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INFRASTRUKTURALNE 
2022-2023 ROK

REKORDOWE WYDATKI INWESTYCYJNE – 62 308 641 PLN

AUSTERIA ETAP II 
15 MLN ZŁ – 2023 ROK
STRAŻNICA OSP DAWIDY 
5,7 MLN ZŁ – 2022 ROK

GMINNY ŻŁOBEK 
14,45 MLN ZŁ 

2021–2022 ROK
DOM KOMUNALNY 

7,7 MLN ZŁ 
2022–2023 ROK

ULICE – 33,3 MLN ZŁ  
2022–2023 ROK

KANALIZACJA 
4,9 MLN ZŁ

2021–2022 ROK

REWITALIZACJA PARKU 
W RASZYNIE 

IM. M. ABAKANOWICZ 
336 000 EURO 
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Panie Wójcie co się dzieje, ze składowiskiem starych 
opon na posesji w Rybiu przy ulicy Raszyńskiej(adres 
znany redakcji)? My mieszkańcy obawiamy się, że może 
dojść do podpalenia. Od zgłoszenia nic się nie dzieje 
prosimy o odpowiedź. (list do redakcji)

Szanowny Panie; referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Raszyn podjął tej sprawie następujące działania: zwrócił się 
o ocenę zagrożenia pożarowego do Straży Pożarnej oraz 
wydał decyzję o usunięciu składowiska z terenu posesji 
do 30 listopada br. Straż Pożarna uznała, że w tym przy-
padku nie występuje zagrożenie pożarowe, zaś odległy ter-
min 30 listopada został przyjęty dlatego, aby dać miesz-
kańcowi odpowiedni czas na usunięcie składowiska. W chwili, 
gdy odpowiadam Panu na to pytanie decyzja administra-
cyjna w sprawie usunięcia opon z posesji wysłana 23 maja, 
jeszcze nie jest prawomocna.
 
Panie Wójcie, dlaczego w gminie jedne ulice są budo-
wane, a inne nie? Czy jest jakaś reguła, według której 
ustalacie kolejność ulic do przebudowy? Jestem tym 
zainteresowana, bo mieszkam tu już sześć lat, a moja 
ulica po opadach deszczu tonie w błocie i nic się w tej 
sprawie nie zmienia. (Alicja S.)

Szanowna Pani, aby działka drogowa przy której stoi dom 
stała się placem budowy muszą zostać przeprowadzone 
dwa główne etapy inwestycji. Pierwszy z  nich polega 
na wskazaniu miejsca inwestycji, to proponują Radni i upew-
nieniu się, czy w tym miejscu Gmina może inwestować, 
to rola Urzędu Gminy. Takie ustalenie wbrew pozorom jest 
dla budowy zasadnicze bowiem odpowiedni przepis prawa 
zabrania inwestować gminie na terenie, do którego nie ma 
prawa własności. Następnie trzeba zaprojektować ulicę 
i uzyskać dla niej zezwolenie na budowę. Taki wstępny etap 
trwa zwykle dwa lata, ponieważ składa się z bardzo wielu 
czynności wykonywanych przez Radę Gminy Raszyn, okre-
ślone wydziały Urzędu Gminy oraz wyłonione w przetargu 
biuro projektowe. Gdy już zezwolenie na budowę mamy 
w ręku, pozostaje etap drugi inwestycji – wykonanie. Wtedy 
na budowę trzeba znaleźć finansowanie w budżecie gminy. 
Jest to czynność budząca najwięcej kontrowersji, ponieważ 
potrzeby w tym względzie są w gminach rozwijających się 
zawsze większe niż możliwości budżetowe. W tej sprawie 
decydujący głos należy do Rady Gminy Raszyn, a decyzja 
o przyznaniu finansowania zapada przy okazji uchwalania 

budżetu gminy. Trzeba też pamiętać, że budżet gminy usta-
lany jest w roku poprzedzającym jego wykonanie. Kolejne 
czynności w trakcie wykonywania inwestycji to wyłonienie 
w przetargu firmy, która drogę wybuduje. Tu główne kryte-
rium stanowi zwykle cena usługi i opinia o firmie. Po wpro-
wadzeniu wybranej firmy na plac budowy pozostaje tylko 
śledzić jej postępy i nadzorować przebieg budowy aż do jej 
zakończenia. 
 Jak już kiedyś odpowiadałem na „pytanie do wójta”, 
trzeba sobie uświadomić, że nasza gmina dysponuje ogra-
niczonymi środkami finansowymi przeznaczonymi na inwe-
stycje. Mniejszymi niż gminy okoliczne. Dlatego, aby skrócić 
ten dystans poszukujemy środków zewnętrznych pochodzą-
cych od Unii Europejskiej, Rządu RP, czy Sejmiku Mazowiec-
kiego. – W Urzędzie Gminy stworzyłem działy wyspecjalizo-
wane w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania. Polega to 
na tym, że startujemy w kolejnych konkursach, wygrywamy 
je i dostajemy pieniądze na kolejne inwestycje. Dlatego piszę 

”na kolejne” ponieważ przeważnie pieniądze z konkursu wpły-
wają do nas po jego zakończeniu, a za wykonaną inwestycję 
wcześniej płacimy z własnych środków. Aby odnosić te suk-
cesy musimy najpierw stworzyć wiele projektów, a następ-
nie wyszukiwać konkursy, do których będą pasować. Są dwa 
podstawowe warunki, po pierwsze teren inwestycji musi być 
w całości własnością gminy, a drugi, że ulice nie mogą być 
węższe niż 10 m. Wynika stąd, że niestety większość ulic 
naszej gminy nie pasuje do żadnego konkursu i musi zostać 
sfinansowana z budżetu. 
 –  Wąskie ulice funduje budżet gminy w sytuacji, gdy wpły-

wają pieniądze za ukończone inwestycje konkursowe. 
Tu wybór ulic do przebudowy ograniczają kolejne warunki, 
pierwszeństwo mają ulice zabudowane lub o skupio-
nej zabudowie, co wynika z prostej oszczędności eks-
ploatacyjnej, aby na nowo wybudowaną nawierzchnię 
nie wpuszczać ciężkich maszyn budowlanych. Oczywi-
ście przy takim wyborze brany jest też pod uwagę czas 
oczekiwania.

 –  Ważne jest również, czy ulica posiada sieć wodnokanali-
zacyjną. Jeśli nie ma, to w pierwszej kolejności staramy się 
wykonać siec, a dopiero potem nawierzchnię.

 –  W naszej gminie powstają też drogi budowane około osie-
dli deweloperskich. Ostatnio powstaje ich kilka. Jest to 
stosunkowo nowa sytuacja, bardzo dla nas korzystna, 
ponieważ nowe porządne ulice powstają z niewielkim 
tylko udziałem finansowym 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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INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

INWESTYCJE SAMORZĄDWE
wskaźniki rozwoju gminy i zaspokajania potrzeb mieszkańców

Samorząd gminy Raszyn od lat konsekwentnie podejmuje 
działania inwestycyjne, których celem jest tworzenie warun-
ków do jak najlepszego zaspokajania potrzeb swoich miesz-
kańców. Wprawdzie bliskość Warszawy z jej bogatą infrastruk-
turą pozwala traktować nasze tereny jak typową sypialnię, 
to jednak ambicją włodarzy jest umożliwienie mieszkańcom 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w pobliżu 
domu. Takie działania nie tylko umożliwiają wielostronny 
rozwój, ale też tworzą i pogłębiają związki społeczne mię-
dzy rodzinami zamieszkującymi gminę. Dzięki bogatej ofercie 
oświatowej, kulturalnej, sportowej i społecznej rzeczą oczywi-
stą jest  realizacja potrzeb życiowych i spędzanie czasu wol-
nego w lokalnym środowisku.

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE 2021 – 2023
Ostatnie dwa lata i powiązane z nimi plany na kolejny rok 
można nazwać rekordowymi. Tak wielu inwestycji nie reali-
zowano  dotąd w Gminie Raszyn. Budżet inwestycyjny w tym 
okresie to ponad 115 mln złotych. Przygotowania do większo-
ści inwestycji rozpoczęto w 2021 roku, a na rok 2022 i 2023 
przypada ich realizacja. Dziś, w połowie 2022 roku znamy ich 
zakres i cenę, ponieważ odbyła się już zdecydowana więk-
szość przetargów wyłaniających wykonawców i określających 
koszty wykonania. Dziś też już wiemy, że wszystkie zadania 
okazały się droższe niż jeszcze niedawno przewidywano. Mimo 
to, zarówno Rada Gminy jak i Wójt chcą je wykonać nie tylko 
bez zaciągania nowych kredytów, ale nawet utrzymując wcze-
śniej założone spłaty zadłużenia. Trzymamy za nich kciuki, 
ponieważ powodzenie w realizacji ambitnych planów pozwoli 
mieszkańcom w jeszcze większym stopniu zaspokajać swoje 
potrzeby życiowe tu na miejscu, w naszej gminie.

PROWADZONE OBECNIE NAJWIĘKSZE 
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

 •„Adaptacja budynków Auste-
rii na Centrum Integracji spo-
łeczno-kulturalnej w  Raszynie 
przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” 
realizowany w  ramach Programu 
Mechanizm Finansowy EOG, to pro-
jekt dalszej odbudowy zabytko-
wego kompleksu zajazdu z  końca 
XVIII wieku. Łączny koszt projektu 

wynosi: 17 044 044,52 zł, z czego 73% pokrywają Fundu-
sze EOG, 12% Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego, a 15% Gmina Raszyn. Zakończenie zadania planowane 
jest na jesień 2023 r. W odbudowanych budynkach dawnej 
poczty-karczmy, wozowni i kramów powstaną: czytelnia, sala 
zajęć ruchowych, kuchnia, sala multimedialna, biblioteka, 
kuchnia do prowadzenia warsztatów i strefa konsumpcyjna. 
Obecnie trwa rekonstrukcja murów i zabezpieczanie funda-
mentów, pod bacznym okiem konserwatora zabytków.

