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Panie Wójcie, dlaczego otwarciu Skweru im Witolda 
Pileckiego nie nadano uroczystej oprawy? Przecież Rot-
mistrzowi taka uroczystość się należy. Jolanta W (nazwi-
sko znane redakcji)

Szanowna Pani, Witold Pilecki – uciekinier z Auschwitz jest 
bohaterem narodowym nie tylko ze względu na podję-
cie się straceńczego zadania zakończonego spektakularną 
ucieczką, ale całe życie poświęcone Bogu, Ojczyźnie i rodzi-
nie oraz męczeńską śmierć z rąk sowieckich siepaczy. Jest 
to postać bohaterska i tragiczna zarazem. Jego los związany 
jest ściśle z historią Polski i stanowi jej element. Rada Gminy 
Raszyn w roku 2020 postanowiła uczcić pamięć Rotmistrza 
Pileckiego nadaniem Jego imienia skwerowi w Raszynie 
położonemu centralnie przy ulicy Księcia Józefa Poniatow-
skiego i przewidując odpowiednią kwotę w budżecie gminy 
na godne upamiętnienie. Wykonanie autorskiego projektu 
pomnika trochę zostało przeciągnięte przez wykonawcę 
z przyczyny kłopotów technicznych przy konstrukcji płyty 
betonowej, która stanowi centrum pomnika. Dlatego nie 
zdążyliśmy z uroczystym otwarciem w maju zeszłego roku 
w sto dwudziestą rocznicę urodzin bohatera. Obecnie wyko-
nane prace zostały odebrane przez dozór techniczny i inwe-
stora. I tak kwietny skwer zaprojektowany wraz z podświe-
tloną ekspozycją czeka wiosny, bo wtedy rozbłyśnie barwą 
kolorów a napisy na taflach poprowadzą zainteresowanych 
śladami historii życia Rotmistrza.

Panie Wójcie, w naszej gminie zrobiło się niebezpiecz-
nie. Wciąż czytam w Facebooku informacje o włama-
niach do domów w Rybiu, Dawidach i Raszynie. Poka-
zywane są zdjęcia zamaskowanych złodziei. A w Radzie 
Gminy trwają spory na temat finansowania policji, czy 
pana zdaniem jest to właściwa polityka względem 
bezpieczeństwa? 

Szanowna Pani, w ostatnim czasie informacji na temat kra-
dzieży w naszej gminie jest istotnie więcej i świadczy to o tym, 
że problem narasta. Rada Gminy Raszyn pochyla się nad nim 
szukając najlepszego rozwiązania. Są dwie koncepcje, które 
nie wiadomo czemu przeciwstawiane są sobie. Pierwsza 
wskazuje na niedostateczną ilość zatrudnionych policjantów 
w gminie, upatrując wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 
w większej ilości etatów. Druga w zastosowaniu nowocze-
snych środków inwigilacji w postaci kamer zainstalowanych 
na głównych trasach w sołectwach aby, jeśli nastąpi włama-

nie można było określić dokąd złodzieje się udali, jakim samo-
chodem itd. Początkowo Rada Gminy postawiła na to drugie 
rozwiązanie ujmując fundusze wypłacane z budżetu gminy 
policji na wsparcie zwiększonej ilości patroli ponadnorma-
tywnych i przekazując je w celu zakupu i instalacji w naszych 
sołectwach na trasach komunikacyjnych jak największej ilo-
ści kamer. Następnie jednak część spośród naszych radnych 
postanowiła przywrócić wycofywane wcześniej fundusze. 
Pyta mnie pani, czy to właściwa polityka. Odpowiem – czas 
pokaże. Pod koniec roku przekonamy się czy włamania ustały. 
W moim przekonaniu trzeba stawiać na jak największą liczbę 
zatrudnionych policjantów i tam gdzie rozsądek każe insta-
lować kamery. Obie koncepcje powinny się uzupełniać. Obie 
jednak są kosztowne: zarówno zasilanie finansowe policji, jak 
i instalowanie i obsługa kamer, które muszą być stosowane 
z uwzględnieniem możliwości finansowych Gminy Raszyn.

Gdy docierają do mnie zgłoszenia o kradzieżach interweniuję 
rozmawiając z Komendantem raszyńskiej policji. Przytaczam 
znane mi przypadki i żądam wzmocnienia patroli w zagrożo-
nych rejonach, na co Komendant rozkłada ręce twierdząc, 
że o niczym takim nie wie i pokazuje statystyki budowane 
na podstawie zgłoszeń, z których wynika, że w naszej gminie 
przypadki włamań zdarzają się rzadziej niż w innych gminach. 
Przyczyn takiej rozbieżności opinii pomiędzy świadomością 
policji a wiedzą sąsiedzką upatruję w tym, że nie wszyst-
kie włamania są zgłaszane. Te związane ze znaczną stratą, 
owszem tak, natomiast kradzieże, w których mieszkaniec 
poniósł niewielką stratę np. zniszczoną kłódkę, porysowane 
drzwi, lub skradziony niewiele warty drobiazg nie są zgła-
szane na policję. Prawdopodobnie wynika to z obawy dodat-
kowych kłopotów czyli – długiego składania zeznań do pro-
tokołu, wezwań na policję itp. Z drugiej strony odniesiona 
przykrość powoduje, że mieszkaniec opowiada o tym sąsia-
dom, zamieszcza informację w Internecie i czasami powia-
damia Urząd Gminy. Inna sprawa, że ostatnio moje interwen-
cje odniosły skutek ponieważ na terenach, które wskazałem, 
jako zagrożone pojawiły się wzmocnione patrole z naszej 
komendy i województwa. 

Dlatego przy okazji odpowiedzi na to pytanie ape-
luję do Państwa o zgłaszanie na Policję wszystkich 
przypadków kradzieży, włamań, lub informowanie 
o podejrzanych osobach interesujących się waszymi 
domami, lub domami sąsiadów.

 • 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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BUDŻET NA 2023 ROK

Budżet Gminy Raszyn w 2023 roku 
Podczas LXIX Sesji, która odbyła się 29 grudnia 2022 roku Rada Gminy Raszyn uchwaliła budżet na 2023 rok. 
Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Ostatecznie do realizacji 
w 2023 roku przyjęty został dokument zawierający następujące dane: 

DOCHODY BUDŻETU
W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody wysokości 173 708 384 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 154 419 618 zł, 
a majątkowe 19 288 766 zł. 

 • Dochody bieżące
Podstawowym źródłem dochodów bieżących są podatki planowane na 96 691 496 zł. Kolejne źródła dochodów to sub-
wencje z budżetu państwa w ogólnej kwocie 27 378 052 zł, dotacja na pomoc społeczną w wysokości 499 992 zł i świad-
czenia rodzinne w kwocie 6 670 552 zł. Dochody z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planowane są 
na 8 322 150 zł, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 555 674 zł, a kultury fizycznej – 3 140 000 zł.

 •  Dochody majątkowe
Dochody majątkowe zaplanowane w 2023 roku na kwotę 19 288 766 zł, wynikają z dotacji i programów zewnętrznych, w tym 
9 555 428 zł otrzymane na dofinansowanie budowy dróg gminnych otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dochody 
w paragrafie gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane są w wysokości 1 984 122 zł, a kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego – 7 042 737 zł. Gospodarka mieszkaniowa 364 900 zł. 

WYDATKI BUDŻETU
W budżecie Gminy Raszyn na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości 201 485 710 zł, z czego bieżące w kwocie 
151 198 931 zł, a majątkowe – 50 286 779 zł. 

Wydatki majątkowe. W bieżącym roku na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 50 286 779 zł. Najważniejsze z nich 
zostały rozpoczęte w 2022 roku i w obecnym zostaną zakończone.

