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Panie Wójcie, dlaczego ośrodek zdrowia przy Poniatow-
skiego wciąż jest pusty? I nie widać, żeby coś tam się 
działo. Jan T. (nazwisko znane Redakcji)
Szanowny Panie, jak Pan zapewne wie, w wyniku postępowania 
sądowego nieruchomość przy ulicy Poniatowskiego w Raszy-
nie przeszła ponownie na własność Warszawy. Nadal uważam, 
że publiczna ochrona zdrowia to ta, która jest powszechnie 
dostępna i bezpłatna, ale sąd stanął na stanowisku, że realizo-
wana ona powinna być przez publiczny zakład opieki zdrowot-
nej, stąd znów obecnym operatorem Centrum Medycznego 
w Raszynie jest SZPZLO Warszawa Ochota. Niezwłocznie po 
uprawomocnieniu się niekorzystnego dla nas wyroku zgłosi-
łem Warszawie chęć protokolarnego przekazania nierucho-
mości, aby ta mogła realizować opiekę zdrowotną dla naszych 
mieszkańców. Byliśmy do tego przygotowani, ponieważ posia-
daliśmy pełną dokumentację, wszystkie wymagane przeglądy 
i opinie techniczne. Wielokrotne monity w tej sprawie spoty-
kały się z odpowiedzią, że miasto stołeczne Warszawa nie jest 
w stanie przejąć nieruchomości w proponowanym terminie. 
Dopiero pod koniec 2021 roku udało mi się podpisać z przed-
stawicielem Prezydenta Warszawy protokół przekazania. 
Oddaliśmy ten obiekt bez wyposażenia, które jest własnością 
Gminy Raszyn. Na propozycję, złożoną Dyrektorowi SZPZLO 
Warszawa Ochota w listopadzie 2019 roku, o ustalenie zasad 
ewentualnego korzystania z naszego wyposażenia budynku 
Centrum Medycznego, uzyskałem odpowiedź, że nie są oni 
tym zainteresowani. Chciałbym nadmienić, że do Prezydenta 
Warszawy wystosowaliśmy także pismo, w którym raszyński 
samorząd zadeklarował chęć przejęcia nieruchomości w for-
mie dzierżawy, wieczystego użytkowania, czy nawet jej odku-
pienia. W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że władze War-
szawy mają już przygotowany plan wykorzystania Centrum 
Medycznego w Raszynie. Można odnieść wrażenie, że dyrekcji 
zespołu zależy na przedłużeniu momentu rozpoczęcia świad-
czenia usług medycznych w raszyńskim ośrodku. Pozostaje 
pytanie, czy to jest medycyna czy polityka. 

Panie Wójcie, dlaczego Warszawa cofnęła nam darowi-
znę ośrodka zdrowia przy Poniatowskiego? Stanisława N. 
(nazwisko znane Redakcji)
Szanowna Pani, ponieważ uznała, że wydzierżawiliśmy obiekt 
niewłaściwemu podmiotowi medycznemu. Naszym zda-
niem operator powinien oferować mieszkańcom bezpłatną 
i powszechnie dostępną ochronę zdrowia. Zdaniem sądu – 
powinien mieć status publicznego zakładu opieki zdrowot-
nej. Po pierwszym wyroku, który zwracał darowiznę Warsza-
wie, wystąpiliśmy do II instancji, a potem o kasację wyroku. 
Wszelkimi dostępnymi sposobami starałem się o zmianę 
wyroku. Taka też była moja powinność, jako wójta. Nie udało 
się i z końcem 2021 roku ośrodek przeszedł na własność War-
szawy. Teraz operator jest właściwy, ale co z tego, kiedy nie 
działa. Na szczęście w gminie jest obecnie służba zdrowia na 
dobrym poziomie, bo funkcjonują trzy ośrodki: jeden prowadzi 
SZPZLO Ochota, a dwa firma „Judyta”. Ta ostatnia, pomimo 
że prywatna, oferuje bezpłatną podstawową opiekę zdro-

wotną finansowaną przez NFZ. Pracuje w niej wielu lekarzy, są 
różnorodne badania diagnostyczne, nie ma problemu z uzy-
skaniem wizyty, skończyły się wyczekiwania przed ośrodkiem 
od wczesnych godzin rannych. Nareszcie, po wielu latach sta-
rań, mieszkańcy naszej gminy mają naprawdę dobrą opiekę 
zdrowotną. A o to przecież chodziło.

Dlaczego, Panie Wójcie, zabrał Pan z Poniatowskiego 
całe wyposażenie. Teraz ZOZ Ochota nie może rozpo-
cząć pracy. Jacek R. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, gmina musiała zabrać to, co do niej należało, 
czyli całe wyposażenie. Darowizna Warszawy, jak wielu z nas 
pamięta, dotyczyła działki i zdewastowanego budynku. W cza-
sie, gdy nieruchomość była naszą własnością zbudowaliśmy 
obszerne, dwupiętrowe, nowe skrzydło, łącznik, wyremonto-
waliśmy stary budynek i urządziliśmy działkę oraz ogrodzenie. 
W takim stanie musieliśmy obiekt oddać, ponieważ budynki 
należą do właściciela gruntu. Nam z tego tytułu należą się 
roszczenia o zwrot nakładów. Zwrot nie dotyczył wyposaże-
nia, dlatego w listopadzie 2019 roku wystąpiłem do Dyrek-
tora SZPZLO Warszawa Ochota z prośbą o ustalenie zasad 
ewentualnego korzystania przez ich zakład z mienia Gminy 
Raszyn znajdującego się w budynku Centrum Medycznego. 
Uzyskałem odpowiedź, że nie są tym zainteresowani. Odnio-
słem wrażenie, że było to podyktowane chęcią utrudnienia 
procesu przekazania. W związku z powyższym dziwi mnie teraz 
stanowisko dyrekcji SZPZLO z Ochoty, że nie mogą urucho-
mić ośrodka z uwagi na brak wyposażenia.

Czytałam, że Dyrektor ZOZ-u Ochota uważa, że gmina 
powinna mu oddać nagrody, które dostała, jako najle-
piej wyszczepiona w Polsce. Czy jest to możliwe? Ewa K. 
(nazwisko znane Redakcji)
Szanowna Pani, to zupełnie nieuzasadnione roszczenie. Nasza 
gmina uzyskała nagrody w dwóch konkursach: „Najbardziej 
odporna gmina” i „Gmina na medal”. W pierwszym konkursie 
otrzymaliśmy 1 mln złotych za zaszczepienie do 31 paździer-
nika 2021 roku ponad 50% mieszkańców. Konkurs Gmina na 
medal, w którym wygraliśmy 100 tys. złotych, dotyczył sumy 
osób zaszczepionych przypisanych do danej gminy. Żaden 
z konkursów nie nagradzał operatorów wykonujących szcze-
pienia, ponieważ im płacił NFZ. Pan dyrektor Zakrzewski jest 
szefem zakładu publicznego, ale na własnym rozrachunku. 
Dla Raszyna jest takim samym przedsiębiorcą jak inni. Poza 
tym wiele osób zaszczepiła „Judyta” w dwóch punktach 
szczepień, a część mieszkańców zameldowanych w Gminie 
Raszyn szczepiło się w innych miejscowościach. Kryterium 
przyznania nagród była ilość zaszczepionych mieszkańców, 
a nie ilość szczepień wykonanych przez danego operatora. 
Sądzę, że roszczenia SZPZLO Warszawa Ochota mają wytłu-
maczyć brak możliwości finansowych koniecznych do urucho-
mienia ośrodka zdrowia przy ulicy Poniatowskiego 18a. Oczy-
wistą rzeczą jest też, że celem konkursów było zachęcenie 
mieszkańców do szczepień i to samorząd gminy Raszyn bar-
dzo aktywnie robił. 

