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Panie Wójcie, pomimo dość precyzyjnych wyjaśnień 
w poprzednim numerze Kuriera nie rozumiem dlaczego 
pomimo, że zarówno pan i Rada Gminy Raszyn zdawała 
sobie sprawę z nieprofesjonalności zarządu SZPLO 
Warszawa-Ochota zdecydowaliście się na zainwe-
stowanie gminnych pieniędzy w budowę przychodni? 
Sebastian R. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, taka decyzja wynikała z realizacji umowy 

„darowizny”, którą jestem przekonany w dobrej wierze pod-
pisał w  imieniu gminy Raszyn wójt Rajkowski. Zapis tej 
umowy gwarantował wybudowanie na tej właśnie działce 
ośrodka zdrowia, wyposażenie go i przekazanie w dzierżawę 
SZPLO Warszawa-Ochota. Wyroki sądu wskazały, że była to 
dzierżawa na czas nieokreślony, bo nie pozwala na zmianę 
operatora. My mieliśmy jako właściciele dbać o utrzymanie 
budynku, płacić za remonty, naprawy, ogrzewanie i czystość. 
To są znaczne koszty. Ale robiliśmy to ponieważ wraz z pod-
jęciem decyzji inwestycyjnej, SZPLO Warszawa-Ochota 
zobowiązał się do zapewnienia w nowym obiekcie pełnej 
opieki lekarskiej podstawowej i specjalistycznej. Uważaliśmy 
wtedy, że zdrowie mieszkańców gminy jest większą warto-
ścią niż 9,5 mln zł. nakładów na budowę. Zresztą, uważamy 
tak nadal.

Panie wójcie, przeczytałam na Facebooku, że w budynku 
Centrum Zdrowia Raszyn może powstać hotel. Czy to 
jest możliwe?
Nie jest to możliwe. Zgodnie z miejscowym prawem, wyra-
żonym w planie zagospodarowania przestrzennego, nie-
ruchomość pod tym adresem może być wykorzystywana 
wyłącznie w celach nieodpłatnych usług zdrowotnych dla 
mieszkańców. Myślę SZPZLO Warszawa Ochota kiedy 
przeniesie się do tego budynku, będzie wykonywać usługi 
zdrowotne dla mieszkańców gminy Raszyn nie gorzej niż to 
robiła w tym miejscu CM Judyta.

Panie Wójcie, czy do obowiązków gminy należy wybu-
dowanie przychodni zakładowi opieki zdrowotnej? 
Pytam, ponieważ znam gminy, w których firmy lekar-
skie samodzielnie dbają o swoje budynki. Joanna W, 
(nazwisko zwane redakcji)
Szanowna Pani, wykonywanie zadań związanych z opieką 
zdrowotną jest jednym z najważniejszych obowiązków władz 
publicznych. Na szczeblu samorządu gminy ochrona zdro-
wia mieszkańców identyfikowana jest jako zadanie własne 
gminy. Artykuł 68 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje, że wszy-
scy obywatele, niezależnie od ich sytuacji materialnej, mają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowa-
nej ze środków publicznych. Gwarancja ta realizowana jest 
zarówno przez gminę, powiat, marszałka województwa oraz 
Ministerstwo Zdrowia. Obowiązki powiatu sprowadzają się 

do zapewnienia mieszkańcom opieki szpitalnej. Gminy 
zajmują się zapewnieniem podstawowej opieki zdrowot-
nej, czyli zapewnienia profilaktycznych, diagnostycznych, 
leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych świadczeń 
z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udziela-
nych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Ponadto 
gminy realizują zróżnicowane działania w ramach profilak-
tyki zdrowotnej, w tym programy zdrowotne.
 Tyle stwierdzeń ogólnych, a teraz odniosę się do nich 
w kontekście naszej gminy, bo rozumiem, że o to Pani cho-
dzi. Przed dziesięciu laty, czyli w 2010 roku w naszej gmi-
nie nie było ośrodka zdrowia z prawdziwego zdarzenia. 
Wprawdzie na działce przy ulicy Poniatowskiego wznosił się 
budynek postawiony w roku 1970 pełniący taką funkcję, ale 
40. lat eksploatacji bez remontu spowodowało, że przypo-
minał bardziej ruderę niż budynek publiczny. Jak wyglą-
dał tak działał. Prosiło się o zmianę na lepsze, tym bardziej 
że dyrektor SZPZLO Warszawa Ochota, operatora, jakość 
pełnionych przez siebie usług zdrowotnych przypisywał 
stanowi technicznemu poradni. Należy dodać, że działka 
na której zlokalizowano budynek została dziwnym trafem 
przyznana przez ówczesnego wojewodę mazowieckiego 
nie Raszynowi, a Warszawie, która z kolei oddała budynek 
we władanie właśnie SZPZLO Warszawa Ochota. W tej 
sytuacji Rada Gminy musiała znaleźć rozwiązanie korzystne 
dla mieszkańców. Jedyny sposób na jaki godziła się War-
szawa była darowizna tego terenu dla Gminy Raszyn obcią-
żona obowiązkiem wzniesienia tu nowej przychodni i odda-
nia jej w dzierżawę operatorowi publicznej służby zdrowia. 
Mając na celu dobro mieszkańców mój poprzednik, Wójt 
Rajkowski zgodził się na to. Mnie, gdy objąłem stanowisko 
Wójta, pozostało wykonać tę umowę. Zrobiłem to wzno-
sząc piękny i dobrze wyposażony ośrodek zdrowia. Nie-
stety, pomimo tego, że przekazałem operatorowi z SZPZLO 
Warszawa Ochota budynek wraz z wyposażeniem za 100 zł 
rocznej dzierżawy dla mieszkańców nie zmieniło się pra-
wie nic. Przez kolejne lata chorzy mieszkańcy gminy nadal 
musieli w deszcz i wiatr spędzać czas na dworze w oczeki-
waniu na otwarcie Ośrodka Zdrowia, nierzadko od czwar-
tej nad ranem. Sytuacja taka budziła powszechne oburze-
nie zarówno wśród moich zwolenników jak i przeciwników. 
W tej sprawie, jak w żadnej innej, doszło do porozumienia 
ponad podziałami. Pamiętając o tym, że zadaniem własnym 
samorządu gminy jest ochrona zdrowia mieszkańców, wraz 
z Radą Gminy Raszyn podjęliśmy trud znalezienia lepszego 
operatora. Przejrzeliśmy wiele ofert, odwiedziliśmy wiele 
ośrodków zdrowia i  ostatecznie kon-
kurs wygrał Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Judyta” w Skierniewicach. 
Od tego czasu wszystko się zmieniło.

•• 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



KURIER RASZYŃSKI NR 116/2020   |   WWW.RASZYN.PL   | 3

Dla dzieci 
W niedzielę 20 grudnia, 
razem z pierwszą gwiazdką 
na raszyński rynek zajechał Święty Mikołaj, 
z muzyką, zabawą i oczywiście prezentami.

W czasach, gdy  szkołę i zajęcia pozalekcyjne 
zastąpiło biurko z komputerem a boiska i place 
zabaw opustoszały, nie odbywają się:  
jasełka, zabawy mikołajkowe, kolędowania 
i wspólne wigilie.

