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Drugi zamach na Jana Pawła II

Jan Paweł II w Polsce w 1979 roku. Fot. Wadowickie Centrum Kultury

Kiedy biały dym nad Kaplicą Sykstyńską oznajmił całemu światu wybór 
metropolity Krakowa kardynała Karola Wojtyły na tron papieski mało kto 
ze zgromadzonych kardynałów wiedział cokolwiek o kraju, z którego pocho-
dził nowy Papież. Nikt nie przeczuwał wielkich zmian w świecie, do których 
ten wybór doprowadzi. 

Choć media w Polsce nie poinformo-
wały o wyborze, wiadomość rozeszła się 
lotem błyskawicy, a w kraju nastał czas 
na poły świąteczny. Oczekujący na 
wizytę Jana Pawła II ludzie tłumnie 
przystępowali do spowiedzi, podnie-
śli dumnie głowy i, co nie zdarzało się 
od lat, zaczęli się do siebie uśmiechać. 
 Polacy, nawet najgorzej doświad-
czeni wydarzeniami września 1939, 
Powstania Warszawskiego i pogromu 
Żołnierzy Niezłomnych, przeczuwali 
historyczną odmianę. Gdy Jan Paweł 
II ogłosił swoją pierwszą encyklikę 
z myślą przewodnią: „Nie lękajcie się, 
otwórzcie drzwi Chrystusowi” to każdy 
z nas wiedział, kogo ma się nie lękać 
i że Chrystus nam dopomoże. Jeśli ktoś 
miał wątpliwości, to już w czerwcu 1979 
na placu Zwycięstwa, dzisiaj placu Pił-
sudskiego w Warszawie, w  natchnio-
nej homilii Jan Paweł II wezwał Ducha 
Świętego, aby odmienił oblicze tej 

ziemi  w domyśle — polskiej. Przyjęliśmy 
to wezwanie jako hasło do przemian.
 Trzeba było czekać jeszcze rok, gdy 
wraz z falą strajków wyłoniła się Soli-
darność początkowo jako związek 
Polaków chroniący ich prawa i god-
ność, a dopiero później przekształcona 
w związek zawodowy liczący 10,5 mln 
członków. Mało kto pamięta, ale nazwa 
Solidarność też podpowiedziana 
została nam przez Ojca Świętego. Zwy-
cięstwo Polaków w tej rozgrywce było 
całkowite. Władza PRL rządząc mili-
cją, tajnymi służbami i wojskiem miała 
mniejszy wpływ na wydarzenia krajowe 
niż związek zawodowy. Natomiast rząd 
komunistyczny mniej się bał konkuren-
cyjnej Solidarności niż sowietów, w któ-
rych imieniu których sprawował władzę. 
 Historycy nadal się zastanawiają, 
czy stan wojenny został ogłoszony pod 
wpływem moskiewskiego przymusu, 
czy pod wpływem rodzimej „specjal-

nej kasty”. Tak czy owak, wydaje się, 
że w tej sprawie zeszły się intencje jed-
nych i drugich. W obozach internowa-
nia znaleźli się prawie wszyscy zna-
czący działacze, dziesiątki tysięcy ludzi, 
a związek pozbawiony został majątku 
i możliwości działania. 
 Od tego momentu Kościół wewnątrz 
kraju, a Watykan na zewnątrz repre-
zentowali polskie interesy. Kościół 
Powszechny za granicą organizował 
pomoc materialną, która wpływała do 
kraju milionami paczek z  żywnością 
i odzieżą, a Jan Paweł II osobiście orga-
nizował pomoc wśród możnych tego 
świata, tak, aby wyzwolona w  przy-
szłości Polska znalazła swoje miejsce 
w organizacjach międzynarodowych. 
 Nic dziwnego, że wyrywając kraj spod 
sowieckiej władzy, Ojciec Święty stał się 
celem numer 1 dla służb imperium zła. 
 Pierwszy zamach na niego doko-
nał się na Placu Świętego Piotra 
w Rzymie i gdyby, jak stwierdził Jan 
Paweł  II, nie  interwencja Najświęt-
szej Marii Panny to zginąłby niechyb-
nie. Polacy, którzy dopiero co podnie-
śli głowę a pohańbieni zostali stanem 
wojennym przeżyli następną traumę. 

JAN PAWEŁ II
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Oto ktoś, kto był spośród nich podnie-
siony do najwyższej w świecie godno-
ści, kona gdzieś w rzymskim szpitalu. 
Miliony ludzi modliło się z  rozpaczą 
i nadzieją w sercach o wyzdrowienie. 
I ono w końcu nastąpiło. Od tej pory 
nikt rozsądny nie miał wątpliwości, 
że osoba Ojca Świętego jest osnuta 
siecią intryg i prowokacji i musi być 
szczególnie chroniona. 
 Przez wiele lat Polak Papież pouczał 
nas jak żyć, aby nie zginąć w świecie 
materializmu, aby rzeczy nie zastą-
piły prawdziwych duchowych wartości. 
W czasie swojego pontyfikatu opubli-
kował dokumenty i wygłosił przemó-
wienia, które oblicza się na przeszło 
80  tys. stron druku. Wiele  z  zawar-
tych w nich myśli stało się powszechnie 
znanymi cytatami i sentencjami.
 „Brońcie krzyża, nie  pozwól-
cie, aby Imię Boże było obrażane 

w waszych sercach, w życiu społecz-
nym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej 
Opatrzności za to, że krzyż powrócił 
do szkół, urzędów publicznych, szpi-
tali. Niech on tam pozostanie! Niech 
przypomina o naszej chrześcijańskiej 
godności i narodowej tożsamości, 
o tym, kim jesteśmy i dokąd zmie-
rzamy i gdzie są nasze korzenie”.
 Śmierć Jana Pawła II, mimo że była 
oczekiwana przez nas ze względu na 
pogarszający się stan zdrowia, przy-
jęta została z najwyższym smutkiem. 
«Santo subito!»  – śpiewały miliony 
pielgrzymów towarzyszących Ojcu 
Świętemu w  jego ostatniej drodze. 
«Święty natychmiast!» – powtarzały 
wraz z nimi miliardy ludzi przed ekra-
nami telewizorów. Ceremonia pogrzebu 
podkreślona niezwykłym przypadkiem 
zamkniętej księgi przez wiatr na trum-
nie Papieża pozostała w naszej pamięci. 

Zmarł człowiek, który dla miliardów 
ludzi był symbolem dobroci, najwięk-
szym autorytetem moralnym, sumie-
niem świata. Dla nas Polaków ponadto 
kimś, kto uczył jak pozbyć się mental-
ności kolonialnej stać się ludźmi wol-
nymi, samodzielnymi w swoich decy-
zjach i sumieniu.
 Dzisiaj nie ma znaczenia jakie ktoś 
z nas wyraża poglądy polityczne i prze-
konania religijne, dla Narodu Polskiego 
osoba Jana Pawła II pełni rolę prze-
wodnika oraz patriotyczny i moralny 
wzorzec. To dzięki niemu Polacy odzy-
skali godność oraz poczucie wartości 
i znaczenia Ojczyzny. Naszym zada-
niem jest podążanie nakreśloną przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II drogą, 
a w czasie niej budowanie dobra i walka 
ze złem. 

Andrzej Zaręba, Krzysztof Będkowski

JAN PAWEŁ II

Niech Święto Wielkiej Nocy 
i czas Pańskiego Zmartwychwstania 

napełni nas wszystkich 
spokojem i radością, 

stanie się źródłem naszej siły 
i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

WÓJT ANDRZEJ ZARĘBA 
I PRACOWNICY URZĘDU GMINY RASZYN

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RASZYN DARIUSZ 
MARCINKOWSKI I RADNI GMINY RASZYN

SOŁTYSI GMINY RASZYN

DYREKTORZY I KIEROWNICY GMINNYCH PLACÓWEK 
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Wywiad z Wójtem Andrzejem Zarębą
O inwestowaniu, baby boomie, obawach i nadziejach

Jacek Kaiper Redaktor Kuriera 
Raszyńskiego: – Gmina Raszyn co 
roku prowadzi wiele inwestycji w roz-
maitych dziedzinach, jedne z nich 
zamyka, inne rozpoczyna. Panie 
Wójcie, jaką myślą przewodnią kie-
ruje się Pan i Rada Gminy Raszyn 
dokonując wyboru kolejnych zadań 
do realizacji?

A n d r ze j  Z a rę b a  Wó j t  G m i n y 
Raszyn: – Minęło już dwanaście lat 
od czasu, gdy objąłem funkcję wójta 
w gminie Raszyn i zgodnie z zasadami 
przedstawionymi w programie wybor-
czym zacząłem wprowadzać spójny 
program inwestycyjny. Początkowo 
opierał się on na dwóch filarach. Fila-
rze pierwszym – inwestycjach liniowych, 
czyli budowie ulic, tras rowerowych, 
kanalizacji i  wodociągów, dostawie 
mediów dla mieszkańców oraz dru-
gim  – inwestycjach kubaturowych 
dotyczącym wznoszenia budowli prze-
znaczonych dla większych zbiorowości, 
czyli szkół, przedszkoli, żłobka, lecznicy, 
hali sportowej, domu komunalnego, 
budynku Centrum Kultury czy Auste-
rii, a ostatnio świetlicy środowiskowej 
w Nowych Grocholicach. Zasadniczym 
celem, który przyświecał temu progra-
mowi były starania, aby nasza gmina nie 
stała się tylko „sypialnią” Warszawy, ale 
stanowiła swoiste centrum wyposażone 
we własne szkolnictwo, ośrodki kultury 
i sportu. Aby dla mieszkańców stała się 

„małą ojczyzną”. Zmiany w  gminie, 
które nastąpiły w ciągu ostatnich dwu-
nastu lat, są doskonale widoczne dla 
mieszkańców, którzy tu zamieszkują 
od dawna, oni pamiętają, jak było kilka 
lat temu, a jak jest teraz. Orientują się 
jakie są możliwości finansowe gminy 
i jakie jest możliwe tempo zamierzonych 
inwestycji. Inny ogląd mają niedawno 
osiedleni. Oni zamieszkali tu, bo w gmi-
nie są dobre szkoły, hala sportowa, 
basen, sale widowiskowe, odrestauro-
wany cenny zabytek – Austeria, sporo 
ulic wybudowanych od nowa, skanali-
zowanych i odwodnionych. Dla długo-
letnich mieszkańców są to zdobycze 
osiągnięte dużym wysiłkiem, w którym 
niejednokrotnie uczestniczyli. Osoby 
nowo zamieszkałe ten stan zastały 
i dla nich to norma. Ba, co rozumiem, 
chcą więcej. Często nowe zabudowania 
powstają na obrzeżach gminy, dlatego 
musimy inwestować w nową infrastruk-
turę. Aby jednak rozwijać gminę w spo-
sób zrównoważony, nie możemy anga-
żować wszystkich środków w  nowe 
tereny inwestycyjne. Bardzo cieszymy 
się z nowych mieszkańców, witamy ich 
całym sercem. Liczymy, że jeśli się u nas 
osiedlają, to podzielą z nami obowiązki 
wobec wspólnoty gminnej, a do nich 
należy dbanie o dalszy rozwój gminy 
Raszyn, czyli branie udziału w wybo-
rach i płacenie podatków, które trafią 
do naszego wspólnego budżetu.

J.K. – Jakie są następne „filary”?

A.Z. – Pyta Pan o politykę inwestycyjną 
gminy, a jest to temat bardzo rozległy. 
Życie pokazało, że trzeba plan inwe-
stowania uzupełnić o filar trzeci, czyli 
zdobywanie funduszy. Można chodzić 
z głową w chmurach, ale dla zachowa-
nia równowagi, nogami trzeba mocno 
stać na ziemi. Okazało się, że skromny 
budżet gminy mocno limituje nasze 
zamiary, co zmusza nas do poszuki-
wania pieniędzy na inwestycje rów-
nież z innych źródeł. Dlatego utworzy-
łem w Urzędzie Gminy referat, którego 
zadaniem jest poszukiwanie fundu-
szy zewnętrznych i  dopasowywanie 

do nich naszych zamiarów inwestycyj-
nych. Pomysł sprawdził się całkowicie, 
a jego wykonanie przez doświadczo-
nych urzędników przerosło oczekiwania. 
Jesteśmy obecnie w stanie inwestować 
trzy razy więcej niż, gdybyśmy opie-
rali się tylko na środkach finansowych 
pochodzących z budżetu gminy. W roku 
2022 zrealizowaliśmy bądź rozpoczęli-
śmy inwestycje, do których otrzymali-
śmy 62,5 mln zł. środków zewnętrznych. 
Oczywiście musieliśmy dołożyć do nich 
środki własne, jako swój udział.