 • 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 ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
To wielka rocznica i wielka pamiątka. Po 123 latach nie-
woli, w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepod-
ległość, a na jej czele stanął Józef Piłsudski. Od tam-
tych wydarzeń mijają już 104 lata. 
 Gigantyczne straty w ludziach, infrastrukturze, działania 
militarne prowadzone w skali, której nie widział dotąd świat – 
Wielka Wojna wykrwawiła Europę. Na zawsze zmienił się też 
utrwalony wcześniej porządek polityczny i po raz pierwszy 
od wielu lat sytuacja sprzyjała staraniom Polaków o odzyska-
nie państwa. Okazja nie została zmarnowana. Już w połowie 
października powstawać zaczęły pierwsze ośrodki polskiej 
administracji, najpierw na terenie Księstwa Cieszyńskiego, 
później w Krakowie i Lublinie. Sprawie sprzyjała też Rada 
Regencyjna Królestwa Polskiego, powołana przez zabor-
ców w 1917 roku. Wspólnie ośrodki te walczyły o uwolnienie 
i powrót do kraju Józefa Piłsudskiego, od ponad roku więzio-
nego w Magdeburgu. 
 Udało się. 10 listopada 1918 roku twórca Legionów powrócił 
do Warszawy, gdzie, jeszcze tego samego dnia rozmówił się 
najpierw z Radą Regencyjną, a następnie z przedstawicielami 
niemieckich żołnierzy, by ustalić ich wycofanie z terenów Kró-
lestwa. Następnego dnia, 11 listopada, Piłsudski otrzymał wła-
dzę wojskową i zwierzchnictwo nad podległymi Radzie woj-
skami polskimi. Do dyspozycji oddał mu się też Tymczasowy 
Rząd Ludowy Republiki Polskiej na czele z Ignacym Daszyń-
skim. Trzy dni później Piłsudski przejął władzę od regentów, 
a 22 listopada został powołany na stanowisko Naczelnika 
Państwa, czyli „Najwyższej Władzy Republiki Polskiej”. Praca, 
upór i spryt polityczny doprowadziły do tego, na co czekały 
pokolenia — Polska znów stała się niepodległa. 
 Od wielu lat świętujemy w naszej gminie to wspaniałe 
wydarzenie, kierując przekaz o nim do wszystkich poko-
leń. Budujemy w ten sposób ciągłość wiedzy historycznej 
o naszym państwie i narodzie w poczuciu wolności i wspól-
noty narodowej.

104 Rocznica 
odzyskania niepodległości
Kolejną rocznicę odzyskania niepodległości świętowaliśmy 
w Raszynie razem. O godzinie 12.00 wraz z licznie przybyłymi 
mieszkańcami, radnymi, dyrektorami gminnych placówek oraz 
pocztami sztandarowymi straży pożarnych i szkół na raszyń-
skiej Reducie uroczyście odśpiewaliśmy Hymn Polski i zło-
żyliśmy kwiaty. Następnie na Placu Powstańców świętowali-
śmy odzyskanie niepodległości. Tłumnie zebrani mieszkańcy 
mogli wysłuchać, ale także uczestniczyć w śpiewaniu pieśni, 
skosztować strażackiej grochówki, a najmłodsi raszyniacy 
z uśmiechniętymi buziami biegali z cukrową watą w narodo-
wych barwach. Było radośnie, poważnie i świątecznie.
 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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DNI OTWARTE W NOWEJ STRAŻNICY W DAWIDACH
To było wspaniałe popołudnie! Niedziela 6 listopada 
stała się ważną datą w kalendarzu samorządowców, 
mieszkańców naszej gminy i braci strażackiej z gmin-
nych OSP, za sprawą dni otwartych, podczas któ-
rych jedni mogli obejrzeć nowo wybudowaną straż-
nicę w Dawidach, drudzy pochwalić się nowoczesnym, 
wygodnym lokum, a wszyscy bardzo przyjemnie spę-
dzić czas. 
 Garaż na trzy wozy strażackie i nowoczesne pomiesz-
czenia biurowo-socjalne mogli zwiedzać mieszkańcy gminy 
i okolic. Druhowie, którzy gotowi są zawsze ratować zdrowie 
i życie ofiar wypadków, tego dnia zmienili się w przewodników, 
z dumą prezentując swoją nową siedzibę. Dzień otwartych 
drzwi był nie tylko świetną okazją do poznania najnowszej 
samorządowej inwestycji w Dawidach, ale przede wszystkim 
stwarzał możliwość integracji mieszkańców.

DZIEŃ OTWARTY W STRAŻNICY OSP DAWIDY
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DZIEŃ OTWARTY W STRAŻNICY OSP DAWIDY

Na licznie zebranych zwiedzających czekała grochówka przy-
gotowana przez kucharzy z OSP Raszyn oraz słodki poczę-
stunek, przygotowany przez panie z KGW Jaworowa, KGW 
SQUAD oraz samych strażaków. O dekoracje zadbała sołtys 
Dawid, Brygida Kozerska. Spotkaniu sprzyjała piękna pogoda.
 O  tym, że powstanie nowej siedziby strażaków 
z OSP Dawidy i przeniesienie strażnicy z terenu HRS-u było 
konieczne, wiedzieliśmy od dawna. Wreszcie jest! Nowy 
budynek liczy ponad 800 m2, w tym dwie kondygnacje prze-
strzeni biurowo-socjalnych, nowoczesne, przestronne garaże 
na 3 samochody gaśnicze, profesjonalne centrum dowodze-
nia, a na dachu umieszczono panele fotowoltaiczne. 
 Strażnica pełnić będzie też funkcje społeczne dzięki wypo-
sażeniu jej w obszerne sale. Bogate zaplecze pozwoli na two-
rzenie warunków do prowadzenia zajęć i różnych form aktyw-
ności mieszkańców. Na terenie strażnicy został wybudowany 
ogólnodostępny plac zabaw. Już teraz okoliczne sołectwa 
przeznaczają część swoich funduszy na doposażenie nowej 
strażnicy OSP Dawidy. 

Urząd Gminy Raszyn
Relacja zdjęciowa: Michał Miszułowicz
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EKOLOGIA

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 paździer-
nika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
informujemy, iż od dnia 7.11.2022 r. Gmina Raszyn rozpoczęła przyjmowanie 
wniosków na zakup paliwa stałego.

Rodziny korzystające z węgla jako głów-
nego źródła ciepła, będą miały możli-
wość zakupu tańszego opału w gwa-
rantowanej cenie nie wyższej niż 2000 
zł brutto za tonę. Do tej kwoty nie są 
wliczone koszty transportu węgla z miej-
sca składowania w  gminie do domu 
nabywcy opału.
 Do dokonania zakupu preferen-
cyjnego jest uprawniona osoba 
fizyczna w gospodarstwie domo-
wym, która spełnia warunki upraw-
niające do dodatku węglowego, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym.
 W ramach zakupu preferencyjnego 
członek gospodarstwa domowego 
będzie mógł kupić węgiel w  dwóch 
partiach:
 • do końca 2022 r. – 1,5 tony/gospo-

darstwo domowe
 • od 1.01.2023 r. – 1,5 tony/gospodar-

stwo domowe.
 Gmina nie będzie miała wpływu 
na  jakość dostarczonego jej węgla. 
Za jakość węgla odpowiadać będą pod-

mioty wprowadzające do obrotu paliwa 
stałe, z przeznaczeniem dla gospo-
darstw domowych wskazane przez 
Ministra Aktywów Państwowych. Ofe-
rowany gminom do sprzedaży węgiel 
będzie posiadał niezbędne certyfikaty 
jakości.
 Możliwość zakupu węgla po pre-
ferencyjnej cenie nie będzie doty-
czyła osób, które nabyły węgiel 
w cenie niższej niż 2 000 zł brutto 
za tonę w  sezonie grzewczym 
2022/2023.
 Wnioski można składać w  Biurze 
Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy 
Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn 
lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej opatrzonym kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym.
 Jedno gospodarstwo domowe 
może złożyć tylko jeden wniosek 
o zakup preferencyjny.
 Więcej informacji można uzyskać 
pod nr telefonu  22  701 79 16 lub 
22 701 79 10.

DARMOWE SZCZEPIENIA 
PRZECIW GRYPIE
Powiat Pruszkowski zaprasza na darmowe szczepienie przeciw gry-
pie dla wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego powyżej 65 
r.ż., do Punktu Szczepień Szpitala Powiatowego w Pruszkowie przy 
ulicy Armii Krajowej 2/4, od 26 października 2022 r. do 31 grudnia 
2022 r. (wtorek, środa, piątek) w godzinach 13.00 do 16.00. Więcej 
informacji: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-pruszkow-
ski/zwiekszamy-dostepnosc-szczepien-przeciw-grypie-dla-
osob-w-wieku-65-

Podziękowania
Dziękujemy bardzo za bezpłatne udo-
stępnienie pojazdów i  obwożenie 
mieszkańców przez:
– Firmę PHU Władi Kamiński Włady-
sław – powozem, którym powozili Artur 
Kamiński i Oskar Machowski,
– Dariusza Bonder, który obwo-
zi ł  uczestników pikniku bryczką 
(wagonetką).
 Są to nasi mieszkańcy znani ze swo-
jej miłości do koni, którzy aktywnie włą-
czają się w różne akcje gminne. Dzięki 
nim Raszyniacy mogli podczas pikniku 
z dumą i radością przejechać się „jak 
za dawnych lat”.