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski zorganizował 
dla naszych dzieci Spotkanie z Mikołajem. 
Do akcji włączyli się Radni, Sołtysi, 
Urząd Gminy, Pełnomocnik Wójta 
ds. Uzależnień, Centrum Kultury, 
Centrum Sportu i Świetlica Środowiskowa 
w Rybiu, Szkoła Podstawowa w Raszynie 
i niezawodny Elgorm pana Jacka Gromka.
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Budżet Gminy Raszyn 2020 dofinansowany licznymi dotacjami
Kurier Raszyński często zamiesz-
cza informacje o dotacjach i dofinan-
sowaniach do rozmaitych inwestycji 
i programów tak zwanych „miękkich”, 
które realizuje Gmina Raszyn. Są to 
okolicznościowe wzmianki, które uka-
zują  się z  okazji przyznania naszej 
gminie pieniędzy na wykonanie okre-
ślonego zadania. Dopiero zestawie-
nie przedstawione przez Referaty 
Urzędu Gminy Raszyn odpowiedzialne 

za składanie i realizację wniosków daje 
pełny ich obraz. Wszystkie te dofinan-
sowania i dotacje wymagają nie tylko 
szczegółowego uzasadnienia wniosku, 
ostrego reżimu wykonania prac w zgo-
dzie z projektem ale przede wszystkim 
skrupulatnego rozliczenia dokonanych 
wydatków po  zakończeniu inwesty-
cji. Pozyskanie każdych dodatkowych 
kwot dla gminy  i ich obsługa przyzna-
nych w tym trybie wymaga ogromnego 

wysiłku Urzędu Gminy i zaangażowania 
poszczególnych pracowników. To jest 
przypuszczalnie przyczyna, dla której 
wiele gmin bardzo ostrożne przystę-
puje do konkursów, lub nie robi tego 
wcale. Inaczej niż my. W  roku 2020 
odpowiedzialne referaty pilotowały 
prace inwestycyjne za 95 202 828 zł. 
oraz wydatki w  ramach Funduszy 
społeczno-edukacyjnych w  sumie 
1 009 578 zł i 15 000 euro.

Lp. Nazwa projektu Instytucja 
współfinansująca 

Realizujący 
projekt

Wartość całko-
wita wniosku

Wartość przy-
znanego 
dofinansowania

Uwagi

BUDŻET GMINY RASZYN 2020 DOFINANSOWANY LICZNYMI DOTACJAMI

1. Uporządkownie gospodarki wodno - 
ściekowej w Gminie Raszyn - faza V

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodrki 
Wodnej 

JRP  39 577 367,93 zł  20 569 338,13 zł 

projekt w realizacji. W związku 
zgodą Ministerstwa Klimatu 
na zwiększenie kwoty dofinanso-
wania  procedowany jest aneks 
do umowy o dofinansowania

2. Budowa zintegrowanej sieci tras rowe-
rowych w Gminie Raszyn

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

JRP  6 696 021,01 zł  5 355 856,80 zł projekt w realizacji

3. Adaptacja budynku Austerii na Centrum 
integracji spoleczno - kulturalnej

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

JRP/Referat 
Inwestycji 
i Remontów/
BF

 4 825 662,64 zł  3 148 849,25 zł zakończono realizację - rozlicze-
nie końcowe 

5.
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Raszyn poprzez wymianę indywidual-
nych źródeł ciepła na niskoemisyjne

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

JRP  917 942,67 zł  724 514,13 zł projekt w realizacji

6. Rozbudowa  ul. Złotych Łanów 
w Dawidach Wojewoda Mazowiecki JRP  4 520 038,89 zł  1 395 677,00 zł projekt zakończony przygotowa-

nie rozliczenia końcowego

7.

Przebudowa drogi wewnętrznej sta-
nowiona przez  dz. nr ew. 48/10, 50/13, 
50/12, 51/17 i ul. bez nazwy działka nr ew. 
50/6 w miejscowości Dawidy Bankowe  
gm. Raszyn

Wojewoda Mazowiecki JRP  1 817 402,42 zł  1 390 716,66 zł projekt zakończony przygotowa-
nie rozliczenia końcowego

8. Przebudowa ul. Zacisze  w miejscowosci 
Raszyn gm. Raszyn Wojewoda Mazowiecki JRP  2 381 610,02 zł  1 751 655,58 zł projekt w realizacji

9.
Opracownie Strategii Rozowju Elekto-
mobilności dla Gminy Raszyn na lata  
2019-2035

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie

JRP  50 000,00 zł  50 000,00 zł projekt zakończony przygotowa-
nie rozliczenia końcowego

10.
Rozbudowa  drogi gminnej nr 310610W 
w pasie drogowym ulicy Wierzbowej 
w miejscowosci Słomin gm. Raszyn

Wojewoda Mazowiecki JRP  2 837 264,54 zł  1 844 221,95 zł 
oczekuje na podpisanie umowy 
o dofinansownie w trakcie 
realizacji

11.

Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Raszyn poprzez wymianę indywidual-
nych źródeł ciepła na niskoemisyjne 

- etap 2

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 

JRP  1 082 621,40 zł  697 406,40 zł  w trakcie realizacji

12. Przebudowa ulicy Olszowej Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych

JRP/Ref.
Budowy 
i Remon-
tów Infrastr.
Drogowej

 3 750 000,00 zł  1 539 946,00 zł 

13.
Adaptacja budynków Austerii na Cen-
trum integracji spoleczno - kulturalnej 

- etap. 2

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego 
w ramach Mechanizum 
Finansowego EOG

JRP  17 044 044,52 zł  14 487 437,84 zł oczekuje na podpisanie umowy 
o dofinansownie 

 Projekt na liście rezerwowej 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Sekocin Las gm. Raszyn

Zarząd Województwa 
Mazowieckiego  5 378 997,06 zł 

Projekt na LIŚCIE OPERACJI  
informującej o kolejności przysłu-
giwania pomocy                                                                                         

Łącznie  85 499 976,04 zł  52 955 619,74 zł 

DOTACJE 2020

52 955 619
 zł
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Lp. Nazwa projektu Instytucja współfinansująca Realizujący 
projekt

Wartość 
całkowita 
wniosku

Wartość przy-
znanego 
dofinansowania

Uwagi

BUDŻET GMINY RASZYN 2020 DOFINANSOWANY LICZNYMI DOTACJAMI

1. Zagospodarowanie terenu części Ogródka 
Jordanowskiego w miejscowości Raszyn

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie/PROW w ramach LGD

RPF/Ref.Inwestycji/
CSR/BF  977 145,21 zł  621 757,50 zł 

2.

Budowa i wdrożenie zintegrowanego 
systemu wsparcia usług opiekuńczych 
opartego na narzędziach TIK na terenie 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
(E-Opieka)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych/RPO WM w ramach ZIT RP/RPF/BF  65 880,60 zł  52 704,48 zł 

3. WiFi4EU Komisja Europejska Informatycy/RPF/BF  15000 EURO  64 039,50 zł 

4. Zajęcia 50+ (CKR+CSR) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/LGD/CKR  50 000,00 zł  50 000,00 zł 

5. Projekt „Przedszkolna INTEGRACJA 
w Raszynie”

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych/RPO WM RPF/Przedszkole nr1/BF  343 220,00 

zł  274 576,00 zł 

6. Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej 
Austerii w Raszynie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/Ref.Inwestycji/BF  169 746,00 zł  85 900,00 zł 

7. Sprzęt komputerowy „Zdalna szkoła” Ministerstwo Cyfryzacji, Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa RPF/szkoły/BF  80 000,00 zł  80 000,00 zł 

8. Sprzęt komputerowy „Zdalna szkoła Plus” Ministerstwo Cyfryzacji, Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa RPF/szkoły/BF  54 210,98 zł  54 210,98 zł 

9. Pracownia internetowa w Szkole Podsta-
wowej w Raszynie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie/RPO WM RPF/Szkoła w Raszynie  106 670,00 zł  106 670,00 zł 

10. Adaptacja placu zabaw w Jankach Urząd Marszałkowski/MIAS RPF/Ref.Inwestycji/BF  38 408,00 zł  10 000,00 zł 

11. Adaptacja placu zabaw w Jaworowej Urząd Marszałkowski/MIAS RPF/Ref.Inwestycji/BF  41 254,20 zł  10 000,00 zł 

12. Adaptacja placu zabaw ul. Jesienna 
w Raszynie Urząd Marszałkowski/MIAS RPF/Ref.Inwestycji/BF  26 299,86 zł  10 000,00 zł 

13. Inwentaryzacja żródeł ciepła w Gminie 
Raszyn Urząd Marszałkowski/MIWOP RPF/Ref.Ochrony 

Środowiska/BF  139 635,00 zł  139 635,00 zł 

14. Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierają-
cych azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

RPF/Ref.Ochrony 
Środowiska/BF  24 182,40 zł  9 672,96 zł 

15.
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla 
uczniów szkół podstawowych w Raszynie 
i Ładach

Ministerstwo Sportu RPF/szkoły/BF  50 000,00 zł  25 000,00 zł 

16. Doposażenie Izby Pamięci w Austerii 
(CKR)

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-
kiego w Warszawie/PROW w ramach LGD RPF/LGD/CKR  50 000,00 zł  50 000,00 zł 