J.K.  – „Przybyłem, zobaczyłem, 
zwyciężyłem” taki obraz wyłania się 
z pańskiej wypowiedzi o funduszach 
zewnętrznych. Czy istotnie było to 
takie łatwe? 

A.Z. – Cechą pamięci jest eliminowanie 
przykrych zdarzeń sprzed lat. Rzeczy-
wiście w kadencji 2010 – 2014 pomimo 
starań otrzymaliśmy tylko dofinansowa-
nie unijne do budowy kanalizacji gmin-
nej. W tym czasie wszelkie pozostałe 
inwestycje wykonywaliśmy opierając 
się na pieniądzach z budżetu, ale w cza-
sie kolejnych dwóch kadencji udało się 
nam uzyskać dofinansowanie z  Unii 
Europejskiej, Samorządu Województwa 
Mazowieckiego Funduszy Rządowych, 
a nawet środki z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego tak zwane fundusze 
norweskie, czy różnorodnych funda-
cji. Najbardziej znaczącymi były środki 
rządowe, co świadczy o dobrej współ-
pracy naszego samorządu z instytu-
cjami rządowymi. 

J.K.  – Jak w  bajce. Było źle, jest 
dobrze. Jeśli jest tak dobrze, to dla-
czego mieszkańcy niepokoją  się 
o  dostępność szkół dla swoich 
pociech?

A.Z. – Rodzice zawsze niepokoją się 
o przyszłość swoich dzieci. Doskonale 
to rozumiem, bo sam przeżywałem 
w swoim czasie podobne obawy. Dzi-
siejsza dyskusja nie odnosi się jednak 
do obecnego stanu szkół i standardu 
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nauczania, a do przewidywań, co się 
nowego wydarzy w perspektywie pięciu 
i więcej lat. Stan obecny szkół w gmi-
nie Raszyn oceniam jako dobry, a nawet 
najlepszy w okolicy. W ciągu ostatnich 
dwunastu lat przebudowaliśmy dwie 
szkoły w Ładach i Sękocinie podwa-
jając ilość klas, tworząc nowocze-
sne warunki do nauki. Klasy są niezbyt 
liczne i doskonale wyposażone. Budu-
jąc i remontując szkoły, przewidzieliśmy 
w nich rezerwę miejsc wystarczającą 
w przewidywanym czasie na utworze-
nie dodatkowych klas funkcjonujących 
w systemie jednozmianowym. Rezerwa 
ta okazała się wystarczająca, aby w try-
bie alarmowym wchłonąć czterystu 
uczniów z Ukrainy w szkołach w Ładach 
i Raszynie, a w Sękocinie kilkudziesię-
ciu uczniów spoza rejonów szkolnych. 
Obawy wśród rodziców tworzone są 
na podstawie przewidywanej ilości 
uczniów, którzy mogą zapełnić szkoły, 
gdy nowi właściciele zasiedlą licznie 
budowane domy i osiedla na terenie 
gminy.

J.K. – Spytam po prostu. Czy jest pan 
w stanie uspokoić rodziców, że ich 

dzieci np. za lat pięć dostaną  się 
do  gminnych szkół, nawet jeśli 
w  nowo zasiedlonych domach 
nastąpi „baby boom”?

A.Z. – Panie redaktorze, po pierwsze 
uważam, że nie należy straszyć rodzi-
ców narodzinami. Dzieci to szczę-
ście dla rodzin i pomyślność dla kraju. 
Niech ich się rodzi jak najwięcej szcze-
gólnie w naszej gminie! Trzeba sobie 
zdać sprawę z tego, że wzrost liczby 
dzieci w gminie nie następuje z dnia 
na dzień, tylko jest to proces wieloletni. 
Gdy on się rozpocznie, będziemy w sta-
nie określić, kiedy wyczerpane zostaną 
proste rezerwy i w związku z tym, kiedy 
należy zbudować nową szkołę. Na razie 
nic na to nie wskazuje poza gęstniejącą 
zabudową.

J.K. – Co miał pan na myśli mówiąc 
o prostych rezerwach?

A.Z.  – Do szkół można wprowadzić 
nową organizację, zmienić obwody 
szkolne, jak również zająć dla klas wolne 
pomieszczenia w  budynkach szkol-

nych, na przykład z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Ładach wyprowa-
dzić przedszkole do nowego budynku, 
a dziesięć klas oddać szkole. 

J.K. – Tylko wtedy trzeba wybudo-
wać nowe przedszkole, a to trwa…

A.Z. – To trzeba będzie wybudować. 
To nie jest potrzeba chwili, w szkołach 
jest jeszcze miejsce. Kiedy obejmo-
wałem funkcję wójta naszej gminy, też 
wszyscy mówili o potrzebie zwiększe-
nia miejsc w przedszkolach i szkołach 
i udało się to zrobić. Rozbudowaliśmy 
dwie szkoły w Sękocinie i w Ładach, 
wybudowaliśmy trzy przedszkola jedno 
w Ładach i dwa w Raszynie. Budujemy 
obecnie żłobek, aby młode mamy, lub 
ojcowie mogli rozpocząć, lub kontynu-
ować pracę zawodową. Zawsze myślimy 
o młodych rodzinach i ich potrzebach, 
gdyż mamy świadomość, że to one są 
przyszłością gminy.

J.K. – Dziękuję za rozmowę.

ŻYCZENIA I KWIATY DLA PANI HELENY MAREK 
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
odwiedził panią Helenę Marek w 101 
rocznicę jej urodzin. Jest to kolejna 
wizyta u naszej seniorki, ponieważ rok 
wcześniej obchodziliśmy wspólnie Jej 
Jubileusz. Po złożeniu życzeń, wycho-
dząc do solenizantki, Wójt Andrzej 
Zaręba zapowiedział się z wizytą za rok.
Pani Helena Marek z domu Jankow-
ska zdobyła podstawowe wykształ-
cenie w  Krotoszynie i  tam wstąpiła 
do  Związku Harcerstwa Polskiego. 
Podczas II wojny światowej działała 
w ZWZ AK jako łączniczka w Obwodzie 
Krotoszyn. Po wojnie podjęła studia 
na Uniwersytecie w Poznaniu w zakre-
sie filologii angielskiej i ukończyła je, 
uzyskując tytuł magistra filozofii. Wraz 
ze swym mężem Sewerynem Mar-
kiem rozpoczęła pracę na podstawie 
nakazu pracy na Ziemiach Odzyska-
nych. Pan Seweryn w leśnictwie – pani 
Helena jako nauczycielka języka angiel-

skiego w  technikum. Tam  też przy-
szli na świat jej synowie – Przemysław 
i Lech. W latach późniejszych po prze-
prowadzce do Olsztyna pani Helena 
została wykładowcą języka angiel-
skiego w miejscowej uczelni, dziś znanej 
jako Uniwersytet Warmińsko Mazurski. 
Gdy w 1968 roku jej mąż został służ-
bowo przeniesiony do pracy w instytu-
cie Badawczym Rolnictwa w Sękocinie 
Starym, pani Helena przeprowadziła 
się wraz z nim, choć jeszcze przez lat 
dziesięć dojeżdżała do pracy w Olszty-
nie. Za nienaganną pracę pedagogiczną 
otrzymała od Rady Państwa Złoty Krzyż 
Zasługi i Honorową Odznakę od Senatu 
Akademii Rolniczo Technicznej. W roku 
2002 decyzją Prezydenta RP Aleksan-
dra Kwaśniewskiego minowana została 
na stopień podporucznika Wojska 
Polskiego. 

Jacek KaiperPani Helena Marek przyjmuje dyplom od Wójta Andrzeja Zaręby.
Fot. J. Kaiper
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 • Ty też możesz zadać pytanie!
 • Masz problem?
 • Chcesz się nim podzielić?
 • Denerwuje Cię coś?
 • Chcesz wyrazić swoją opinię?
 • Nie wahaj się!

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

Panie Wójcie, dlaczego w tym roku został zmieniony 
system naboru dzieci w wieku przedszkolnym w cza-
sie wakacji. Dotychczas mogłam, jak się pospieszyłam, 
zapisać dziecko na całe wakacje, a teraz mam z tym 
problem. Joanna M. (nazwisko znane Redakcji) 

Szanowna Pani, w tym roku zmieniliśmy zasady zapisywa-
nia dzieci na dyżury wakacyjne prowadzone przez gminne 
przedszkola tak, aby każde dziecko uczęszczające do przed-
szkola publicznego w naszej gminie miało możliwość spę-
dzenia w nim, choć dwóch tygodni w czasie dyżuru swojej 
placówki. Nie zamyka to drogi zapisania dziecka do innego 
przedszkola, ale tylko na wolne miejsca lub miejsca rezer-
wowe. Ten system jest sprawiedliwy. Dzięki niemu każde 
dziecko ma zapewnione, choć dwa tygodnie opieki przed-
szkolnej. Nasza decyzja, podjęta z dyrektorami placówek, 
zapobiega sytuacji, kiedy część dzieci korzystała z opieki 
przedszkolnej przez całe wakacje, a część nie dostawała się 
do żadnego, nawet „swojego” przedszkola.
 Poza tym, wychodząc naprzeciw postulatom rodziców, 
organizujemy od 03 do 21 lipca dodatkowe dwutygodniowe 
półkolonie dla dzieci młodszych w wieku 5-9 lat w dwóch 
placówkach: od 03 do 14.07 w szkole podstawowej w Raszy-
nie oraz od 10 do 21. 07 w Ładach. Zapisy będą prowadzone 
29.05 do 17.06.2023 roku. Zeszłoroczna akcja w szkole pod-
stawowej w Raszynie cieszyła się dużym powodzeniem. 

Panie Wójcie, ciągle pan mówi o dofinansowaniach. Czy 
nie dalibyśmy sobie rady z naszych pieniędzy. W naszej 
gminie mieszka dużo zamożnych ludzi, którzy płacą 
spore podatki. Jan K. (nazwisko znane Redakcji)

Szanowny Panie, bardzo bym chciał, żeby tak było, ale nie-
stety nie jest. Nasze dochody, wraz z subwencjami wystar-
czają w zasadzie na pokrycie bieżących wydatków. Bardzo 
wysokie koszty finansowania gminnej oświaty i pozostałych 
instytucji gminnych, powodują, że z własnych funduszy nie-
wiele byśmy zrobili. Dlatego, od lat ubiegamy się o dofinan-
sowania z różnorodnych programów. A tych jest na szczęście 
dużo. Szczególnie po 2015 roku, pojawiły się szanse na pozy-
skanie środków dzięki wysokim kwalifikacjom naszych gmin-
nych urzędników, którzy do perfekcji doprowadzili zarówno 
wyszukiwanie dotowanych programów, jak i przygotowywa-
nie doskonale skonstruowanych wniosków. W zeszłorocz-
nym i tegorocznym budżecie na palcach można policzyć 
inwestycje i tzw. programy „miękkie”, które realizowalibyśmy 
bez dofinansowania. 