Organizatorzy
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WYDARZENIA

POMNIK KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO
Gmina Raszyn znana jest dzięki kilku 
osobistościom, które swoimi czynami, 
mistrzostwem czy sztuką pozostawiły 
ślad w historii Polski. Jedną z nich jest 
Książę Józef Poniatowski, który wiosną 
1809 roku na czele wojsk Księstwa War-
szawskiego dotrzymał pola dwukrot-
nie liczniejszym dywizjom austriackim 
dowodzonym przez arcyksięcia Ferdy-
nanda d’Este w nierozstrzygniętej bitwie 
pod Raszynem. W trakcie toczonych 
walk 19 kwietnia na raszyńskiej grobli 
Książę Józef popisał się odwagą wspie-
rając piechotę w  walce na bagnety. 
Pamiątką tego czynu, która dotrwała 
do dziś jest kawalerski toast wznoszony 
w całym kraju na pamiątkę „gdy Książę 
Józef z konia zsiadał!” Znacznie mniej 
trwałą pamięcią bitwy i dalszej kampa-
nii wojennej było podwojenie teryto-
rium Księstwa kosztem zaboru austriac-
kiego, które doczekało do Kongresu 
Wiedeńskiego przetrwało tylko w pod-

ręcznikach historycznych. Podobno 
w Raszynie Książę dowodził bitwą kwa-
terując sztab w budynku austerii ze Sta-
rego Rynku rozjechanego dzisiaj przez 
Aleję Krakowską, która z wąskiej kiedyś 
ulicy zmieniła się w dwujezdniowy trakt, 
który częściowo pochłonął zabytkową 
zabudowę.
 Na cześć bohaterskiego księcia 
przyjęła nazwę szkoła i ważna ulica. 
Niewątpliwie Bitwa Raszyńska stanowi 
ważny element tożsamości mieszkań-
ców gminy i dlatego parę lat temu pan 
Sławomir Żaboklicki, właściciel hotelu 
Książę Józef Poniatowski, zapropono-
wał, aby na skwerze stanowiącym frag-
ment Starego Rynku umieścić pomnik 
przedstawiający grupę jeźdźców – Księ-
cia Józefa i pułkownika Godebskiego 
oraz meldującego im kanoniera stoją-
cego obok armaty. Postacie wykonane 
w  brązie na metrowym kamiennym 
postumencie zwracałyby powszechną 

uwagę i doskonale współgrały z odre-
staurowanymi w tle budynkami kom-
pleksu Austerii. Sprawa do tej pory była 
tylko sygnalizowana, ponieważ trwała 
odbudowa najpierw gmachu Austerii 
a obecnie towarzyszących jej budyn-
ków. Teraz pomysł dojrzał do realizacji. 
Pan Sławomir wykonał oryginał i minia-
tury, które będzie można zaprezento-
wać do publicznej oceny. Od miesz-
kańców gminy zależy czy pomnik stanie 
w tym miejscu, czy nie.         Jacek Kaiper

Miniatury rzeżb. Fot. J. Kaiper

OGŁOSZENIE 
STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
Pismem z dnia 7.11.2022 r. Starosta Pruszkowski 
zawiadomił o wyłożeniu projektu operatu opi-
sowo-kartograficznego do wglądu osób fizycz-
nych, prawnych i  jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej z obrębu Dawidy, Dawidy 
Bankowe, Łady i Jaworowa w gminie Raszyn. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 
internetowej http://bip.powiat.pruszkow.pl/.
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PLANY ZAGOSPODROWANIA
1. Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych we wsi 
Falenty Nowe  w  Gminie Raszyn  – rejon ul.  Grudzi 
i ul. Willowej wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko w dniach od 17 listopada do 16 grudnia 2022 r., w sie-
dzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, oraz na stronie 
internetowej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – 
Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego 
terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowa-
dzona w dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 z wyko-
rzystaniem środków porozumiewania się na odległość – link 
do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/zmmpz-
falentynowe.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 30 grudnia 2022 r.

2. Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części terenu położo-
nego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei 
Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierp-
nia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od 17 listopada do 16 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, oraz na stronie interneto-
wej Gminy: www.raszyn.pl oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo 
lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu 
gminy Raszyn – Projekty planów.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona w dniu 
6 grudnia 2022 r. o godz. 16.00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania 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 30 grudnia 2022 r.

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY

SZANOWNI SENIORZY

Rada Gminy Raszyn rozpoczęła prace 
zmierzające do powołania Gminnej Rady 
Seniorów w naszej gminie. Odbyło się już 
kilka spotkań ze środowiskami. Przewod-
niczący Klubów Seniora działających na 
terenie naszej gminy, po konsultacjach 
ze swoimi członkami w większości wypo-
wiedzieli się przeciwko powstaniu rady. 
Tylko jeden Klub był za. Podkreślono, 
że w naszej gminie prężnie działają kluby 
seniora oraz ich rolę i znaczenie dla śro-

dowiska osób po 60. roku życia. Jednak 
powołana komisja doraźna Rady Gminy 
chciałaby zadać pytanie jak najszer-
szemu gremium seniorów a w związku 
z  tym od 5 do  31  grudnia br. będą 
trwały konsultacje społeczne. W Urzę-
dzie Gminy zostanie wystawiona urna, 
do której będzie można wrzucać odpo-
wiedzi na poniższe pytania: 
– Czy jesteś za powołaniem Gminnej 
Rady Seniorów w naszej gminie? (pyta-
nie do Seniorów)
– Jeśli jesteś seniorem, czy zamierzasz 
kandydować do tej Rady? 

 Gminna rada seniorów jest orga-
nem doradczym. Reprezentuje inte-
resy i potrzeby starszych mieszkańców 
wobec władz samorządowych, bierze 
udział w formułowaniu oraz przekazy-
waniu opinii i stanowisk dotyczących 
nie tylko strategicznych, ale i bieżących 
planów rozwoju gminy. 
 Ankiety będą dostępne na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców.

Katarzyna Dombska, 
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

POSADZILIŚMY BIAŁO CZERWONE TULIPANY
D z i ę ku j ę  b a rd zo  m i e s z ka ń co m 
za wspólną akcję sadzenia tulipanów 
w barwach narodowych w Parku im. 
Magdaleny Abakanowicz. 
 Takie uczczenie Święta Niepodle-
głości, wpisuje się w akcję, którą moja 
zastępczyni pani Katarzyna Dombska, 
prowadzi od kilku miesięcy. Nasadze-
nia, porządkowanie miejsc publicznych, 

małymi krokami, lokalnymi akcjami pro-
wadzimy do tego, by wypiękniał Raszyn 
i okolice. Współdziałają z nami radni, 
sołtysi, dyrektorzy placówek. Na tere-
nie gminy były robione nowe nasadze-
nia, a od września pracownicy Urzędu 
Gminy sadzili tulipany. Wiosną nasza 
gmina pięknie zakwitnie. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Tulipanowa Druzyna. Fot. arch. UGR
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GALA WOLONTARIATU
26 października br. odbyła się uroczysta gala podziękowań dla Wolonta-
riuszy, którzy włączyli się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Już następnego dnia po wybuchu wojny 
na Ukrainie, dzięki szybkim decyzjom 
Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby, 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Kata-
rzyny Klimaszewskiej, Przewodniczącego 
Rady Gminy Dariusza Marcinkowskiego, 
a przede wszystkim wolontariuszom 
ze wszystkich raszyńskich środowisk, 
zostało utworzone Centrum Pomocy 
Ukrainie. Dzieci, młodzież, dorośli 
i osoby starsze przyłączali się, poświęca-
jąc swój czas i siły. Niektórzy krócej, inni 
tygodniami, miesiącami pomagali bez-
interesownie wszystkim, którzy opuścili 
swój kraj ogarnięty wojną.