17. Doposażenie sali w Austerii Fundacja PGNiG RPF/CKR/Ref.
Inwestycji/BF  35 000,00 zł  35 000,00 zł 

18. Uczniowski Klub Sportowy „Łady” Ministerstwo Sportu RPF/UKS  15 000,00 zł  15 000,00 zł 

19. Doposażenie pracowni przedmiotowych 
w Szkole Podstawowej w Ładach

Ministerstwo Edukacji Narodowej/rezerwa 
subwencji oświatowej

RPF/Szkoła w Ładach/
BF  44 660,00 zł  44 660,00 zł 

20. Aktywna Tablica Ministerstwo Edukacji Narodowej/Kuratorium 
Oświaty

RPF/Szkoła w Sękocinie, 
Szkoła w Raszynie/BF  17 000,00 zł  14 000,00 zł 

21. Żłobek Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RPF/Ref Inwestycji/
BF

 szaco-
wana kwota 
5 000 000 

 3 000 000,00 zł 
oczekuje na 
podpisa-
nie umowy 
o dofinansownie 

22. Budynek strażnicy w Dawidach Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RPF/Ref Inwestycji/BF
 szaco-

wana kwota 
3 500 000 

 2 000 000,00 zł 
oczekuje na 
podpisa-
nie umowy 
o dofinansownie 

Razem        10 828 312,00 zł  6 807 037,40 zł 

15 000 EURO

DOTACJE 2020

6 807 037 zł

DZIĘKI POZYSKIWANYM DOFINANSOWANIOM 
WYKONUJEMY PRZESZŁO DWA RAZY WIĘCEJ INWESTYCJI 

NIŻ TO NA CO NAS STAĆ Z BUDŻETU GMINY.
Projekty inwestycyjne i społeczno-edukacyjne obecnie wykonywane 
przez Referat Realizacji Projektów o ogólnej wartości 96 328 288 zło-
tych są dofinansowane z różnych źródeł kwotą 59 762 657 złotych 
co stanowi 62% zaplanowanych kosztów.
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PODATKI GMINNE

Podatki 2021 dla mieszkańców gminy bez zmian
Mając na względzie pandemię koronawirusa i wynikającą z tego trudną sytuacją mieszkańców, Rada Gminy Raszyn nie podjęła 
uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych w roku 2021. Dlatego zostaną 
zastosowane stawki obowiązujące w roku podatkowym 2020. (na podstawie art. 20a ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2019 r., pozycja 1170 z późniejszymi zmianami).
 W związku z powyższym w przypadku:

–  podatku od nieruchomości – stawki na 2021r. pozostają na poziomie stawek z roku 2020 na mocy Uchwały Nr XIX/159/2019 
Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. 

–  podatku od środków transportowych – stawki na 2021 r. pozostają na poziomie lat 2012-2020 przyjęte Uchwałą Nr XV/214/11 
Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI 
W 2020 ROKU

PROPONOWANE 
STAWKI NA 
2021 ROK

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,70 zł 0,80 zł

Grunty pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych 3,74 zł 3,74 zł

Grunty pozostałe 0,22 zł 0,22 zł

Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o  którym mowa w  ustawie  z  dnia 
9  października 2015  r. o  rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i  położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

0,40 0,40 zł

Budynki mieszkalne 0,55 zł 0,55 zł

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. Użytkowej do 1000m2 15,00 zł 15,00 zł

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o pow. Użytkowej powyżej 1000m2 20,51 zł 22,50 zł

Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 8,30 zł 8,30 zł

Budynki związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej w  zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,46 zł 3,46 zł

Budynki pozostałe, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00 zł 5,00 zł

Wartość budowli 2% 2%

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie    500,00 zł
 b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    700,00 zł
 c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    950,00 zł

Wyszczególnienie Stawka opłaty targowej

Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, przyczepy samochodu 20,00 zł

Sprzedaż z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu    15,00 zł

Sprzedaż z ręki, torby, kosza, skrzynki 10,00 zł

Sprzedaż choinek i materiałów pirotechnicznych 100,00 zł

Pozostała sprzedaż niewymieniona w punktach 1-4 11,00 zł
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CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA

CM Judyta o koronawirusie!
Kończy się trudny rok 2020. W imieniu 
całego Centrum Medycznego Judyta 
składam pacjentom wyrazy uznania 
za godne i  odpowiedzialne przyję-
cie wszystkich ograniczeń związanych 
z  dostępem do świadczeń zdrowot-
nych. My również staraliśmy się stanąć 
na wysokości zadania. Już od stycznia 
wypisywaliśmy e-recepty i e-zwolnienia 
lekarskie. Szkoliliśmy personel, wdraża-
liśmy procedury, analizowaliśmy donie-
sienia dotyczące epidemii i przygoto-
wywaliśmy się na Armagedon. Obser-
wowaliśmy rozwój pandemii w Lombar-
dii i wiedzieliśmy, że jednym ze źródeł 
zakażeń były przychodnie. Wirus doty-
kał pacjentów, ale także lekarzy, pielę-
gniarki i inne osoby związane z ochroną 
zdrowia. Zaopatrzyliśmy się wcześnie 
w środki ochrony, płyny dezynfekujące, 
przyłbice, maseczki itd. Cały czas szko-
liliśmy personel jak działać, aby ogra-
niczyć rozprzestrzenianie koronawi-
rusa i z sukcesem to robimy. Dziękuję 
całemu personelowi Judyty za nie-
złomną postawę wobec tych wyzwań. 
 Teraz przed nami kolejne wyzwa-
nie – Narodowy Program Szczepień. 
Centrum Medyczne Judyta jest jedną 
z przychodni, które zgłosiły się do pro-
gramu szczepień przeciwko Covid-
19. Jak już wiemy, szczepienia mają 
być darmowe i dobrowolne. Chcemy 
osiągnąć zdolność do zaszczepie-
nia wszystkich zainteresowanych. Ale 
zanim cały cykl uzyskiwania odporno-
ści minie, osoby z cukrzycą, otyłością 
i chorobami nerek muszą być szczegól-
nie chronione, ponieważ u nich Covid-
19 przebiega ciężko. 
 Rząd zamówił 5 rodzajów szczepio-
nek w wystarczającej ilości dla wszyst-
kich Polaków. Wszystkie wykorzystują 
białko S (spike) SARS-CoV-2 jako 
główny antygen, który pobudza orga-
nizm do wytworzenia zarówno odpo-

wiedzi odpornościo-
wej w postaci prze-
ciwciał neutralizu-
jących, jak i odpo-
w i e d z i  ko m ó r -
k o w e j .  S z c z e -
pionki podawane 
b ę d ą  d o m i ę -
śniowo, a  sche-
mat szczepienia 

obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 
3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju 
szczepionki. Pełna ochrona pojawia się 
po 7 dniach od podania drugiej dawki. 
Kolejność szczepień będzie ustalana 
odgórnie. W pierwszej kolejności są to 
pracownicy sektora ochrony zdrowia, 
pensjonariusze i pracownicy DPS-ów, 
osoby powyżej 60 roku życia (w kolej-
ności od najstarszych z  pierwszeń-
stwem dla aktywnych zawodowo lub 
z chorobami współistniejącymi), służby 
mundurowe i nauczyciele.
 Pamiętajmy, że pacjenci u których 
występują choroby współistniejące 
takie jak: przewlekła choroba nerek, 
deficyty neurologiczne (np. demen-
cja), choroby płuc, choroby nowo-
tworowe, cukrzyca, POChP, choroby 
naczyń mózgowych, nadciśnienie tęt-
nicze, niedobory odporności, choroby 
układu sercowo-naczyniowego, prze-
wlekłe choroby wątroby, otyłość, cho-
roby związane z  uzależnieniem od 
nikotyny, astma oskrzelowa, talase-
mia, mukowiscydoza, anemia sierpo-
wata mogą zgłosić się do lekarza POZ 
z prośbą o wystawienie e-skierowania 
na szczepienie niezależnie od grupy 
wiekowej w jakiej się znajdują.
 Wszyscy otrzymają zaproszenie na 
szczepienie po wcześniejszej rejestracji 
poprzez infolinię, dedykowaną stronę 
www, IKP czy w swojej przychodni POZ. 
Przed szczepieniem trzeba będzie 
przejść kwalifikację i wypełnić ankietę. 
Z dotychczasowych doniesień wynika, 
że ilość i rodzaj odczynów poszczepien-
nych jest znikoma – mniejsza niż przy 
szczepieniu przeciw grypie. Szczepie-
nie będzie obejmowało osoby powy-
żej 16 roku życia, a cała akcja powinna 
zacząć się pod koniec stycznia. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać na 
stronach internetowych Ministerstwa 
Zdrowia i  NFZ w  zakładkach „Naro-
dowy Program Szczepień”. Czekamy 
też na wyraźne wytyczne z Minister-
stwa Zdrowia dotyczące postępowania 
z ozdrowieńcami i osobami, u których 
wykryjemy przeciwciała – szczególnie 
IgG. Przechorowanie Covid-19 uod-
parnia podobnie do pierwszej dawki 
szczepionki. W Centrum Medycznym 
Judyta można wykonać takie oznacze-
nia poziomu przeciwciał. 