 • Strażnica OSP Dawidy – na gmin-
nej działce o powierzchni 3255 m2 
powstał ponad 800 metrowy budynek 
z częścią garażową dla samochodów 
pożarniczych oraz socjalno-bytową. 
Prace rozpoczęte w ubiegłym roku 
zmierzają do  końca. Obecnie trwa 
wykańczanie wnętrz i terenu wokół 

strażnicy. Koszt inwestycji 5 685 332 zł – dofinansowanie – 
2 mln  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 • Gminny żłobek w  Raszynie  – 
placówka dla 70 dzieci, której koszt, 
po przetargu określono na kwotę 
6,3 mln zł. Inwestycja jest dofinan-
sowana kwotą 3 mln zł z  Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
i  1,24 mln zł z  Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. 

 • Dom komunalny w  Podolszy-
nie Nowym – budynek o powierzchni 
1220 m2 składać się będzie z 30 lokali 
mieszkalnych. Przewidywany koszt 
inwestycji to 7,7 mln zł, z czego 80% 
kosztów pokryje dotacja z  Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ramach 
Funduszu Dopłat Mieszkaniowych. 

 • Ulice gminne – 33 mln złotych to 
koszt budowy 9 ulic: Cichej, Prostej, 
Łąkowej, Wąskiej, Dolnej Dworkowej 
z fragmentem Opaczewskiej, Rycer-
skiej, Poziomkowej i Miklaszewskiego. 
Tylko pierwsze trzy finansowane są 
w  całości z  budżetu gminy. Pozo-
stałe dofinansowane są kwotą 14 mln 
zł z programów: Polski Ład i Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg.  

 • Budowa kanalizacji  – to inwe-
stycje, które trwają nieprzerwanie 
od kilkunastu lat. Obecnie najwięk-
szym zadaniem jest budowanie sieci 
w Sękocinie Lesie. Koszt w wysokości 
4,3 mln złotych wspomaga dotacja 
ze środków Marszałka Województwa 
Mazowieckiego – 2 mln zł. 

To największe inwestycje z jakimi mierzy się raszyński samo-
rząd w ostatnich latach. Każda z nich dotyczy innej sfery 
życia, ale każda jest równie potrzebna.  

Małgorzata Kaiper
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY RASZYN W 2021 ROKU
Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba przekazał Radzie Gminy Raszyn 
Zarządzeniem nr 82/2022 z 26 kwietnia 2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2021 r., informację o stanie mie-
nia gminy, sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. Informacje o finansach Gminy Raszyn 
po zakończeniu 2021 roku z pewnością zainteresują wielu czytelników.

DOCHODY BUDŻETU
Dochody budżetu, które wyniosły 182 796 085,23 zł były o 5,43% wyższe niż planowane.

Dochody majątkowe wyniosły 2 799 306,65 zł (97,55% planu), a ich źródłem były:
 •  wpłaty mieszkańców za wykonane studzienki rewizyjne na prywatnych posesjach i za wymianę źródeł ciepła, 
 •  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • sprzedaży mienia gminy
 •  wpływy środków z UE, krajowych, Województwa Mazowieckiego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i dotacji z budżetu 

państwa stanowiących zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dochody bieżące, zrealizowano w kwocie 179 996 779,58 zł, (105,56% planu). Poniższa tabela prezentuje dochody 
z poszczególnych źródeł w roku 2020 i 2021 

WYSZCZEGÓLNIENIE
2020 2021 WSKAŹNIK REALIZACJI 

PLANUWYKONANIE ROCZNE PLAN WYKONANIE

Dochody ogółem 171 048 825,64 173 384 880,00 182 796 086,23 105,43 %

Udział w PIT 44 672 927,00 47 292 666,00 51 191 117,00 108,24%

Udział w CIT 3 880 058,72 5 556 334,00 6 143 085,71 110,56%

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 4 244 055,56 5 500 00,00 6 865 061,26 124,81%

Podatek od nieruchomości 25 366 915,69 26 660 00,00 27 722 940,10 103,98%

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 138 326,46 7 600 000,00 7 980 579,48 105,00%

Dochody majątkowe 16 056 052,47 2 869 563,00 2 799 306,65 97,55%

Subwencja 22 232 201,00 27 989 158,00 28 308 373,00 101,14%

Dotacje – Program ,„Rodzina 500 +” 28 222 563,08 28 346 977,00 28 342 550,06 99,98%

W porównaniu z rokiem 2020 dochody wzrosły o 11,7 mln zł, przy czym bieżące o ponad 25 mln, mimo że obniżenie górnych 
stawek podatkowych zmniejszyło je o 7 977 512 zł. zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się o około 13 mln zł.

WYDATKI BUDŻETU
W 2021 roku ogółem wydano 159 625 712,64 zł (90,48% planu) , z czego 20 008 315,98 zł wyniosły wydatki mająt-
kowe,  139 617 396,66 zł – wydatki bieżące. Poniższy diagram prezentuje wydatki w 2021.

WYKONANIE BUDŻETU

Oświata i wychowanie
Rodzina
Administracja publiczna
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Transport i Łączność
Kultura fizyczna
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego diagram
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc społeczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Różne rozliczenia
Rolnictwo i Łowiectwo
inne
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WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe w minionym roku wyniosły 20 008 315, 98 zł, co stanowiło 80.60% planu. Podział wydatków majątkowych 
na poszczególne rodzaje zadań prezentuje poniższy diagram:

 
Wśród tych ostatnich znalazły się: 
 • place zabaw, boiska sportowe, tereny rekreacyjne
 • ograniczenie niskiej emisji
 • projekt budynku socjalno-komunalnego
 • oświetlenie uliczne
 • projekt i budowa żłobka
 • zakupy majątkowe

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2021 Gmina Raszyn otrzymała kolejne dofinansowania zewnętrzne jak również kontynuowała projekty z lat ubiegłych. 
W sumie dotyczyły one zadań na kwotę 67 417 018 zł, które wsparły inwestycje i projekty w wysokości 103 364 792,00 zł, 
a umowy były zawarte z takimi instytucjami jak|:

 •  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 •  Ministerstwo Kultury I Dziedzictwa Narodowego w Ramach Mechanizmu Finansowego EOG
 • Program inwestycji strategicznych POLSKI ŁAD
 • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
 •  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego W Warszawie 
 • Wojewódzki Urząd Pracy 
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów/MEN 
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

WYNIK BUDŻETU
Zadłużenie Gminy Raszyn zmniejszyło się o 4 000 000 zł i w końcu roku 2021 wynosiło zgodnie z prognozą 41 540 000,00 
zł. Skumulowany wynik budżetu, który na koniec 2020 roku stanowił deficyt w wysokości 21 270 405,28, na koniec 2021 roku 
zamknął się nadwyżką wysokości 1 899 968,31, zaś środki budżetu, które mogą być przychodami w kolejnych latach wyniosły 
43 439 968 zł.

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu Gminy Raszyn w 2021 roku można znaleźć na stronie BIP w Zarządzeniu 
nr 82/2022 Wójta Gminy Raszyn za 2021 rok. Podstawą do opracowania niniejszego artykułu był również Raport o Stanie 
Gminy Raszyn za 2021 rok.

Małgorzata Kaiper

WYKONANIE BUDŻETU

budowa, przebudowa i projekty dróg

budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

budowa strażnicy w Dawidach

pozostałe inwestycje
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OPŁATA RETENCYJNA
Szanowni Państwo, przypominamy, 
że w Gminie Raszyn, tak jak we wszyst-
kich gminach w  Polsce, właściciele 
nieruchomości o powierzchni ponad 
3500  m2, którzy zabudowali swoją 
działkę w ponad 70%, a na terenie bra-
kuje kanalizacji, powinni raz na kwartał 
płacić opłatę retencyjną. 
 Wysokość opłaty za ww. usługę 
wodną ustala się jako iloczyn jednost-
kowej stawki opłaty wyrażonej w m2 

wielkości utraconej powierzchni bio-
logicznie czynnej. Wysokość opłaty 
retencyjnej ustala Wójt i przekazuje 
w formie informacji podmiotom obo-

wiązanym do jej uiszczenia. Opłata jest 
ustalana kwartalnie, a płatnik wnosi ją 
na rachunek bankowy urzędu w termi-
nie 14 dni od dnia doręczenia.
 Wpływy z  opłat stanowić będą 
w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% 
dochód budżetu gminy. Ustalenie 
wysokości opłaty następuje na pod-
stawie oświadczeń podmiotów obowią-
zanych do ponoszenia opłat za usługi 
wodne, za poszczególne kwartały, skła-
danych do 30 dni przed końcem kwar-
tału. Druki Oświadczeń można pobrać 
z  Biura Obsługi Mieszkańców lub 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Raszyn w zakładce: Dla mieszkańca – 
Jak załatwić sprawę – Ochrona środo-
wiska – Informacja o opłacie za zmniej-
szenie naturalnej retencji terenowej.
 Oświadczenia trzeba składać 
osobiście poświadczone podpi-
sem do bura obsługi mieszkańców 
Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, 
05-090 Raszyn, pocztą lub przez Elek-
troniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP:/
y2m823fydf/skrytka opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym.