 •  Budowa dróg gminnych, na które przeznaczono 21 517 000 zł. Z tej kwoty 10 670 000 zł stanowić będzie koszt budowy 
ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych (wraz z wykupem gruntów). Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład 
ostatecznie zakończona zostanie budowa ulic: Wąska, Dolna, Dworkowa, wraz z odc. Opaczewskiej, Rycerska i Poziomkowa 
oraz Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz Dojazdowa.

 • Budowa domu komunalnego w Podolszynie Nowym, rozpoczęta w 2022 roku stanowić będzie koszt 5 655 000 zł.

 •  Budowa żłobka gminnego przy ul. Godebskiego w Raszynie to kolejna inwestycja rozpoczęta w 2022 roku, która zosta-
nie zakończona w obecnym jest żłobek gminny. Koszt inwestycji w 2023 roku planowany jest na 7 833 487 zł.

 • Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie w 2023 roku kosztować będzie 7 092 737 zł. 

Podsumowanie
–  Budżet Gminy Raszyn w roku 2023 jest bardzo trudny z tytułu zmian w prawie podatkowym od dochodów osobistych 

ponieważ nowa ustawa podatkowa zmniejszyła obciążenia obywateli przez wprowadzenie wysokiej kwoty zwolnionej 
od opodatkowania. Dla gminy automatycznie oznacza to mniejsze przychody. Z drugiej strony Rada Gminy Raszyn utrzy-
mała niskie podatki od nieruchomości, niezmienione od 2009 roku. Zgodnie z szacunkami podniesienie ich do maksy-
malnej wysokości zgodnej z prawem przysporzyłoby budżetowi gminy 12 mln zł. Rada Gminy zdecydowała się zwiększyć 
przewidywane przychody gminy o ok 4 mln zł zwiększając podatki od hal powyżej 1000 m2. 

–  Zadłużenie budżetu gminy Raszyn wyniosło w końcu 2022 roku 37 540 000 zł, co stanowi 21%  zaplanowanych dochodów 
w roku 2023. Jest to kwota mniejsza od zeszłorocznej o 4 mln zł. W Wieloletniej Prognozie przewidziano na koniec roku 
2023 niezmienioną kwotę zadłużenia – 37 540 000 zł.

–  pomimo wszelkich trudności, dogasającej epidemii, wojny na Ukrainie i inflacji Budżet Gminy Raszyn 2023 pozostał budże-
tem wielkich inwestycji, których planowanie rozpoczęto dwa – trzy lata temu, a realizacja bez zmian prowadzona jest obec-
nie. W tym celu przeznaczono ok 25% ogółu wydatków.                                                                                             Małgorzata Kaiper
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WAŻNE INFORMACJE

BUDŻET POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 2023

Droga Hrabska. Fot. K. Klimaszewska

Nie było łatwo skonstruować budżet 
powiatu na 2023 rok. Podobnie, jak 
przedstawiciele wielu innych samo-
rządów musiel iśmy się zmierzyć 
z  barierami dotąd niespotykanymi. 
Szczególnie widoczne są ogranicze-
nia zewnętrzne, niezależne od gmin 

i  powiatów — niestabilna sytuacja 
gospodarcza, wojna na Ukrainie, świa-
towa inflacja czy pokłosie pande-
mii. W tej sytuacji także dla powiatu 
pruszkowskiego stworzenie budżetu 
na rok 2023 stało się wyzwaniem. 
W  radzie powiatu pruszkowskiego 
reprezentuję interesy Gminy Raszyn 
od ośmiu lat. Systematycznie skła-
dam wnioski z najważniejszymi zada-
niami w naszej gminie. Część z nich 
udało się zreal izować, np. :  czę-
ściowe odwodnienie ul. Starzyńskiego 
i ul. Długiej, budowy rond w Podolszy-
nie Nowym i w Ładach, budowę ulic 
Źródlanej i Leszczynowej, instalację 
świateł w Laszczkach przy al. Krakow-
skiej i szereg świateł w systemie SDS. 
Realne stają się też inne, bardziej zło-
żone i  kosztowne inwestycje, ujęte 
w wieloletniej prognozie finansowej. 
Jednym z takich zadań jest moder-
nizacja Drogi Hrabskiej. To szczegól-
nie ważna inwestycja, o którą, od 2015 
roku, zabiegam razem z  dwojgiem 
innych radnych z  Raszyna  – Miro-
sławem Chmielewskim i   Magda-
leną Karpiniak. W  obecnej kadencji 

dołączył do nas w  tej sprawie jesz-
cze jeden radny. Całą czwórką naci-
skamy na władze powiatu w sprawie 
budowy tej ulicy. Ostatecznie realiza-
cja tak wielkiego zadania będzie wyma-
gała współpracy samorządów – gminy 
i powiatu. Takich kosztów nie udźwi-
gnie ani sam powiat, ani sama gmina. 
Bardzo się cieszę, że w  budżecie 
powiatu na rok 2023 znalazły się inwe-
stycje dla Gminy Raszyn, choć nadal 
uważam, że to zbyt mało i będę zabie-
gać o kolejne: 
 „ Roz b u d ow a  d ro g i  n r   31 2 0 W 
ul. Droga Hrabska od ul. Jaworow-
skiej do ul. Za Olszyną” okres realiza-
cji: 2023-2025, łączne nakłady finan-
sowe na ten cel: 3 700 000,00 zł.
 „Projektowanie dróg powiato-
wych – wykonanie projektu ul. Willowej” 
okres realizacji: 2023, łączne nakłady 
finansowe na ten cel: 300 000,00 zł
 „Budowa sygnalizacji świetlnych 
i  doświetleń dla pieszych  – świa-
tła w systemie SDS w ul. Jaworowej 
na wysokości numeru 95-100” 

Katarzyna Klimaszewska 
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Poważne dyskusje o przebudowie Alei Krakowskiej
W Starostwie Powiatowym w Pruszko-
wie dnia 18 stycznia 2023 roku rozpo-
częła się pierwsza tura rozmów na temat 
przebudowy Alei Krakowskiej od Cen-
trum Handlowego Janki do Park&Ride 
w Warszawie . 

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele 
samorządów wszystkich stron zaintere-
sowanych zmianą funkcji i charakteru tej 
trasy, czyli samorządów Województwa 
Mazowieckiego, m. st. Warszawy, Gminy 
Raszyn i Powiatu Pruszkowskiego.
 W trakcie spotkania zaprezentowano 
film ukazujący obecny stan techniczny 
Al. Krakowskiej oraz przedstawiono 
pierwszą, historyczną już dzisiaj, kon-
cepcję jej przebudowy.
 Po długiej, merytorycznej dyskusji 
i wypowiedziach wszystkich stron przy-
jęto założenia do harmonogramu dzia-
łań na lata 2023-2027. Postanowiono 

powołać zespół roboczy do opraco-
wania założeń koncepcji, na podstawie 
których zostanie opracowana kolejno: 
docelowa koncepcja, projekt budow-
lany i  dokumentacja kosztorysowa. 
Z uwagi na bardzo zróżnicowane podej-
ście stron prace te będą konsultowane 
społecznie. Pełne zaangażowania głosy 
w dyskusji pozwalają na optymistyczne 
przypuszczenie, że przyjęty harmono-
gram działań zostanie spełniony a Aleja 
Krakowska odmieni ostatecznie swoją 
funkcję, kształt i estetykę.

 

Po zakończonych obradach Starosta 
Pruszkowski Krzysztof Rymuza w imie-
niu Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
podziękował Adamowi Struzikowi Mar-
szałkowi Województwa Mazowieckiego, 
Andrzejowi Zarębie Wójtowi Gminy 
Raszyn i  Maciejowi Fijałkowskiemu 
Dyrektorowi Biura Funduszy Europej-
skich i Polityki Rozwoju m. st. Warszawy 
za konstruktywny udział w spotkaniu 
i przyjęcie wspólnych ustaleń. 