 Udowodniono też, że ciężej chorują 
osoby z niedoborem Witaminy D, z nie-
wielką aktywnością ruchową. Pozosta-
wajmy więc aktywni, suplementujmy 
Witaminę D, nie zaniedbujmy naszego 
zdrowia zarówno fizycznego jak 
i w szczególności psychicznego. Oczy-
wiście nadal obowiązuje DDM, czyli 
dystans, dezynfekcja i maseczka. 
 Pomimo tego, że drzwi naszych przy-
chodni pozostają otwarte pamiętajmy, 
aby w pierwszej kolejności wybierać 
kontakt telefoniczny. Wizyta osobista 
nadal jest możliwa, ale po wcześniej-
szej kwalifikacji telefonicznej. Zacho-
wajmy ostrożność, żeby przychod-
nie nie stały się źródłem zakażeń. Na 
podobnych zasadach przyjmują wszy-
scy nasi specjaliści. 
 Zachęcam do korzystania z możliwo-
ści porad w POZ i z porad specjalistycz-
nych, ponieważ obecnie obserwuje się 
bardzo dużo komplikacji związanych 
z brakiem leczenia schorzeń innych, niż 
Covid-19 – tzw. chorób współistnie-
jących. Wszystkie poradnie specjali-
styczne w CM Judyta są czynne, a czas 
oczekiwania na poradę bardzo krótki. 
Wizyta u lekarza rodzinnego następuje 
najczęściej w dniu zgłoszenia, najdalej 
w ciągu 24 godzin. Nie zapominajmy, 
że inne choroby także zbierają swoje 
żniwo. 
 Badania diagnostyczne – laborato-
ryjne, RTG, USG, EKG, holtery i inne – 
są wykonywane po uprzednim uzgod-
nieniu dokładnego terminu, tak, aby 
uniknąć kumulacji pacjentów w  jed-
nym czasie i  aby umożliwić perso-
nelowi wykonanie pełnej procedury 
dezynfekcji. 
 Jeszcze raz, dziękuję wszystkim 
Państwu za odpowiedzialność i troskę 
o swoje zdrowie. Dziękuję pracownikom, 
którzy pozostali na stanowiskach, aby 
służyć oczekującym pomocy i wsparcia.
Na koniec w  imieniu własnym oraz 
całego Centrum Medycznego Judyta 
życzę wszystkim mieszkańcom gminy 
Raszyn zdrowych i  rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia. Niech ten czas, 
spędzony w gronie najbliższych będzie 
wolny od smutków i frustracji oraz przy-
niesie nam nieco wytchnienia.

Zbigniew Figat
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SENIORZY

Sto lat minęło jak jeden dzień

Setne urodziny obchodziła Pani 
Jadwiga Pyłda z Raszyna 15.12.2020 
roku w swoim domu otoczona dziećmi, 
wnukami i prawnukami. Pani Jadwiga 
urodziła czworo dzieci, dwie córki 
i dwóch synów i doczekała się ośmiorga 
wnuków i trzynastu prawnuków. Jeśli 
ktoś uważa, że rodziny wielopokole-
niowe stanowią przeżytek to przykład 
rodziny pani Jadwigi zadaje temu kłam. 
Od trzydziestu lat jest wdową i od lat 
trzydziestu samodzielnie pełni funkcję 

seniora rodziny mieszkając z  wnu-
kami i  prawnukami. Szanowna Jubi-
latka jest rodowitą Raszynianką, która 
z  Raszyna pochodzi, zawsze miesz-
kała w Raszynie i jak zapewnia jej córka 
nigdzie się stąd nie wybiera. Setne 
urodziny mamy, babci i prababci w jed-
nej osobie jej najbliżsi obchodzili bar-
dzo uroczyście. Zaproszono Wójta 
Gminy Raszyn Andrzeja Zarębę, który 
pojawił się w  towarzystwie swojego 
zastępcy Michała Kucharskiego. Wójt 

pogratulował dostojnej Jubilatce set-
nych urodzin, złożył życzenia w imieniu 
swoim i Urzędu Gminy Raszyn, po czym 
wójtowie wręczyli wiązankę kwiatów, 
dyplom i upominek. Podzielono wspa-
niały tort z napisem „100 lat” i odśpie-
wano „dwieście lat”. Córka pani Jadwigi 
zapewniła redaktora Kuriera Raszyń-
skiego, że sto pierwsze urodziny za rok 
obchodzić będą „w  knajpie”. Redak-
cja Kuriera Raszyńskiego przyłącza się 
do życzeń.                                Jacek Kaiper

Z wizytą u Powstańca 1944

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 
wraz ze swoim zastępcą Michałem 
Kucharskim i radnym Przewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury i  Dziedzic-
twa Narodowego Krzysztofem Będ-
kowskim odwiedził Państwa Barbarę 
i Kazimierza Styczyńskich mieszkań-
ców gminy Raszyn z Janek. W ramach 
pomocy mieszkańcom udzielanej 
przez gminę podarowano specjalny 
materac, konieczny im ze względów 
medycznych. Pan Kazimierz podzielił 

się wspomnieniami z czasów Powsta-
nia Warszawskiego od jego wybuchu, 
który zastał go na Powiślu do kapitu-
lacji na Ochocie. Opowiedział o swojej 
tułaczce w obozach jenieckich w oko-
licy Berlina, Hanoweru gdzie oddział 
młodocianych jeńców przeszedł 
pod opiekę Szwajcarów, w  pobliżu 
straszl iwego obozu Bergen-Bel-Bel-
sen. Opowiedział o wyzwoleniu przez 
Kanadyjczyków i dalszej swojej służbie 
jako goniec w Sztabie Armii Polskiej 

na zachodzie. Pomimo zaawansowa-
nego wieku 93 lat pan Kazimierz opo-
wiadał barwnie i szczegółowo o swoich 
przejściach sprzed lat. Niestety bieżące 
obowiązki skróciły opowiadanie, jednak 
wójtowie zapowiedzieli się z następną 
wizytą, a  pan Krzysztof Będkowski 
zaproponował panu Styczyńskiemu 
wystąpienie ze swymi wspomnieniami 
w Centrum Kultury Raszyn.

Pan Kazimierz opowiada.Samorządowcy z Raszyna u państwa Styczyńskich.

Pani Jadwiga w otoczeniu rodziny i gości. Jubilatka i goście.
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DUŻE DOFINANSOWANIA

Dwa Dofinansowania
Pod koniec roku gmina Raszyn otrzy-
mała informację, że kolejne starania 
o dofinansowanie zakończyły się suk-
cesem. Z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, otrzymaliśmy, dzięki 
decyzji Wojewody Mazowieckiego, 
5 mln złotych na dwie bardzo ważne 
inwestycje:

1. Pierwsza z  nich, dofinansowana 
kwotą 3  mln  zł, to ŻŁOBEK 3 lub 
4 oddziałowy, który zostanie wybudo-
wany przy ul. Godebskiego, na działce 
ze starodrzewem o powierzchni 6261 
m2, przy Austerii, naprzeciwko kościoła 
parafialnego w Raszynie. Znajdujący 
się tam obecnie zabytkowy budy-
nek, w którym jeszcze niedawno były 
oddziały Przedszkola „Pod Topolą”, 
zostanie odrestaurowany i  rozbu-
dowany o  nową część, a  następnie 

wyposażony w  potrzebne sprzęty. 
Dotacja przeznaczona jest na wykona-
nie projektu.