Agnieszka Domańska Urząd Gminy Raszyn 
tel. 22 701 79 13, adomanska@raszyn.pl

EKOLOGIA

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW NA TERENIE GMINY RASZYN
Kompostowanie jest w  pełni ekolo-
gicznym sposobem na ograniczenie 
ilości odpadów wytwarzanych przez 
gospodarstwo domowe. Jednocze-
śnie jest metodą wytwarzania orga-
nicznego nawozu do własnych upraw. 
Do kompostowania nadaje się wiele 
odpadów wytwarzanych podczas przy-
gotowywania posiłków, a także powsta-
jących w trakcie prac pielęgnacyjnych 
w ogrodzie
 Kompostownik, który można zro-
bić samodzielnie albo kupić w sklepie 
powinien być usytuowany we właści-
wej odległości od domu – 5m i od ujęć 
wodnych – 15m oraz 2 m od ogrodzenia. 
Optymalnym rozwiązaniem jest zlokali-
zowanie kompostownika w sąsiedztwie 
drzew i krzewów, które osłonią kon-
strukcję i pomogą ograniczyć zapachy 
powstające podczas procesu rozkładu 
substancji organicznych. Kompostownik 
należy zakładać przy dodatnich tem-
peraturach, czyli w praktyce od wiosny 
do jesieni.
 W kompostowniku składujemy zwię-
dłe odpady roślinne, roślinne odpady 
kuchenne, resztki warzyw, rozdrob-
nione gałęzie, skoszoną trawę, owoce 
i warzywa z ogrodów, resztki żywności: 
fusy kawy i herbaty, skorupki jaj, słomę.
 Mieszkańcom kompostującym 
odpady przysługuje ulga w opłacie za 
odbiór śmieci. Fakt posiadania i użyt-
kowania kompostownika należy zgło-

sić do Urzędu Gminy Raszyn poprzez 
zmianę deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Od 1 stycznia 2021 roku ulga 
wynosi 4,30 zł za każdą osobę zgło-
szoną w deklaracji dla nieruchomości 
jednorodzinnych posiadających i użyt-
kujących kompostowniki.
 Deklaracja o  wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi nie przewiduje częściowego 
kompostowania. Jednocześnie nadal 
możliwe jest dostarczanie bioodpa-
dów do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
W 2022 r. PSZOK obsługujący miesz-

kańców gminy Raszyn znajduje  się 
w Pruszkowie, przy ul. Stefana Bryły 6 
(vis a vis siedziby firmy MZO w Prusz-
kowie).  Informacje o  działalności 
PSZOK można uzyskać pod nr tele-
fonu (w  MZO): 510 203 640 lub 
adresem e-mail :   punkt@mzo.pl 
Godziny otwarcia PSZOK – z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy:
poniedziałek w godzinach 10.00 – 14.00
wtorek w godzinach 10.00 – 14.00
środa w godzinach 16.00 – 22.00
sobota w godzinach 15.00 – 19.00

Szymon Salach 
Kierownik Referatu GOK
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FUNDUSZE ZEWNETRZNE

KOLEJNE DOTACJE DLA GMINY RASZYN

Dotacje dla Gminy Raszyn. Fot. arch. UGR

W maju br. Gmina Raszyn otrzymała 
kolejne dotacje:

 
Z Urzędu Marszałkowskiego otrzy-
maliśmy 10  000  zł dla OSP Dawidy 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw. Dzięki tym fundu-
szom pomieszczenie socjalne w OSP 
Dawidy zostanie wyposażone w sprzęt 
AGD oraz stanowiska kierowania i łącz-
ności, a sala szkoleniowo-dydaktyczna 
w sprzęt komputerowy.

Mazowsze dla czystego powietrza 2022

Z   U r zę d u  M a r s z a ł ko w s k i e g o 
otrzymaliśmy również dwie dotacje 
na ochronę powietrza.

 PIERWSZA  dotacja wysokości 
13 899,00 zł. będzie przeznaczona na 
akcję informacyjno-edukacyjną skie-
rowaną do mieszkańców gminy, w tym 
dzieci z gminnych szkół i przedszkoli. 
W ramach szkoleń i spotkań podawane 
będą informacje zawarte w Programie 
ochrony powietrza dla województwa 
mazowieckiego i możliwościach wyko-
rzystania OZE. Opracowany zostanie 
także biuletyn informacyjny dla miesz-
kańców oraz komiks edukacyjny dla 
dzieci w wieku przedszkolnym.
 DRUGA  dotacja w  wysokości 
1 360,00 zł. przeznaczona zostanie 
na zakup 2 elektronicznych urządzeń 
pomiarowych do badania wilgotno-
ści drewna (wilgotnościomierz), które 
będą służyć określaniu wilgotności 
drewna przeznaczonego do spalania 

w instalacjach grzewczych w nierucho-
mościach na terenie Gminy Raszyn. 
Określenie wilgotności drewna, wyko-
nane przez upoważnionego pracow-
nika Urzędu Gminy Raszyn, będzie 
docelowo zapobiegać spalaniu zbyt 
wilgotnego drewna w  instalacjach 
grzewczych, dzięki czemu zmniejszy się 
ryzyko występowania gryzącego dymu 
z instalacji grzewczych, a zatem ograni-
czy występowanie smogu.

Z  Ministerstwa Edukacji i  Nauki 
otrzymaliśmy dwie dotacje z ramach 
Narodowego Programu Czytelnictwa 
w wysokości 6 000,00 zł. W ramach 
otrzymanej dotacji dwie placówki 
oświatowe na terenu gminy tj. Bajkowe 
Przedszkole w  Ładach oraz Przed-
szkole z  Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 1 „Pod  Topolą” zyskały fundusze 
na uzupełnienie swoich księgozbiorów 
o nowości książkowe i na innych nośni-
kach, przeznaczone dla dzieci wieku 
od 3 do 6 lat. Część środków będzie 
mogła być również przeznaczona na 
nagrody książkowe dla dzieci biorą-
cych udział w promowaniu czytelnic-
twa, a także na zorganizowanie spo-
tkań autorskich, wystaw i konkursów 
dla dzieci.

Referat Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Gminy Raszyn

POLSKI ŁAD – II edycja

1  https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/wyniki-drugiego-naboru-do-rzadowego-funduszu-polski-lad-program-inwestycji

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych ma na celu 
dofinansowanie projektów inwesty-
cyjnych realizowanych przez gminy, 

powiaty i miasta lub ich związki w całej 
Polsce. Program realizowany jest 
poprzez promesy inwestycyjne udzie-
lane przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Wysokość bezzwrotnego dofi-
nansowania jest zależna od obszaru 
priorytetowego, w którym mieści się 
planowana inwestycja. [1]

 Gmina Raszyn znalazła się w gru-
pie 4989 samorządów, które podobnie 
jak 47% jednostek samorządu teryto-
rialnego aplikowało o dofinansowanie 

inwestycji drogowych. Otrzymaliśmy 
5 000 000 zł., które zostaną prze-
znaczone na budowę kolejnych dróg. 
W chwili obecnej nie wiemy jeszcze 
czy ta kwota zostanie przeznaczona na 
budowę jednej czy kilku dróg. Wiemy 
natomiast, że inwestycje muszą speł-
niać określone kryteria. W niedługim 
czasie Rada Gminy Raszyn podejmie 
decyzję, który trakt na terenie naszej 
gminy zostanie wybudowany za te pie-
niądze.               Małgorzata Kaiper
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PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
1. Zawiadamia się o  ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści terenu położonego we wsi Sęko-
cin Stary w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej 
wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko, w  dniach od 9 czerwca 
do 15 lipca 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzi-
nach pracy urzędu (po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 
lub 22 701 78 61) oraz na stronie inter-
netowej Gminy: www.raszyn.pl oraz 
www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – 
Plany zagospodarowania przestrzen-
nego terenu gminy Raszyn – Projekty 
planów.
 Dyskusja publ iczna nad przy-
jętymi w  projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami zostanie prze-
prowadzona w  dniu 21 czerwca 
2022 r. o godz. 15:00 z wykorzysta-
niem środków porozumiewania się na 
odległość – link do pobrania w dniu 
dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/
mpzpsekocinstary. 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 
29 lipca 2022 r. Uwagi dotyczące pro-
jektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w  formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej 
na adres: ratusz@raszyn.pl.

2. Zawiadamia się o  ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego czę-
ści terenu położonego we wsi Sęko-
cin Nowy po wschodniej stronie Alei 
Krakowskiej w  Gminie Raszyn  – 
rejon ul. 6-go Sierpnia wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 9 czerwca do 15 lipca 
2022 r., w  siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn, ul. Szkolna 2a, w  godzinach 
pracy urzędu (po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym 22 701 78 52 lub 

22 701 78 61) oraz na stronie interneto-
wej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.
raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zago-
spodarowania przestrzennego terenu 
gminy Raszyn – Projekty planów.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami zostanie przeprowadzona 
w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 
16:00 z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość – link do 
pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.
raszyn.pl/mpzpsekocinnowy.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 
29 lipca 2022 r. Uwagi dotyczące pro-
jektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w  formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej 
na adres: ratusz@raszyn.pl.

3. Zawiadamia się o  ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
części terenu położonego we wsi 
Raszyn po wschodniej stronie 
Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkol-
nej wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach od 9 czerwca 
do 15 lipca 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, w godzi-
nach pracy urzędu (po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym 22 701 78 52 
lub 22 701 78 61) oraz na stronie inter-
netowej Gminy: www.raszyn.pl oraz 
www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – 
Plany zagospodarowania przestrzen-
nego terenu gminy Raszyn – Projekty 
planów.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami zostanie przeprowadzona 
w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 
15.00 z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość – link do 
pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.
raszyn.pl/mpzpraszyn.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 
29 lipca 2022 r. Uwagi dotyczące pro-
jektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w  formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej 
na adres: ratusz@raszyn.pl.