Panie Wójcie, czy Gmina Raszyn może przejąć Stawy 
Raszyńskie? Podobno Instytut ma podobno problemy 
z zajmowaniem się nimi? Andrzej K. (nazwisko znane 
Redakcji)

Szanowny Panie, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 
jest od kilkudziesięciu lat użytkownikiem Pałacu w Falen-
tach, w którym ma siedzibę, Rezerwatu Stawy Raszyńskie 
i terenów zarówno otuliny Rezerwatu, jak i działek rolnych 
obok nich. Jednostki badawczo rozwojowe, a zatem rów-
nież ITP w Falentach mają statut państwowej osoby prawnej. 
Na podstawie ustawy z 29.09.1990 r. grunty stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa lub własność gminy będące w zarzą-
dzie państwowych osób prawnych stały się przedmiotem 
użytkowania wieczystego. Zgodnie z zapisami Kodeksu 
Cywilnego użytkownik wieczysty dysponuje gruntami jak 
właściciel. Może bez konsultacji z organami samorządo-
wymi obciążyć go dzierżawą, a nawet sprzedać. Nie ma 
też znaczenia, że grunt nie jest wykorzystany na cele sta-
tutowe, gdyż uwłaszczenie nastąpiło na podstawie ustawy, 
która nie przewidywała zwrotu nieruchomości w takiej sytu-
acji. Dlatego nie mamy żadnych podstaw prawnych, żeby 
te grunty przejąć. Powiem więcej, nie mamy prawa wtrącać 
się do działalności ITP. Mówienie o możliwości odzyskania 
skomunalizowanego mienia jest wprowadzaniem w błąd 
i wynika z niezrozumienia przepisów prawa. Nie oznacza 
to, że nie interesuje nas, co się z terenem Rezerwatu dzieje, 
ale musimy działać w granicach prawa. I popierać działania 
zgodne z prawem. 

Panie Wójcie, podobno w Dawidach ma powstać nowe 
centrum handlowe. Czy gmina zobowiąże developera 
do zrobienia przejścia dla pieszych albo chodnika po 
drugiej stronie Długiej? Teraz jest już problem z doj-
ściem do sklepu Dino, a jeśli będą kolejne sklepy, będzie 
jeszcze gorzej. Konrad S. (nazwisko znane Redakcji)

Szanowny Panie, wprawdzie zezwolenie na budowę to 
domena powiatu, ale mam informację o  budowie cen-
trum ATUT przy Długiej w Dawidach Bankowych. Myślę, że 
powstanie takiego centrum handlowego ułatwi życie oko-
licznym mieszkańcom. Na tym szybko zabudowywanym 
terenie jest niewiele punktów handlowych i usługowych. 
Większość osób korzysta z centrów handlowych w Jankach 
lub Piasecznie. Z tego punktu widzenia uważam powstanie 
tego obiektu za korzystne dla mieszkańców. 
 Natomiast inną ważną kwestią jest bezpieczeństwo 
na ulicy Długiej. Moim zdaniem powinien powstać, choć 
fragment chodnika po tej stronie Długiej, na której budo-
wane są sklepy oraz przejście dla pieszych na stronę prze-
ciwną. Decyzja o tym nie leży po stronie gminy Raszyn, 
ponieważ Długa jest ulicą powiatową. Jako wójt gminy, 
będę rozmawiał z powiatem pruszkowskim w sprawie nowej 
organizacji ruchu na tym fragmencie ulicy. O utrudnieniach 
i nieprawidłowościach występujących na ul. Długiej w czasie 
trwających prac budowlanych informowaliśmy powiat i poli-
cję. Z uzyskanych informacji wynika, że interwencje zostały 
podjęte.
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KARTA MIESZKAŃCA

KARTA MIESZKAŃCA GMINY RASZYN
Z dniem 2 stycznia 2023 roku została wprowadzona Karta 
Mieszkańca Gminy Raszyn uchwalona przez Radę Gminy 
Raszyn, a wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn.
 Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania 
z ulg i zniżek na terenie Gminy Raszyn przyznanych przez 
podmioty biorące udział w Programie (jednostki organiza-
cyjne Gminy Raszyn oraz przez Partnerów). Przyznane ulgi 
i zniżki z różnych programów działających na terenie Gminy 
Raszyn nie sumują się.
 Do udziału w Programie i otrzymania Karty Mieszkańca są 
uprawnieni mieszkańcy Gminy Raszyn i ich niepracujący mał-
żonkowie oraz dzieci do ukończenia przez dziecko 18 roku 
życia, a jeśli uczy się lub studiuje – do ukończenia 26 roku 
życia, którzy:
 •  rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzę-

dzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazują w zezna-
niu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina 
Raszyn, bez względu na to, czy osiągają dochód, albo

 •  rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodar-
stwa rolnego i zadeklarowali w zgłoszeniu do ubezpiecze-
nia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania Gminę 
Raszyn, bez względu na to, czy osiągają dochód, albo

 •  korzystają ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie właści-
wości Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie

 oraz
 •  mają uregulowane należności wynikające z podatków 

i opłat lokalnych na rzecz Gminy Raszyn,
 oraz
 •  wypełnili obowiązek złożenia deklaracji wraz z ewentualną 

jej aktualizacją, wynikający z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ) oraz terminowo 
realizują płatności z tytułu odbioru nieczystości stałych;

Szczegółowe zasady przyznawania i wydawania Karty 
Mieszkańca Gminy Raszyn znajdują się na stronie 
www. raszyn.pl 

PARTNERZY PROGRAMU 
KARTA MIESZKAŃCA GMINY RASZYN

Raszyn, al. Krakowska 29a, oferuje 
20% zniżki na wydarzenia biletowane 
organizowane przez CKR. Posiadacze 

karty mogą kupować bilety na imprezy dzień wcześniej, nim 
rozpocznie się oficjalna sprzedaż.

Raszyn, ul. Sportowa 30, oferuje 20% zniżki 
na wejścia na basen i siłownię - oferta dotyczy 
biletów indywidualnych: normalnych i ulgowych.

Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 66, oferuje 5% 
zniżki na „Usługę serwisową” i 5% zniżki na „Pod-
stawowy serwis klimatyzacji” – (na pierwszą wizytę 
1 zniżka).

 
Raszyn, ul. Nowoczesna 1, oferuje: zniżkę 10% 
na „Kompleksowe czyszczenie pojazdu” – 
mycie zewnętrzne i podstawowe mycie wnę-

trza, na „Pranie tapicerki” – fotele, podłoga, sufit, „Usuwa-
nie rys oraz inne naprawy estetyczne” – polerowanie lakieru, 
zaprawki lakiernicze, 15% na „Woskowanie samochodu”.

Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 4, oferuje 
zniżkę 10% na: „Bukiet okolicznościowy” – mini-
malna wartość zamówienia 200 zł, „Wiązankę 
pogrzebową” – minimalna wielkość zamówienia 

250 zł, „Wieniec pogrzebowy” – minimalna wielkość zamó-
wienia 450 zł.

Dawidy Bankowe, Rycerska 3, oferuje 
20% zniżki na „Sesję portretową”, „Sesję 
rodzinną” i „Reportaż z Chrztu Świętego”. 

Sękocin Nowy, al. Krakowska 6, oferuje 
zniżkę 5% na „Usługi serwisowe sprzętu 
ogrodniczego”.

Raszyn, al. Krakowska 62, oferuje zniżkę 
5% na „Usługi serwisowe maszyn budow-
lanych” – dotyczy usługi napraw.

Raszyn, al. Krakowska 17, oferuje zniżkę 5% 
na „Manicure”, „Pedicure” i 20% na „Zabieg pie-
lęgnacyjny dłoni lub stóp”.

Raszyn, ul. Zacisze 25, oferuje zniżkę 10% 
na „Kompleksową pielęgnację mycia i strzyże-
nia” – na pierwszą wizytę.

Warszawa, al. Krakowska 61, Park Trampo-
lin oferuje zniżkę 15% na „Bilet indywidualny 
na 1 lub 2 godziny zakupiony w obiekcie”. 

Nie łączy się innymi promocjami.

ZAPRASZAMY KOLEJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 
DO UDZIAŁU W PROGRAMIE.
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INFORMACJE

ZNIŻKI i ULGI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RASZYN
Mieszkańcy Gminy Raszyn mogą korzystać 
z wielu zniżek. Poniżej znajdziecie Państwo 
informacje o tych, które obowiązują obec-
nie. Ulgi w ramach Karty Mieszkańca Gminy 
Raszyn zaprezentowane są na str. 3

ULGI DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW:
 •  Bezpłatne przejazdy na liniach autobusowych organizo-

wanych przez Gminę Raszyn. Obecnie jest to linia R2, któ-
rej trasa wiedzie z Rybia, przez Raszyn, Nowe Grocholice, 
Puchały, Wypędy, Janki, Sękocin Nowy, Falenty, Falenty 
Duże, Falenty Nowe do Podolszyna.

 •  Bezpłatne korzystanie z Centrum Sportu Raszyn dla;
   Dzieci do 4 roku życia
   Osób niepełnosprawnych po okazaniu orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności
   Kombatantów po okazaniu dokumentu potwierdzają-

cego posiadanie uprawnień
   Seniorów i zrzeszonych w Klubach Seniora na pływalni 

oraz zajęciach Gimnastyka dla Seniora
   Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z zajęć 

gimnastycznych na hali, po okazaniu legitymacji
   Funkcjonariusze Policji Komisariatu z zajęć grupowych 

na hali, po okazaniu legitymacji
 •  50% dopłaty do sterylizacji i kastracji psów i kotów dla 

mieszkańców Gminy Raszyn rozliczających się w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie

 • Bezpłatne znakowanie psów i kotów
 •  50% zniżki na każde dziecko za świadczenia przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Raszyn, wykraczających poza 
podstawę programową

KARTA SENIORA uprawnia do następujących ulg:

 • Centrum Kultury Raszyn – 50% zniżki na bilety
 • Centrum Sportu Raszyn – ulgowy bilet na basen

 •  Zniżki i  rabaty na usługi w  punktach handlowych 
i usługowych:

   10% zniżki  na kompleksową usługę pogrze-
bową w  Zakładzie Pogrzebowym Góralczyk, 
al. Krakowska 81

   5% zniżki na cały asortyment w Vegito.pl owoce 
i warzywa

   10% zniżki na bukiety i wyroby dostępne w kwiaciarni – 
Kwiaciarnia Natalia – al. Krakowska 89

   50% rabatu na abonament za Internet i telefon przez 
pierwsze 4 m-ce od podpisania umowy – Laito – firma 
działa na terenie Raszyna i Rybia.

   10% rabatu na chemię gospodarczą i 20% na pozostały 
asortyment – ADS Profesional, Podolszyn Nowy, 
Długa 7

 • Inne korzyści:
   10% zniżki w Centrum Medycznym Judyta na bada-

nia laboratoryjne i RTG (rabaty się sumują)

KARTA DUŻEJ RODZINY 
uprawnia do następujących ulg:

 •  25% zniżki od opłat za zajęcia kulturalno-edukacyjne 
w Centrum Kultury Raszyn

 •  20% zniżki dla każdego członka rodziny od obowiązującej 
ceny biletów i karnetów w Centrum Sportu Raszyn

 •  50% zniżki na każde dziecko za świadczenia udzielane 
przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę 
Raszyn wykraczające poza podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego

 •  Dofinansowanie do biletów miesięcznych na dojazdy 
dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej 
i wyższej
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PŁAĆ PODATKI W GMINIE RASZYN

JEDNYM Z GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW GMINY JEST PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH. 
Ponad 38% podatku odprowadzanego przez osoby fizyczne, zameldowane lub deklarujące zamieszkanie w gminie Raszyn 
i rozliczające się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, trafia do naszego wspólnego budżetu.

TWÓJ PODATEK NIE TRAFIA AUTOMATYCZNIE DO BUDŻETU GMINY RASZYN! ABY TAK SIĘ STAŁO NALEŻY 
W FORMULARZU PIT:

 •  Wpisać adres zameldowania lub zamieszkania na terenie Gminy Raszyn, 

 •  Wskazać jako właściwy Urząd Skarbowy – Pierwszy Urząd Skarbowy w Pruszkowie ul. Stanisława Staszica 1, 05-800 Prusz-
ków lub rozliczyć się przez stronę www.podatki.gov.pl/

 •  Jeżeli rozliczyłeś już swój podatek za ubiegły rok, to nic straconego! Wypełnij i złóż w Urzędzie skarbowym formu-
larz aktualizacyjny ZAP-3.