 Pomoc potrzebującym przybrała 
różne formy: 
– były osoby, które odbierały setki 
telefonów w dzień i w nocy informując, 
kierując na kwatery, organizując pomoc 
rzeczową, transport, pomoc lekarską. 
– były osoby transportujące uchodź-
ców, czasem spod granicy, czasem 
do innych miast, często na dworzec 
lub z  dworca, z  hotelu, do domów 
prywatnych,
– były osoby szukające możliwości 
noclegu dla uchodźców, 
– Ognisko w Jaworowej, przyjmowało 
uchodźców, organizowano noclegi, 

łóżka, pościel, jedzenie, załatwiali dzie-
siątki spraw potrzebnych uchodźcom, 
nie licząc godzin pracy, nie szczędząc 
sił i wysiłku, 
– setki osób, mieszkańców, przedsta-
wicieli firm i fundacji przynosiły środki 
czystości, żywność i  inne potrzebne 
rzeczy oraz otworzyli swoje domy dla 
uchodźców,
 Najdłużej, najwytrwalej udzielali 
wsparcia wolontariusze z Centrum Dys-
trybucji Darów, najpierw w Centrum 
Sportu Raszyn, a potem w kontenerach 
ustawionych przy CSR. Swoją pracę 
zakończyli dopiero 30.09. Nie ma słów, 
aby wyrazić wdzięczność za pomoc 
okazaną uchodźcom z Ukrainy przez te 
trudne miesiące. Dziękujemy wszyst-
kim mieszkańcom, firmom, funda-
cjom, które wspomagały w różny 
sposób potrzebujących. Szczególne 
słowa i serdeczne podziękowania prze-
kazujemy dla grupy około 15 Wolonta-
riuszy, którzy do końca września pełnili 
dyżury w Centrum Dystrybucji Darów. 
To dzięki ich zaangażowaniu Raszyńskie 
Centrum Pomocy dla Ukrainy działało 
tak długo. Jeszcze raz z całego serca 
dziękujemy. 

Katarzyna Dombska, 
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

WOŚP GRA W RASZNIE

Heja! WOŚP w  Raszynie znowu gra 
w tym roku. W zeszłym roku udało nam 
się zebrać ponad 100  000 złotych, 
które zostały przeznaczone na specja-
listyczny sprzęt okulistyczny dla dzieci. 
Wielkie serca Raszynian okazały się 

większe niż mogliśmy się spodziewać, 
działało z nami ponad 100 wolontariu-
szy, swoje usługi zaoferowało kilkadzie-
siąt raszyńskich firm, zaangażowały się 
koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, 
wszystkie przedszkola. Dziękujemy 
za świetną współpracę Centrum Kul-
tury i Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, 
oraz last but not least naszemu Cen-
trum Sportu Raszyn, które także w tym 
roku zgodziło się nas przygarnąć. 
 W czasie 31. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy: Chcemy wygrać 

z  sepsą! Gramy dla wszystkich  – 
małych i dużych! Tak jak w zeszłym 
roku zapraszamy serdecznie wszyst-
kich, którzy będą chcieli się włączyć 
w nasze działania, bo dobroczynność 
łączy a nie dzieli, bo możemy coś pięk-
nego zrobić wszyscy razem. Wszyscy 
są zaproszeni, nikt nie jest wykluczony. 
Do zobaczenia. 
 Zapraszamy na naszą stronę na FB: 
31. Finał WOŚP w Raszynie. 

Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

WOLONTARIUSZE

Wolontariusze. Fot. H. Szeliga-Czajkowska
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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

Dom komunalno-socjalny w Podolszynie Nowym
Koszt ogólny – 9,2 mln zł   |   Dofinansowanie – 7,7 mln zł   |   Budżet gminy – 1,5 mln zł

W domu komunalno-socjalnym budowane jest już piętro. Firma budowlana 
chce zamknąć budynek przed nadejściem zimy, aby nie przerywać prac 
ze względu na warunki atmosferyczne. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo 
Budowlano Handlowe IZOLBUD Sp. z o.o. z Warszawy, które dało się poznać 
na naszym terenie z dobrze i terminowo wykonanych budów. Zakończenie 
tej inwestycji przewidziane jest późną jesienią przyszłego roku. Budynek 
będzie miał powierzchnię całkowitą 1546 m2, będzie zawierał 30 mieszkań 
o łącznej powierzchni 1220 m2. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Funduszu Dopłat Mieszkaniowych wyniesie 7 650 260 
złotych.

PROJEKT Ulic JAWOROWSKIEJ I NAROŻNEJ
17 października została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej 
dla rozbudowy ulicy Jaworowskiej w miejscowości Falenty Nowe i ulicy Narożnej 
w miejscowości Jaworowa. 
	 Wykonawca – IDEA SDT Paweł Dziedzicki 
	 Wartość umowy – 307 500,00 zł. 
	 	Termin na wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to 12 miesięcy 

od dnia podpisania umowy.

Budowa Gminnego Żłobka
Koszt ogólny – 14,5 zł   |   Dofinansowanie – 4,24 mln zł   |   Budżet gminy – 10,26 MLN zł

Budowa gminnego żłobka wychodzi z fundamentów, dotąd wybudowano, ocieplono i zabezpieczono ściany fundamentów. 
Powstałe przestrzenie wewnątrz nich wypełnia się kruszywem i utwardza przygotowując grunt pod wylewkę. 
W zabytkowej części, która posłuży jako część socjalna żłobka stawiane są ściany wewnętrzne. Żłobek zaprojektowano 
docelowo dla 100 dzieci. Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 

3 mln zł i Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego w  wysokości 
1,24 mln zł.

SZANOWNI PAŃSTWO, rozpoczęcie robót drogowych w Waszych ulicach wiąże się z tym, że przez dłuższy czas będziecie 
zmuszeni cierpieć niedogodności. Przebudowa czy remont oznacza kurz, brud, kłopoty z dojazdem do domu i inne 
utrapienia w życiu codziennym. Urząd Gminy Raszyn skupia uwagę na organizacji pracy wykonawców inwestycji, z którymi 
podpisuje kontrakty, jednak po podpisaniu umowy z wykonawcą nadzoruje tylko jakość technicznego wykonania ulicy, 
mając na inne czynniki bardzo niewielki wpływ. Oczywiście reagujemy natychmiast na Państwa uwagi dotyczące utrudnień, 
podejmując interwencję w firmie wykonawcy. Apeluję jednak o cierpliwość. Wyremontowana ulica w wysokim standardzie 
przyjętym w naszej gminie wynagrodzi Państwu wcześniejsze niedogodności.                    Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Murowanie piętra

Umowa podpisana. Fot. arch. UGR

Fundamenty żłobka Widok na rekonstruowany budynek

Rzeczpospolita
Polska

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne
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INWESTYCJE

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
19 października została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji 
technicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej 
nr 3122W ulicy Długiej oraz drogi gminnej nr G105W ulicy Szlacheckiej 
w miejscowości Dawidy Bankowe. 

	Wykonawca – firma Podkowa Sp. z o.o.
	Wartość umowy – 30 750,00 zł
	 Termin na wykonanie projektu to 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

Przebudowa ulicy Miklaszewskiego
Koszt ogólny – 15 mln zł   |   Dofinansowanie – 5,5 mln zł   |   Budżet gminy – 10 MLN zł

Przebudowa ulicy Miklaszewskiego trwa. Z jezdni trzeba zdjąć asfalt, warstwę gruntu, aby w to miejsce wbudować 
odpowiedni system odwadniający. W nowej szerszej ulicy musi zostać rozbudowany przepust nad rowem R-65, 
oświetlenie drogowe oraz linia niskiego napięcia, przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami w granicach pasa 
drogowego. Konieczna jest też budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej, telekomunikacyjnej 
Orange Polska oraz budowa kanału technologicznego. Ulica tej klasy wymaga poszerzenia, aby było miejsce dla chodnika, 

ścieżki rowerowej i  jezdni o bezpiecznej szerokości. Przed rozpoczęciem 
budowy Gmina Raszyn wykupiła grunty wchodzące w zaprojektowany pas 
drogowy, w tym niekiedy działki ogrodzone i zagospodarowane. Działań do 
wykonania jest bardzo wiele. Firma INSTALNIKA, wykonuje je po kolei. Prace 
prowadzone są na styku z ulicą Starzyńskiego aby, gdy się zakończą przeniosą 
się na prostopadłą część ulicy ze skrzyżowaniem z ulicą Długą gdzie powstanie 
bezpieczne rondo. Obecnie tylko rząd słupów energetycznych wskazuje na nowy 
przebieg ulicy. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości 5 558 000 zł.