2. Druga dotacja w wysokości 2 mln zł 
przeznaczona jest na STRAŻNICĘ 
dla OSP Dawidy – budynek piętrowy, 
podzielony na część biurowo-socjalną 
i część garażową. W ramach inwesty-
cji wybudowane zostaną wszystkie 
potrzebne instalacje w tym: wentyla-
cja mechaniczna, kotłownia gazowa, 
winda, a  na zewnątrz zostanie urzą-
dzony oświetlony parking i plac zabaw 
dla dzieci. Długo wyczekiwana przez 
strażaków siedziba powstanie na działce 
o powierzchni 3255 m2, położonej mię-
dzy ul. Górną a Warszawską w Dawidach. 
Projekt został wykonany wcześniej, 
teraz pozostaje wyłonienie wykonawcy 
i budowa.

 Głównym celem rządowego, ogól-
nopolskiego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, który w  samym Woje-
wództwie Mazowieckim za kwotę 
1  151 367 512  zł dofinansowuje inwe-
stycje, jest danie impulsu samorządom 
do  dynamicznego rozwoju poprzez 
bezzwrotne wsparcie inwestycji naj-
bardziej potrzebnych mieszkańcom. 
Źródłem finansowania projektu jest 
Fundusz COVID-19, szczególnie ważny 
instrument podczas walki z ekonomicz-
nymi skutkami pandemii COVID-19. 
 Żłobek i strażnica OSP to dwie inwe-
stycje, o które mieszkańcy od dawna 
zabiegali. Dziś władze gminy mogą 
je rozpocząć. Aż trudno uwierzyć, 
że z czasu pandemii budzącej tak wiele 
obaw, nie tylko zdrowotnych, ale i eko-
nomicznych, wychodzimy z kolejnymi, 
wspaniałymi inwestycjami.  Jacek Kaiper

Dofinansowanie placów zabaw
Pod koniec października zostały doko-
nane odbiory techniczne na trzech 
placach zabaw: w Raszynie, Jaworo-
wej i w Jankach. Zostały zrealizowane 
trzy projekty:
1. „Adaptacja placu zabaw sportowo-

-rekreacyjnego przy ul. Falenckiej 
w Jankach”.
2. „Adaptacja placu zabaw sportowo – 
rekreacyjnego przy ul. Warszawskiej 95 
w Jaworowej”.
3. Projekt pn.  „Adaptacja placu 
zabaw sportowo-rekreacyjnego przy 
ul. Jesiennej w Raszynie”.
 Na każdy z  tych placów zabaw 
zostały pozyskane środki w  wysoko-
ści 10 000 zł z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020”. Razem dofinanso-
wanie wyniosło 30 000 zł

PLAC ZABAW W JANKACH - Środki 
gminne z  Funduszu Sołeckiego 
28 408 zł, dotacja 10 000 zł. Całość 
zadania 38 408 zł.
 Zagospodarowanie terenu istnieją-
cego placu zabaw przy ul. Falenckiej 
polegało na  zakupie sprzętów dla dzieci 

i młodzieży tj. linarium, karuzeli i huśtawki 
oraz wprowadzono elementy zwiększa-
jące bezpieczeństwo bawiących się na 
placu dzieci i młodzieży poprzez wyko-
nanie nawierzchni bezpiecznej.

PLAC ZABAW W  JAWOROWEJ -  
Środki gminne z Funduszu Sołeckiego 
31 254,20 zł, dotacja 10 000 zł. Całość 
zadania 41 254,20 zł
 Zagospodarowanie terenu istnieją-
cego ogólnodostępnego placu zabaw 
przy ul. Warszawskiej 95 przy Ognisku 
Wychowawczym w  Jaworowej pole-
gało na doposażeniu placu zabaw 
poprzez zakup zestawu zabawowego 
dla dzieci i młodzieży oraz wprowadze-
nie elementów zwiększających bez-
pieczeństwo bawiących się na placu 
dzieci i młodzieży poprzez wykonanie 
nawierzchni bezpiecznej.

PLAC ZABAW PRZY UL. JESIEN-
NEJ W RASZYNIE – Środki gminne 
z Funduszu Sołeckiego 16 299,86 zł, 
dotacja 10 000 zł. Całość zadania 
26 299,86 zł
 Przedmiotem zadania było zago-
spodarowanie terenu istniejącego 
placu zabaw przy ul. Jesiennej. Wyko-
nano nawierzchnię bezpieczną, a także 
zakupiono rower fitness.
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Ulice Orzechowa i Akacjowa
Inwestycje w obu ulicach trwają. Pod jezdniami układana 
jest  kanalizacja deszczowa, uzupełniana kanalizacja 
sanitarna i instalacja wodociągowa. W obu ulicach prace 
zaawansowane są w podobnym stopniu. Prawdopodob-
nie przeciągną się do wiosny.

Ulica Orzechowa od Na Skraju.

Ulica Orzechowa (strona zachodnia).

Akacjowa w oczekiwaniu na kanalizację.

Ulica Lecha
Niedawno wydawało się, że są takie miejsca w naszej gmi-
nie na których ciąży fatum. Należała do nich ulica Lecha. 
Piętnaście lat temu w tej drodze wybudowano kanali-
zację sanitarną i od tej pory wszelkie dalsze prace sta-
nęły w miejscu. Zaprojektowano wprawdzie ulicę wraz 

z odwodnieniem, ale w wykonaniu inwestycji przeszkodził brak regulacji stanu prawnego gruntów, który trwał aż 
do połowy bieżącego roku. Decyzja komunalizacyjna wojewody blokowana była skargami i roszczeniami byłych 
właścicieli. Na szczęście ten etap jest już zakończony. Gmina Raszyn maksymalnie przyspieszyła pozostałe pro-
cedury i uzyskała pozwolenie na budowę. Dokonując oszczędności wygospodarowano w budżecie pieniądze, roz-
pisano przetarg i wybrano wykonawcę. Firma GÓR-BUD spisała się i tym razem. Ulica Lecha zostanie oddana do 
użytku mieszkańców jeszcze w tym roku.
 Wybudowana została ulica długości 205 m na odcinku od 19 Kwietnia do ulicy Rzepichy z nawierzchnią dla ciągu 
pieszo jezdnego z kostki betonowej, wyposażona w kanalizację deszczową i przyłącza wodociągowe. W ulicy prze-
budowany został gazociąg, a w zakresie branży elektrycznej wybudowano kanał technologiczny.

Jezdnia i chodniki już są.

Kanalizacja sanitarna w nowej jezdni. Prace jeszcze trwają.
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Ulica Hetmańska
Dobiegła końca budowa Ulicy Hetmańskiej w Dawi-
dach stanowiącej łącznik pomiędzy Ulicą Szlachecką 
a szybko rozbudowującym się osiedlem domków wokół 
Ulicy Rycerskiej. Uzbrojona we wszystkie media i kana-
lizację deszczową, pokryta kostką brukową stanowi 
dobrą wizytówkę dla gminy.  Cały koszt budowy ulicy 
Hetmańskiej – 272 000 zł, został pokryty z budżetu 
Gminy Raszyn.

Ulica Hetmańka.