4. Zawiadamia się o  ponownym 
wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
części terenu położonego we wsi 
Wypędy w Gminie Raszyn – rejon 
ul. Zdrojowej wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko , w  dniach 
od  9  czerwca do 15 lipca 2022 r., 
w  siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, 
ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu 
(po wcześniejszym umówieniu telefo-
nicznym 22 701 78 52 lub 22 701 78 61) 
oraz na stronie internetowej Gminy: 
www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn. pl – 
Prawo lokalne – Plany zagospodaro-
wania przestrzennego terenu gminy 
Raszyn – Projekty planów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego roz-
wiązaniami zostanie przeprowadzona 
w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 
16:00 z  wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość  – 
link do pobrania w dniu dyskusji: http://
pobierz.raszyn.pl/mpzpwypedyzdro-
jowa.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 
29 lipca 2022 r. Uwagi dotyczące pro-
jektów ww. planów miejscowych mogą 
być wnoszone w  formie papierowej 
lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, 
w szczególności poczty elektronicznej 
na adres: ratusz@raszyn.pl.

Monika Łachniak Referat Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY RASZYN – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W  imieniu Wójta Gminy Raszyn  – 
Andrzeja Zaręby, dr hab. Andrzeja Rasz-
kowskiego – wykonawcy dokumentu 
oraz własnym serdecznie zapraszam 
mieszkańców, jednostki samorządu, 
urzędników, lokalnych partnerów spo-
łecznych i gospodarczych do udziału 
w konsultacjach społecznych dotyczą-
cych Projektu Strategii Gminy Raszyn 
na lata 2022-2030.
 Dokument wraz z formularzem uwag 
znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie 
bip.raszyn.pl. Uwagi w ramach prowa-
dzonych konsultacji społecznych będą 
przyjmowane wyłącznie na niniejszym 
formularzu. Konieczne jest wypełnie-
nie punktu 1 i 2. Wypełniony formu-
larz należy wysłać drogą elektroniczną 

do dnia 5 lipca br. na adres: strategia@
raszyn.pl wpisując w tytule e-maila: 
„Konsultacje społeczne”.
 Konsultacje pozwolą nam poznać 
Państwa opinie odnośnie procesu 
prac, zebranych w dokumencie infor-
macji oraz zawartych wytycznych doty-
czących zasadniczych kierunków roz-
woju naszej gminy. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na cele horyzontalne, 
cele strategiczne oraz wskazane zada-
nia w wymiarze społecznym, gospodar-
czym i przestrzennym. Konsultacje spo-
łeczne prowadzone będą przez 35 dni 
tj. od 01.06.2022 do 05.07.2022.
 Jednocześnie Projekt Strategii 
w ramach konsultacji został wysłany 
do gmin wchodzących w skład Powiatu 
Pruszkowskiego tj. Michałowice, Nada-

rzyn, Pruszków, Piastów i Brwinów oraz 
do sąsiadujących samorządów tj. gminy 
Lesznowola, dzielnicy Ursynów – War-
szawa oraz dzielnicy Włochy – War-
szawa. Dokument został także przeka-
zany celem zaopiniowania do Zarządu 
Województwa Mazowieckiego oraz 
do Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie.
 Projekt Strategii udostępniony jest 
na https://raszyn.pl
 Zapraszamy do aktywnego uczest-
nictwa w konsultacjach. Każda Państwa 
opinia i sugestia jest dla nas niezwykle 
ważna. Dziękujemy! 

mgr Katarzyna Klimaszewska 
Pełnomocnik Wójta ds. tworzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Raszyn

Ulica Łąkowa w pięknym wydaniu
Zgodnie z zapowiedziami 24 maja 2022 
roku odbył się odbiór ulicy Łąkowej. 
Komisja złożona z przedstawicieli Wyko-
nawcy i Urzędu Gminy Raszyn przeszła 
całą długość ulicy od Alei Krakowskiej 
poprzez skrzyżowanie z ulicą Godeb-
skiego, aż do mostku dokładnie spraw-
dzając jakość wykonania nawierzchni, 
jezdni, ułożenie krawężników i  osa-
dzenie studzienek wodnych i kanaliza-
cyjnych. W kilku miejscach wskazano 

na poprawki. Cała ulica, zarówno jezd-
nia jak i opaski zbudowane są z szarej 
kostki Bauma, natomiast nawierzchnia 
mostka pokryta asfaltem. W zakresie 
wykonanych prac znalazła się budowa 
kanalizacji deszczowej, sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej wraz z wykona-
niem przyłączy. Koszt budowy ulicy 
przekroczył 2,2 mln zł i został w cało-
ści pokryty z budżetu gminy. Inwestycję 
wykonała firma Delta S.A. z Warszawy.

INWESTYCJE

Odbiór ulicy Łąkowej 

STRATEGIA ROZWOJU

GMINY RASZYN

na lata 2022-2030
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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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INWESTYCJE

Odbudowa kompleksu Austerii
Wokół Austerii dużo się dzieje. Specjalistyczna firma instaluje tzw. pompę ciepła i w tym 
celu dokonuje wierceń gruntu na trawnikach i ścieżkach od strony zachodniej. Austeria 
i odbudowane budynki dawnych kramów będą nie tylko piękne, ale i ekologiczne. Trudno 
w tym etapie inwestycji pisać o odbudowie kramów 
ponieważ ich mury są rozbierane. Należy raczej 
mówić o dekonstrukcji. Odsłaniane są fundamenty 
w celu wzmocnienia i izolacji. Zabytkowe cegły są 
odzyskiwane i będą wykorzystane do odbudowy. 
Na szczęście wszystko to się dzieje „pod okiem” 
konserwatora zabytków, dlatego o dalszy los tych 
budowli możemy być spokojni.

REWITALIZACJA PARKU IM. M. ABAKANOWICZ
W roku ubiegłym duńska Fundacja Pracownicza VKR firmy VELUX z okazji swojego 30-lecia ogłosiła program grantowy 
„Tereny zielone i aktywność na świeżym powietrzu”. Dzięki przyznanym grantom powstaną w Polsce cztery unikalne 
miejsca rekreacji, edukacji i wypoczynku na łonie natury. Łączna wartość przyznanych na ten cel środków w Polsce to 
ponad 5,4 mln zł, a projekty będą realizowane w Raszynie, Gnieźnie, Namysłowie i Tczewie.
 Gmina Raszyn wraz z pracownikami tej firmy przystąpiła do konkursu grantowego z projektem „Zielone okno 
do natury”. Proces przygotowań aplikacji trwał wiele miesięcy, ale na wiosnę br. podjęto pozytywną dla Gminy Raszyn 
decyzję. Otrzymała ona od Fundacji Pracowniczej VKR firmy VELUX grant w wysokości ponad 1,5 mln zł (336 000 euro). 
Zwycięską koncepcję zagospodarowania Parku przygotowała spółka „atelier7architektura gnich”.
 Nowa eko-inwestycja będzie polegać na zagospodarowaniu centralnej części Parku Raszyńskiego, gdzie powstanie 
m.in. tężnia, przy której będą mogli relaksować się mieszkańcy, amfiteatr plenerowy nie tylko dla lokalnych artystów, 
nowe ścieżki, alejki, nasadzenia roślinne, a także jesli starczy środków eko szklarnie oraz sanitariaty.
 Nowocześnie zaprojektowane miejsce będzie urzekać i przyciągać mieszkańców już w wakacje 2024 roku. Na terenie 
Parku planowana jest także wymiana latarni i instalacji elektrycznej, ustawienie stojaków na rowery i stacji serwisowej do 
ich naprawy oraz rozszerzenie monitoringu poprzez zainstalowanie dodatkowych kamer – ze środków własnych Gminy 
Raszyn. Gmina ściśle współpracuje również z Fundacją im. Magdaleny Abakanowicz, z którą planowane są także inne 
okolicznościowe wydarzenia, m.in. wystawa prac artystki w Austerii czy stworzenie dedykowanej pracom artystki aplikacji 
na telefon.
 Rozpoczął się już etap przygotowywań do ogłoszenia przetargu na wyłonienia biura projektowego, które przygotuje 
niezbędną dokumentację wykonawczą. Realizacja podzielona jest na kilka etapów, a każdy kolejny będzie uzależniony 
od wykorzystania środków finansowych w poprzednim: I etap – tężnia i ujęcie wody pitnej, II etap – amfiteatr, III etap – 
szklarnie, IV etap – sanitariaty.    Urząd Gminy Raszyn
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Koncepcja – Green window to the nature

Na stonach INWESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.
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Prace na Rycerskiej

Ulica Poziomkowa

Ulica Dworkowa

Ulica Dolna

Ulica Wąska

INWESTYCJE

Rondo na ulicy Długiej
Zakończyła się budowa ronda w Ładach na skrzyżowaniu ulicy Długiej z Drogą Hrabską wraz z fragmentem 
Drogi Hrabskiej od ronda do przepustu. Miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu roboczym, 
w czasie którego służby nadzoru inwestycji drogowych ze Starostwa Pruszkowskiego oraz przedstawiciele 
wykonawcy dokonali odbioru technicznego. Dzięki zakończonej inwestycji w gminie Raszyn powstało 

bezpieczne i bardzo estetyczne skrzyżowanie. Rondo 
wybudowała firma Delta SA na zamówienie Powiatu 
Pruszkowskiego. Koszt całej inwestycji to 3,2 mln 
złotych, a dofinansowanie naszej gminy wyniosło 
743 tys. zł. Z punktu widzenia budżetu naszej gminy, 
przy poniesionym koszcie 743 tys. zł. uzyskaliśmy 
ważną inwestycję drogową wartą 3,2 mln zł. To bardzo 
dobrze wydane pieniądze a rondo znacząco poprawiło 
bezpieczeństwo przejazdu. 