System powiadamiania SMS
Gmina Raszyn prowadzi system bezpłatnego powiadamiania mieszkańców 
za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe, który pozwala informo-
wać o gminnych sprawach, takich jak wydarzenia kulturalne, sportowe czy 
komunikaty urzędowe. Każdy zainteresowany dołączeniem do sys-
temu wysyła SMS na numer 661 00 44 30 w treści wpisując numer 
grupy odpowiadającej miejscu zamieszkania. 
 Koszt wysłania SMS-a na numer 661 00 44 30 jest zgodny z planem 
taryfowym operatora. Wyrejestrowanie z systemu odbywa się poprzez 
wysłanie SMS-a na numer 661 00 44 30 z numerem grupy poprzedzo-
nym znakiem minus, np. -01. System służy jedynie informowaniu o najważ-
niejszych sprawach.

DAWIDY   01 PODOLSZYN NOWY   12
DAWIDY BANKOWE   02 PUCHAŁY   13
FALENTY DUŻE   03 RASZYN I   14
FALENTY NOWE   04 RASZYN II   15    
FALENTY OSIEDLE   05 RYBIE I   16
JANKI   06 RYBIE II   17
JAWOROWA I   07 RYBIE III   18
JAWOROWA II   08 SĘKOCIN NOWY   19
LASZCZKI   09 SĘKOCIN STARY   20
ŁADY   10 SŁOMIN   21
NOWE GROCHOLICE   11 WYPĘDY   22
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INWESTYCJE

BUDOWA ULICY JANA MIKLASZEWSKIEGO NA PÓŁMETKU
Koszt inwestycji – 15 mln zł   |   Dofinansowanie – 5,5 MLN zł   |   Budżet gminy – 9,5 MLN zł

Przebudowa ulicy Miklaszewskiego trwa. Ulica tej klasy wymaga poszerzenia, aby było miejsce dla chodnika, ścieżki 
rowerowej i jezdni o bezpiecznej szerokości oraz na zatoki autobusowe. Dlatego przed rozpoczęciem budowy Gmina 
Raszyn wykupiła grunty wchodzące w zaprojektowany pas drogowy, w tym również działki ogrodzone i zagospodarowane. 
We wschodniej części ulicy wykonano wszystkie prace instalacyjne. Montowane są słupy oświetleniowe i  linii 
elektroenergetycznej niskiego napięcia. Przebudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa 
drogowego oraz przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej. Poszerzono mostek nad rowem R65. Zwieziono krawężniki, 
po zamontowaniu ich ulica zyska właściwą perspektywę. Wykonawcą inwestycji jest firma INSTALNIKA Sp. z o.o., a termin 
wykonania wynosi 12 miesięcy.

KOLEJNE PRZEBUDOWY DOFINANSOWANE Z POLSKIEGO ŁADU
Koszt ogólny – 5 559 600 zł   |   Dofinansowanie – 5 MLN zł   |   Budżet gminy – 559 600 zł

W dniu 05.10.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, 
Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej”. Wykonawcą robót 
budowlanych została firma „Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. Koszt przedsięwzięcia to 5 559 600,00 zł. 

Na realizacje inwestycji Gmina Raszyn uzyskała dofinansowanie w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych finansowanych z Programu POLSKI ŁAD w kwocie 
5 000 000,00 zł. 

–  W roku 2022 zrealizowano ulicę Szczygła w miejscowości Rybie. Wybudowano: kanalizację deszczową, przyłącza 
wodociągowe, kanalizacyjne oraz oświetlenie uliczne.

–  Rozpoczęto budowę ulicy Nadrzecznej, na odcinku bliżej rzeki i Ulicy Cienistej będącej sięgaczem powstanie 
nawierzchnia bitumiczna i z kostki betonowej zjazdy, kanalizacja deszczowa, przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wybudowana zostanie sieć elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa wraz z oświetleniem ulicznym i wybudowany 
kanał technologiczny.

W roku 2023 wybudowane zostaną pozostałe ulice z tego pakietu. 
–  W ulicy Zakole wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, zjazdy i pobocza z kostki betonowej, kanalizacja 

deszczowa, nowe przyłącza wodociągowe, przebudowana zostanie linia energetyczna wraz z oświetleniem ulicznym. 
–  W ulicy Rozwojowej zbudowana zostanie nawierzchnia jezdni, pobocza, zjazdów i ściek otwarty z kostki betonowej, 

wpusty deszczowe, sieć wodociągowa i uzupełniona sieć kanalizacyjna, elektryczna oraz kanał technologiczny 
do telekomunikacji. Powstanie próg zwalniający.

–  Ulica Olszynkowa wybudowana zostanie po zakończeniu budowy domu komunalnego.

Ulica Miklaszewskiego Ulica Miklaszewskiego w budowieKrawężniki na Miklaszewskiego

Ulica ZakoleUlica Rozwojowa Ulica Nadrzeczna
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BUDOWA PIĘCIU ULIC – PROGRAM POLSKI ŁAD
Całkowity koszt – 11,4 mln zł   |   Dofinansowanie – 9 mln zł   |   Budżet gminy – 2,4 mln zł

Dzięki uzyskaniu dużego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 
w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w gminie Raszyn przybywa pięć 
nowoczesnych ulic. Trzy z nich już są wybudowane w 2022 roku to ulice: Rycerska 
w Dawidach, Poziomkowa w Rybiu, i Wąska w Raszynie. Wykonawca Firma FAL-
BRUK zapowiedziała oddanie pozostałych ulic Dworkowej i Dolnej w pierwszej połowie 2023 roku i przystąpiła do budowy 
ulicy Dworkowej.

DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY ULICY OPACZEWSKIEJ
Wartość całkowita – 4 965 121 zł   |   Dofinansowanie – 2 482 560 zł

Prezes Rady Ministrów w dniu 6 lutego 2023 roku zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych 
dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 10 lutego w Urzędzie Miasta Pruszkowa z udziałem 
Posła na Sejm RP Zdzisława Sipiery odbyło się uroczyste wręczenie promes samorządom z Powiatu Pruszkowskiego. 
Wśród dofinansowanych inwestycji znalazła się ulica Opaczewska w Raszynie, której fragment jest już wykonywany 
w związku z budową ulicy Dworkowej. 
 Sukces po czterech latach – ulice Opaczewska i Dworkowa przygotowane do przebudowy. Nasi radni Anna 
Matracka, Ewa Surmacz oraz Krzysztof Będkowski stworzyli swoistą koalicję do realizacji zadania, jakim jest budowa 
ciągu ulic Opaczewskiej i Dworkowej. Jeszcze w poprzedniej kadencji złożyli wniosek o ich budowę. Po wielu kłopotach 
z regulacją praw własnościowych udało się przygotować projekty budowlane i uzyskać pozwolenie na budowę. Jak to 
bywa w takich przypadkach, do osiągnięcia końcowego sukcesu potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Tu bardzo 
mądre rozwiązanie znalazł Referat Funduszy Zewnętrznych, który aplikował o środki do dwóch funduszy. W ramach 
rządowego programu „Polski Ład” pozyskaliśmy 1,65 mln zł na budowę ul. Dworkowej, zaś z „Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg” blisko 2,5 mln zł na budowę ul. Opaczewskiej, której całkowity szacunkowy koszt 
wynosi prawie 5 mln zł. Wszystko wskazuje na to, że uda się połączyć obydwa zadania w jedną 
inwestycję. Przed nami najbardziej widoczne roboty budowlane. Na powyższym przykładzie widać, 
jak skomplikowane i długotrwałe są prace przygotowawcze i konstrukcja finansowa inwestycji.

Kanalizacja deszczowa w ulicy Opaczewskiej Ulica DworkowaUlica Dolna

Ulica Opaczewska

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868
Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski   |  Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., 05-825 Grodzisk Maz., ul. Romualda Traugutta 40   

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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Budynki wokół Austerii
Koszt ogólny – 17 044 044 zł   |   73% – Fundusze EOG 
12% – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego   |   15% – Gmina Raszyn

Prace przy odbudowie kramów, wozowni i poczty  południowo-zachodniej części pierzei Starego Rynku są coraz bardziej 
zaawansowane. Pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków wzniesiono ściany z zabytkowych cegieł, zwieńczono 
mury, ustawiono stalową konstrukcję dachu i pokryto go najpierw warstwą profilowanej blach, folią paraizolacyjną, płytami 
OSB przygotowując do pokrycia blachą, która będzie ułożona prostopadle do kalenicy. Dzięki temu rozpoczęły się prace 
instalacyjne wewnątrz obiektu, który jest chroniony przed deszczem. Oddanie gotowego obiektu do użytkowania różnym 
grupom mieszkańców gminy przewidziano jesienią przyszłego roku. Wraz z zakończeniem odbudowy zabytkowego 
kompleksu budynków spełnią się obietnice wyborcze Wójta i większości członków Rady Gminy Raszyn.

Żłobek z oknami i pod dachem
Koszt ogólny – 14,5 mln zł   |   Dofinansowania – 3 mln + 1,24 mln zł   |   Budżet gminy – 10,26 mln zł

Budowa żłobka postępuje. Budynek dawnej szkoły pokryto prowizorycznym dachem i w środku wykonywane są prace 
instalacyjne. W zasadniczym  budynku, w którym będą się mieścić sale dla dzieci, wstawiono okna, a cały gmach pokryto 
dachem. Tu również podobnie jak w bliższym otoczeniu Austerii na dachach będzie położona  taka sama blacha. Budynek 
schnie, a w środku prowadzone są prace instalacyjne. Na ściany zewnętrzne kładzione jest ocieplenie ze styropianu. 
Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 3 mln zł oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 1,24 mln. zł.

Kramy i wozownia od podwórza Budynki wokół Austerii pod dachem

Przyszła sala żłobka
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XXXVII Rajd Szlakiem 
Naszej Historii
Po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią wraca Rajd Szlakiem Naszej 
Historii im. Por. hm. Jana Cierlińskiego. 
Jest kontynuacją rajdów historyczno-
-patriotycznych, przypominających 
najważniejsze wydarzenia XX w. Tego-
roczny rajd odbędzie się 22 kwietnia 
w godz. 9.00-14.00 pod hasłem: Żoł-
nierze Armii Krajowej.
 Rajd, mimo podkreślania wydarzeń 
historycznych, ma także charakter 
imprezy turystyczno-sportowej i wzo-
rem lat ubiegłych możemy pokonać 
trasę pieszo lub na rowerze odwiedzając 
najważniejsze miejsca pamięci, oddając 
hołd wszystkim patriotom, poległym, 
pomordowanym i prześladowanym.
 Miejscem startowym rajdu jest 
Szkoła Podstawowa w Raszynie, gdzie 
zgłoszone wcześniej patrole doko-
nają rejestracji (wypełnią kartę patrolu, 
wybiorą trasy oraz otrzymają mate-
riały pomocne w pokonaniu wybranych 
tras). Po pokonaniu tras patrole wracają 
do punktu startowego i zwracają kartę 
patrolu z  potwierdzoną obecnością 
w wybranych miejscach pamięci.
 W rajdzie mogą wziąć udział ucznio-
wie szkół podstawowych, ich rodzice 
oraz mieszkańcy gminy Raszyn. Patrole 
z  udziałem uczniów muszą być pod 
opieką osoby dorosłej. Zgłoszeń doko-
nujemy do 15 kwietnia.
 Koordynatorem rajdu jest Elżbieta 
Rędziak – nauczyciel Szkoły Podsta-
wowej w Raszynie.           Elżbieta Rędziak

FUNDACJA MALTAŃSKA DZIECIOM Z UKRAINY

Ukraińskie dzieci uczące się w szko-
łach i  przedszkolach w  naszej gmi-
nie otrzymują, od lutego br. bezpłatne 
posiłki dzięki Fundacji „Pomoc Maltań-
ska – Maltańska Służba Medyczna”. 
Fundacja, która pomaga w wyżywie-
niu 1200 dzieci z 60 szkół i przedszkoli 

na Mazowszu, objęła pomocą ponad 
100 dzieci Ukraińskich z 9 szkół i przed-
szkoli w Gminie Raszyn. To duża pomoc, 
szczególnie dla tych rodzin, w których 
utrzymanie spoczywa tylko na mamie 
lub babci. Gmina Raszyn bardzo dzię-
kuje Fundacji i członkom Zakonu Mal-
tańskiego z  Polski, ale też z  innych 
krajów. 