Ulica Wierzbowa
Ulica Wierzbowa jest ostatnim nowo wybudowanym traktem 
w Gminie Raszyn prowadzącym do szkoły. W 2017 roku całko-
wicie przebudowana została ul. Szkolna w Raszynie, w 2020 – 
ul. Jutrzenki i Bez Nazwy przy Zespole Edukacyjnym w Ładach. 
Teraz zakończono budowę ulicy Wierzbowej przy Szkole Pod-
stawowej w Sękocinie. Dla wszystkich trzech ulic gmina skorzy-
stała z wysokiego dofinansowania zewnętrznego. 
 W kwietniu bieżącego roku na budowę Wierzbowej otrzyma-
liśmy dofinansowanie w wysokości 1 800 000 zł z „Funduszu 
Dróg Samorządowych, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na rok 2020” pod warunkiem, że inwestycję zamkniemy w tym roku. Pomimo spowolnienia 
wywołanego epidemią, „w ostatniej chwili” rozpisaliśmy przetarg i wyłoniliśmy wykonawcę, który zdążył zakończyć 
prace budowlane przed zimą.  Jest się czym chwalić. 
 Łączna długość odcinka, od Al. Krakowskiej do ulicy Sarenki wynosi 648 m. Wykonano nowe konstrukcje jezdni, 
chodników i zjazdów. Na odcinku od Alei Krakowskiej do Szkoły Podstawowej poszerzono istniejący chodnik. Przy 
jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m znajduje się szeroki 2,5 m chodnik oraz zjazdy i progi spowalniające. Na zielo-
nych fragmentach posadzono drzewa oraz wysiano trawę. Myślę, że nową, bezpieczną ulicę najbardziej docenią 
rodzice odprowadzający dzieci do szkoły.

Drzewa zasadzone, trawa posiana.

Ulica 6 sierpnia od ulicy Sarenki do Wierzbowej. Wierzbowa pod szkołą.
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Remont mostku w Alei Krakowskiej
Konieczny remont mostków w Alei Krakowskiej przebiega spraw-
nie. Pas ruchu w kierunku Raszyna został przywrócony do porządku. 
Budowniczowie przeszli na jezdnię w przeciwnym kierunku. Zdjęli 
asfalt odsłaniając stare betonowania. Remont, w czasie którego 
zwężono jezdnię w Alei Krakowskiej do jednego pasa ukazał, jak bar-
dzo obciążona jest ta ulica. Korek ciągnie się  teraz wzdłuż Alei Kra-
kowskiej od przewężenia aż do świateł w  ulicy Sportowej.  Dymiąc 
i smrodząc olejem, pomimo że w tym miejscu przebiega naturalna 
wentylacja powietrza pomiędzy stawami. To spostrzeżenie proszę 
traktować jako przyczynek do dyskusji o zwężaniu Alei Krakow-
skiej w Raszynie. Przypominamy: całkowity koszt remontu mostków 
wynoszący 1 082 400 złotych ponosi powiat pruszkowski, właściciel 
Alei Krakowskiej.

Odbudowa mostka w Alei Krakowskiej.

Zwężenie i korek w Alei Krakowskiej.

Trasa S7 
Na trasie S7 przynajmniej na odcinku 
przyległym do gminy Raszyn prace 
trwają bez przerwy. W soboty i nie-
dziele pracują tylko ekipy przy naj-
ważniejszych zadaniach, a od ponie-
działku pracują już wszyscy. Od strony 
ulicy Baletowej budowany jest tunel, 
który przebije nasyp a w Zgorzale 
na  skraju gminy Raszyn powstaje 
wiadukt nad autostradą. 

Zmiana organizacji ruchu 
Zmiana organizacji ruchu na ul. Unii Europejskiej. Gmina Raszyn 
informuje, że od dnia 09.12.2020 r. obowiązywać będzie nowa 
organizacja ruchu na ulicy Unii Europejskiej w Raszynie. Wprowa-
dza ona ruch jednokierunkowy od strony ulicy Sportowej w kierunku 
ulicy Szkolnej. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Unii Europejskiej 
w Raszynie, wykonana została na wniosek mieszkańców Gminy 
Raszyn i zgodnie z decyzją Radnych Gminy Raszyn.
 Wiele osób nie przyzwyczaiło się jeszcze do zmian i „na pamięć” 
wjeżdża w Unii Europejskiej ze Szkolnej, co inni kierowcy przyjmują to ze zrozumieniem. Niedługo wszystko 
się unormuje i krytycy tego rozwiązania docenią nowy porządek ruchu, podobnie jak rok temu mieszkańcy 
ulicy Spacerowej.

Wiadukt nad S7.

Nowa organizacja ruchu w uli Unii Europejskiej.

S7 w kierunku Lesznowoli

Tunel nad Baletową.
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AUSTERIA – NA GORĄCO

Zaglądamy do Austerii
Co się dzieje w Austerii – reportaż w fotografii Anny Pluty
⃝	 Dawną stację dla dyliżansów zmieniono w salę recepcyjną.  
Ściany posłużą jako przestrzeń wystawowa.

Stacja dla dyliżansów.

⃝	 Sale po południowej stronie Austerii przeznaczone są 
do spotkań mieszkańców, szkoleń, prelekcji i wydarzeń oko-
licznościowych. Do tego celu przeznaczono pomieszczenia 
na parterze i piętrze połączone odrębną klatką schodową 
i windą. Obie sale posiadają dobrze wyposażone kuchnie.

Parter sala klubowa.

Piętro– sala wykładowa.

⃝	 Sala balowa dziś przeznaczona do użytku dla Urzędu 
Stanu Cywilnego. Wyposażenie: fotele i  stół nawiązują 
do stylu z czasów Księstwa Warszawskiego.

Sala Ślubów. W sali toastowej pracują dekoratorzy.

⃝	 Pokoje po północnej stronie Austerii zajmuje 
część muzealna i administracyjna. Tu ulokowano 
też sanitariaty. Wystawa nawiązuje do czasów 
Księstwa Warszawskiego, osoby Księcia Józefa 
Poniatowskiego i Bitwy pod Raszynem.

Parter przygotowanie wystawy.

Trwa oprawianie obrazów. Fragment ekspozycji.

⃝	 Z okien roztacza się widok na ruiny kramów czekających 
na odbudowę przy użyciu 14,5 mln złotych z Funduszy Nor-
weskich, zrujnowaną stajnię i piękne stawy.

Ruiny stajni.

Kramy do odbudowy.
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Listopadowy Dzień Dobrego Słowa

Listopadowy Dzień Dobrego Słowa 
świętowaliśmy nawiązując do 102 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Z  tej okazji uczniowie 
klasy Va wykonali prace pod tytułem: 

„Kocham Cię Polsko”, w których napisali 
za co cenią nasz kraj, za co są wdzięczni, 
za co kochają naszą ojczyznę. W tym 
dniu powiedzmy dobre słowo naszej 
ojczyźnie, powiedzmy dobre słowo 
sobie nawzajem. 

Ojczyzna to my wszyscy – dbajmy 
o wartości, idee związane z patrioty-
zmem, propagujmy „dobre słowo” jako 
ideę używania zwrotów grzecznościo-
wych z poszanowaniem języka ojczy-
stego a także uważność na dobro i god-
ność drugiego człowieka. Nie od dziś 
wiadomo, że tylko dobre słowa, dobre 
myślenie, okazywanie sobie szacunku, 

wzajemnej życzliwości mają „magiczną 
moc”, łagodzą obyczaje i spory. Każ-
dego dnia pracujmy nad właściwym 
stosunkiem do słowa!

Jan Paweł II jeszcze jako kard. Karol 
Wojtyła pisał w  poemacie „Myśląc 
Ojczyzna” z 1974 r.: „Ojczyzna – kiedy 
myślę – wówczas wyrażam siebie i zako-
rzeniam, mówi mi o  tym serce, jakby 
ukryta granica, która ze mnie przebiega 
ku innym, aby wszystkich ogarniać 
w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczy-
zna – by zamknąć ją w sobie jak skarb”.

„Proszę pamiętać, że nie ma większej 
siły niż miłość do drugiego człowieka, 
a najsilniejsze słowo to proszę, jestem 
wdzięczna, jestem wdzięczny, dzię-
kuję” – (I. Majewska-Opiełka)

Zapraszam do zapoznania się z efek-
tami pracy twórczej naszych uczniów. 

Małgorzata Lichomska, 
Koordynator projektu

Maja P.