Andrzej Zaręba

Rondo przy ul. Długiej

Przebudowa pięciu ulic
Dzięki uzyskaniu dużego dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach 
Programu Inwestycji Strategicznych w gminie 
Raszyn przybędzie pięć nowoczesnych ulic. 
Inwestujemy wspólnie w ulice: Dolną, Dworkową 
wraz z  fragmentem ulicy Opaczewskiej, 
od skrzyżowania z ulica Dworkową do Rowu 
Opaczewskiego, Poziomkową, Rycerską, Wąską. 
W  pierwszej dekadzie maja  – 05.05.2022 
roku Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
podpisał umowę ze Sp. Komandytową FAL-
BRUK na wykonanie wymienionych ulic. 
Inwestor już rozpoczął pracę w ulicy Rycerskiej. 
Uzgodniony termin wykonania wszystkich 
zadań upływa po 17 miesiącach od zawarcia 
umowy. Całkowity koszt wykonania wynosi 
11 388 570 złotych pokryty w kwocie 9 000 000 
złotych z dofinansowania, a w pozostałej części 
2 388 570 złotych z budżetu gminy.
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INWESTYCJE

Strażnica OSP w Dawidach
Koszt – 5,7 mln PLN  |  Dofinansowanie – 2 mln PLN  |  Dopłata z Budżetu – 3,7 mln PLN
Strażnica dla OSP w Dawidach jest największą inwestycją kubaturową budowaną obecnie w Gminie Raszyn. 
Przy koszcie całkowitym 5 685 000 zł zyskała dofinansowanie w wysokości 2 000 000 złotych z Rządowego 
Funduszu Inwestycji resztę kosztu pokrywa budżet Gminy Raszyn.
 Obie części budynku: biurowo-socjalna i garaż są wykończane. Wyposażane są sanitariaty w części socjalnej, 
szlifowane wylewki podłogowe, podwieszane sufity i zakładana klimatyzacja. W części garażowej założono tynki 
i ułożono izolację na podwylewkę.
 Wszystkie prace ziemne zostały wykonane dlatego zagospodarowywana jest parcela. Wokół budynku powstają 
parkingi na razie pokryte żwirem w przyszłości z nawierzchnią z kostki, plac zabaw z bezpieczna powierzchnią 

EPDM, urządzenia małej architektury, niebawem zieleń. Obiekt otoczy ogrodzenie, 
obecnie w budowie. 
     Wygląda na to, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Izolbud Sp. z o.o. 
dotrzyma terminu zawartego w umowie, czyli przekaże obiekt Druhom z Dawid 
jesienią bieżącego roku.

Ulica Cicha 
Przebudowa ulicy Cichej w Rybiu praktycznie zakończona. Teraz widać jej urodę. Dokonana została kompletna 
przebudowa całej infrastruktury. Od nowa wybudowano kanalizację deszczową, przyłącza wodociągowe 
i kanalizacyjne do posesji a także kanał technologiczny. Odtworzono 
nawierzchnię z betonu asfaltowego a opaski, chodniki i zjazdy do działek 
z kostki betonowej. Ruch w ulicy jest jednokierunkowy w kierunku ulicy 
19 kwietnia, taki porządek ułatwia dojazd do posesji służb ratunkowych 
i odbiór śmieci. Firma ROKOM z Warszawy wykonuje ostatnie poprawki. Cały 
koszt budowy pokrywa budżet gminy, ponieważ ze względu na szerokość 
ulica nie kwalifikowała się do żadnego konkursu o dofinansowanie.

Ulica Prosta na finiszu
Ulica Prosta jest drugą trasą wybudowaną przez firmę ROKOM z Warszawy. 
Ulica położona w Raszynie zachodnim pomiędzy ulicą Godebskiego a ulicą 
Słowikowskiego jest już wybudowana i używana. Wybudowano założone w projekcie: 
kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanał 
technologiczny. Całość pokryto nową nawierzchnią z betonowej kostki. Wykonano 
zjazdy indywidualne do posesji. Pozostała naprawa jezdni w skrzyżowaniu z ulicą 
Godebskiego. Ulicę wykonała Spółka z oo ROKOM z Warszawy za 1 472 310 zł.

Plac zabaw na terenie Strażnicy

Ulica Prosta na nowo

Izolacja podłogi garażu Strażnica OSP Dawidy w całej okazałości

Ulica Cicha
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Budowa ulicy Miklaszewskiego
Wiadomo już kto sfinansuje budowę ulicy Miklaszewskiego. Koszt całkowity 
w oparciu o dane z przetargu wyniesie 15,6 mln, dotychczas uzyskane 

dofinansowanie od Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg  – 5 558 278 zł, resztę zgodnie z  uchwałą 
Rady Gminy Raszyn pokryje budżet gminy. Ulica 
Miklaszewskiego zostanie rozbudowana na odcinku 
od ulicy Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do 
ulicy Długiej w Ładach. W ramach inwestycji zostanie 
przebudowany przepust na rowie melioracyjnym 
R-65, zaplanowana jest budowa kanalizacji deszczowej, do wykonania kanał technologiczny, 
budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej. Przewidziano budowę 
oświetlenia drogowego. Nastąpi rozbudowa nawierzchni jezdni, budowa ścieżki rowerowej, 
chodnika, zatok autobusowych, zjazdów publicznych i  indywidualnych oraz miejsc 
postojowych. Zaplanowano przebudowę sieci telekomunikacyjnej. Na skrzyżowaniu ulicy 
Miklaszewskiego z ulicą Długo przewidziano budowę ronda.

Ścieżki rowerowe
Wybudowano ostatnie fragmenty trasy 
rowerowej od ul. Stadionowej wokół 
ronda i Raszyńskiej oraz wzdłuż ul. Górnej. 
Dzięki oddanym odcinkom powstaje 
szlak o długości 7,1 km, po którym można 
przejechać rowerem przez dużą część 
gminy od granic Warszawy wzdłuż Alei 
Krakowskiej dalej przez Park Raszyński, ulicami Stadionową, Raszyńską, Warszawską i Górną aż do ulicy Złote 
Łany. W ulicy Górnej trwają jeszcze prace porządkowe. Firma budująca strażnicę OSP używa drugiego wjazdu 
od ul. Warszawskiej.

Przetarg na wykonanie żłobka rozstrzygnięty
Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne TELKA Sp. z o.o. z Białegostoku wybuduje żłobek przy ulicy Godebskiego 
w Raszynie. Taka decyzja zapadła 2 czerwca 2022 roku w rezultacie rozstrzygnięcia, które zapadło w otwartym 
przetargu. Koszt inwestycji wyniesie 14 450 000 złotych, termin realizacji zamówienia 10 miesięcy od daty zawarcia 
umowy a gwarancja udzielona na wykonane prace i użyte materiały 6 lat.
 Zgodnie z projektem wykonanym przez pracownię ARCHIMEDIA część administracyjna żłobka powstanie 
w odrestaurowanym budynku dawnej szkoły. Obok będzie dobudowana nowa część z salami dla siedemdziesięciorga 
dzieci, zapleczem kuchennym i innymi niezbędnymi pomieszczeniami, a na pozostałej części działki o ogólnej 
powierzchni 6261 m2 powstanie plac zabaw i miejsce wypoczynku dla dzieci.
 Na budowę i wyposażenie żłobka gmina otrzymała dotację w wysokości 3 mln złotych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych i 1,24 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Miklaszewskiego – droga przez mękę

Budowana ścieżka w ulicy Górnej

Tu powstanie rondo

Wybudowana scieżka w ulicy Raszyńskiej

Dawne przedszkole – przyszły żłobek.
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SZKOLNE WYDARZENIA

ŚWIĘTO SZKOŁY W ŁADACH NA ŻÓŁTO I NA NIEBIESKO
„ – Mamo, a czy dzisiaj są wojny?
– Tak, synku, wciąż są ludzie, którzy 
przekraczają granice innych państw, 
żeby mieć więcej. Nie potrafią się godzić. 
Wydaje im się, że są najważniejsi.
– Nikt im nie powiedział, że wojna jest 
zła? Nie widzą tego?
– Nikt im nie powiedział, że pokojem 
można wygrać dużo więcej niż agresją.”

Takie pytania padły ze szkolnej sceny 
podczas akademii z  okazji Święta 

Szkoły w SP im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego w Ładach. Na tegorocznej 
uroczystości – WRESZCIE po dwóch 
latach pandemii – obecni byli wszyscy 
uczniowie z klas IV – VIII. Młodsi oglą-
dali przedstawienie dzięki internetowej 
transmisji tylko dlatego, że nie pomie-
ścilibyśmy się wszyscy w auli szkolnej. 
Święto Szkoły połączyło całą społecz-
ność – na scenie występowała grupa 
przedszkolaków z piosenką o wolno-
ści, dzieci z klasy II, uczniowie z klas IV-

-VIII, a także uczniowie z Ukra-
iny. Motywem przewodnim była 
wolność, której uczymy się już 
od najmłodszych lat w  domu, 
w rodzinie. Tradycyjnie bohate-
rem przedstawienia był Patron 
naszej Szkoły, książę Józef 
Poniatowski, który w  krótkiej 
prezentacji opowiedział nam 
o swoim życiu i swoich zmaga-
niach o wolną ojczyznę. 
 Niewątpliwym atutem przed-

stawienia był występ chóru szkol-
nego pod kierownictwem pani Elżbiety 
Borsuk – wspaniale wykonane pieśni 
patriotyczne poruszały serca zebra-
nych. Na uwagę zasługuje także gra 
na skrzypcach Alicji Świeżak, uczen-
nicy klasy VII. Brawa należą się również 
najmłodszym wykonawcom z  grupy 
przedszkolnej oraz uczniom klasy II. 
Serdeczne podziękowania kieruję też 
do uczniów klasy VIII, którzy mimo przy-
gotowań do egzaminu znaleźli czas na 
występ. Łzy cisnęły się do oczu, gdy 
słuchaliśmy wiersza o wolności w języku 
ukraińskim w wykonaniu Ani i Emilki 
z Ukrainy, a potem odśpiewaliśmy pio-
senkę „Podaj rękę Ukrainie”.
 Ponieważ Święto Szkoły to urodziny 
Patrona księcia Józefa Poniatowskiego, 
nie mogło zabraknąć tortu urodzino-
wego. Tegoroczny tort dla wszystkich 
uczniów ufundowała Rada Rodziców. 
Serdecznie dziękujemy. 