Trzy ulice, przeprosiny 
i trochę czwartej
Firma Fal Bruk dotrzymała terminów umowy i wybudowała trzy spośród pięciu ulic, które miała wykonać w tym roku. Są to 
ulice: Rycerska, Poziomkowa i Wąska, pozostałe: Dworkowa i Dolna mają być ukończone w pierwszej połowie przyszłego 
roku. W zeszłym miesiącu, popełniłem błąd, napisałem że stoi otworem przejazd z ulicy 19 kwietnia do Raszyńskiej poprzez 
ulice Poziomkową, Przesmyk i Turystyczną. Nie napisałem, na co zwróciła mi uwagę mieszkanka ulicy Poziomkowej, 
że ostatni wąski odcinek Poziomkowej, od Warszawskiej, można przejechać wyłącznie na rowerze lub przebyć piechotą, 
ponieważ jest to trakt pieszo rowerowy. Co niniejszym czynię.

Umowa podpisana. Fot. arch. UGR

Nowe słupy energetyczne na poszerzonej ulicy

Połączenie Poziomkowej z ulicą Przesmyk Ulica Poziomkowa od  Raszyńskiej trakt 
pieszo-rowerowy Ulica Rycerska Ulica Wąska odnowiona
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WYDARZENIA KULTURALNE

FORUM ABSTYNENCKIE ARKA
22 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Raszy-
nie odbyło się XXIV Forum Abstynenckie połączone z XXXVIII 
rocznicą powstania Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abs-
tynenckich Klub „ARKA”. 
 Spotkanie rozpoczęto przywitaniem gości: Wójta Gminy 
Raszyn Andrzeja Zarębe, Zastępcę Wójta Katarzynę Domb-
ską, Pełnomocnika Wójta do Spraw Uzależnień Beatę Adamiak, 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raszynie Andrzeja Niedbałę, 
Dyrektor CSR Katarzynę Klimaszewską, pracowników GOPS 
oraz licznie przybyłą reprezentację ze Stowarzyszeń Abs-
tynenckich z Mazowsza i z Pomorza. Następnie dziękowano 
za działalność Arki, gratulowano oraz deklarowano wsparcie i dalszą współpracę. Panią Beatę Adamiak i Pana Andrzeja Nie-
dbałę uhonorowano odznaką zasłużonego dla ruchu abstynenckiego na Mazowszu. Wielkimi brawami zostały wyróżnione 
osoby ze Stowarzyszenia ARKA, które swoją ciężką pracą osiągnęły pierwszy rok abstynencji i idą tą drogą dalej.
 Podczas części artystycznej wystąpiła Anastazja Szelest śpiewająca ukraińskie piosenki oraz zespół Szansa z Płocka z pio-
senkami abstynenckimi. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna prowadzona przez zespół Szansa z Płocka. 
 Składamy serdeczne podziękowania sponsorom: Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Raszynie, firmie Mieszalnia Lakierów RUDI 
pana Piotra Rydza z Falent Nowych ul. Szczęśliwicka 2, Cukierni pana Krzysztofa Grabinskiego z Rybia ul. Cicha 17, firmie Editt-
-Kosmetics pana Mirosława Kłopotowskiego z Falent Nowych ul. Falencka 1a, Piekarni Sobański ul. Wschodnia 1, Cukierni Bożeny 
i Kazimierza Bała z Al. Krakowskiej 41.                                                           Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Klub „ARKA”

WYJĄTKOWY KONCERT WYJĄTKOWEJ ARTYSTKI
28 października br. miała miejsce uczta muzyczna najwyższej 
klasy. Centrum Sportu Raszyn zamieniło się w wytrawną salę 
koncertową – klimatyczną i subtelną, goszcząc na zaprosze-
nie Centrum Kultury Raszyn artystów wyjątkowych. Na sce-
nie wystąpiła Alicja Majewska, która po raz kolejny odwiedziła 
Gminę Raszyn. Akompaniował jej nie kto inny jak sam Włodzi-
mierz Korcz oraz Warsaw String Quartet. I dostarczyli ponad 
700-osobowej publiczności niesamowitych wrażeń artystycz-
nych. To był niezwykle udany koncert.

Urząd Gminy Raszyn

PRZEGLĄD „ŚPIEWAM BO LUBIĘ”
Śpiewem, kabaretem i pięknymi strojami – tym właśnie 22 października wypełniało się Centrum Kultury Raszyn. „Śpiewam 
bo lubię”, czyli przegląd wokalny seniorów uświetnił sobotnie popołudnie. To już siódma edycja tego wydarzenia. 
 Osiem zespołów z gminy i spoza niej uświetniło tegoroczny koncert. „Rybianie”, „Seniorki”, „Barwy Jesieni” i „Falcanto” 
reprezentowały Raszyn i, jak zwykle, zrobiły to godnie. Na scenie można też było zobaczyć występy grupy kabaretowej 
z Ursusa „Wesoła Chata”, zespół wokalny „Majtki Pana Kapitana” z Mirkowa oraz zespoły folklorystyczne „Cedrowianki” 
z Cedrowa i „Kłosowianki” ze Złotokłosu. Nie ulega wątpliwo-
ści, że wszystkie grupy przedstawiły wysoki poziom artystyczny 
oraz piękne kostiumy. Wydarzenie mogło odbyć się sprawnie 
dzięki przewodnictwu instruktor wokalnej Edyty Ciechomskiej. 
 Widownia również dopisała, wypełniając salę widowiskową. 
Wśród zebranych znaleźli się też Wójt Andrzej Zaręba i dyrek-
tor Centrum Sportu oraz radna Powiatu Pruszkowskiego 
Katarzyna Klimaszewska. Na zakończenie wszystkie formacje 
nagrodzone zostały pamiątkowymi statuetkami oraz podzię-
kowaniem od Dyrektora CKR Mariusza Smolichy. 

Izabela Makarska

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Fot. arch. CKR

Członkowie Stowarzyszenia i ich goście. Fot. arch. ARKI

Przedstawiciele zespołów. Fot. arch. CSR
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

CZCIMY PAMIĘĆ TAMTYCH DNI, POKŁON IM SKŁADAMY….
…to motto uroczystej akade-
mii przygotowanej przez klasy III 
w Szkole Podstawowej im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego w Ładach 
dla uczczenia 104 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
10 listopada 2022 wszyscy zebrani 
podziwiali patriotyczną dekorację, prze-
piękne stroje galowe wykonawców oraz 
wspaniałe wykonanie wierszy i piosenek 
sprzed ponad wieku. Uczniowie klas III, 
przygotowani przez wychowawczynie: 
p. Edytę Kownacką, p. Barbarę Woźniak 
i p. Katarzynę Witanowską oraz nauczy-
cielki wspomagające p. Katarzynę Lesz-
czyńską i p. Monikę Sowę, w poetyckich 
słowach przedstawili okoliczności utraty 
wolności przez Polskę i jej odzyskania 
pod wodzą marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Wielu dorosłym uczestnikom 
akademii łezka wzruszenia zakręciła się 
w oku, gdy słuchali Pierwszej Kadrowej, 
Szarej Piechoty i piosenki Co to jest nie-
podległość z pięknym solo Wiktorii Sze-
renkowskiej z klasy IIIa i oglądali taniec 
z flagami do melodii Poloneza a-moll 

„Pożegnanie Ojczyzny” M. Ogińskiego. 
Gorące brawa zebrali mali recytatorzy 
za wesołą i pełną wigoru inscenizację 
piosenki Przybyli ułani, a przedszkolaki 
z grupy Bystrzaki za recytację i śpiew 
o umiłowanej Ojczyźnie. Wykonawców 
programu artystycznego gorąco okla-
skiwał Wójt Gminy Raszyn – pan Andrzej 
Zaręba. W swoim wystąpieniu podkreślił 

korzyści płynące z życia w wolnym kraju 
i zachęcił uczniów do wytężonej pracy 
oraz nauki na rzecz Ojczyzny. Na zakoń-
czenie trzecioklasiści wykonali wzrusza-
jącą piosenkę „Mała Ojczyzna” z solo 
Tosi Janiszewskiej z kl. III b. 