Daria Darek

Darek

Łukasz

Daria
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Święty Mikołaj 
zawitał 
do Świetlika
5 grudnia, dzień przed swoimi imie-
ninami do Świetlicy Środowiskowej 
Świetlik w  Rybiu zawitał Św. Miko- zawitał Św. Miko-
łaj. Przyjechał wraz z  pomocnikami 
i przywiózł dzieciom wspaniałą, sło-
neczną pogodę,  dużo śmiechu, 
zabawy i oczywiście prezenty. Bawił się 
z dziećmi – podopiecznymi Świetlika 
i  ich rodzeństwem. Z uwagi na ogra-
niczenia covidowe, wszystko działo się 
na zewnątrz budynku, na parkingu przy 
Świetlicy. Wszyscy bawili się wspa-
niale, szczególnie, że w ostatnim cza-
sie dzieci rzadko mają szansę na takie 
atrakcje. Imprezę zorganizowało Towa-
rzystwo Teatralne «Kurtyna», z którym 
współpracujemy od wielu lat.

Wróciliśmy 
do zajęć online
W listopadzie, w związku z zawiesze-
niem wszystkich zajęć stacjonarnych 
w Świetliku, wróciliśmy do spotkań 
online. W internetowej „sali” spotykały 
się panie pracujące nad swoją kondycją 
podczas gimnastyki „Aktywna Mama”, 
kosmetyki i smaczne potrawy tworzyły 
panie z „Babskiego Klubu Międzypoko-
leniowego”, dzieci, pod czujnym okiem 
pani Magdy i pani Justyny przygotowy-
wały się do Bożego Narodzenia two-
rząc świąteczne ozdoby. Pod koniec 
miesiąca serię ciekawych zajęć gim-
nastycznych przygotował pan Robert 
Gański. Bardzo tęsknimy za Świetli-
kiem tętniącym życiem, ale rozumiejąc 
wyższą konieczność, choć w taki spo-
sób działamy na rzecz naszych miesz-
kańców. Mam nadzieję, że spotkamy się 
po Nowym Roku.

Stronę redaguje Małgorzata Kaiper

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA  ŚWIETLIK
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Sekcja Koszykówki

KS Raszyn – Koszykówka. Fot. Piotr Włodarski

Klub Sportowy Raszyn ogłasza nabór do nowopowstałej 
grupy wiekowej sekcji Koszykówki. Wzrost jest Twoim atu-
tem? Szukasz wyzwań związanych z aktywnością fizyczną? 
Przyjdź na trening. Treningi odbywają się w środy i piątki 
w Centrum Sportu Raszyn:
Grupa Młodsza 8-14 lat, godz 17:00-18:15 
Grupa Starsza 15-19 lat, godz 18:30-20:00 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: 
Trener Michał Potraski 

Tel.: 504 789 289  |  e-mail: klub@ksraszyn.pl

Serce KS Raszyn 
e-mail: klub@ksraszyn.pl

STAŚ. Fot. Piotr Włodarski

„Dobro, to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli”. 
W dniu 25 maja 2020 r. przy Centrum Sportu Raszyn poja-
wiło się wielkie serce KS RASZYN na plastikowe nakrętki. 
W ciągu 6 miesięcy mieszkańcy Gminy Raszyn uzbierali 
4 pełne serca, o łącznej wadze 1286 kg !!!!!!!!! 

 Pierwsza tona nakrętek została prze-
kazana dla chłopca z  Gminy Raszyn 
o imieniu Staś. 
 Staś Salach jest uczniem Szkoły Podstawowej w Raszy-
nie, uwielbia piłkę nożną i inne sporty. Lubi czytać książki 
oraz grać w planszówki i na komputerze. Od dwóch lat tre-
nuje piłkę nożną oraz Taekwondo olimpijskie. Poświęca im 
każdą wolną chwilę, choć nie ma ich zbyt wiele. Chłopiec uro-
dził się bez rąk, dlatego potrzebuje nieustannej rehabilita-
cji. To dzięki niej może stawiać czoła codziennym zadaniom, 
które często są dla niego prawdziwym wyzwaniem. Staś jest 
wiernym kibicem Klubu Sportowego Raszyn. 
 Dziękujemy wszystkim za pomoc!!! 
 Serce to nie tylko wyraz dbałości o środowisko, ale także 
podanie pomocnej dłoni potrzebującym. 

Ze Sportowym Pozdrowieniem 
Klub Sportowy Raszyn

#MOCNO RASZYN

Sekcja Podnoszenia Ciężarów

Katarzyna WRZOSEK. Łukasz OPORSKI.

W dniach 26-29.11.2020 w Biłgoraju odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Seniorek I Seniorów w podnoszeniu ciężarów. 
W czwartek, w kat.49kg wystartowała Kasia Wrzosek. Pewnie 
zaliczyła 5/6 podejść, uzyskała tym samym 70 kg w rwaniu 
oraz 86 kg w podrzucie. Ten wynik dał jej Wicemistrzostwo 
Polski Seniorek. Tym samym obroniła tytuł z przed roku. 
Kasia dopisuje na swoim koncie kolejny sukces, a my jeste-
śmy bardzo dumni! W piątek, w kategorii 64 startowała Pau-
lina Krzywicka, która uzyskała w dwuboju 131 kg. Dało jej to 
9 miejsce w mocno obsadzonej kategorii wagowej. W sobotę 
w kat. 89 kg walczył Radek Wręczycki. Wyrwał 115 kg i pod-
rzucił 157 kg, co dało 272 kg w dwuboju. Radek uplasował się 
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na wysokiej, 6 pozycji wśród zawodni-
ków startujących do lat 23. Zajął także 

9 miejsce wśród seniorów. W  niedzielę, 
w kategorii 109 kg zaprezentował się Łukasz 

Oporski. Wicemistrz Polski Weteranów pewnie 
zaliczył 6/6 podejść i uzyskał w dwuboju 293 kg. 

Łukasz uplasował się na, najmniej lubianej przez sportow-
ców, 4 pozycji. Jest to duże osiągnięcie i dobry prognostyk 
na kolejny rok! Ten start był, dla wszystkich naszych zawod-
ników, ostatnim w tym sezonie. Obecnie ciężko trenują aby 
prezentować jak najwyższy poziom na 2021 r. Pierwszym 
startem, na którym będzie można podziwiać naszych zawod-
ników, będzie I rzut DMP już pod koniec lutego. Gratulu-
jemy wszystkim osiągnięć w tym sezonie i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy.                Piotr Bukalski

Sekcja Bokserska

Kacper MAUR Boks.

W dniach 1-6.12.2020 w Sokółce odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski Juniorek, Młodzików i Młodziczek w Boksie. Serce i oczy 
całego Klubu skierowane, był w stronę naszego zawodnika 
Kacpra Maura, który stoczył cztery walki z czego dwie wygrał 
przed czasem, jedną wygrał na punkty I jedną przegrał. Zdo-
bywając Wicemistrzostwo Polski w kategorii Młodzik 57 kg. 
Wielkie Gratulacje!!!!                 Piotr Bukalski

LATAJĄCE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
w Radio ZET

Radio Zet i._. Latajace Koło Gospodyń.