Iwona Pastuszka

NIE ZAPOMNIJ O PSZCZOŁACH!
akcja przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Ładach
W drugiej połowie maja obchodziliśmy 
Dzień Polskiej Niezapominajki (15.05) 
oraz Światowy Dzień Pszczół (20.05). 
W związku z tym w naszej szkole odbyły 
się różne działania. Nauczyciele i chętni 
uczniowie przeprowadzili pogadanki 
wykorzystując materiały edukacyjne 
przygotowane przez koordynatorów 
akcji, takie jak filmy edukacyjne, strony 
internetowe, artykuły, zdjęcia np. „Nie-
zapominajka”, „Zwierzęta w  pracy. 
Pszczoły z  miejskich uli“, „Pszczoły 
z Panem Nauczanką“, „Dzień niezapo-
minajki“, „Jak odróżnić między sobą 
owady w paski?“, „Owadzia matema-
tyka“ oraz „Przyjaciel pszczoły, wróg 
alergika“ z Wiedzy i Życia. 
 Na podstawie artykułów „Piękny 
ogród przyjazny pszczołom“ i „Kalen-
darium kwitnienia roślin przyjaznych 
pszczołom zamieszczonych na stro-
nie www.pomagamypszczolom.pl nasi 
uczniowie sadzili rośliny w swoich ogro-
dach lub na balkonach. Uczniowie klas 
młodszych wybrali się na wycieczkę 

do „Wioski pod Kogutem“ na lękcję pt. 
«Warsztaty Pani Pszczoły». Wzboga-
ceni o wiedzę na temat ważności owa-
dów zapylających, przygotowali w szkole 
pyszne drugie śniadanie, które składało 
się ze zdrowego pieczywa i miodu.
 Dzień Polskiej  Niezapominajki 
uczniowie uhonorowani przepięknymi 
wpisami do pamiętników  – wzorem 
naszych Babć i Dziadków.
 Na s z a  a kc j a  zo st a ł a 
zakończona podczas Świa-
towego Dnia Pszczół poka-
zem mody w różnych odcie-
niach błękitu i żółci, celem 
uczczenia Niezapominajek 
i  Pszczół. Ten dzień oka-
zał się szczególnie miły dla 
naszych ukraińskich uczniów, 
ponieważ nasza szkoła 
mieniła się barwami flagi 
ukraińskiej.
 Jesteśmy dumni z naszych 
uczniów za ich kreatywność 
oraz otwarcie na istotne 

aspekty przyrodnicze. Dziękujemy rów-
nież naszym wspaniałym rodzicom za 
bycie wzorem godnym naśladowania. 
Pszczółkowicze i Niezapominajkowi-
cze do zobaczenia w przyszłym roku – 
Nie zapomnijcie o nas!

Iwona Ignaczak, Anna Juszczyk, 
koordynatorzy akcji

Święto szkoły w Ładach. Fot. arch. ZSP
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DZIEŃ DZIECKA

TYDZIEŃ DZIECKA W RASZYNIE
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Dziecka w gminie Raszyn, można, bez 
przesady określić jako Tydzień Dziecka. Od niedzieli 29 maja do niedzieli 
5 czerwca trwały imprezy przygotowane dla najmłodszych mieszkańców.

29 maja – DZIEŃ DZIECKA w parku 
im. Magdaleny Abakanowicz, zorgani-
zowany przez Centrum Kultury Raszyn 
zgromadził kilka tysięcy mieszkań-
ców. Organizator przygotował bardzo 
bogaty program. Prezentacje twór-
czości dzieci i kultury ich krajów spo-
wodowały, że impreza miała charakter 
międzynarodowy. Występowały dzieci 
z raszyńskich szkół i przedszkoli, Dzie-
cięcy Zespół Pieśni i Tańca działający 
przy CKR, ale również dzieci z Ukra-
iny i Wietnamu. Wójt Andrzej Zaręba 
i Dyrektor CKR Mariusz Smolicha przy-
witali Ambasadora Wietnamu Nguyen 
Hung z  małżonką i  współpracowni-
kami ambasady. Na terenie całego 
parku rozstawione były liczne atrakcje 
dla dzieci: dmuchańce, stoiska ze sło-
dyczami i zabawkami, bańki mydlane, 
malowanie buziek, wykręcanie balo-

ników, gry, konkursy i zabawy to tylko 
jedne z dostępnych atrakcji. 

1 czerwca  – WATA CUKROWA NA 
RYNKU W RASZYNIE – to kolejna atrak-
cja dla najmłodszych mieszkańców. 
Jako, że święto przypadało w środku 
tygodnia, największe imprezy zaplano-
wano w soboty i niedziele. Aby jednak 
podkreślić wagę dnia, w środę Urząd 
Gminy Raszyn rozdawał watę cukrową. 
A dzieci chętnie z tego korzystały.

1 czerwca – DZIEŃ DZIECKA W PUNK-
CIE POMOCY UKRAINIE. Tego dnia 
wolontariusze Centrum Darów na tere-
nie CSR, rozdawali dzieciom ukraińskim 
przygotowane dla nich paczki. Były 
też, budzące zachwyt, bańki mydlane 
i mnóstwo, mnóstwo uśmiechów. 

4 czerwca – W PARKU JORDANOW-
SKIM PRZY CENTRUM SPORTU 
RASZYN dzieci bawiły się na plene-
rowej imprezie z mnóstwem kolejnych 
atrakcji. Były: dmuchańce  – zamek 
i zjeżdżalnia, kucyki, olbrzymie bańki 
mydlane, malowania buziek, pokazy 
szczudlarza i  popcorn oraz zawody 
zakończone losowaniem nagród. 
Impreza była super.

5 czerwca – NA DZIKIM ZACHODZIE – 
plac zabaw przy Świetliku zamienił się 
w kowbojskie miasteczko. Dwaj kowboje 
Luck i Bruno uczyli dzieci jak rzucać las-
sem, oszczepem, jak śpiewać indiańskie 
piosenki i wydawać indiańskie okrzyki. 
Dzieci bawiły się, a rodzice rozegrali 
zawody w  przeciąganiu liny: Mamy 
contra Tatusiowie. Były wielkie bańki 
mydlane i malowanie buziek. I piękna 
pogoda.

Małgorzata Kaiper

Impreza w CSR. Fot. arch. CSRWata cukrowa na Rynku. Fot. arch. UGR Pod Centrum Darów. Fot. K. Sokołowski

Dzień Dziecka  CKR. Fot. arch. CKR Dziki Zachód w Świetliku. Fot. M. Kaiper



|   KURIER RASZYŃSKI NR 132/2022   |   WWW.RASZYN.PL16

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KSIĄŻKI DLA DZIECI 
PO UKRAIŃSKU / 
ДИТЯЧІ КНИЖКИ УКР
W zbiorach biblioteki rozrasta się dział 
z książkami w języku ukraińskim. Tym 
razem udało nam się pozyskać książki 
dla dzieci, dzięki wsparciu Biblioteki 
Publicznej m. st. Warszawy oraz Fun-
dacji Świętego Mikołaja. Wśród publi-
kacji znajdą coś dla siebie zarówno 
młodsi (w wieku przedszkolnym), jak 
i  starsi (w  wieku szkolnym) czytel-
nicy. Mamy nadzieję, że kolorowe bajki 
znajdą szybko swoich odbiorców! Cały 
nasz ukraińskojęzyczny zasób można 
sprawdzić wpisując „UA” w słowo klu-
czowe (wyszukiwanie zaawansowane) 
w katalogu online (www.bibliotekara-
szyn.pl/katalog) Polecamy!