Jacek Kaiper
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PLANY STRATEGICZNE MAZOWSZA
13 stycznia spotkali się przedstawiciele gmin 
i powiatów Metropolii Warszawskiej w PKiN 
w Warszawie. 
 To kolejne spotkanie, w związku z trwa-
jącymi pracami nad przygotowaniem waż-
nych dokumentów strategicznych m.in. 
Planu Mobilności czy Strategii Rozwoju. Na 
spotkaniu omawiany był temat promocji w 
naszych gminach. Gminę Raszyn reprezen-
towała vice wójt Katarzyna Dombska. 

Urząd Gminy Raszyn

HONORARY CONSULATE OF NEPAL
GMINA RASZYN zaistniała na dyplo-
matycznej mapie świata, a konkretnie 
miejscowość Dawidy Bankowe, w któ-
rej powstał KONSULAT HONOROWY 
NEPALU w POLSCE.
 W dniu 9 grudnia wieloletni miesz-
kaniec naszej gminy pan dr Bodha Raj 
Subedi został Konsulem Honorowym 
Nepalu w Polsce. Wszyscy znamy Pana 
Konsula, jako wspaniałego lekarza oraz 

niezmiernie sympatycznego i uczyn-
nego sąsiada. Ceremonię nadania 
tytułu dokonał Ambasador Republiki 
Nepalu, a uczestniczyła w niej także 
Ambasador Republiki Indii w Polsce 
oraz przedstawiciele innych placówek 
dyplomatycznych, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP, władz samorządo-
wych, parlamentarzyści, liczni przyja-
ciele i znajomi Pana Konsula. Pomimo 

dyplomatycznej etykiety cała uroczy-
stość była utrzymana w bardzo ciepłej 
i miłej atmosferze. Nowo powołanemu 
Honorowemu Konsulowi Nepalu w Pol-
sce panu dr Subedi życzymy sukcesów 
w pracy i wykonywaniu swoich obo-
wiązków dla wspólnego dobra Republiki 
Nepalu i Rzeczypospolitej Polskiej. 

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

KONKURS dla Kół Gospodyń Wiejskich
Informujemy, iż rozpoczął się nabór do trzeciej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich 
o Nagrodę Małżonki Prezydenta. Tematem przewodnim będą „Polskie zwyczaje żniwne i dożyn-
kowe”. Termin nadsyłania zgłoszeń to 12 marca br. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie 
nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2023 w Warszawie. Szczegółowe informacje 
na stronie https://www.gov.pl/.../iii-edycja-konkursu-dla-kol...     

Urząd Gminy Raszyn

Honorowy Konsul Nepalu w otoczeniu uczestników uroczystości. Fot. arch. UGR

Spotkanie nt. Promocji Mazowsza. Fot. arch. UGR

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba podczas uroczystości. Fot. arch. UGR
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WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY

MZO PRUSZKÓW ODBIERA ODPADY W 2023 ROKU

W 2023 roku usługę odbioru odpadów 
od Mieszkańców Gminy Raszyn świad-
czy firma MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.

  Bez zmian pozostają zasady odbioru 
odpadów.

  Bez zmian pozostają stawki opłat.
  Informujemy, że Wykonawca sukce-

sywnie dostarcza na Państwa posesje 
nowy harmonogram odbioru odpadów, 
który dostępny jest również na stronie 
internetowej Gminy Raszyn: https://
raszyn.pl/aktua.../harmonogramy-
-odbioru-odpadow-2023 oraz wyko-
nawcy: https://mzo.pl/harmonogram-
-wywozu-odpadow-raszyn).

  Jednocześnie zachęcamy do korzy-
stania z aplikacji zglos.info zawierającej 
harmonogram odbioru odpadów, więcej 
informacji na stronie: https://raszyn.pl/
aplikacja-zglosinfo

  Nowy Wykonawca (MZO Pruszków 
Sp. z o.o.) udostępnił dane kontaktowe 
do punktu reklamacyjno-informacyj-
nego (czynny: od godz. 6:00 do godz. 
18:00 w dni robocze, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy):
adres e-mail: raszyn@mzo.pl
numer telefonu 22 758 20 67
numer faksu: 22 429 48 29

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
(PSZOK)

 Lokalizacja Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) pozostaje bez zmian – nadal 
jest to Miejski Zakład Oczyszczania 
w Pruszkowie Sp. z o.o., a sam obiekt 
znajduje się przy ul. Stefana Bryły 
w Pruszkowie.

 Informacje o działalności PSZOK 
można uzyskać pod nr telefonu 
(w MZO): 510 203 640 lub adresem 
e-mail: punkt@mzo.pl oraz na stronie 
Gminy Raszyn: https://raszyn.pl/.../
punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow...
Godziny otwarcia PSZOK od dnia 
01.01.2023 r.:

  poniedziałek 10.00 – 14.00
  wtorek 10.00 – 14.00
  środa 16.00 – 22.00
 sobota 15.00 – 19.00 

Urząd Gminy Raszyn

NOWE NABYTKI W GMINNYCH OSP

– OSP Falenty
OSP Falenty otrzymało z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej podest ratowni-
czy, system szybkiej stabilizacji, zestaw 
drewna i klinów do stabilizacji pojazdów. 
Strażacy OSP Falenty dziękują Posłowi 
na Sejm Dariuszowi Olszewskiemu 
i Wójtowi Gminy Raszyn Andrzejowi 
Zarębie, pracownikom Referatu Fun-
duszy Zewnętrznych gminy Raszyn oraz 
wszystkim zaangażowanym w zakup 
w/w sprzętu.

– OSP Raszyn
Pod koniec 2022 roku do naszych gmin-
nych OSP też przyszedł Mikołaj. Stra-
żakom OSP Raszyn z pomocą Gminy 
Raszyn przyniósł nowoczesny samo-
chód operacyjno-dostawczy Merce-
des-Benz przystosowany do przewozu 
ośmiu osób, napędzany dwulitrowym 
silnikiem diesla o mocy 190 KM. Auto 
będzie dowozić ratowników na miej-
sca zdarzeń, na szkolenia i uroczystości 
oraz pomagać w bieżących sprawach 
kwatermistrzowskich. Zakup został 
w  całości sfinansowany ze środków 
budżetu Urzędu Gminy Raszyn. 

– OSP Dawidy
OSP Dawidy urządzają swoją nową sie-
dzibę. Ze względu na skromne finanse 
meblowanie musi być rozłożone 
na kilka lat ponieważ dzisiejsze wypo-
sażenie w sprzęty jest niewystarcza-
jące dla większych przestrzeni. Stoły, 
krzesła, szafki w  szatniach pocho-
dzą z budynku poprzedniej strażnicy. 
Za to całkiem nowa jest kuchnia ume-
blowana kosztem budżetu gminy i pry-
watnego sponsora. Dalsze zakupy 
będą możliwe dzięki funduszom sołec-
kim – mówi Prezes OSP Dawidy Jacek 
Kozerski. 