Edyta Kownacka, Barbara Woźniak, 
Katarzyna Witanowska, 

Katarzyna Leszczyńska, Monika Sowa

PRAWDZIWA LEKCJA HISTORII W ZSP IM. KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W ŁADACH

10 listopada uczniowie klas IV-VIII, 
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni 
goście wspólnie świętowali 104 rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Akademię rozpoczęła Pani Dyrek-

tor Irena Uszyńska, która przypomniała 
wszystkim zebranym, że 11 Listopada 
to szczególna data dla każdego Polaka. 
Podkreśliła, że tego dnia cała nasza 
społeczność szkolna pamięta i  czci 

bohaterstwo, waleczność i  męstwo 
naszych przodków, dzięki którym Pol-
ska po 123 latach niewoli wróciła na 
mapę Europy. Uczniowie klasy VA, VB 
i VC pod opieką p. Karoliny Przybylskiej 
i p. Elżbiety Borsuk, przygotowali pod-
niosłą i wzruszającą uroczystość, pod-
czas której przedstawiali losy naszych 
pradziadków. Uczestnicy uroczysto-
ści mieli okazję poznać wiele faktów 
historycznych dotyczących przeszłości 
naszego narodu oraz sylwetki bohate-
rów walczących o wolną Polskę. Swoją 
obecnością zaszczycił zebranych sam 
Józef Piłsudski, w którego rolę wcielił 
się nauczyciel historii p. Michał Mielni-
czuk. Dzięki obecności chóru szkolnego 
pod egidą p. Elżbiety Borsuk mogliśmy 
wysłuchać wielu przepięknych pie-
śni patriotycznych, które wywoływały 
wzruszenie i poruszały serca widowni. 
Owacjom i brawom nie było końca.

Karolina Przybylska

Fot. archiwum szkoły

Fot. archiwum szkoły
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WAŻNE WYDARZENIA

JAK PRZEDSZKOLAKI ŚWIETOWAŁY NIEPODLEGŁOŚĆ

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy 
uczcili 104 rocznicę Odzyskania Nie-
podległości przygotowując piękne, 
barwne występy artystyczne i prze-
piękne dekoracje, przedstawiając modę 
w barwach patriotycznych. Odświęt-
nie ubrane, bardzo przejęte, cie-

szyły się z wolnego kraju, w którym żyją. 
Uczyły się „Co to jest niepodległość” 
odwiedzając historyczne miejsca w naj-
bliższej okolicy, poznawały symbole 
narodowe, słuchały polskich legend, 
malowały flagi. W każdym przedszkolu 
o godz. 11.11 dzieci odśpiewały Mazurka 

Dąbrowskiego włączając się w 5 edy-
cję akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki 
pod hasłem „Szkoła do hymnu”. 

Katarzyna Dombska 
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

WIECZÓR POETYCKI
W dniu 7. listopada w zabytkowej Auste-
rii odbył się wieczór literacki poświę-
cony twórczości Bogumiły Kędziory 

vel Szabel. Zebranych powitał dyrektor 
CKR pan Mariusz Smolicha. Przedwcze-
śnie zmarła koleżanka była nie tylko 

utalentowaną poetką, ale też nieszablo-
nową malarką, której obrazy malowane 
ciekawą techniką można było podziwiać 
podczas wieczoru. Spotkanie z poezją 
Bogusi przyniosło wiele wzruszeń zgro-
madzonej publiczności. Jej wiersze czy-
tali: Ewa Adamczyk, Ewa Jowik, Renata 
Kisiel, Sławomir Starosta i Mariola Wie-
wiór. Koleżanki i kolega z Klubu Literac-
kiego przeczytali też własne wiersze 
napisane dla Bogusi. Oprawę muzyczną 
zapewnił Kwartet Smyczkowy działający 
przy CKR. 
 Świetnie dobrany repertuar, na który 
złożyły się znane i  lubiane utwory 
muzyki polskiej i  światowej brawu-
rowo wykonane przez sympatyczny 
zespół idealnie wpisały się w klimat 
i nastrój wieczoru. Twórczość Bogusi 
Kędziory na zawsze pozostanie w naszej 
wdzięcznej pamięci. 

Izabela Makarska
Uczestnicy spotkania. Fot. arch. CSR

W Bajkowym Przedszkolu w Ładach

W przedszkolu w SękocinieW przedszkolu w Stumilowym Lesie

W przedszkolu w Falentach

W przedszkolu Wyspa Skarbów

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Pod Topolą
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INFORMACJE

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY
Dnia 20.10.2022 Rada Gminy Raszyn 
podjęła uchwałę o powołaniu Młodzie-
żowej Rady Gminy Raszyn i nadania jej 
statutu. W grudniu br. planowane jest 
ogłoszenie wyborów, które odbędą się 
w I kwartale 2023 roku.

Młodzież od 13 do 18 roku życia będzie 
wybierać 21 radnych w trzech okręgach 
wyborczych.

Okręg Nr 1 – Szkoła Podstawowa 
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie,

Okręg Nr 2 – Szkoła Podstawowa 
im. Ks.Józefa Poniatowskiego 
w Ładach,

Okręg Nr 3 – Szkoła Podstawowa 
im. Włodzimierza Potockiego 
w Sękocinie.

W  okręgu Nr 1 będzie wybieranych 
8 radnych, w okręgu Nr 2 – 7 radnych, 
w okręgu Nr 3 – 6 radnych.
 Życzymy młodym, aby zaangażo-
wali się w sprawy dotyczące lokalnej 
społeczności, bowiem Rada Młodzie-
żowa to organ o charakterze konsulta-
cyjnym, doradczym i inicjatywnym.

Katarzyna Dombska 
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

JESIENNA SŁODKA UCZTA Z DYNIĄ W ROLI GŁÓWNEJ
Za oknem i w kalendarzu mamy praw-
dziwą jesień, dlatego nic dziwnego, 
że w naszej kuchni coraz częściej się-
gamy po dynię. Gospodynie z KGW 
Jaworowa podzieliły się z nami spraw-
dzonym przepisem na pyszne ciasto 
dyniowe.
CIASTO DYNIOWE 
Składniki na ok. 16-20 porcji.
 • 250 g purée z dyni (hokkaido)
 • 200 g masła
 • 1 szklanka cukru
 • 1 opakowanie cukru wanilinowego
 •  skórka starta z 1 pomarańczy 

(wzmocni smak)
 • 3 jajka
 • 250 g mąki pszennej
 • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 • 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 Aby otrzymać purée z dyni należy ją 
najpierw upiec do miękkości (pokrojoną 
na kawałki) w piekarniku nagrzanym 
do 180 stopni C, ok. 35 minut (wbity 
widelec powinien łatwo wchodzić 
miąższ). Wyjąć z piekarnika i przestu-
dzić. Następnie zmiksować za pomocą 
blendera na purée. 

 Masło pokrojone na kawałeczki, 
roztopić w  garnku na małym ogniu 
co chwilę mieszając (nie podgrzewać 
za mocno). Następnie dodać cukier 
oraz cukier wanilinowy i wymieszać. 
Odstawić z ognia. Do wcześniej przygo-
towanego purée, dodać skórkę z poma-
rańczy do tego dodać przestudzone 
masło z cukrem oraz żółtka. Wymieszać 
składniki.
 W oddzielnej misce przesiać mąkę 
i wymieszać ją z proszkiem do piecze-
nia oraz sodą. Białka ubić na sztywną 
pianę. Delikatnie (nie mikserem) połą-
czyć składniki suche oraz mokre  – 
mieszać wolno łyżką, tylko do połą-
czenia  się składników, pod koniec 
stopniowo, delikatnie wmieszać pianę 
z białek. Tak otrzymaną masę przeło-
żyć do wysmarowanej masłem tortow-
nicy 24 cm, piec w nagrzanym do 180 
stopni C piekarniku ok. 45 minut do tzw. 
suchego patyczka.
 Po wystudzeniu ciasto można ude-
korować polewą z  białej czekolady. 
SMACZNEGO.

KGW Jaworowa

WSPANIAŁA INICJATYWA PUCHAŁ
Na prośbę Pani Gabrieli Kaczorowskiej Sołtys wsi Puchały oraz 
mieszkańców gminy w ul. Centralnej od strony al. Krakowskiej 
pracownicy urzędu zamontowali dwie ławki, a także trzecią 
na przystanku przy cmentarzu. Dodatkowo na całej długości 
ul. Centralnej została przeprowadzona pielęgnacja drzew.

Ciasto dyniowe. Fot. UGR

Ławka na ulicy Centralnej. Fot. arch. UGR
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EKOLOGIA

SZANUJĘ SĄSIADÓW, NIE SPALAM ODPADÓW!