Urząd Gminy Raszyn

DZIEŃ SOŁTYSA 2023

W piątek 10 marca br. obchodziliśmy 
w naszej gminie Dzień Sołtysa. W pięk-
nej, zabytkowej Austerii zorganizo-
wane zostało spotkanie, którego celem 
było okazanie wdzięczności i szacunku 
przedstawicielom pierwszej instancji 
samorządu, osobom, które podejmując 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami, 

najlepiej znają ich bolączki i potrzeby. 
Co roku, to właśnie oni zwołują zebra-
nia wspólnoty, podczas których, jako 
dobrze zorientowani, pomagają wybrać 
zadania realizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego, a następnie nadzorują 
ich wykonanie, przyczyniając się do lep-
szego zaspokajania potrzeb i coraz sil-
niejszą integrację środowiska lokalnego. 
Podczas uroczystości był tort, drobne 
upominki i serdeczne życzenia Wójta 
Andrzeja Zaręby, a także koncert kwar-
tetu smyczkowego z Centrum Kultury 
Raszyn. 

Urząd Gminy Raszyn

Nasi Sołtysi.  Fot. arch. UGR

Czy wiecie, że 
 •  aula w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach służy nie tylko szkole, 

ale także całej społeczności lokalnej;
 •  w  auli szkolnej są organizowane uroczystości przygotowywane przez 

nauczycieli i uczniów wynikające z Organizacji Roku Szkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Ks. J. Poniatowskiego oraz Bajkowego Przedszkola  
w Ładach;

 •  w auli odbywają się uroczystości i przedsięwzięcia we współpracy z Sołec-
twami, Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Seniora, Radą Rodziców i Cen-
trum Kultury Raszyn oraz Urzędem Gminy Raszyn;

 •  tylko w XI i XII 2022 odbyło się 7 imprez, oprócz uroczystości szkolnych:
1. Warsztaty edukacyjne „Świadomi Energii” – 24.11.2022 r.,
2. XX Jubileuszowa edycja Konkursu „Rozumiem to, co czytam” – 26.11.2022 r.,
3. Monodram – Jacek Kawalec – 27.11.2022 r.,
4. Kabaret z Konopi – 03.12.2022 r.,
5. Koncert Mikołajkowy – 04.12.2022 r.,
6. V Memoriał Szachowy im. Andrzeja Radziewicza – 10.12.2022 r.,
7. Świąteczne piernikowanie – 17.12.2022 r.
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NOWY GIMBUS

Będziemy cieszyć się z nowego gim-
busa. W  ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla 

mazowieckich szkół” otrzymaliśmy 
300 000 złotych na zakup gimbusa. 
Dofinansowanie jest przeznaczone 
na zakup nowego autobusu szkolnego 
do przewozu powyżej 18 osób z wła-
ściwą dla tego typu pojazdów homo-
logacją. Oczekiwany w ramach dofi-
nansowania minimalny wkład własny 
gminy to 30%, jednak z uwagi na nasze 
potrzeby na pewno będzie znacznie 
wyższy, gdyż potrzebujemy autobusu 

do przewozu pięćdziesięciu uczniów. 
Obecnie koszt takiego pojazdu netto 
to blisko dziewięćset tysięcy złotych. 
Przed nami trud zdobycia pozosta-
łej potrzebnej kwoty i postępowanie 
zakupowe. Realizacja programu zapla-
nowana jest na rok 2023. W budżecie 
gminy na 2023 rok zaplanowany jest 
też zakup samochodu 9-osobowego 
do przewożenia dzieci niepełnospraw-
nych.     Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

WIELKANOCNA BABKA BEZGLUTENOWA 
„ N a j ł a t w i e j s z e  c i a st o 
w  świecie… tak, tak, tak” 
śpiewała przed laty Majka 
Jeżowska. Przepis oka-
zał się bezbłędny również 
do przygotowania cia-
sta bezmlecznego i bez-
glutenowego dla mojego 
syna. Polecam! Należy 
przygotować: szklankę 
mąki, ½ szklanki cukru, 
łyżeczkę proszku do pie-
czenia bezglutenowego, 
2 jajka, pół stopionej mar-
garyny. Ewentualnie kakao 

do części ciasta i bakalie lub świeże owoce. Może być też 
wielokrotność produktów. Wszystkie produkty trzeba włożyć 
do miski i dokładnie wymieszać. Kakao dodać do części cia-
sta. Następnie piec w piekarniku z termoobiegiem w tempe-
raturze 180 stopni przez 30-40 minut w zależności od ilości. 

Aleksandra Kaiper Miszułowicz

BARSZCZ CHRZANOWY 
NA ŚNIADANIE WIELKANOCNE
Ugotować wywar z  bia-
łej kiełbasy i  wędzonego 
boczku.  Białą kiełbasę 
można zastąpić np. łopatką 
lub karkówką. Do wywaru 
dodać sól, pieprz, liść lau-
rowy i czosnek. Następnie 
do zagęszczenia barszczu, 
na 3 litry wywaru, przygo-
tować śmietanę, 4-6 żół-
tek i 1 łyżkę mąki. Wszystko 
dobrze wymieszać i  wlać 
do gotującego się wywaru. 
Chrzan utarty z  korzenia 
lub ze słoika z  kwaskiem 
cytrynowym, ale bez cukru, dodawać na koniec gotowania, 
bo przy dłuższym gotowaniu gorzknieje. Na talerzu przygoto-
wać pokrojone, ugotowane jajka, kiełbasę i boczek pokrojony 
w kostkę. Zalać barszczem i gotowe. Smacznego!

Beata Adamiak, Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zawiadamia się o ponownym wyło-
żeniu do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Jawo-
rowa w Gminie Raszyn – rejon po 
południowej stronie ul. Warszaw-
skiej  – Obszar  I wraz z  prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 9 marca do 11 kwietnia 2023 r., 
w  siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, 
ul. Szkolna 2a, w godzinach pracy urzędu 

(II piętro obok. pok. 219) oraz na stro-
nie internetowej Gminy: www.raszyn.
pl, oraz www.bip.raszyn.pl – Prawo 
lokalne – Plany zagospodarowania prze-
strzennego terenu gminy Raszyn – Pro-
jekty planów.
 Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami zostanie przeprowa-
dzona w  dniu  4 kwietnia 2023  r. 
o  godz.  15.00 z  wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odle-

głość – link do pobrania w dniu dysku-
sji: https://pobierz.raszyn.pl/mpz-
pjaworowa.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 
25 kwietnia 2023 r.
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OKAŻ SERCE. DAJ DOM. Adoptuj psa ze schroniska.
Wiele bezdomnych psów i  kotów 
potrzebuje serca i ciepła – jednym sło-
wem dobrego domu, w którym będą 
mogły czuć się kochane i w pełni zaufać 
człowiekowi.
 G m i n a  Ra s z y n  w s p ó ł p ra c u j e 
ze  Schroniskiem dla Bezdomnych 
Zwierząt na Paluchu, z którym ma pod-
pisane porozumienie na przyjmowanie 
bezdomnych zwierząt. W roku 2022 
wyłapano na terenie naszej gminy 
29 psów i 17 kotów. Dobra informacja 
jest taka, że 7 psów i 12 kotów adopto-
wano, a większość wyłapanych zwierząt 
wróciła do swoich właścicieli. Obec-
nie na adopcję czeka 8 psów z terenu 
naszej gminy.
 Jeżeli szukają Państwo informacji 
o zaginionym zwierzęciu lub zamierzają 
dokonać wyboru przyszłego członka 
rodziny zachęcamy do adopcji tam-
tejszych podopiecznych na oficjalnej 

stronie internetowej www.napaluchu.
waw.pl lub www.raszyn.pl w zakładce 
dla mieszkańca, jak załatwić sprawę, 
Ochrona Środowiska  – bezdomne 
zwierzęta.
 Przypominamy, że wszelkie inter-
wencje  dot yc zące bezdomnych 
zwierząt (lub zwierząt potrąconych 
w wypadku) należy zgłaszać do Urzędu 
Gminy Raszyn (w godzinach pracy) pod 
numerem tel. 22 701-79-12 lub do naj-
bliższego Komisariatu Policji w Raszynie 
tel. 22 720-01-07. 
 Pies, Precelek, wiek 10 lat to bar-
dzo grzeczny i spokojny psiak, przyja-
zny do ludzi, chętnie nadstawia głowę 
do głaskania. W pierwszym kontakcie 
trochę nieśmiały, ale czułości i smaczki 
to jest to, co Precelek bardzo lubi.
 Ładnie chodzi na smyczy, jest 
w  dobrej formie i  ma jeszcze sporo 
energii. Został oceniony na 10 lat, 

dostaje suplement na serce oraz lek 
na wątrobę.
 W domu najchętniej będzie rozpiesz-
czanym jedynakiem:):):).
 1789/22 Precelek https://napalu-
chu.waw.pl/pet/012203051

Sikorka Bogatka
Sikorka bogatka jest dla nas bardzo 
pożyteczna. W  ciągu 60 sekund 
może zjeść ponad 20 dokuczliwych 
owadów lub ich jaj. W okresie kar-
mienia piskląt, może pochłonąć co 
dzień tyle pokarmu, ile sama waży. 
Jedna rodzina sikorek może w ciągu 
roku zjeść aż 3 miliony owadów. 

W przeliczeniu na masę jest to około 75 kg. Dlatego życząc sobie 
mniej drapania się latem, dokarmiajmy sikory zimą. Wystarczy tro-
chę ziarna słonecznikowego i kawałek słoniny na sznurku.
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SPOŁECZNOŚĆ WIETNAMSKA W RASZYNIE

WIETNAMSKI NOWY ROK
22 stycznia br. w  Centrum Sportu 
Raszyn wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Wietnamczyków w Polsce świętowa-
liśmy Wietnamski Nowy Rok 2023. 
Rok Kota. Współpraca Stowarzyszenia 

Wietnamczyków wraz z Centrum Kul-
tury Raszyn i Centrum Sportu Raszyn 
okazała się wspaniałą lokalną inicja-
tywą dla polskich i wietnamskich raszy-
niaków. Organizacja oraz integracja 

była na najwyższym poziomie: wspa-
niałe widowisko, degustacja wiet-
namskiej kuchni, występny wietnam-
skich i polskich zespołów połączyły 
akcenty polskiej i wietnamskiej tradycji 
i kultury. Inicjatorzy zapowiedzieli już 
kolejne wspólne integracyjne projekty 
polsko-wietnamskie. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Jubileusz buddyjskiej Pagody
To wyjątkowe miejsce na mapie Gminy Raszyn. Świą-
tynia Buddyzmu Wietnamskiego to centrum kultury 
i religii, szczególnie istotne dla raszyńskiej mniejszo-
ści wietnamskiej. Za nami obchody jej dziesięciolecia.
 Jednym z największych wyróżników naszej gminy na tle 
reszty kraju jest mnogość kultur i tradycji, spotykających się 
na jej terenie. Stanowi dom nie tylko dla polskich mieszkań-
ców, ale też osób pochodzących z wielu krajów azjatyckich, 
oraz zza wschodniej granicy. Wyjątkowo dobrze zorganizo-
wana jest mniejszość wietnamska, obchodząca teraz swoje 
święto. Jubileusz działalności buddyjskiej Pagody Chùa Thiên 
Phúc – czyli Pagody Niebiańskiego Szczęścia – w Laszczkach 
obchodzono 4 grudnia w Hotelu Groman. Wyjątkową uroczy-
stość zaszczyciło wielu gości, między innymi przedstawiciele 
Zrzeszenia Wietnamskich Buddystów w Polsce, Stowarzy-
szenia Wietnamczyków w Polsce, Związku Wietnamczyków 
w Raszynie, Ambasady Wietnamu w Polsce oraz władz Gminy 
Raszyn, reprezentowanych przez pana Andrzeja Zarębę — 
Wójta Gminy Raszyn.