Jacek Kaiper

Nowy samochód dla strażaków z Raszyna Wyposażenie kuchniNowe wyposażenie OSP Falenty
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

Prezes Mirosław Chmielewski o wynikach Spółki EKO-RASZYN

Mirosław Chmielewski

Gmina Raszyn zaopatrywana jest 
w  wodę w  pierścieniowym systemie 
z ujęć Raszyna i Słomina, co oznacza że 
jeżeli wystąpi awaria na którymkolwiek 
ujęciu, woda może być dostarczana 
z pozostałych ujęć. Stacje uzdatnia-
nia wody są monitorowane, co pozwala 
zapewnić nieprzerwaną dostawę wody 
we wszystkich miejscowościach na tere-
nie Gminy. Odbiór ścieków natomiast 
dokonuje się do zlewni w  Falentach 
Nowych za pośrednictwem rurociągów 
i przepompowni.
 Majątek,  którym rozporządza 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

EKO-RASZYN Sp. z o.o. wciąż przyra-
sta. Obecnie przedsiębiorstwo korzy-
sta już ze 143,6 km sieci wodociągowej 
i  192,6  km sieci kanalizacji sanitar-
nej, ponieważ w bieżącym roku prze-
kazano do eksploatacji 5,2 km sieci 
wodociągowej i 8,3 km sieci kanalizacji 
sanitarnej. 
 Należy dodać, że sieć wodocią-
gową zasilają cztery stacje uzdat-
niania wody – dwie z Raszyna i dwie 
ze Słomina. Armaturę wodociągową 
stanowi 2600  zasuw liniowych oraz 
1130 hydrantów.
 Przedsiębiorstwo eksploatuje 
103  sieciowe pompownie ścieków, 
z  których 81  jest objęte monitorin-
giem oraz 102  pompownie przydo-
mowe, z  których 10  uruchomiono 
w bieżącym roku.
 Łącznie w  Gminie Raszyn jest 
zamontowanych 8302 wodomierzy 
w eksploatacji EKORASZYN, rok wcze-
śniej 7988. Podsumowując, w  roku 
sprawozdawczym przybyło 314 wodo-
mierzy, z  czego 290 do nowych 
odbiorców.
 W okresie 01.01.22 do 31.12.22 obsłu-
żono ponad 600 wniosków w  tym 

zawarto 290 umów z nowymi abonen-
tami, pozostałe to cesje i zmiany umów. 
 Do końca bieżącego roku nastąpi 
wdrożenie nowego systemu informa-
tycznego w przedsiębiorstwie odpo-
wiadającego wymaganiom czasu oraz 
umożliwiającego obsługę klientów 
przez Internet.
 W mijającym roku 2022 kontynuowa-
liśmy procedurę wprowadzenia odczytu 
radiowego. Zamontowaliśmy 1705 
nakładek radiowych, czyli o 316 wię-
cej niż w roku poprzednim. Posiadamy 
w sumie 6 200 wodomierzy z nakład-
kami radiowymi, co stanowi około 75% 
pokrycia odczytami radiowymi.
 W  mijającym roku wymieniliśmy 
1604 wodomierzy, na co złożyło się 
1031 legalizacji, 368 montaży nowych 
wodomierzy głównych, 164 podliczni-
ków, 26 wodomierzy na własnym ujęciu, 
wymiana 15 uszkodzonych oraz demon-
taż 33 szt. Dodatkowo w gminie znaj-
duje się pakiet 330 wodomierzy innych 
dostawców (MPWiK, ITP, LPK) na pod-
stawie których dokonuje się rozliczeń 
za usługi sanitarne. 

Mirosław Chmielewski, 
Prezes EKO-RASZYN

NOWY ROZKŁAD AUTOBUSU R2
Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2023 r. zmianie ulega roz-
kład jazdy dla linii R2. Nowy rozkład jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Raszyn pod adresem https://raszyn.pl/.../zmiana-rozkladu-
-linii-r2-od-dnia-01... oraz na przystankach autobusowych.

KARTA MIESZKAŃCA GMINY RASZYN
Z dniem 2 stycznia 2023 roku zostaje wprowadzona 
Karta Mieszkańca Gminy Raszyn. Karta jest dokumentem 
uprawniającym do korzystania z ulg i zniżek na terenie 
Gminy Raszyn przyznanych przez podmioty biorące udział 
w Programie (jednostki organizacyjne Gminy Raszyn oraz 
przez Partnerów). Przyznane ulgi i zniżki z różnych progra-
mów działających na terenie Gminy Raszyn nie sumują się.
Szczegółowe informacje na temat udziału w Programie 
i otrzymania Karty Mieszkańca oraz wniosek do pobrania 
dostępny jest na stronie  https://raszyn.pl/dla.../karta-
-mieszkanca-gminy-raszyn                      Urząd Gminy Raszyn
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CHOINKA PEŁNA NIESPODZIANEK

CHOINKA PEŁNA NIESPODZIANEK
Okres przedświąteczny to czas nie-
zwykły, magiczny. W takim właśnie kli-
matycznym nastroju spotkaliśmy się 
18 grudnia na wydarzeniu pn. „Cho-
inka Pełna Niespodzianek”. To już taka 
nasza gminna tradycja, którą zapocząt-
kował Przewodniczący Rady Gminy 
Raszyn Dariusz Marcinkowski, za co 
bardzo dziękujemy. Nawet Mikołaj już 
na swojej mapie wyraźnie zaznaczył 
trasę do Raszyna, ponieważ z workiem 
pełnym słodkich niespodzianek poja-
wił się i w tym roku. Zasiadł na pięknych 
czerwonych saniach i razem ze swoją 
Elfinką rozdawał dzieciom prezenty. 
Dzieci było tak dużo, że z  pomocą 
w pięknych czerwonych mikołajowych 
czapkach przybyły wraz z trenerami 
dzieci z KS Raszyn. Dzięki nim Miko-

łajowi znacznie szybciej udało się roz-
dać prezenty. Na Choince Pełnej Nie-
spodzianek nie mogło zabraknąć Pani 
Mikołajowej, która zachęcała do wspól-
nej zabawy i tańczyła z naszymi naj-
młodszymi mieszkańcami. Uśmiechów 
i radości nie było końca. Tego dnia nie 
zabrakło również naszych wspaniałych 
kół gospodyń wiejskich KGW SQŁAD 
i KGW JAWOROWA. Panie i tym razem 
nie zawiodły. Dookoła unosił się piękny 
zapach barszczu z  uszkami a  także 
innych pysznych smakołyków przygo-
towanych przez nasze koła. Podczas 
gdy dzieci robiły sobie zdjęcia z Miko-
łajem, rodzice mogli w tym czasie na 
kiermaszu zakupić od lokalnych sprze-
dawców świąteczne rękodzieła. Wszy-
scy spędziliśmy czas w miłej i rodzin-

nej atmosferze. Za zaangażowanie 
i pomoc dziękujemy także Prezesowi 
KS Raszyn Marcinowi Cwylowi, który 
nie tylko pomagał w przygotowaniach 
do Choinki Pełnej Niespodzianek i sfi-
nansował serwis sprzątający, ale wraz 
z Klubem Sportowym Raszyn, tak jak 
w roku ubiegłym rozwoził świąteczne 
posiłki dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszej gminy. Akcja Cho-
inka Pełna Niespodzianek i posiłki świą-
teczne dla potrzebujących są finanso-
wane ze środków budżetu gminy.
 Oby takich chwil, które wywołują 
uśmiech na twarzach naszych miesz-
kańców było jak najwięcej, aby takie 
momenty towarzyszyły nam przez 
cały rok.

Urząd Gminy Raszyn

Koła Gospodyń Wiejskich prezentowały swoje wyroby. Fot. arch. UGR

Mikołaj miał dużo pracy. Fot. arch. UGR

Świąteczne paczki dla potrzebujących. Fot. arch. UGR

Paczek ze słodyczami starczyło dla wszystkich dzieci. Fot. arch. UGR Dorosli też bawili się z dziećmi. Fot. arch. UGR
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NASI SENIORZY

KOLĘDY I PASTORAŁKI – ZNANE I NIEZNANE
14 stycznia 2023 r. w Świetliku królo-
wały kolędy i pastorałki wyśpiewane 
przez naszych wspaniałe zespoły: 
Seniorki, Barwy Jesieni i Rybianie, pra-
cujące pod kierownictwem pani Edyty 
Ciechomskiej i pana Piotra Piskorza. 
Część z utworów znaliśmy i śpiewali-
śmy wszyscy, część prezentowały nam 

zespoły. Rangę koncertu podkreślały 
piękne stroje: Seniorki w eleganckich 
kreacjach, Barwy Jesieni w strojach 
łowickich, a Rybianie - góralskich. Wójt 
Andrzej Zaręba podziękował Seniorom 
za ich wspaniałą pracę i promowanie 
naszej gminy Raszyn u nas i poza jej 
granicami, a radny z Rybia, pan Marek 

Bańburski zaproponował, aby rozpo-
cząć prace nad płytą z najpiękniejszymi 
kolędami i pastorałkami śpiewanymi 
przez zespoły. Uczestnicy koncertu 
przyklasnęli temu pomysłowi. 

