roczny PIT za 2021 rok. Zanim wypeł-
nisz i wyślesz deklarację zastanów się, 

którą gminę chcesz wspierać. Jeśli, jako 
mieszkaniec Gminę Raszyn, nawet jeśli 
nie jesteś tu zameldowany, pamię-

taj o złożeniu zeznania rocznego 
w Urzędzie Skarbowym w Pruszko-
wie.
 Dzięki  temu 39,34% Twojego 
podatku dochodowego wpłynie na 
konto Urzędu Gminy Raszyn, realnie 
tworząc jej zamożność. 6,71% podatku 
dochodowego od przedsiębiorcy z sie-
dzibą na terenie gminy zasila jej budżet 
inwestycyjny. Każdy z nas łatwo może 
wyliczyć swój wkład w  lokalną infra-
strukturę. Drogi, kanalizacja, szkoły, 
przedszkola, obiekty sportowe, place 
zabaw – to wszystko zależy od nas!
 Powszechna jest wiedza, że Gminę 
Raszyn zamieszkuje blisko dwa razy 
więcej osób niż wynika to z zameldo-
wania. Wpływy z ich podatków, zasila-
jące gminną kasę, pomogłyby w reali-
zowaniu wielu potrzebnych inwestycji. 
Tak więc – Mieszkańcu! Płać podatki 
w Gminie Raszyn!

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

PIT 2021 – JAK SIĘ ROZLICZYĆ
Już czwarty rok z rzędu Krajowa 
Administracja Skarbowa uruchamia 
usługę Twój e-PIT. Od wtorku 15 lutego 
na podatki.gov.pl na podatnika będą 
czekały wstępnie wypełnione  rozli-
czenia PIT-37 za 2021 rok. Minister-
stwo Finansów zaprasza wszystkich 
do korzystania z e-usług i rozliczania 
podatków drogą elektroniczną, w tym 
przez Twój e-PIT. To wygoda i oszczęd-
ność czasu.
 Wystarczy zalogować się do cieszą-
cego się dużą popularnością e-Urzędu 
Skarbowego oraz wybrać usługę Twój 
e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić 
swoje dane i wysłać deklarację.
 W zeznaniu przygotowanym przez 
Krajową Administrację Skarbową 
uwzględnionych jest szereg informacji 
takich jak dane podatnika i jego mikro-
rachunek podatkowy, ulga na dzieci, 
zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku 
życia. Co ważne, nawet jeśli podatnik 
nie złoży zeznania, to 2 maja br. Krajowa 
Administracja Skarbowa zaakceptuje 
zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przy-
gotowała na podstawie podsiadanych 
danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT, 

zeznanie roczne zawsze będzie złożone 
w terminie. Wszyscy, którzy rozliczą się 
elektronicznie, w tym przez usługę Twój 

e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skró-
conym czasie do 45 dni.