Astma oskrzelowa, obturacyjna zapa-
lenie płuc, alergie, choroby układu 
trawiennego, a  nawet nowotwory  – 
to wszystko skutki wdychania niebez-
piecznych oparów, wydzielanych przy 
paleniu opakowaniami, oponami czy 
innymi odpadami. Dlatego, mimo trud-
nej sytuacji energetycznej, apelujemy – 

NIE PALCIE ŚMIECI!
Świadomość szkodliwości takich prak-
tyk rośnie, jednak problem nie został 
rozwiązany. Wciąż część gospo-
darstw domowych, poza wykorzysta-
niem węgla czy innych dopuszczonych 
paliw, „dogrzewa” się, przepalając stare 
gazety, opakowania, plastiki, ubrania 
czy stare meble. Stąd jednak krótka 
droga do poważnych kłopotów. Szko-
dliwe gazy, które emitują palone śmieci, 
niszczą zdrowie nie tylko sprawców, 
ale wszystkich w okolicy. Wdychanie 
takiego dymu może doprowadzić do 
bardzo poważnych skutków, z nowo-
tworami ,  przewlekłymi  choro-

bami płuc, uszkodzeniem organów, 
a nawet problemami z płodnością. 
Na tym jednak nie kończą się nega-
tywne konsekwencje. Palenie śmieciami 
jest nielegalne. Grozi za to od 500 zło-
tych mandatu, do nawet 5000 zło-
tych grzywny!

Sprawę spalania odpadów można 
również zgłaszać do Urzędu Gminy 
Raszyn  – telefonicznie w  godzi-
nach jego pracy (poniedziałek 8-18, 
wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14) 
pod numerem: 22 701 79 12 lub na 
osgk@raszyn. pl

UWAGA CZAD!
Czad, czyli tlenek węgla, to cichy 
zabójca. Co roku, w wyniku zatrucia 
tym gazem kilkadziesiąt osób umiera, 
a kolejnych kilkaset trafia do szpitala. 
Jak zadbać o własne bezpieczeństwo? 
PRZYPOMINAMY. W związku z niskimi 
temperaturami powietrza, szczegól-

nie w nocy, apelujemy do Państwa, aby 
nie zatykać przewodów wentylacyj-
nych i dbać o drożność przewodów 
kominowych!
 Głównym źródłem zatruć w budyn-
kach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentylacyj-

nych i dymowych. Warto wspomnieć, 
że najskuteczniejszym sposobem 
ochrony przed niebezpiecznym dzia-
łaniem tlenku węgla jest wyposażenie 
pomieszczeń w odpowiednie detek-
tory czadu. 

Ochotnicza Straż Pożarna Raszyn

PAMIĘTAJMY O JEŻACH
Jeżeli zobaczycie mnie w swoim ogródku, proszę o  jedzenie 
(surowe, niesolone mięso, mięso mielone, … kocha, kocie jedzenie) 
i wodę. Zostaw na zimę trochę liści, w których zrobię sobie domek.
Nie szkodzę, pomagam w Twoim ogrodzie. Jem owady, które 
atakują Twoje owoce i warzywa! Mój gatunek zanika… Pomóż mi 
przetrwać!

Jeż w ogrodzie. Fot. blog Kakadu ZOO
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POMAGAMY W ADOPCJI ZWIERZAKÓW
Edukacyjna wystawa plenerowa
W dniach od 21 października do 4 listopada br. na Placu Powstań-
ców Warszawy 1944, czyli na rynku naprzeciwko urzędu gminy, 
Schronisko „Na Paluchu” zaprezentowało wystawę „Porozma-
wiajmy o zwierzętach”. Wystawa porusza problemy życia ze zwie-
rzętami, świadomej opieki nad nimi i ich potrzeb.

Kolejnym wydarzeniem edukacyjnym będzie spotkanie dotyczące 
bezdomności zwierząt, komunikacji z nimi i przygotowania się 
do adopcji. O terminie i miejscu spotkania poinformujemy Pań-
stwa niebawem. 

Marzena Płaszczyńska, Urząd Gminy Raszyn

JODEK POTASU
MSWiA, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego 
i ochrony ludności, przekazało Gminie Raszyn tabletki zawierające 
jodek potasu, które mogą być użyte na wypadek wystąpienia ewen-
tualnego zagrożenia radiacyjnego. Na terenie gminy Raszyn będą 
następujące punkty wydawania jodku potasu: 
 •  Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
 •  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. KS. J. Poniatowskiego w Ładach 
 • Szkoła Podstawowa w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego. 

 Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji przekażemy na stronie 
www. raszyn. pl, na Facebooku przez system powiadamiania SMS.  

Urząd Gminy Raszyn

WILGOTNOŚCIOMIERZE DO DREWNA – NOWY ORĘŻ W WALCE O CZYSTE POWIETRZE

Dwa elektryczne mierniki wilgotności, 
w takie nowoczesne przyrządy została 
wyposażona Gmina Raszyn. Urządze-
nia zakupiono przy wsparciu środków 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego – „Mazowsze dla czystego powie-
trza”. Dzięki elektrycznym wilgotno-
ściomierzom można dokonać dwóch 
podstawowych pomiarów: wilgotności 
ponad 200 gatunków drewna, oraz wil-
gotności biomasy stałej. 
 Każdy mieszkaniec gminy, który 
ma wątpliwości co do wilgotności 
drewna, które spala w  piecu, może 
go sprawdzić, zwracając się do pra-
cowników Referatu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Komunalnej (tel. 
22 701 79 16). To ważne, bo zgodnie 
z Uchwałą Antysmogową dla Mazow-
sza, od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać 
w kotłach, piecach i kominkach paliw 

zawierających biomasę o  wilgotno-
ści w stanie roboczym powyżej 20% 
(np. mokrego drewna). Przestrzeganie 
tych przepisów będzie kontrolowane. 
Za naruszenie przepisów może gro-

zić aż do 5000 zł grzywny lub 500 zł 
mandatu.

Tomasz Kowalczyk 
Inspektor OŚGK Urząd Gminy Raszyn

Wilgotnościomierze. Fot. T. Kowalczyk

Wystawa na rynku w Raszynie. Fot. UGR
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Mikołajkowy kiermasz 
książek
Kolejną edycję kiermaszu książki uży-
wanej w  Raszynotece organizujemy 
w  dniach 5-9 grudnia br. Podczas 
tego tygodnia na stołach ustawionych 
w holu biblioteki głównej (ul. Poniatow-
skiego 20) nie zabraknie książek, które 
można będzie nabyć po bardzo okazyj-
nych cenach. Literatura dziecięca, bele-
trystyka, fantastyka, publikacje popu-
larnonaukowe – każdy znajdzie coś dla 
siebie. Zebrane środki przeznaczamy, 
jak zwykle, na rozwój księgozbioru.

Wystawa malarstwa 
Magdaleny Salome
W listopadzie i grudniu w holu biblio-
teki głównej (ul. Poniatowskiego 20) 
będzie można obejrzeć wybrane prace 
Magdaleny Salome, artystki zajmującej 

się malarstwem, rysunkiem, grafiką oraz 
tworzeniem instalacji. Twórczyni w 2018 
roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem 
dziekańskim w Pracowni Grafiki Kon-
cepcyjnej i Intermedialnej pod kie-
runkiem prof. Andrzeja Węcławskiego 
i dr Mateusza Dąbrowskiego na Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W swojej twórczości podejmuje działa-
nia łączące naukę ze sztuką. Inspirują ją 
procesy biologiczne, wielowymiarowość 
postrzegania ich przez pryzmat emocji 
oraz postawa człowieka wobec natury. 
W swoich pracach często wykorzystuje 
materię roślinną, która bywa zarówno 
narzędziem jak i medium. Jej wystawy 
można było do tej pory oglądać w Pol-
sce i za granicą, m.in. w Korei Połu-
dniowej, Stanach Zjednoczonych, Por-
tugalii, czy na Węgrzech. Zachęcamy 
do oglądania prac na www.magdalena-
-salome.com i na Instagramie @m.salo. 
Wystawa jest częścią projektu „Marze-
nia nie realizują się same, czyli utalento-
wane Mazowsze” – odsłonięcie muralu 

„Iga Świątek – dziewczyna z Raszyna” 
przy Szkole Podstawowej w Raszynie.