Małgorzata Kaiper 
Kierownik Świetlika

XIV GALA JUBILATÓW 2022
W 2022 roku Prezydent Rzeczpospoli-
tej pan Andrzej Duda, na wniosek Wójta 
Gminy Raszyn pana Andrzeja Zaręby 
odznaczył Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie w 50 Rocznicę 

Ślubu 57 małżeństw z Gminy Raszyn. 
W poprzednim numerze Kuriera 
Raszyńskiego zamieściliśmy relację z 
uroczystości wręczenia Medali, która 
odbyła się 7 i 8 grudnia 2022 roku w 

Sali Ślubów zabytkowej Austerii. Dziś 
prezentujemy kolejne zdjęcia udekoro-
wanych par małżeńskich. 

Jacek Kaiper 
Redaktor Kuriera Raszyńskiego

Zespoły. Fot. arch. I. Makarskiej Zespoły cd.



KURIER RASZYŃSKI NR 139/2023   |   WWW.RASZYN.PL   | 11

DIAMENTOWE GODY

UROCZYSTOŚCI DIAMENTOWEGO JUBILEUSZU W 60. ROCZNICĘ MAŁŻEŃSTWA

Ekipa, która przygotowała XIV Galę Jubilatów. Fot. arch. CKR

W dniu 28 grudnia 2022 r. odbyła się 
w  gminie Raszyn uroczystość Dia-
mentowego Jubileuszu 60. Rocznicy 
Zawarcia Małżeństwa. Uroczystość 
ta została poprzedzona Mszą Świętą 
zorganizowaną przez księdza Prałata 
Zdzisława Karasia odprawioną w dniu 
26 grudnia w Kościele Świętego Szcze-
pana w Raszynie. Jubilaci zebrali się 
na Mszy Odpustowej odprawionej przez 
duszpasterza akademickiego z kościoła 
św. Anny księdza Radosława Wołkowyc-
kiego. Życzenia Jubilatom złożył ksiądz 

prałat Zdzisław Karaś i ksiądz Prałat 
Dominik Koperski. 
 Druga część uroczystości odbyła się 
w Austerii. Przybyli Jubilaci zaproszeni 
przez Wójta Gminy Raszyn Andrzeja 
Zarębę i Kierownika USC w Raszynie 
panią Jolantę Kuć w obecności księ-
dza prałata Zdzisława Karasia i księ-
dza proboszcza Dominika Koperskiego. 
Wójt powitał ich gorącym przemówie-
niem, w którym podkreślił rolę seniorów 
w kształtowaniu tradycji i patriotyzmu 
w społeczeństwie, wskazał jako przykład 

trwałości i wzajemnej wierności, który 
dają swoim dzieciom i wnukom. Stwier-
dził ostatecznie, że ich małżeństwa 
stanowią osnowę lokalnej społeczno-
ści, która istnieje dzięki nim. Spotkanie 
okrasił występ duetu – Izabeli Makarskiej 
i Alicji Siewiery przy akompaniamencie 
Piotra Piskorza, którzy zaprezentowali 
wiązankę starych przebojów estrado-
wych. Następnie Wójt Andrzej Zaręba 
wraz z panią Kierownik USC Jolantą Kuć 
złożyli gratulacje zaproszonym małżeń-
stwom i wręczyli im pamiątkowe upo-
minki po czym wzniesiono toast. Jeden 
z Jubilatów Pan Adam Kazubek podzię-
kował za pięknie zorganizowaną uroczy-
stość Diamentowych Godów. Wspo-
mniał również, że w budynku Austerii 
i nieistniejących już budynkach obok, 
po wojnie odbywały się lekcje, na które 
uczęszczał jako chłopiec.
 Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej 
Zaręba w imieniu Jubilatów i własnym 
złożył wszystkim księżom serdeczne 
podziękowania za sprawowanie uroczy-
stych Mszy Świętych w intencji Jubila-
tów obchodzących 50 i 60 rocznicę 
przyjęcia sakramentu małżeństwa.

DIAMENTOWI JUBILACI
PAŃSTWO Lucyna i Leon DUDKOWIE, Teresa i Adam KAZUBKOWIE, Marianna i Czesław NOWAKOWSCY, 
Eugenia i Henryk OSTROWSCY,  Elżbieta SAMOJLUK-KAMIŃSKA i Włodzimierz KAMIŃSKI, Anna i Marian 
SOBCZYKOWIE.

PAŃSTWO Jadwiga i Zbigniew GOŹDZIKOWIE oraz Lucyna i Andrzej ZIĘCIKOWIE zostali udekorowani Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w 50. Rocznicę Ślubu.                   Jolanta Kuć Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

31 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIATECZNEJ POMOCY

Chcemy wygrać z sepsą! – pod tym hasłem już pod koniec stycznia odbę-
dzie się 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórki, licytacje 
i muzyka po raz kolejny rozbrzmiewać będą również w Raszynie!

Przygotowanie do finału WOŚP 
w Raszynie.

WOKÓŁ OGNISKA
Spotkanie inaugurujące raszyński sztab 
zorganizowano 10 grudnia przy OSP 
w Raszynie wokół ogniska! Jak podkre-
ślają wszyscy wydarzenie było świetne, 
integrujące i bardzo owocne. Dzięki 
gościnności strażaków zwiedzaliśmy 
remizę, wozy strażackie, przymierza-
liśmy umundurowanie, a także jedli-

śmy pyszne kiełbaski. A puszka stop-
niowo się zapełniała.

SPRZĄTAMY REZERWAT
8 stycznia włączyliśmy się w Między-
narodową Akcję Sztabów WOŚP „Żyj 
zdrowo w  zdrowym świecie”. Razem 
ze sztabami z całego świata – z Barce-
lony, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, 
Belgii, USA, Australii i innych krajów dzia-
łał Raszyński Sztab sprzątał swój kawa-
łek świata – Rezerwat Stawy Raszyńskie.

BAL KARNAWAŁOWY 
W STYLU LAT 80
To była kolejna impreza zarówno dla 
dzieci i młodzieży jak i w późniejszych 
godzinach – dla dorosłych. W gościn-
nej strażnicy OSP Raszyn – mieszkańcy 
bawili się i wrzucali do puszki, zasilając 
kasę zebraną przez Raszyński Sztab. 

MIĘDZYPOKOLENIOWE 
WARSZTATY 
ARTYSTYCZNO-SENSORYCZNE
21 stycznia w Świetlicy Środowiskowej 
w Rybiu odbyły się warsztaty robie-

nia ABAKANÓW – ryb i ptaków oraz 
otwarta próba zespołów ze Świetlika, 
które wystąpią podczas finału. 

Aleksandra Miszułowicz 
Szefowa 31 Sztabu WOŚP w Raszynie

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
W gminie Raszyn Święto Babci i Dziadka 
obchodzono uroczyście w  szkołach 
i przedszkolach, a Centrum Kultury 
Raszyn babcie, dziadkowie i  wnuki 
wspólnie świętowali  na seansie Dzieci 
z Bullerbyn. 