 Pagoda Thiên Phúc w Laszkach to nie jedyna świątynia 
buddyjska polskich Wietnamczyków. Drugą jest Pagoda Chùa 
Nhan Hoa w Łazach.

Zdjęcia: Van Long Vo, źródło FB Społeczność Wietnamska

Otwarcie uroczystości. Fot. arch. CSR

Dziecięcy zespół folklorystyczny z CKR. For. arch. UGR

Wietnamski chór. Fot. arch. UGR

Raszyńskie zespoły. Fot. I. Makarska
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31 FINAŁ WOŚP W RASZYNIE

31 FINAŁ WOŚP W RASZYNIE
W Centrum Sportu Raszyn odbył się 
31 Finał WOŚP, podczas którego dzięki 
WAM zebraliśmy na rzecz diagnostyki 
sepsy

138 585,25 zł!!!
Impreza finałowa odbyła się 31 stycz-
nia w Centrum Sportu Raszyn i zgroma-
dziła bardzo wielu mieszkańców naszej 
gminy i nie tylko, bo bawili się z nami 
również nasi sąsiedzi. Występy, prze-
rywane jedynie licytacjami, trwały od 
10 rano do 22 wieczorem. Grali wszyscy: 
dzieci z rodzicami, młodzież i seniorzy. 
Na scenie podczas występów, wokół 
sceny na warsztatach dla najmłodszych, 
kiermaszach z super towarem, z nauką 
pierwszej pomocy, w której uczestni-
czyły super wyszkolone psiaki. Grano 
w części kulinarnej gdzie swoje wyroby 
prezentowały Koła Gospodyń Wiej-
skich, kucharze wietnamscy i indyjscy. 
Grano przed halą, gdzie królowali stra-
żacy ze wspaniałą grochówką i piękna 
rzeźba lodowa. Na piętrze liczono, 
liczono i  liczono zebrane pieniądze. 
A trwało to jeszcze długo po zakończe-
niu imprezy, bo było co liczyć. 
 I teraz podziękowania: dziękujemy 
Wolontariuszom, którzy spisali  się 

na  medal! ! !  Wszystkim członkom 
Sztabu 6251 w  Raszynie!!! Dzięku-
jemy cudownemu Centrum Sportu 
Raszyn za przyjęcie do siebie Sztabu 
i za włożoną pracę, Świetlicy Środowi-
skowej Świetlik za warsztaty i Rober-
towi Grzeszczakowi – koordynatorowi 
zespołów muzycznych – za przygoto-
wanie świetnych zespołów, Centrum 
Kultury Raszyn za wspaniały koncert 
DE MONO scenę i nagłośnienie, Klu-
bom Seniora (kochamy Was bardzo), 
wszystkim Dyrektorom szkół pod-
stawowych, Dyrektorom Przedszkoli 
za ogromne zaangażowanie i  licyta-
cje, przedszkolakom z Dawid Banko-
wych i z Wyspy Skarbów za występy 
i nauczycielkom z Wyspy Skarbów za 
świetną organizację strefy dziecka. 
Szkolnym Klubom Wolontariatu, Biblio-
tece Publicznej w Raszynie, Klubom 
Sportowym KS Raszyn i GKS Podol-
szyn, OSP Raszyn za Najlepszą gro-
chówkę, OSP Dawidy, OSP Falenty, 
naszym Kołom Gospodyń Wiejskich 
za pyszne ciasta, Latającemu Kołu 
Gospodyń Wiejskich za wspaniały kier-
masz, Buddyjskiemu Stowarzyszeniu 
Wietnamczyków za  przepyszne saj-
gonki i  piękną kwotę zebraną przez 

środowisko wietnamskie oraz Namaste 
India za wyśmienitą kuchnię indyjską. 
Fundacji Ratownictwo Motocyklowe 
i Grupie Poszukiwawczo Ratowniczej 
OSP Falenty Orkiestrze Dętej Pruszko-
wianka z zespołem Doboszów za inau-
guracyjny występ, zespołowi Di Somma 
Studio za świetny pokaz taneczny. 
Dziękujemy też Urzędowi Gminy 
za udostępnianie mieszkańcom infor-
macji o finale i aktywny udział podczas 
zdobywania voucherów oraz podczas 
organizacji całego wydarzenia. Dzięku-
jemy też wszystkim darczyńcom, któ-
rzy wystawili swoje przedmioty i usługi 
na licytacje. 
 Jak widać jest moc – W RASZYNIE 
GRAJĄ WSZYSCY. Bez zaangażowa-
nia wyżej wymienionych, ale też wielu 
innych osób, które pracowały przy 
Finale, impreza by się tak nie udała. 
To  fantastycznie, że po raz kolejny 
Raszyn grał z WOŚP. Razem możemy 
wszystko!

DZIĘKUJEMY, DZIĘKUJEMY, DZIĘ-
KUJEMY, KOCHAMY RASZYN bo 
jest najwspanialszy :) 

Aleksandra Miszułowicz, 
Szefowa Raszyńskiego Sztabu WOŚP

Licytacje

Śpiewający Seniorzy

Strefa dziecka

Dar od Społeczności Wietnamskiej

Występy przedszkolaków

Liczymy
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REPORTAŻE Z WYDARZEŃ

CHOPIN W AUSTERII 
Piękna muzyka zagościła we wspa-
niałych wnętrzach. Utwory Fryde-
ryka Chopina, w znakomitej inter-
pretacji Mateusza Krzyżowskiego, 
rozbrzmiewały w raszyńskiej Auste-
rii. To kolejny recital z cyklu „Cho-
pin w Austerii”.
 Pięć utworów mistrza, w tym Ballada 
g-moll op. 23, Nokturn op. 48 czy Sche-

rzo b-moll mogli wysłuchać widzowie, 
zebrani 12 lutego w zabytkowej Austerii. 
Szczególną uwagę zwróciło wykonanie 
poloneza Heroicznego (Op. 53). 
 Zaproszony artysta poszczycić się 
może wyjątkowym talentem i znako-
mitym warsztatem. Mateusz Krzyżow-
ski, mimo młodego wieku, ma na swoim 
koncie liczne koncerty polskich i zagra-

nicznych filharmoniach. To pierwszy 
w historii Polak, który zdobył I nagrodę 
na Międzynarodowym Konkursie Pia-
nistycznym im. I. J. Paderewskiego 
w Bydgoszczy.
 W przerwie goście mogli spróbo-
wać pysznych ciast przygotowanych 
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Jaworowa.

Wystawa, jakiej nie było
Niezwykłe stroje, stara fotografia i piękna aranżacja — do końca 
marca w  Austerii podziwiać można eksponaty w  ramach 
wystawy „Moda damska w okresie żałoby narodowej związanej ze 
zrywem powstaniowym w 1863 roku”. 9 lutego odbył się wernisaż.
 Schowaj matko suknie moje, perły wieńce z róż, jasne szaty, świętne 
stroje — te nie dla mnie już – tak pisał poeta. Te słowa uznać można 
za motyw przewodni wydarzenia przygotowanego przez Gabrielę Krysiń-
ską i Katarzynę Wodarska Ogidel. W skład wystawy wchodzą suknie szyte 
w stylu epoki, wybór fotografii Karola Beyera i Walerego Rzewuskiego oraz 
ciekawy zbiór dziewiętnastowiecznych eksponatów – biżuterii i galante-
rii. Na zebranych gości czekała nie tylko dopracowana ekspozycja, ale 
też wykład autorek wystawy dotyczący wpływu wydarzeń politycznych na 
modę XIX wieku. Oprawę muzyczną zapewnił Kwartet Smyczkowy działa-
jący przy Centrum Kultury Raszyn.

OPERETKA. MIŁOŚĆ TO NIEBO NA ZIEMI
Koncert pod takim tytułem, z okazji Walentynek – Święta Zakocha-
nych, zaprezentowali w Świetlicy Środowiskowej Świetlik, w niedzielę 
12 lutego, artyści Agencji Impressja. Usłyszeliśmy najpiękniejsze arie 
operetkowe Franza Lehara i Imre Kalmana, ale też sztandarową pio-
senkę skomponowaną specjalnie dla Jana Kiepury – Brunetki, blon-
dynki... Był, śpiew, taniec, urzekające słowo wiążące. Przez ponad 
godzinę uczestnicy świetnie się bawili, prosząc oczywiście o bis, 
a po zakończeniu koncertu wielu z nas nuciło usłyszane utwory. To był 
bardzo udany wieczór. 

Małgorzata Kaiper Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

Chopin w Austerii Chopin w Austerii

Moda powstańcza. Fot. Piotr Diehl

Artyści na scenie. Fot. M. Kaiper
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RÓŻNE WYDARZENIA

CENTRUM HANDLOWE W DAWIDACH BANKOWYCH
W  Dawidach Bankowych przy ulicy Długiej rozpoczęto 
budowę centrum handlowego ATUT. Inwestor – holding 
spółek KG Group, które specjalizują się w rynku nieruchomości 
komercyjnych i mieszkaniowych, uznał tę lokalizację za wielce 
obiecującą, ponieważ znajduje się w pobliżu warszawskiego 
odcinka trasy S7 oraz szybko zabudowującego się terenu. 
W pobliżu powstają i planowane są duże inwestycje mieszka-
niowe: w najbliższych latach jest to 1500 mieszkań i domów. 
Kolejnym argumentem jest brak w promieniu kilku kilometrów 
obiektu handlowego spełniającego podobne funkcje.
 ATUT w Dawidach Bankowych będzie obiektem jednokon-
dygnacyjnym o powierzchni ponad 6000 m2, z 12 lokalami 

handlowo-usługowymi o zróżnicowanej ofercie dostosowanej 
do potencjalnych potrzeb mieszkańców: z branży spożyw-
czej, kosmetycznej, farmaceutycznej, modowej oraz usługo-
wej. Będzie też duży sklep spożywczy. Przy centrum będzie 
200 miejsc parkingowych.
 Obawy mieszkańców budzi kwestia dostosowania ulicy 
Długiej, a zwłaszcza wjazdu i wyjazdu do nowego centrum, 
przejścia dla pieszych przez ulicę i chodnika pozwalającego na 
bezpieczne poruszanie się pieszych. Wyrażają nadzieję, że te 
kwestie zostaną rozwiązane, choć z wizualizacji to nie wynika. 

Małgorzata Kaiper

SUKCES KAI PAJOR – UCZENNICY ZSP W ŁADACH 
9 lutego 2023 r. uczennica klasy V z ZSP w Ładach Kaja 
Pajor, odebrała stypendium Ministra Edukacji i Nauki za swoje 
dokonania i osiągnięcia sportowo-artystyczne. Kaja to aktu-
alna Mistrzyni KM formacji jazz, mini formacji jazz i mini for-
macji modern, Wicemistrzyni Europy mini formacji jazz. Dwu-
krotnie stanęła na podium mistrzostw świata, zdobywając 
tytuł Mistrza i Wicemistrza formacji dziecięcej jazz i mini jazz. 

W 2022 r. 30 krotna medalistka licznych zawodów i turniejów 
odbywających się na terenie całej Polski. Ambitna, pracowita, 
waleczna i nieziemsko wrażliwa. Trenuje min. 12h tygodniowo 
i nieustannie ma chęci, żeby się rozwijać nie tylko tanecznie, 
ale również akrobatycznie budując tym samy solidny warsz-
tat niezbędny do walki z najlepszymi. „Jesteśmy dumni! Gra-
tulujemy” – pisze społeczność szkolna na stronie szkoły, 
a my, czytelnicy Kuriera Raszyńskiego do tych gratulacji się 
dołączamy! 