Książki ukraińskojęzyczne od Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy

Książki ukraińskojęzyczne od Fundacji Świętego Mikołaja

MAŁPA MORDERCY: 
WYSTAWA ILUSTRACJI
W  okresie wakacyjnym w  bibliotece 
głównej pojawi się nowa ekspozy-
cja, oparta na książce dla młodzieży 

„Małpa  mordercy” Jakoba Wege-
liusa. Publikacja opowiada o niezwy-
kle barwnych, zaskakujących i przej-
mujących przygodach gorylicy Sally 
Jones i została uhonorowana szwedzką 
Nagrodą Augusta. Historia wiedzie nas 
z osnutej mrokiem lizbońskiej dzielnicy 
portowej, przez morza i oceany, aż na 
dwór indyjskiego maharadży. To opo-
wieść o  pilnie strzeżonych tajemni-
cach i ciężkich przestępstwach, ale też 
o niespodziewanej przyjaźni, nadziei 
i  przebaczeniu. Wraz z  Sally Jones 
odwiedzamy zaułki Lizbony, warsztat 
budowniczego instrumentów i pałac 
maharadży u podnóża Himalajów, słu-
chamy rzewnego fado i  gry na har-
monii, odbywamy morskie podróże 
i podniebne wycieczki dwupłatowcem 
oraz jesteśmy świadkami pojedyn-
ków szachowych o najwyższą stawkę. 
Na 17 wielkoformatowych planszach 
będziecie mieli okazję przeczytać frag-
menty powieści oraz poznać nieco bli-
żej jej bohaterów. Ekspozycja będzie 
czynna w standardowych godzinach 
otwarcia biblioteki do końca sierpnia.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
32. spotkanie DKK odbędzie się 8 lipca 
2022 o 18:00. Tym razem bierzemy na 
warsztat pozycję nieco gatunkowo lżej-
szą, bo będziemy dyskutować o powie-
ści „Niespokojni ludzie” Fredrika Back-
mana. Jest to komedia kryminalna 
o zakładnikach pojmanych w trakcie 

oglądania mieszkania na sprzedaż. 
Przebieg zdarzeń usiłują zrekonstru-
ować prowadzący śledztwo policjanci, 
a  okazuje się to niełatwe… Spotka-
nie odbędzie się w czytelni biblioteki 
głównej, przy ul. Poniatowskiego 20 
w Raszynie.

HISTORIA Z RASZYŃSKIEGO 
ARCHIWUM W PODKAŚCIE
Nagrodzony w konkursie „Odkryj swoje 
archiwum” tekst Dagny Mach o Tade-
uszu Jaworskim pojawił się, wraz 
z pozostałymi docenionymi przez jury 
Centrum Archiwistyki Społecznej pra-
cami na nowoutworzonym kanale 
podcastowym CAS „Historie do słu-
chania”. Podcast jest dostępny już 
na Spotify (www.spoti.fi/3wCFGKD) 
oraz na Anchor.fm (www.anchor.fm/
historiedosluchania). Czyta Krzysztof 
Jakubowski. Zachęcamy do słuchania!
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

DZIEŃ DZIECKA W ŚWIETLIKU
Dzień Dziecka zorganizowany 1 czerwca 
dla wychowanków Świetlicy Środowi-
skowej w Rybiu bardzo się im podo-
bał. Dzieci brały udział zabawach, 
które odbywały się w formie zawodów. 
Wychowankowie mogli wykazać się 
zarówno w konkurencjach indywidu-
lanych jak i zespołowych. Najbardziej 
przypadła do gustu naszym podopiecz-
nym konkurencja, podczas której trzeba 
było przykleić wodą piegi z konfetti. 
W ramach poczęstunku, dzieci mogły 
stworzyć swój własny deser lodowy. 
Impreza nie mogło się obyć bez upo-
minków, które dzieci same wybierały 
ze zgromadzonych zabawek. 

Magdalena Brzozowska, 
Justyna Paczkowska, 

wychowawczynie Świetlika

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA NASZYCH GOŚCI Z UKRAINY

Za nami już 12 tygodni lekcji – nauki 
języka polskiego dla Ukraińców. Pani 
Dorota Zielińska, która podjęła się pro-
wadzić zajęcia, jest bardzo zadowo-
lona ze swoich uczniów, a oni bardzo 
lubią jej lekcje. W każdej z dwóch grup 
jest ok. 10 osób. Od kilku tygodni pro-
wadzone są również zajęcia dla dzieci 

i młodzieży od 11 roku życia. Prowadzi 
je p. Nadia Gołyk, która od wielu lat 
mieszka i pracuje w Polsce. Obydwie 
Panie pracują w Świetliku jako wolon-
tariusze. Bardzo im za to dziękuję.

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

DROGA DO SIEBIE
6 filarów poczucia własnej wartości

To program wsparcia kobiet adre-
sowany do Pań, które pragną wziąć 
odpowiedzialność za swój los aktyw-
nie uczestnicząc w procesie własnej 
zmiany. Podczas 6 spotkań uczestniczki 
uczyły się rozpoznawać i akceptować 
własne emocje i potrzeby, rozumieć 
swoje postępowanie i traktować siebie 
z szacunkiem, wyrażać swoje marzenia 
i realizować wartości, stawać we własnej 
obronie i radzić sobie z lękiem. Koń-
cowe pytanie, które każda z uczestni-
czek zadawała sobie brzmiało: Czy żyję 
w zgodzie ze sobą? 
 Program opracowała i prowadziła 
Pani Iwona Jędral  – doradca i  tre-
ner rozwoju osobowości. W zajęciach, 
które odbywały się co dwa tygodnie, 
Pani Iwona przeprowadzała swoje pod-
opieczne przez niełatwy proces wycho-
dzenia ze starych schematów, otwiera-
nia się na rzeczywistość, poznawania 
własnych emocji i radzenia sobie z nimi. 
Na zakończenie każda z  Pań otrzy-
mała dyplom potwierdzający, że udział 
w  warsztatach nadaje uprawnienia 
do przyjęcia odpowiedzialności za wła-
sne szczęście.

 Bardzo dziękuję p. Iwonie za zapro-
ponowanie i przeprowadzenie zajęć, 
zwłaszcza, że robiła to jako wolon-
tariusz. Od września spotkania będą 
kontynuowane. 

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

Ukraińskojęzyczne książeczki aktywnościowe. Fot. Dagna Mach

Podczas zabawy. Fot. arch. Świetlika

Uczestniczki programu Droga do siebie. Fot. I. Jędral
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WYDARZENIA SPORTOWE

ROWEROWY PIKNIK W PARKU

Rowerowa akrobatyka. Fot. arch. UGR

8 maja 2022 r. Park im. Magdaleny 
Abakanowicz w Raszynie stał się miej-
scem wielu atrakcji i wrażeń, które przy 
nagłośnieniu i muzyce przygotowanej 
przez Anię Sitkiewicz z Centrum Kultury 
Raszyn były jeszcze bardziej emocjo-
nujące. Podczas pikniku Pan Wójt oraz 

Pan Dyrektor CKR wręczyli nagrody za 
uczestnictwo w konkursie #wywieś-
Flagę oraz w konkursie Flagi online. 
Piknik był również końcem trasy rajdu 
rowerowego organizowanego przez SP 
Raszyn pt. „Szlakiem Naszej Historii”
 Dziękujemy za rowerowe show  – 
pokaz, który trzymał w  napięciu 
do samego końca. Niesamowita i nie-
zwykle trudna jazda bicyklem XIX w. 
również przyciągnęła wielu widzów. 
Mogliśmy obejrzeć rowery z dawnych 
lat, jakże różniące się od tych, które 
mamy teraz.
 Wiele osób skorzystało z  serwisu 
rowerowego i przygotowało swój pojazd 
do sezonu letniego. Przejażdżka rikszą 
rowerową, rowery elektryczne czy malo-
wanie buziek i tatuaże dla dzieci to tylko 
niektóre z licznych atrakcji. No i oczy-

wiście wspaniałe Koła Gospodyń Wiej-
skich – KGW SQŁAD oraz KGW JAWO-
ROWA oferujące przepyszne ciasta. 
A nad wszystkim czuwało jak zawsze 
niezawodne Ratownictwo Motocyklowe. 
Dziękujemy naszym Mieszkańcom za to 
że byliście z nami i że zawsze możemy 
liczyć na Państwa obecność. Wszystko 
co robimy jest dla Was.
Marzena Płaszczyńska Urząd Gminy Raszyn

Zabytkowy rower. Fot. arch. UGR

CENTRUM SPORTU RASZYN NA PIKNIKU OLIMPIJSKIM

Sławomir Ruszczyk. Fot. arch. CSR

To była już 23 edycja Pikniku Olimpij-
skiego, który jest najważniejszą imprezą 
rekreacyjno-sportową Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego i jedną z najwięk-
szych w Europie. Na evencie, który odbył 
się  w dniu 29 maja na Kępie Potockiej 
Centrum Sportu Raszyn reprezentował 
Sławomir Ruszczyk wieloletni Mistrz 
Polski i Europy w podnoszeniu ciężarów 
oraz współzałożyciel sekcji podnoszenia 
ciężarów w Gminie Raszyn.

CSR przedstawiło swoją ofertę spor-
tową, poinformowało o działaniu 
raszyńskich klubów sportowych, a wraz 
z Polskim Związkiem Podnoszenia Cię-
żarów oraz Polskim Związkiem Masters 
zaprosiło na sierpniowe podwójne 
Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu 
Ciężarów, które odbędą się w hali spor-
towej Centrum Sportu Raszyn. 

Monika Gabriel, CSR

RASZYŃSKI ROWEROWY MAJ

W tym roku po raz kolejny nasze szkoły 
i przedszkola włączyły się w Rowerowy 
Maj – największą w Polsce kampanię 
promującą zdrowy tryb życia i zrów-
noważoną mobilność. W akcji, która 
popularyzuje rower jako środek trans-
portu uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Raszynie, w Sękoci-
nie i Ładach oraz dzieci z Przedszkola 

„Pod Topolą”, Przedszkola „W Stumilo-
wym Lesie”, Przedszkola „Wyspa Skar-
bów”, Przedszkola w Sękocinie oraz 
„Bajkowego Przedszkola” w Ładach. 
Zgodnie z zasadami kampanii ucznio-
wie, którzy dotarli na lekcje w  spo-
sób aktywny: na rowerze, hulajnodze, 
rolkach czy deskorolce otrzymywali 
naklejki do rowerowego dzienniczka 
i na wspólny plakat klasowy. Liczba 
aktywnych dzieci i młodzieży: szkoły – 
887 os., przedszkola – 413 os. Obecnie 
trwają prace nad wyłonieniem zwycię-

skiej klasy i grupy przedszkolnej , która 
otrzyma nagrodę Wójta, czyli wycieczkę 
oraz ustalany jest termin i forma prze-
kazania nagród do szkół i przedszkoli. 