Świąteczne warsztaty 
dla dzieci
Zapraszamy do naszych placówek 
na grudniowe warsztaty tworzenia 
ozdób świątecznych! Materiały zapew-
nia biblioteka. Warsztaty dla dzieci 
8-12 lat w filii w Jaworowej (sala Ogni-
ska Wychowawczego, ul. Warszaw-
ska 95) odbędą się 9 grudnia (piątek) 
o godz. 17:30. Obowiązują wcześniejsze 
zapisy: jaworowa@bibliotekaraszyn. pl, 
885  556  535. Warsztaty dla dzieci 
8-12 lat wraz z opiekunami w bibliotece 
głównej odbędą się 16 grudnia (piątek) 
o godz. 17:30. Zapisy: info@biblioteka-
raszyn.pl, 22 720 03 81. W zgłoszeniach 
prosimy podawać numer kontaktowy 
do rodzica oraz wiek dziecka. Liczba 
miejsc ograniczona!

Ciekawi Raszyna: kolejny wykład
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie oraz Stowarzyszenie 
Inicjatywa Mieszkańców „Zmieniamy Gminę Raszyn” zapraszają 
na kolejne spotkanie w ramach cyklu otwartych, autorskich inte-
raktywnych wykładów „Ciekawi Raszyna” (CURIOUS ABOUT 
RASZYN, ЦІКАВТЕСЯ РАШИНОМ) 14 grudnia, godz. 18.00 – Falenc-
kie początki Magdaleny Abakanowicz. Wykład odbędzie się w czy-
telni biblioteki głównej, ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie. Spotka-
nia prowadzi dr Wojciech Rogowski. Zapraszamy, wstęp wolny!
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CENTRUM SPORTU RASZYN laureatem konkursu „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”
III MIEJSCE NA MAZOWSZU!

Aż dwanaście firm – najlepszych z naj-
lepszych pracodawców – wzięło udział 
w ostatecznej rywalizacji o zaszczytne 
miejsca na podium w województwie 
mazowieckim w  roku 2022. Za wzór 
należy stawiać firmy, które wyróżnia 
staranne planowanie i organizacja pracy, 
które zarządzają bezpieczeństwem 
i zdrowiem pracowników oraz innych 
osób będących w obszarze oddziaływa-
nia firmy w sposób efektywny, z wyko-
rzystaniem rozwiązań wykraczających 
poza określone w obowiązujących prze-
pisach standardy. Laureatom gratu-
luję! – powiedział Andrzej Cegła, Okrę-
gowy Inspektor Pracy w Warszawie.
 Celem konkursu „Pracodawca  – 
organizator pracy bezpiecznej” jest 
promowanie pracodawców, którzy 
organizują pracę w sposób zapewnia-
jący najwyższy poziom bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników, a także 
wzorowo przestrzegają prawa pracy 
oraz legalności zatrudnienia.
 Raszyńskie Centrum Sportu Raszyn 
ostatecznie zajęło III miejsce na Mazow-
szu w kategorii od 50 do 249 zatrud-
nionych. Warunkiem przystąpienia do konkursu był audyt wewnętrzny 
w placówce przeprowadzony przez inspektorów Państwowej Inspek-
cji Pracy i szereg kontroli zarówno w obiektach podległych pod CSR, 
jak i w dokumentacji z zakresu miękkiego HR.
 Centrum Sportu Raszyn zostało bardzo dobrze ocenione pod wzglę-
dem regularnie i starannie przeprowadzanej ocenie ryzyka zawodo-
wego, cyklicznie dokonywanych pomiarów czynników szkodliwych 
na stanowisku pracy oraz pomiaru hałasu NDN.
 Bardzo wysoko przez Państwową Inspekcję Pracy w Centrum Sportu 
Raszyn zostały ocenione także:
–  podział kompetencji pomiędzy zespołem pracowników
–  znajomość ról organizacyjnych i obowiązków
–  przywództwo  oparte na dążeniu do  jak najlepszej realizacji 

zadań CSR
–  wzajemne zrozumienie
–  brak przypadku zwolnienia dyscyplinarnego
–  wieloletni staż pracy przez zatrudnionych pracowników Nagrodę 

dedykuję całemu zespołowi pracowników Centrum Sportu Raszyn. 
Wspólnie zapracowaliśmy na to wyróżnienie wzorową współpracą, 
ale także rzetelnością pracy na każdym indywidualnym stanowisku. 
Bardzo się cieszę, że wdrożone dobre praktyki w Centrum Sportu 
Raszyn będą upowszechniane w publikacjach Państwowej Inspekcji 
Pracy, jako przykład. 

Katarzyna Klimaszewska 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

WYDARZENIA SPORTOWE



HARMONOGRAM IMPREZ  //Grudzień 2022//

03.12.2022
Mikołajkowy turniej piłkarski rocznika 2017/16 – 
hala CSR Raszyn, ul. Sportowa 30

03.12.2022 – godz. 11.00
Bal Mikołajkowy dla dzieci – Pajacyk, Kasia i Święty 
Mikołaj – Świetlica Środowiskowa Świetlik, 
Rybie ul. Spokojna 23

03.12.2022 – godz. 18.00
Qulturalne Kino Projekcja filmu Paryż, 
13. Dzielnica, wstęp wolny. CKR.

04.12.2022 – Mikołajkowy turniej piłkarski rocz-
nika 2016 – hala CSR Raszyn, ul. Sportowa 30

04.12.2022 – godz. 11.00 i 13.00 – Gdzie jest 
Mikołaj, Spotkanie z Mikołajem w CKR

04.12.2022 – godz. 16.00 – Chopin w Austerii
Recital fortepianowy w wykonaniu 
znakomitej pianistki Marii Gabryś-Hejke, 
Wstęp wolny, Austeria, Al. Krakowska 1

05.12.2022 – Turniej Minisiatkówki Dziewcząt – 
Orlęta CUP 2022 kat. Dwójek 2012 i młodsze

06.12.2022 – godz. 12.30 – Wkopanie kamienia 
węgielnego pod budowę żłobka w Raszynie, 
Parking przy Austerii, Al. Krakowska 1 

07-08.12.2022– godz. 12.00 
GALA JUBILATÓW – ZŁOTE GODY
odznaczenie medalami za długoletnie 
pożycie par małżeńskich w 50 rocznicę ślubu. 
Sala Ślubów w Austerii, Al. Krakowska 1  
4.12.2022 godz. 13.00 odbędzie się uroczysta 
Msza Św. w Kościele Św. Szczepana w Raszynie, 
Al. Krakowska 6

10.12.2022 – Mikołajkowy turniej piłkarski rocz-
nika 2015 – hala CSR Raszyn, ul. Sportowa 30

10.12.2022 – godz. 10.00
V Memoriał Szachowy im. Andrzeja Radziewicza, 
ZSP Łady, Dawidy Bankowe l, Długa 49

10.12.2022 – godz. 11.00
Teatrzyk dla dzieci – Choinka piękna jak las – 
Świetlica Środowiskowa Świetlik, 
Rybie ul. Spokojna 23

10.12.2022 – godz. 14.00
Mikołajkowo-Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn 
Świetlica Środowiskowa Świetlik, 
Rybie ul. Spokojna 23

10.12.2022 – godz. 18.00 – Qulturalne Kino CKR 
Projekcja filmu Matki Równoległe 
Wstęp wolny, CKR, Al. Krakowska 29A 

11.12.2022 – Mikołajkowy turniej piłkarski rocz-
nika 2014 – hala CSR Raszyn, ul. Sportowa 30

11.12.2022 – godz. 9.00-16.00 
Raszyński Jarmark Bożonarodzeniowy
Parking przy Austerii, Al. Krakowska 1

15-18.12.2022 – International Christmas Dance 
Festival 2022 – Międzynarodowy Turniej Tańca 
Sportowego – hala CSR, Raszyn, ul. Sportowa 30

18.12.2022 – godz. 15.00
Choinka pełna niespodzianek – impreza dla dzieci, 
sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
w Raszynie 

18.12.2022 – godz. 18.00
Widowisko słowno-muzyczne Przybieżeli Anieli 
w wykonaniu Teatru Radosnego działającego 
przy CKR, wstęp wolny 

1.01.2023 – godz. 17.00 – Sala widowiskowa CKR, 
KONCERT NOWOROCZNY W STYLU WENECKIM. 
Bilety w sprzedaży od 15-go grudnia, 
Al. Krakowska 29A

ZAPRASZAMY