Urząd Gminy Raszyn

Wizualizacja

Kaja podczas uroczystości wręczenia stypendium. Fot. arch. ZSP Łady
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WYDARZENIA SPORTOWE

SŁYNNE MISTRZOSTWA EGURROLA DANCE STUDIO W CENTRUM SPORTU RASZYN!
W Centrum Sportu Raszyn w dniach 
11-15.01.2023 odbyły się XXXX Mistrzo-
stwa Egurrola Dance Studio, które są 
największym turniejem tańca w Pol-
sce. W  tych dniach swoje umiejęt-

ności zaprezentowali najlepsi tance-
rze ze  wszystkich 13 szkół Egurrola 
Dance Studio zlokalizowanych w całym 
kraju. Zawody zostały przygotowane 
z  myślą o  wszystkich sportowcach 

uprawiających tą dyscyplinę 
sportu, ale także o  sym-
patykach i fanach różnego 
rodzaju tańca współcze-
snego, którzy po brzegi 
wypełnili trybuny raszyńskiej 
hali sportowej. Przez 5 dni 
na parkiecie mieliśmy okazje 
podziwiać 4000 tancerzy 
i tancerek z całej Polski, któ-
rzy pokazali prawdziwy pro-
fesjonalizm, sportową grę 
fair play, a przede wszystkim 
radość z tańca. To był praw-
dziwy kunszt wyjątkowych 

choreografii w najpopularniejszych sty-
lach tańca nowoczesnego, takich jak 
hip-hop, commercial, jazz, modern czy 
taniec nowoczesny.
 Ogromnie cieszy nas, że organiza-
tor Pan Agustin Egurrola po raz kolejny 
wybrał halę sportową w  Raszynie 
na miejsce organizacji XXXX Mistrzostw 
Egurrola Dance Studio. Bardzo dzięku-
jemy za wspaniałe opinie uczestników 
zawodów i kibiców na trybunach, także 
raszyniaków, którzy w samych superla-
tywach wysoko ocenili raszyńską bazę 
sportową. Centrum Sportu Raszyn 
dziękuje wszystkim przybyłym na roz-
tańczoną halę gościom i do zobaczenia 
na kolejnych tanecznych eventach! 

Jakub Wikło Specjalista ds. marketingu 
i promocji pływalni Centrum Sportu Raszyn

SZACHOWE PODSUMOWANIE 2022 ROKU W UKS ŁADY
Rok 2022 był dla UKS Łady zdecydo-
wanie wyjątkowy, z największą ilością 
medali z Mistrzostw Polski. Jesteśmy 
malutkim klubem, ale w środowisku sza-
chowym już bardzo znanym. 
 Szachy zyskały w ostatnich latach na 
popularności i w każdym roczniku rywa-
lizują ze sobą setki młodych ludzi. Tym 
bardziej cieszy fakt, że w różnych kate-
goriach wiekowych mamy swoje perełki. 
Najmłodszą naszą perłą jest Mateusz 
Rabiej, brązowy medalista Mistrzostw 
Polski (MP) do 7 lat. Kolejną gwiazdą 
jest rekordzista medalowy, ośmioletni 
Eryk Ejsymont, który wygrał wszystkie 
szachowe finały MP do lat 8 i reprezen-
tował Polskę w Mistrzostwach Świata 
i Europy. W grupie do lat 10 przedsta-
wicielem naszego klubu była rewela-
cyjna Blanka Ejsymont, która upodo-
bała sobie medale koloru brązowego. 
Blania oprócz medali MP, przywiozła 
z  Gruzji brązowy medal Mistrzostw 
Świata w rozwiązywaniu zadań szacho-
wych. Wśród medalistów klubowych 
jest też Anna Nurkiewicz, która zdo-
była srebro na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży do 12 lat i awansowała 
do Drużynowych Mistrzostw Europy, 
skąd przywiozła złoty medal. Trene-

rem tych młodych zawodników jest 
Maciej Nurkiewicz, którego Zarząd 
Mazowieckiego Związku Szacho-
wego powołał na trenera Kadry Junio-
rów Mazowsza na 2023 rok. Kolejnym 
wyróżnieniem jest zgłoszenie z Mazo-
wieckiego Związku Szachowego naszej 
zawodniczki, Anny Nurkiewicz do kon-
kursu „ Młodych Talentów – Nadziei 
Olimpijskich – Warszawy i Woje-
wództwa Mazowieckiego” tym cen-
niejsze, że każdy związek sportowy 
może wytypować tylko dwie osoby.
 Dużym wyróżnieniem wśród szacho-
wej społeczności był artykuł o naszym 
klubie, który pojawił się w oficjalnym 
czasopiśmie Polskiego Związku Sza-
chowego. Nobilitacją była 
też wizyta Moniki Soćko 
arcymistrzyni, aktualnej 
Mistrzyni Europy 
 W 2022 zorganizowali-
śmy dwa turnieje szachowe, 
w  których uczestniczyło 
wielu uczniów szkoły:
– W czerwcu z okazji Dnia 
Dziecka turniej dla uczniów 
ZSP Łady. Imprezą towa-
rzyszącą była symultana 
na 10 szachownicach roz-

grywana przez Blanię i Eryka Ejsymont 
z rodzicami uczniów. 
– W  grudniu w  ZSP Łady odbył się 
V Memoriał Szachowy im. Andrzeja 
Radziewicza, upamiętniający nie-
żyjącego nauczyciela szkoły. Dzięki 
przychylności Wójta Andrzeja Zaręby, 
Dyrektora Centrum Kultury Mariusza 
Smolichy, Dyrektora Centrum Sportu 
Katarzyny Klimaszewskiej oraz wspa-
niałej współpracy z Sołectwem Dawid 
Bankowych i  p. Bogumiłą Stachur-
ską turniej był zorganizowany na naj-
wyższym poziomie z fantastycznymi 
nagrodami. 
Magdalena Gużkowska-Nurkiewicz Koordy-

nator i trener sekcji szachowej UKS Łady

Turniej w ZSP w Ładach. Fot. arch. szk.

Turniej w ZSP w Ładach. Fot. arch. szk.
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
ONLINE: RELACJA
3 lutego 2023 Dyskusyjny Klub Książki 
działający w naszej bibliotece został dru-
gim w Polsce Klubem, którego obrady 
rejestrowała i transmitowała Fundacja 
Depozyt Biblioteczny! Nasze rozmowy 
dotyczyły powieści Ignacego Karpo-
wicza „Sońka”, prostej, choć niełatwej, 
wyciszonej, lecz kipiącej emocjami, 
pacyfistycznej, a jednocześnie brutal-
nej historii przepełnionej miłością. Autor 
wykorzystał konwencję romansu wojen-
nego, by opowiedzieć o kiedyś i teraz, 
o piekle i raju pamięci. Oprócz stałych 
Klubowiczek, do dyskusji mogły także 
dołączyć online osoby z całej Polski – 
z tej możliwości skorzystał pan Michał, 
którego ciekawe spostrzeżenia uzu-
pełniły nasze relacje z tej trudnej lek-
tury. Całość nagrania można oglądać 
na  Facebooku naszej biblioteki oraz 
Depozytu Bibliotecznego. Serdecznie 
dziękujemy Romanowi Wojciechow-
skiemu i Arturowi Kawie z Depozytu za 
możliwość wypłynięcia na szerokie inter-
netowe wody.

Klubowiczki DKK po nagraniu spotkania z Depozytem Bibliotecznym. 
Fot. A. Kawa

CIEKAWI RASZYNA: 
KOLEJNE WYKŁADY
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszy-
nie oraz Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mieszkańców „Zmieniamy Gminę 
Raszyn” zapraszają na kolejne spotka-
nia w ramach cyklu otwartych, autor-
skich interaktywnych wykładów „Cie-
kawi Raszyna” (CURIOUS ABOUT 
RASZYN, ЦІКАВТЕСЯ РАШИНОМ). 
Wykłady odbywają się w czytelni biblio-
teki głównej, ul. Poniatowskiego 20 
w Raszynie. Spotkania prowadzi dr Woj-
ciech Rogowski – ekonomista, prze-
wodniczący Społecznego Komitetu 
Ochrony Falent. 

 W ramach wiosenno-letniej ramówki 
planujemy następujące spotkania:
19 kwietnia, godz. 18.00 Bitwa 1809 – 
pod Raszynem czy pod Falentami?
17 maja, godz. 18.00 Historia naszych 
wiosek – Puchały (z gościnnym udzia-
łem Antoniego Żurawicza)
14 czerwca, godz. 18.00 Skąd wziął się 
Instytut w Falentach? Powojenna histo-
ria majątku Falenty.
Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

Z ŻYCIA ARCHIWUM 
SPOŁECZNEGO RASZYNA
Na początku stycznia 2023 zgłosiła się 
do nas pani Kazimiera, która przyniosła 
fotografie, przechowywane w jej rodzi-
nie od kilkudziesięciu lat. Zdjęcia były 
opisane i przedstawiały Warszawę z lat 
powojennych. Nasze archiwum groma-
dzi w większości dokumenty związane 
z gminą Raszyn, ale znalezisko było 
na tyle interesujące, że postanowiłyśmy 
zbadać je nieco dokładniej. Tropem 
była pieczątka zakładu fotograficznego 
Leonarda Jabrzemskiego, który okazał 
się fotografem Biura Odbudowy Sto-
licy, współpracującym m.in. z warszaw-
skim tygodnikiem ilustrowanym „Sto-
lica”. Dodajmy, że kolekcję zdjęć jego 
autorstwa pozyskało do stałej ekspo-
zycji w 2018 roku Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Wiedziałyśmy więc, że 
może to być kolekcja unikatowa, która 
powinna trafić do większego archiwum. 
Nawiązałyśmy kontakt z kilkoma insty-

tucjami i z przyjemnością informujemy, 
że zdjęcia naszej Mieszkanki trafiły 
ostatecznie do Narodowego Archiwum 
Cyfrowego, którego przedstawicielki 
przyjechały na spotkanie z Ofiarodaw-
czynią do biblioteki. Bardzo się cie-
szymy i dziękujemy pani Kazimierze 
za okazane nam zaufanie, bez którego 
ta historia nie znalazłaby tak szczęśli-
wego finału. Biblioteka otrzymała także 
specjalne podziękowanie od Dyrektora 
NAC Piotra Zawilskiego. A  naszych 
Mieszkańców niezmienne zachęcamy 
do buszowania w rodzinnych pamiąt-
kach i dzielenia się z nami dokumentami 
z życia Raszyna i okolic!

Pracowniczki NAC oglądają zdjęcia L. Jabrzemskiego. Fot. K. Konofalska
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I GALA SPORTU W CENTRUM SPORTU RASZYN

W piątek 3 lutego w Centrum Sportu 
Raszyn odbyła się I Gala Sportu „Zdrowy 
Tryb Życia”. W uroczystości udział wzięło 
ponad 200 gości reprezentujących śro-
dowiska sportowe Raszyna, w tym: naj-
lepsi sportowcy, radni, instruktorzy, tre-
nerzy, prezesi związków sportowych 
i lokalnych klubów oraz firmy działające 
na rzecz raszyńskiej kultury sportowej.
 Podczas tegorocznej Gali Sportowej 
prowadzonej przez znanego komenta-
tora sportowego Bogdana Saternusa 
nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy 
z  gminy Raszyn, którzy z  rąk Wójta 
Gminy Raszyn Pana Andrzeja Zaręby 
otrzymali pamiątkowe statuetki wraz 
z podziękowaniami za wysokie osią-
gnięcia sportowe, a co za tym idzie 
trud, wyrzeczenia oraz setki godzin 

spędzonych na salach treningowych, 
siłowniach, basenach czy boiskach. 
Słowa uznania skierowano do preze-
sów ogólnopolskich związków sporto-
wych i federacji, a także do prezesów 
gminnych klubów sportowych i lokal-
nych firm sportowych, którzy swoją 
wiedzę, doświadczenie, poświęcenie 
oraz wysiłek włożyli w szkolenie naszych 
sportowców. 
 Na I Gali Sportu nie zabrakło słów 
uznania dla najlepszej rakiety świata – 
raszynianki Igi Świątek. Czołowa teni-

sistka, która nie mogła uczestniczyć 
w Gali z uwagi na swoje zobowiązania 
sportowe przygotowała niespodziankę 
w postaci listu motywacyjnego skiero-

wanego do gminnych sportowców oraz 
całego raszyńskiego środowiska spor-
towego. List przeczytał tata Igi pan 
Tomasz Świątek, który w imieniu córki 
odebrał wyróżnienie sportowe. Mini-
ster Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk 

„Trenuję swoją dyscyplinę od ponad 12 lat. Odwiedzam wiele sportowych obiek-
tów i sportowych Aren w kraju i na świecie. Mam prawo porównać i oceniać. 
Centrum Sportu Raszyn jest pięknie zarządzane, wyznacza standardy i ma bar-
dzo dobrego Menagera” – stypendystka, mieszkanka Gminy Raszyn, uczestniczka 
I Gali Sportu.