Monika Kamińska Urząd Gminy Raszyn

Rowery przed Świetlikiem. Fot. M. Kaiper
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MISTRZOSTWA POLSKI IDO W CENTRUM SPORTU RASZYN

Mistrzostwa Polski IOD w CSR. Fot. arch. CSR

W Centrum Sportu Raszyn w dniach 
25-30 maja rządził taniec! Z całej Pol-

ski przyjechali zawodnicy startujący w 
Mistrzostwach Polski IDO. Organiza-
torem zawodów była Polska Federacja 
Tańca czyli stowarzyszenie złożone z 
trenerów, choreografów i pedagogów 
tańca, skupiających w swych klubach 
niezrzeszone ilości młodych, zdolnych 
tancerzy, którzy taniec traktują jako 
swoją drogę życia.
 Podczas tych 6 fantastycznych dni 
widzieliśmy spektakularne widowiska 
taneczne oraz układy solo, w duetach, 
formacjach oraz grupach. Tancerze 
rywalizowali w kategoriach Jazz Dance, 

Show Dance oraz Production. Najlepsi 
uczestnicy z tych kategorii wywalczyli 
przepustki do udziału w Mistrzostwach 
Europy oraz Mistrzostwach Świata. 
 Był to kolejny turniej zorganizowany 
w hali Centrum Sportu Raszyn przez 
Polską Federację Tańca bardzo dobrze 
oceniającą raszyński obiekt i panu-
jącą w nim atmosferę. Dziękujemy za 
współpracę, zaufanie i wybór Centrum 
Sportu Raszyn na miejsce tego turnieju! 
Do zobaczenia za rok! 

Monika Gabriel, CSR

MISTRZOWSKIE SPOTKANIA. W tle Mistrzostwa Europy podnoszenie ciężarów
To były dobre i merytoryczne spotkania, w których uczestniczyli wójt 
Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba, prezes Polskiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów – Waldemar Gospodarek oraz dyrektor Centrum Sportu Raszyn – 
Katarzyna Klimaszewska.

W czwartek, 19 maja w Centrum Sportu 
Raszyn w Raszynie odbyło się pierwsze 
organizacyjne spotkanie dyrektor CSR 
Katarzyny Klimaszewskiej z prezesem 
PZPC Waldemarem Gospodarkiem. 
Temat wiodący – sierpniowe mistrzo-
stwa Europy w podnoszeniu ciężarów 
U15&U17 w Raszynie. Bardzo ambitne 
plany obu stron, prawie godzinna roz-
mowa, oglądanie obiektu, wizualizacja 
i pierwsze przymiarki logistyczne, tak 
by sprostać oczekiwaniom europejskiej 
Federacji Podnoszenia Ciężarów EWF. 
Następnie szef PZPC wraz z dyrek-
tor CSR udali się na spotkanie z wój-
tem Gminy Raszyn panem Andrzejem 
Zarębą. Trójstronne dyskusje o spo-
rcie, o ciężarach, o  innych dyscypli-
nach zaowocowały stworzeniem Komi-
tetu Honorowego, którego wójt Gminy 
Raszyn będzie jednym z członków.
 A już kilka dni później, w czwartek 26 
maja, minister Sportu i Turystyki Kamil 
Bortniczuk zaprosił do siedziby resortu 
dyrektor Centrum Sportu Raszyn 
Katarzynę Klimaszewską oraz prezesa 
PZPC Waldemara Gospodarka. Prezes 
Gospodarek wręczył panu ministrowi 
pismo-zaproszenie do przewodniczenia 
Komitetowi Honorowemu mistrzostw 
Europy do lat 15 i  17 w Podnoszeniu 
Ciężarów, jakie w dniach 10-18 sierp-

nia 2022 rozegrane zostaną we wspa-
niałym obiekcie, z powodzeniem funk-
cjonującym od czterech lat – Centrum 
Sportu Raszyn. Pani dyrektor opo-
wiedziała o przygotowaniach do tych 
prestiżowych dla raszyńskiej społecz-
ności oraz dla ciężarowego środowi-
ska naszego kraju zawodów. To będzie 
wielkie święto ciężarów! Na pomoście 
ustawionym w Centrum Sportu Raszyn 
rywalizować będzie ponad 350 mło-
dych zawodniczek i zawodników z całej 
Europy. Minister sportu objął patrona-
tem mistrzostwa i został Przewodni-
czącym Komitetu Honorowego zawo-

dów! Ponadto z uznaniem wyrażał się 
o związkowej inicjatywie zorganizowa-
nia zawodów w Polsce, po tym, gdy 
ME U15&U17 zostały odebrane Rosji 
i  miastu Kazań, ze względu na mili-
tarną inwazję Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę. PZPC zadziałał natychmiast 
i wysłał aplikację. Tego samego dnia, 
co spotkanie w siedzibie MSiT, w sto-
licy Albanii – Tiranie, przy okazji rozpo-
czynających się w sobotę ME seniorek 
i seniorów, podczas Kongresu Euro-
pejskiej Federacji Podnoszenia Cię-
żarów, odbyła się filmowa prezentacja 
Raszyna, jako gospodarza mistrzostw 
Starego Kontynentu dla najmłodszych. 
To będą znakomicie zorganizowane 
mistrzostwa.

Marek Kaczmarczyk 
Specjalista ds. mediów i komunikacji PZPC

Minister Sport Kamil Bortniczuk, Dyrektor CSR Katarzyna Klimaszewska, 
Prezes PZPC Waldemar Gospodarek. Fot. arch. CSR

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, 
Prezes PZPC Waldemar Gospodarek. Fot. arch. CSR



KALENDARIUM WYDARZEŃ  //LIPIEC – SIERPIEŃ 2022//
OFERTA – WAKACJE 2022

 •  GMINNE PRZEDSZKOLA – przez całe wakacje organizują dyżury. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach 
internetowych placówek.

 •  GMINNE SZKOŁY – od 27 czerwca do 8 lipca – we wszystkich gminnych szkołach podstawowych organizowana jest akcja 
letnia. Szczegółowe informacje podają placówki

 •  ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU, ul. Spokojna 23 organizuje od 4 lipca do 26 sierpnia 8 tygodnio-
wych turnusów oraz prowadzi zajęcia muzyczne, sportowe i informatyczne.

 •  OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ, ul. Warszawska 95 organizuje od 1 do 31 sierpnia 2022 – atrakcyjne 
zajęcia wakacyjne dla wychowanków ogniska. 

 •  CENTRUM KULTURY RASZYN, Al. Krakowska 29a od 1 do 12 sierpnia organizuje LATO z KULTURĄ – dwa tygodniowe 
turnusy półkolonii dla dzieci z roczników 2011 – 2015. 

 •  CENTRUM SPORTU RASZYN, Raszyn ul. Sportowa 30,
 ✓  4–15 lipca – Wakacje W CSR – „W wakacje Internet przegra ze sportem” w poniedziałki, środy i piątki – do wyboru – piłka 
nożna, pływanie, tańce. 
 ✓  4–29 lipca – „Joga na powietrzu” – poniedziałki, środy, „Zajęcia rekreacyjno-ruchowe” we wtorki i czwartki. 
 ✓  4 lipca – 31 sierpnia – bilet wakacyjny na basen i siłownię
 ✓  22–28 sierpnia – „Wodne Zakończenie Lata” – Tor wodny z przeszkodami dla dzieci

WAKACYJNE IMPREZY

8 LIPCA  – Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie 
godz. 18.00 - 32 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

10 LIPCA – Centrum Kultury Raszyn – „Teatralna Nie-
dziela” w parku im. Magdaleny Abakanowicz w Raszynie. 
Godz. 11.00 – spektakl plenerowy dla dzieci „Cyberprze-
strzeń” w wykonaniu Teatru Bajaderka. Godz. 18.00 – spek-
takl plenerowy Teatru na leżakach „Wodewil Warszawski”

23 LIPCA – Centrum Kultury Raszyn – w parku im. Magda-
leny Abakanowicz w Raszynie. Godz. 17.00 – impreza plene-
rowa w parku „Potańcówka” Godz. 20.00 – kino

1 SIEPRNIA – Centrum Kultury Raszyn Plac Powstańców 
Warszawy 1944 w Raszynie. Godz. 17.00 – Godzina W. Godz. 
20.00 – koncert „Raszyniacy śpiewają pieśni powstańcze”

5 SIERPNIA – Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29 A. 
Godz. 19.00 – występ kabaretu Hrabi „Wady i Waszki”

13 SIERPNIA – Centrum Kultury Raszyn – w parku im. 
Magdaleny Abakanowicz w Raszynie. Godz. 17.00 – impreza 
plenerowa w parku „Potańcówka”. Godz. 20.00 – kino

10–18 SIERPNIA  – hala sportowa Centrum Sportu 
Raszyn – Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów U15, 
U17„ 2022 EWF European Youth & U15 Championships”

20-28 SIERPNIA  – hala sportowa Centrum Sportu 
Raszyn – Mistrzostwa Europy Masters w Podnoszeniu Cię-
żarów „European Masters Weightlifting Championship”

28 SIERPNIA – Centrum Kultury Raszyn – w parku im. 
Magdaleny Abakanowicz w Raszynie. Godz. 15.00 – Dożynki 
Gminne 2022

Uwaga! Mogą wystąpić zmiany w terminach i programach 
imprez. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo 
na stronach internetowych i Facebooku urzędu Gminy 
Raszyn oraz poszczególnych placówek. Zapraszamy!