Babcie, dziadkowie i wnuki w CKR

Wośpowe ognisko przy OSP Raszyn. Fot. arch. WOŚP Raszyn

Składanie puszek. Fot. arch. WOŚP Raszyn
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WYDARZENIA

CHOPIN W AUSTERII
W niedzielne. popołudnie 8 stycznia 2023 r 
wysłuchaliśmy pierwszego w tym roku kon-
certu z cyklu ”Chopin w Austerii”. Tym razem 
gościliśmy z recitalem fortepianowym wybitną 
pianistkę Kingę Firlej Kubica. W jej wykonaniu 
wysłuchaliśmy: kołysanki, mazurka, poloneza, 
nokturnu i scherzo naszego wybitnego kom-
pozytora. Wszystkie one grane były na nowym 
nabytku Centrum Kultury Raszyn fortepianie 
japońskiej firmy KAWAI. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

ROZŚPIEWANE SPOTKANIE KLUBU SENIORA RASZYN
Pierwsze w tym roku zebranie Klubu Seniora 
działającego w Centrum Kultury Raszyn dostar-
czyło nam wielu wspaniałych wrażeń. A  to 
za sprawą naszych utalentowanych solistek 
Zespołu Wokalnego „Seniorki”: Izabeli Makar-
skiej, Alicji Siewiery oraz Grażyny Troniarz. 
Panie zaprezentowały na scenie CKR przeboje 
polskiej i światowej muzyki rozrywkowej, czaru 
zaś dopełnił wirtuozowski akompaniament Pio-
tra Piskorza. Bisom nie było końca! 

Centrum Kultury Raszyn

PRZEPIS NA FAWORKI (PRZEPIS MIESIĄCA)

KGW Polanki z Podolszyna Nowego 
podaje przepis na faworki:

Składniki:
10 żółtek
Niecałą szklanka piwa
4 szklanki mąki
1 łyżka kwaśnej śmietany
4 kostki smalcu
Cukier puder do posypania gotowych faworków

Wykonanie:
Wszystkie składniki mieszamy na stolnicy około 10 minut, 
do momentu uzyskania jednolitej masy.
Następnie ciasto zbijamy wałkiem przez 5 min (do pojawie-
nia się pęcherzyków).
Dzielimy ciasto na mniejsze kawałki. Wałkujemy bardzo, bar-
dzo cienko około 1 mm (czym cieńsze tym uzyskamy bardziej 
kruche faworki).
Wycinamy paski szerokości 3-4 cm , długości 10-15 cm ,wyci-
nając w środku  nie duży otwór, przez który przekładamy 
górną część faworki.

Smażymy na bardzo mocno rozgrzanym tłuszczu do momentu 
zarumienienia się faworka (kilka sekund).
Odsączamy na ręczniczku papierowym, studzimy i posypu-
jemy cukrem pudrem.
Smacznego.

Artystka Firlej Kubica w Austerii. Arch. CKR

Izabela Makarska, Grażyna Troniarz i Alicja Siewiera. Fot. arch. CSR

Faworki. Fot. KGW Polanki
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WYDARZENIA KULTURALNE

TAJEMNICE ZESPOŁU PAŁACOWEGO W FALENTACH
14 stycznia br. Centrum Kultury Raszyn ogłosiło wyniki kon-
kursu fotograficznego pt. „Tajemnice zespołu pałacowego 
w Falentach”! Do konkursu zgłoszono 120 prac, 28 autorów. 
W konkursie przyznano 3 nagrody oraz wyróżnienia. Komi-
sja Konkursowa powołana przez organizatora konkursu – 

Centrum Kultury Raszyn w składzie: Marlena Pióro, Mariola 
Orłowska, Dyrektor Mariusz Smolicha oceniła prace w dwóch 
kategoriach wiekowych:
KATEGORIA I – uczniowie szkół podstawowych
I miejsce Wiktoria Włodarska Brama jesienna
II miejsce Urszula Pajurek Pałac
III miejsce Maja Kwatek Pałac
Wyróżnienia: Maria O’Callaghan oraz Marcel Staszewski
KATEGORIA II – młodzież i dorośli
I miejsce Monika Długaszek Pajęczyna
II miejsce Michał Stós Inne spojrzenie
III miejsce Tomasz Wyszomierski Brama w rudościach
Wyróżnienia Ireneusz Kowalski, Wojciech Domagała
Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom gratulu-
jemy.                                                                    Centrum Kultury Raszyn

Koncert Papa D w Raszynie! (DAW. PAPA DANCE)

Jedna z najbardziej znanych polskich grup pop, new romantic 
i dance! Powstała w latach 80. Dała w tamtym czasie około 
600 koncertów, a płyty i kasety magnetofonowe rozeszły się 
w ponad półmilionowym nakładzie! To wtedy powstały takie 
hity jak Naj story, Ocean wspomnień czy Nasz Disneyland. 
 Na przestrzeni lat skład grupy się zmieniał. Obecnie zespół 
Papa D tworzą: Paweł Stasiak, Jacek Szewczyk, Wal-
demar Kuleczka,   Marcin Tywoniuk  oraz   Dariusz 
Piskorz. W 2019 roku zespół świętował 35 lecie działal-
ności na scenie. Z okazji jubileuszu ukazała się składankowa 
płyta „Papa D 35 lat”, zawierająca 20 nagrań, w tym dwie 
nowe piosenki
 Do dziś na ich koncertach bawią się tłumy, a sale wypeł-
nione są po brzegi! Tak też było w Centrum Kultury Raszyn 14 
stycznia 2023 roku.                                    Centrum Kultury Raszyn

NA SCENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁADACH
Po karnawałowej obfitującej w liczne imprezy i artystyczne 
wydarzenia sobocie, przyszła nie mniej atrakcyjna niedziela 

15 stycznia. Wydarzeniem, które zachwyciło wszystkich 
widzów był koncert niezwykłej grupy muzycznej, stworzonej 
przez Wychowanków Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki War-
szawskiej, któremu akompaniowała Lesznowolska Orkiestra 
Symfoniczna. Scena sali widowiskowej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnego w Ładach na parę godzin zamieniła się 
w teatrzyk literacki z lat trzydziestych Jerzego Jurandota. 
Spektakl wodewilowy z akcentami kabaretowymi p.t. „Zako-
chanym być i kochanym być”, przybliżył nam najlepszy czas 
polskiego kabaretu lat międzywojennych. Taka mała reflek-
sja – w tamtych czasach wszyscy zajęci byli budową młodego 
Państwa Polskiego, ale nie zapominali o zabawie i rozrywce 
rozumiejąc, że to element kultury tworzący wspólnotę. 

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

Na wystawie. Fot. arch. CKR

Papa D. Fot. arch. CSR

Występy. Fot. A. Zaręba
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NASI MIESZKAŃCY

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – WYKLUCZENIEM, CZY WYZWANIEM

Niepełnosprawność wykluczeniem czy wyzwaniem

Niepełnosprawność często rozumiana 
jest jako ograniczenie, brak, czy nie-
moc w realizacji rzeczy, które są w sta-
nie zrobić osoby sprawne. Mimo że jest 
w  tym sporo prawdy, mylnym byłby 

wniosek, że niepełnosprawność musi 
stanowić powód do wykluczenia spo-
łecznego, zawodowego czy eduka-
cyjnego. Przykładem człowieka, któ-
rego niepełnosprawność nie wyklucza 
z codziennej aktywności, a stanowi ona 
wyzwanie warte podjęcia, jest pan Sta-
nisław Kmiecik. Pochodzący z Klęczan 
k. Nowego Sącza, artysta malarz który 
urodził się bez rąk. Już jako 5. letni chło-
piec zaczął on interesować się malar-
stwem. Nikt nie przypuszczał wtedy, że 
w przyszłości będzie ono pracą i hobby 
dziś 51-letniego pana Stanisława.
 Jako wielokrotnie nagradzany arty-
sta swoimi umiejętnościami dzieli się on 
z osobami borykającymi się z podob-
nymi trudnościami, jakie stawia przed 
nimi niepełnosprawność. Jedną z takich 
osób jest Staś Salach – uczeń 4. klasy 
szkoły podstawowej w Raszynie. Staś 

uczy się od pana Stanisława nie tylko 
rysunku, ale także aktywnego i optymi-
stycznego podejścia do życia.
 Właśnie do tego pan Stanisław 
zachęca każdego bez względu na 
posiadaną niepełnosprawność, czy jej 
brak. W tym celu malarz, mieszkający 
na co dzień w Krakowie, przyjechał do 
Warszawy. Wraz ze Stasiem spotkał 
się on z uczniami Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Gaudeamus, by poroz-
mawiać z dziećmi o niepełnospraw-
ności i zaprezentować im jak powstają 
jego prace.
 Te natomiast można oglądać na 
całym świecie, zarówno na pokazach 
malowania, wystawach prac artysty, 
jak również kalendarzach wydawanych 
przez Polskie wydawnictwo AMUN 
z Raciborza. 