„Zależy nam na tym, aby w małych 
samorządach, w małych gminach 
takich jak nasza Gmina Raszyn 
wspierać i  promować sport”  – 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn 
Katarzyna Klimaszewska

„To była historyczna I Gala Sportu w Raszynie. Mamy wspaniałych młodych 
sportowców, którym życzymy wspaniałej kariery sportowej. Cały Raszyn 
zawsze będzie ich wspierał i motywował w ich pięknej sportowej karierze” – 
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba.

I GALA SPORTU W RASZYNIE

Stypendyści. Fot. arch. CSR

I Gala Sportu w Raszynie. Fot. arch. CSR

Występ. Fot. arch. SCR

Organizatorzy – Katarzyna Klimaszewska Dyrektor CSR, Beata Adamiak – 
Pełnomocnik Wójta, Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn. Fot. arch. CSR
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w liście przewodnim wysłanym z okazji 
Gali Sportowej złożył podziękowania 
za działalność Centrum Sportu Raszyn 
na ręce pani Dyrektor Katarzyny Klima-
szewskiej. O oprawę artystyczną I Gali 
Sportu „Zdrowy Tryb Życia” zadbał 
niezwykły zespół muzyczny „Evelina’s 
Swing Band” a także wystąpiła utytu-
łowana uczennica Warszawskiej Szkoły 
Baletowej. Ponieważ w naszej gminie 
kultura i sport idą w parze, podzięko-
wania za wzorową współpracę trafiły 
do Dyrektora Centrum Kultury Raszyn 
Pana Mariusza Smolichy, który jako 
miejsce koncertów słynnych gwiazd 
estrady wybiera właśnie halę spor-

tową CSR. Podziękowania trafiły także 
do Pełnomocnik Wójta ds. profilak-
tyki i uzależnień pani Beaty Adamiak 
za wielkie wsparcie raszyńskiego sportu 
oraz zastosowane w działaniach profi-
laktycznych uzależnień sportu jako ele-
mentu profilaktyki. 
 Historyczna I Gala Sportu zebrała 
bardzo pozytywne recenzje. Goście 
w  samych superlatywach wypowia-
dali  się na temat premierowej edy-
cji, pierwszej i  zapewne nie  ostat-
niej. Wszystkim przybyłym dziękujemy 
za obecność, a Wam sportowcy życzymy 
kolejnych sukcesów na sportowych are-
nach krajowych i międzynarodowych. 

 Do zobaczenia za rok na kolejnej 
edycji Gali Sportu „Zdrowy tryb życia” 
w Gminie Raszyn! 

Jakub Wikło Specjalista ds. marketingu 
i promocji pływalni

„Dziś miałam przyjemność uczestni-
czyć w I Gali Sportu w CSR Raszyn. 
Podczas Gali nagrodzeni zostali sty-
pendyści i młodzi sportowcy. Ja 
z moim bratem odebraliśmy nagrodę 
z rąk Wójta za osiągnięcia sportowe 
w squashu. Byli z nami nasi trenerzy 
oraz rodzice” – Ania Jakubiec, lat 11, 
obecnie 15 rakieta w Europie.

„Uważam, że każdy młody człowiek powinien jednak coś robić. Mamy Orlik, 
mamy halę, mamy basen w gminie. Myślę, że każdy z tych młodych ludzi coś 
by dla siebie znalazł” – Pan Tomasz Świątek, tata Igi Świątek.

„W imieniu własnym oraz środo-
wiska podnoszenia ciężarów w Pol-
sce, bardzo serdecznie dziękuję 
za współpracę oraz zaangażowa-
nie Pani Dyrektor Centrum Sportu 
Raszyn w organizację najważniej-
szego wydarzenia naszej dyscypliny 
sportowej w 2022 roku jakim były 
Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu 
Ciężarów do lat 15 i 17” – Prezes Pol-
skiego Związku Podnoszenia Ciężarów 
Waldemar Gospodarek.

„Cieszę się, że władze Gminy Raszyn nadają ważny wymiar osiągnięciom lokal-
nego środowiska sportowego, wyróżniając najlepszych sportowców i doceniając 
osoby z sukcesami prowadzące na terenie gminy działalność sportową. O tym 
jak ważnym spoiwem mieszkańców małych ojczyzn jest sport, świadczyć może 
wielka duma, jaka towarzyszy wszystkim Raszynianom przy okazji występów 
Igi Świątek na największych tenisowych arenach” – Minister Sportu i Turystyki 
Kamil Bortniczuk.

I GALA SPORTU W RASZYNIE

LI STA  STYPENDYSTÓW SPORTOWYCH W  ROKU 2022
PIŁKA NOŻNA: Aleksandra LAO, Aleksandra HAMZA, Wiktoria CZARNOCKA, Julia HABER, Magda ZIELIŃSKA, Patrycja SADECKA, 
Julia ZIÓŁKOWSKA, Martyna ŚCIEGIENNA, Sylwia MŁODZIANOWSKA, Eliza STAWICKA, Oliwia CZARNOCKA, Przemysław EGGKINK, 
Kacper DURAJCZYK PODNOSZENIE CIĘŻARÓW: Karol BIDA, Dawid KARAŚ, Szymon WOJTASIK, Łukasz OPORSKI, Wiktoria USZYŃSKA 
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE: Marcel KRÓL, Juliusz RODZOCH, Oliwier PATEJKO TRÓJBÓJ SIŁOWY: Łukasz WIADERNY, 
Wiktor KOSSAKOWSKI TANIEC SPORTOWY: Justyna KOLASIŃSKA, Hanna KOLASIŃSKA SIATKÓWKA: Konrad BUCZEK, 
Aleksander NOWIK BOKS: Jakub NASIŁOWSKI, Kacper MAUR SQUASH: Anna JAKUBIEC, Antoni JAKUBIEC LEKKOATLETYKA: 
Aleksandra DUBAN SZACHY: Anna NURKIEWICZ PŁYWANIE: Bruno KAZIMIERCZAK TENIS ZIEMNY: Filip KOLASIŃSKI 
ŁUCZNICTWO: Jakub SZYMAŃSKI PIŁKA RĘCZNA: Michał STOLARSKI

Tomasz Świątek w imieniu Igi Światek. Fot. arch. CSR Trenerzy i działacze. Fot. arch. CSR



HARMONOGRAM  //Kwiecień 2023//
1.04.2023, SOBOTA, godz. 10.00 
III OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY, Zapisy u sędziego 
Macieja Nurkiewicza tel. 601 373 052, AUSTERIA Al. Kra-
kowska 1, wstęp wolny

1.04.2023, SOBOTA, Godz. 18.00
Qlturalne Kino CKR zaprasza na film pt. „Ludzki głos” reż. 
Pedro Almodóvar. CKR Al. Krakowska 29A, wstęp wolny

2.04.2023, NIEDZIELA, godz. 9.00-14.00
Raszyński Jarmark Wielkanocny. Parking przy Austerii, 
Al. Krakowska 1. Wstęp wolny. 

2.04.2023, NIEDZIELA godz. 13.00
Spektakl teatralny dla dzieci „Cyberprzestrzeń” w wykona-
niu Teatru Bajaderka. CKR Al. Krakowska 29A, bilety w cenie 
10 zł w sprzedaży w serwisie biletyna.pl oraz w recepcji CKR

2.04.2023, NIEDZIELA, godz. 16.00 
Recital fortepianowy Agnieszki Przemyk-Bryły w ramach cyklu 
„Chopin w Austerii”, AUSTERIA Al. Krakowska 1, wstęp wolny

5.04.2023, ŚRODA, godz. 17.00
Spotkanie Wielkanocne w Świetlicy Środowiskowej Świetlik, 
Rybie ul. Spokojna 23. W programie koncert Wielkanocny 
Zespołu Rybianie. Wstęp wolny. 

13.04.2023, CZWARTEK, godz. 19.00 
Koncert Moniki Chrząstowskiej „I Bóg zakrył swoją twarz” 
w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. 
CKR Al. Krakowska 29A, bilety w cenie 20 zł, 30 zł w sprze-
daży w serwisie biletyna.pl oraz w recepcji CKR od 21.03 
do godz. 12.00

13-16.04.2023
Mistrzostwa Polski IDO Jazz Dance, Ballet/Pointe, PA 
Improvisation Polskiej Federacji Tańca – Raszyn 2023, 
Eliminacje do Mistrzostw Europy i Świata 2023, Centrum 
Sportu Raszyn, Sportowa 30
Wstęp wolny dla Mieszkańców Gminy Raszyn

15.04.2023, SOBOTA, godz. 11.00 
Teatrzyk dla dzieci – „Wielkanocna kurka i jej pisanki” Świe-
tlica Środowiskowa Świetlik, Rybie ul. Spokojna 23. Wstęp 
wolny.

15.04.2023, SOBOTA godz. 18.00 
Qlturalne Kino CKR zaprasza na film pt. „IO” reż. Jerzy Sko-
limowski, CKR Al. Krakowska 29A, wstęp wolny

29.04.2023, SOBOTA, godz. 18.00 
Qlturalne Kino CKR zaprasza na film pt. „W TRÓJKĄCIE”, 
CKR Al. Krakowska 29A, wstęp wolny

OBCHODY DNI RASZYNA 2023
15.04.2023, SOBOTA, godz. 10.00 – IX TURNIEJ 
SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY RASZYN
Zapisy na stronie www.chessarbiter.com, CKR al. Kra-
kowska 29A, wstęp wolny.

16.04.2023, NIEDZIELA, godz. 11.00 
XIII Ogólnopolski Bieg Raszyński na 10 km

16.04.2023, NIEDZIELA, godz. 16.00 
Koncert Ars Nova, premiera II części płyty „Pieśni 
Raszyńskie, AUSTERIA Al. Krakowska 1, wstęp wolny.

17.04.2023, PONIEDZIAŁEK, godz. 18.00
Wernisaż wystawy prac pokonkursowych „Bitwa Raszyń-
ska 1809 moimi oczyma”. AUSTERIA al. Krakowska 1, 
wstęp wolny.

17.04.2023, PONIEDZIAŁEK, godz. 18.30 
Prelekcja historyczna „Czasy Księstwa Warszawskiego”. 
Wykład prof. Radosława Lolo. AUSTERIA al. Krakowska 1, 
wstęp wolny.

18.04.2023, WTOREK, godz. 10.00 
Konkurs historyczny „WOKÓŁ BITWY POD RASZY-
NEM 1809 ROKU” pod patronatem Wójta Gminy Raszyn 
Andrzeja Zaręby CKR al. Krakowska 29A, wstęp wolny.

19.04.2023, godz. 12.00
Składanie wiązanek na Reducie Raszyńskiej.

20.04.2023, CZWARTEK, godz.18.00 
Wernisaż wystawy prac pokonkursowych „Ziemia 
Raszyńska w obiektywie 2023”, CKR al. Krakowska 29A, 
wstęp wolny

20.04.2023, CZWARTEK, godz. 19.00
Koncert Chóru Politechniki Warszawskiej, CKR al. Kra-
kowska 29A, wstęp wolny.

21.04.2023, PIĄTEK, godz. 19.00
Koncert Kamila Bednarka – hala CSR, Raszyn ul. Spor-
towa 30. Organizator Centrum Kultury Raszyn i Cen-
trum Sportu Raszyn. Wstęp wolny, bezpłatne wejściówki 
do  pobrania na stronie biletyna.pl oraz odebrania 
w recepcji CKR.

22.04.2023, godz. 9.00
XXXVII Rajd Szlakiem Naszej Historii. 
Start – Szkoła Podstawowa w Raszynie.

22-26.04.2023
RASZYŃSKIE KONFRONTACJE TEATRALNE – Występy 
amatorskich zespołów teatralnych. szczegóły na stro-
nie ckr. raszyn.pl