Adam Krasnosielski

Dwieście lat coraz bliżej
Sto dwa lata i liczymy dalej! 15 grudnia urodziny obchodziła pani Jadwiga 
Pyłda – najstarsza raszynianka. Wspaniałą rocznicę świętowała z rodziną 
i bliskimi. Osobiste gratulacje i życzenia złożył jej również Wójt. 

To było piękne świętowanie. Sto drugie 
urodziny seniorki uczczono okoliczno-
ściowym tortem, szampanem, oraz, lekko 
zmodyfikowaną, przyśpiewką „dwieście 
lat”! Wśród licznie zebranej rodziny zjawił 
się Wójt Andrzej Zaręba, z kwiatami, pre-
zentem i życzeniami od Gminy Raszyn. 
To już trzecie urodziny Pani Jadwigi, 
które odwiedził. W zeszłych latach bar-
dzo uroczyście obchodził jej stulecie 
i sto pierwszy rok urodzin.

 Jeśli ktoś uważa, że rodziny wielopo-
koleniowe stanowią przeżytek, to przy-
kład rodziny pani Jadwigi temu prze-
czy. Dwie córki, dwóch synów, ośmioro 
wnuków i  trzynaścioro prawnuków – 
to imponujący wynik i piękna rodzina. 
Pani Jadwiga od ponad trzydziestu 
lat jest wdową i pełni funkcję seniora 
rodziny mieszkając z wnukami i prawnu-
kami. Jest rodowitą Raszynianką, która 
z Raszyna pochodzi, zawsze mieszkała 

w Raszynie i  jak zapewnia jej córka, 
nigdzie się stąd nie wybiera. 
 Redakcja Kuriera Raszyńskiego przy-
łącza się do życzeń. 

Jacek Kaiper

ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACH
Od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 
można kupować węgiel po cenach 
preferencyjnych za pośrednictwem 
Gminy.
 Z możliwości zakupu węgla mogą 
skorzystać osoby, które otrzymały 
dodatek węglowy i  złożyły wniosek 
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu 

Gminy Raszyn, z zadeklarowaną ilością 
i  rodzajem paliwa stałego na II  turę. 
Osoby, które nie dokonały zakupu 
węgla w I turze (do 31.12.2022 r.) mogą 
zakupić całość  – 3 tony w  II turze 
(do 30.04.2023 r.).
 Szczegółowe informacje na stro-
nie Urzędu:  https://raszyn.pl/aktu-

alnosci/nabor-wnioskow-o-zakup-
preferencyjny-paliwa-stalego https://
raszyn.pl/aktualnosci/wkrotce-rusza-
sprzedaz-paliwa-stalego-na-terenie-
gminy-raszyn-po-preferencyjnych-
cenach lub pod nr tel. 22 701-79-16.

Pani Jadwiga Pyłda wraz z bliskimi. Fot. J. Kaiper
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

AUDIOTEKA: NOWA 
PLATFORMA AUDIOBOOKÓW

Po trzymiesięcznym okresie próbnym 
w 2022, od stycznia 2023 nasi Czytel-
nicy będą mogli skorzystać z kolejnej 
platformy z audiobookami, audiose-
rialami i podcastami, jaką jest Audio-
teka. W  zasobie jest ponad 14 000 
audiobooków w ramach abonamentu 
Audioteka Klub (i liczba ta stale rośnie). 
Z oferty mogą skorzystać czytelnicy 
biblioteki, posiadający kartę biblio-
teczną i mieszkający na terenie gminy 
Raszyn. Kody aktywujemy na www.
promo.audioteka.com/pl/subscribe/
code, następnie należy założyć konto – 
potrzebujecie do tego adresu e-mail. 
Kod należy aktywować w trakcie bie-
żącego miesiąca  – nieaktywowany 
wygasa. Po aktywowaniu subskrypcji 
i zalogowaniu się w aplikacji Audioteka 
dostępne w ramach abonamentu pozy-
cje są widoczne w dolnej części aplika-
cji pod napisem „Polecane w Audioteka 
Klub” i są oznaczone kolorem różowym. 
W  zakładce Katalog po przełącze-
niu się na opcję Audioteka Klub rów-
nież zostaną wyświetlone tytuły objęte 
nielimitowanym dostępem. Z Audio-
teki można korzystać na urządzeniach 
mobilnych (należy pobrać dedyko-
waną aplikację). Kody ważne są 30 dni, 
po upływie tego czasu należy zgłosić 
się do biblioteki po nowy kod. Biblio-
teka dysponuje 10 kodami miesięcznie, 
wydajemy je w pierwszy dzień robo-

czy miesiąca w godzinach pracy biblio-
teki. Zgłoszenia przyjmujemy TYLKO 
e-mailowo na info@bibliotekaraszyn.pl. 
UWAGA! Każdy chętny może sko-
rzystać tylko z  jednej z platform 
w danym miesiącu (Audioteka lub 
EmpikGO lub Legimi).

E-CZYTELNIA IBUK LIBRA
Wzorem lat ubiegłych nasi Czytel-
nicy będą mieć bezpłatny dostęp do 
części największej polskiej platformy, 
oferującej specjalne publikacje w wer-
sji elektronicznej  – LIBRA.IBUK.PL. 
W dostępie bibliotecznym znajdują się 
głównie książki naukowe i popularno-
naukowe oraz fachowe czasopisma. 
Jest to świetny zasób, uzupełniający 
nasze zbiory dziedzinowe i pomoc dla 
osób, które przygotowują się do zajęć, 
czy piszą prace zaliczeniowe na studia. 
Z platformy można skorzystać zarówno 
w  bibliotece, jak i  zdalnie: w  domu, 
w pracy, czy na uczelni – wszędzie, gdzie 
jest dostęp do Internetu. Trzeba zało-
żyć konto MyIBUK na portalu www.libra.
ibuk.pl/ksiazki – można zarejestrować 
się standardowo, podając mejl i wymy-
ślając hasło lub przez konto na Facebo-
oku albo Google. Do uzyskania dostępu 
do wykupionego przez Konsorcjum 
zasobu potrzebny będzie także kod 
PIN, który można otrzymać w naszej 
bibliotece. Uwaga! Osoby, które sko-
rzystały z tej usługi w poprzednim roku 
i mają konta MyIBUK, nie będą potrze-
bować nowych kodów. Zapraszamy.

SOBOTY W RASZYNOTECE
Na pewno ucieszy Was wieść, że w tym 
roku nie tylko biblioteka główna, ale 
i filia w Jaworowej będą dla Was otwarte 
w wybrane soboty. Obie placówki będą 
działać wtedy w godzinach 9.00-13.00. 
Podajemy wstępny harmonogram sobót 
roboczych na pierwszy kwartał 2023:

 • styczeń: 14.01, 28.01
 • luty: 4.02 (filia), 11.02, 25.02
 • marzec: 4.03, 11.03 (filia), 18.03

Daty mogą ulec zmianie, dlatego zachę-
camy do regularnego zaglądania na 
www.bibliotekaraszyn.pl, zanim wybie-
rzecie się do nas w weekend. Gorąco 
zapraszamy do obu naszych placówek!

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
BIBLIOTEKA GŁÓWNA

poniedziałek 11-19
wtorek 9-16
środa 11-19

czwartek 9-16
piątek 11-19

soboty wg harmonogramu
tel. 22 720 03 81

FILIA JAWOROWA
poniedziałek 10-18
wtorek – nieczynna

środa 10-18
czwartek 10-16

piątek 10-18
soboty wg harmonogramu

tel. 885 556 535
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ANIA NURKIEWICZ I JULA GRZYMEK NAJLEPSZE W POWIECIE!!!
4 stycznia w Raszynie odbyły się 
gminne zawody tenisa stołowego. 
Aż w trzech na cztery grupy wiekowe 

uczniowie ZSP Łady wywalczyli pierw-
sze miejsca i uzyskali awans do turnieju 
powiatowego. 

 13 stycznia do Nadarzyna przy-
jechali mistrzowie poszczególnych 
gmin powiatu pruszkowskiego. W gru-
pie dziewcząt do 13 lat nasze uczen-
nice Anna Nurkiewicz i Julia Grzymek 
wygrały wszystkie swoje pojedynki i 
zostały Mistrzyniami Powiatu!!! Bardzo 
ładnie zagrali również chłopcy starsi 
(rocznik 2009/2008) Mateusz Dzie-
dzic i Jan Szymczak którzy zdobyli brą-
zowe medale. W grupie chłopców do 13 
lat reprezentowali nas Daniel Żabnicki 
i Antoni Paś i uplasowali się na piątej 
pozycji. Wszystkim bardzo gratulujemy! 

ZSP w Ładach

RASZYN GOŚCI 40 MISTRZOSTWA EQUROLLA DANCE STUDIO
40. Mistrzostwa Egurrola Dance Studio w Gminie Raszyn. Przez 5 dni w Cen-
trum Sportu Raszyn gościliśmy jedną z największych imprez tanecznych. Zawod-
nicy 13-tu szkół tańca EDS z całej Polski, ponad 4000 tancerzy rywalizowali 
o mistrzowskie tytuły, także zawodnicy z Raszyna. Niesamowite wrażenia, sportowa 
rywalizacja oraz taneczne choreografie na światowym poziomie, często tworzone 
przez samego Agustina Egurrolę. Bardzo się cieszę, że mogłem objąć patronatem 
te Mistrzostwa.                                                                 Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

PIŁKARSKA PRZYGODA 
Z KS RASZYN
Nowy Rok to dobry moment żeby roz-
począć piłkarską przygodę!
 Zapraszamy wszystkich chętnych, 
zarówno chłopców jak i dziewczynki. 
#MocnoRaszyn 

KS RASZYN

WYDARZENIA SPORTOWE

Mateusz Dziedzic i Jan Szymczak – brązowi medaliśąci. Fot. arch. ZSP ŁadyAnia Nurkiewicz i Jula  Gzrymek. Fot. arch. ZSP Łady
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2022 ROK W CENTRUM SPORTU RASZYN

SPORTOWE PODSUMOWANIE 2022 roku - Centrum Sportu Raszyn
Rok 2022 dla raszyńskiego sportu był 
wyjątkowy i niezwykle pracowity. Sam 
sport i rekreacja jest nieodzownym ele-
mentem życia mieszkańców, począw-
szy od kilkulatków, a skończywszy na 
naszych seniorach. Samorząd ma świa-
domość, że aktywność sportowa to 
przede wszystkim zdrowie. A zdrowie, 
to nasz największy skarb!
W telegraficznym skrócie przedsta-
wiamy statystyki wejść odbiorców usług 
CSR. Dziękujemy za Wasze zaufanie! 

Katarzyna Klimaszewska 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn 

wraz z zespołem pracowników



HARMONOGRAM  //Luty 2023//

01.02.2023 r., ŚRODA, godz. 20.00
Spektakl teatralny pt. „AARON” 
w reż. Piotra Cholodzinskiego. 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / 
Wstęp wolny. Szczegóły ckr.raszyn.pl

02.02.2023 r., Perły Mazowsza. 
Na Facebooku Gminy Raszyn będziemy publi-
kować wizytówki kandydatów z naszej Gminy. 
Zachęcamy do głosowania na kandydatów 
z naszej gminy.

03.02.2023 r., godz. 19.00
I Gala Sportu Gmina Raszyn 2023 
„ZDROWY TRYB ŻYCIA”. Hala sportowa Centrum 
Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30 / Wstęp wolny

04.02.2023 r., SOBOTA, godz. 18.00
Qulturalne Kino CKR  Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A / Wstęp wolny

5.02.2023 r., NIEDZIELA godz. 11.00 
i godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci  „Bałwanek Tiko 
i Królowa Fruncja” w wykonaniu Teatru Katarynka. 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A. 
Sprzedaż biletów 10 zł na portalu biletyna.pl oraz 
w Recepcji CKR

07.02.2023 r., WTOREK, godz. 18.30
Wernisaż wystawy „Powstanie Styczniowe 
z perspektywy historii mody”. Na wystawie podzi-
wiać można nie tylko stroje na krynolinach, ale 
także oryginalne parasolki czy biżuterię. Gościnnie 
wystąpi kwartet smyczkowy działający przy CKR. 
Austeria – filia CKR, Al. Krakowska 1 / Wstęp wolny

11.02.2023 r., SOBOTA, godz. 11.00
Bajka dla dzieci – „Dlaczego mały pingwinek 
lubi zimę” – przedstawienie teatralne w wykona-
niu artystów agencji Pro Arte. Świetlica Środo-
wiskowa Świetlik, Rybie, ul. Spokojna 23 / Wstęp 
wolny

12.02.2023 r., NIEDZIELA, godz. 16.00
„Chopin w Austerii” – Recital fortepianowy 
Mateusza Krzyżowskiego, Austeria – filia CKR, 
Al. Krakowska 1 / Wstęp wolny

12.02.2023 r. – NIEDZIELA, godz. 17.00
Koncert  – „Operetka  – Miłość to niebo 
na ziemi” – najpiękniejsze duety operetkowe 
o miłości i nie tylko, w wykonaniu artystów Agen-
cji Impressja – Świetlica Środowiskowa Świetlik, 
Rybie, ul. Spokojna 23 – wstęp wolny!

17.02.2023 r., PIĄTEK, godz. 19.00 
Koncert „Kolor Cafe” – Przeboje włoskie i fran-
cuskie w wykonaniu Michała Bajora. Centrum 
Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30. Bilety w sprze-
daży na portalu Biletyna.pl oraz w recepcji CKR 
od 3 lutego

18.02.2023 r., SOBOTA, godz. 18.00
Qulturalne Kino CKR. Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A/ wstęp wolny

19.02.2023 r., NIEDZIELA, godz. 16.30
Koncert „Karnawałowe Ostatki w Austerii”. 
Wystąpią artyści polskich i zagranicznych scen 
muzycznych.
Austeria – filia CKR, Al. Krakowska 1/ Wstęp wolny

25.02.2023 r., SOBOTA, godz. 18.00
Qulturalne Kino CKR zaprasza na film „Donbas” 
reż. Siergiej Łoźnica. Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A / Wstęp wolny

FERIE ZIMOWE 
Z CENTRUM SPORTU RASZYN 2023:

13.02-26.02.2023 Centrum Sportu Raszyn
Miejsce: Basen – Tor Wodny 
Bilet wstępu 9 zł/godz

13.02. – 19.02.2023 Centrum Sportu Raszyn, 
Miejsce: Hala Sportowa – Dmuchańce. 
Bilet wstępu 9 zł/wejście jednorazowe

ZAPRASZAMY