„Latające Koło Gospodyń Wiejskich” to organizacja, która 
w  ciągu 5 lat swojej działalności zrobiła wiele dobrego. 
Zapytane kilka lat temu założycielki: Ewa Janiec i Joanna 
Rokicka tak je określiły: – Wiejskie, bo mieszkamy na wsi. Koło 
Gospodyń, bo nawiązujemy do organizacji niegdyś integrują-
cych lokalne środowisko kobiet. Jako Raszynianki z urodzenia 
i z racji naszego zawodu (podyplomowe studia coaching’u) 
chciałyśmy stworzyć kobietom miejsce spotkań dające coś 
ekstra. Latające, bo nie jesteśmy nobliwe i poważne. Mioteł 
nie mamy, ale latamy, to tu to tam. Mamy siedzibę w CKR, ale 
spotkamy się też w Świetlicy, w szkole, w plenerze. Na spotka-
nia i akcje przychodzą przedstawicielki wszystkich pokoleń, 
żeby zrobić coś dla siebie, ciekawie spędzić czas, nauczyć się 
czegoś nowego, przekonać o swoich możliwościach. A te, jak 
pokazują efekty, są bardzo duże. Podczas spotkań nadają 
prostym przedmiotom piękny wyraz zdobiąc je metodą 
decoupage, robią biżuterię i  ozdoby świąteczne, pieką, 
gotują, szyją. Wykonane mistrzowskimi rękoma przedmioty 
sprzedają na kiermaszach i aukcjach zasilając konta ciężko 
chorych dzieci z terenu naszej gminy. 
 W niedzielę 13 grudnia dziewczyny z Latającego Koła 
Gospodyń Wiejskich odwiedziło Radio ZET. Na placu 
przed Centrum Sportu Raszyn, Joanna Rokicka opowie-
działa o działalności charytatywnej Koła: o uszyciu 2000 
sztuk maseczek dla Raszyniaków oraz świątecznym bazarku 
na Facebooku dla Julci Wójcickiej z Raszyna. Warto dodać, 
że to nie pierwsza, ale jedna z wielu zbiórek. – Cieszymy się, 
że Radio ZET dostrzegło nasze Latające Koło – mówi Pani 
Joasia, a – prezenty, które otrzymałyśmy od sponsorów prze-
kazałyśmy do parafii w Rybiu i w Raszynie dla osób potrze-
bujących. Od latających gospodyń Radio Zet dostało ozdobę 
renifera uszytą przez Gosię Lepianko i cynamonowe bułeczki 
upieczone przez Ewę Janiec. Bardzo dziękujemy Pani Kasi Kli-
maszewskiej za pomoc w organizacji spotkania. 
 Raszyńskie Latające Gospodynie Wiejskie pokazują 
receptę na dobro, które w prosty sposób przechodzi od jed-
nego do drugiego. Radio ZET zauważyło ich działania i infor-
mację o nich puściło w eter, mnożąc dobro. 

Małgorzata Kaiper
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SPORTOWY RASZYN

To była prawdziwa magia tańca – International 
Polish Championship Raszyn‚ 2020

W Centrum Sportu Raszyn w dniach 3-6 
grudzień br. rządził tylko taniec nowo-
czesny. International Polish Cham-
pionship to najważniejszy, w całej run-
dzie rocznej, turniej taneczny Polskiej 
Federacji Tańca. Tancerze przez cały 
rok przygotowują się, by wziąć w nim 
udział i powalczyć o najwyższe podium 
w klasyfikacji federacyjnej. A federa-
cja tańca PFT co roku zaskakuje pozio-
mem organizowanej imprezy zapra-
szając najlepsze kluby nie tylko z całej 
Polski, ale także Europy. Rozmach tej 
imprezy jest olbrzymi i fenomenalny.
 Nie tylko Centrum Sportu Raszyn 
zabiegało o organizację tej imprezy. 
Przez kilka miesięcy o pozyskanie jej 
walczyło także kilka innych ośrod-
ków sportu z gmin i miast całej Pol-
ski. Zależało nam bardzo, by to wła-
śnie w Raszynie zostały te mistrzostwa 
rozegrane. I tak się stało! Polska Fede-
racja Tańca ostateczne zdecydowała, 
że gospodarzem tegorocznych Inter-
national Polish Championship będzie 
Raszyn. Mistrzostwa Patronatem 

Honorowym objął Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba.
 To były fantastyczne 4 dni zmagań 
tanecznych. Podczas zawodów roz-
grywano następujące kategorie: per-
forming, couple dance, disco dance, 
freestyle, hip hop, jazz, modern, che-
erleading, art. improvistaion. Tance-
rze pokazali swoje choreografie solo, 
w duetach, mini formacjach i forma-
cjach dużych. 
 Każdy dzień to był oddzielny tur-
niej. 600 zawodników. 66 klubów 
sportowych i akrobatycznych z całej 
Polski. Gościnnie były także repre-
zentacje z Austrii i Ukrainy. Między-
narodowy skład sędziowski. Z uwagi 
na obostrzenia event niestety odbył się 
wg określonych restrykcji i bez udziału 
publiczności. 
 Świąteczny klimat udzielił się i tan-
cerzom, i  sędziom, i  organizatorom. 
Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z pandemią udało się nam stworzyć 
taneczne mistrzostwa nawiązujące do 
normalności, za którą wszyscy bardzo 

tęsknimy. Rozmiar i tempo tej imprezy 
przeszły chyba wyobrażenia nas 
wszystkich. To była prawdziwa magia 
tańca. Tancerze żegnając się z Cen-
trum Sportu Raszyn, mocno podkreślili, 
że w Raszynie tańczyło im się bardzo 
dobrze, a hala „ma to coś, ma ten flow”!
 Kolejny w  2021 roku International 
Polish Championship odbędzie  się 
mamy nadzieję, także w  Raszynie 
w Centrum Sportu Raszyn! Już nego-
cjujemy i  mamy nadzieję, że za rok 
mieszkańcy Gminy Raszyn będą mogli 
swobodnie obejrzeć ten event i kibico-
wać najlepszym tancerzom. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Katarzyna Klimaszewska 

Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
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Pomimo korzystania z  poczty elektronicznej, zwyczaj wysyłania kart 
świątecznych z życzeniami swoim bliskim jeszcze nie zaniknął. Wiele osób 
nie wyobraża sobie żeby nie kupić przed Świętami kart z motywem świątecznym 
i złożyć życzenia bożonarodzeniowe osobom, z którymi nie mogą się spotkać 
chociażby ze względu na dzieloną odległość.
 Otrzymanie karty świątecznej z życzeniami przynosi dużą radość niczym 
Święty Mikołaj. Dlatego nauczyciele świetlicy ze Szkoły Podstawowej w Raszynie 
przeprowadzili drogą on-line konkurs plastyczny pt. „Karta świąteczna 
z motywem Świętego Mikołaja”, adresowany do dzieci i młodzieży z naszej szkoły. 
Uczestnicy własnoręcznie, różnymi technikami plastycznymi wykonali prace. 
 Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ wszystkie prace są 
wyjątkowe i starannie wykonane. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 
dyplomy, a osoby, które zajęły I, II i III miejsce – nagrody. Dziękujemy Wszystkim 
za udział w konkursie i GRATULUJEMY!

Grażyna Dąbek, Kierownik Świetlicy

KARTKI ŚWIĄTECZNE

Adam•Woźniak•1C

Guba•Oleksandra•6D

Marcin•Ściuba•1A

Krystian•Gryber•6B

Maria•Tyrka•1E

Kuba•Fryga•1A

Oliwia•Barcikowska••4d

Bohdan•Kuźmiński•1D

Kacper•Skubisz•1C

Ola•Banasiewicz•1A

Julia•Sadowska•1B

Nadia•Jaouhari•6G

Zuzanna•Wojciechowska•4A

GALERIA MŁODEGO ARTYSTY



SPECJALNA
DOSTAWA

PROSTO
Z FABRYKI

      Dla 
Gminy Raszyn

Pozyskane Fundusze Norweskie na odbudowȩ 
kompleksu Austerii

Rza̧dowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
Z.łobek 3 000 000 złotych

FUNDUSZE NORWESKIE
Decyzją Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Pana Premiera Prof. Piotra Glińskiego 
dofinansowanie otrzymało 16 projektów w ramach Poddziałania 1.1., do którego aplikowaliśmy. 
Za to dofinansowanie odbudujemy Kramy i zagospodarujemy przestrzeń wokół Austerii. Pozyskaliśmy  
dla naszego projektu - "Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej" 14,5 mln złotych dofinansowania 
przy przewidywanym koszcie całkowitym wynoszącym dokładnie 17 044 044,52 złotych.

Rza̧dowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

Straz.nica OSP Dawidy
2 000 000 złotych

Świętego 
Mikołaja

ŻŁOBEK NAPRZECIWKO KOŚCIOŁA ŚW. SZCZEPANA
Zostanie zaprojektowane i wybudowany 3 lub 4 oddziałowy 
żłobek na działce o powierzchni 6261 m2. Zaadaptujemy 
istniejący budynek znajdujący się na terenie objętym 
ochroną konserwatorską poprzez jego odrestaurowanie 
i dobudowę nowej części, przeznaczonej na potrzeby klas 
dla dzieci, zaplecza kuchennego i innych koniecznych 
pomieszczeń. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne 
instalacje i przyłącza oraz wyposażenie meblowe, 
technologię kuchni itp. 

STRAŻNICA DLA OSP DAWIDY
Zbudujemy strażnicę dla OSP w Dawidach na działce o pow. 

3 255 m2, pow. zabudowy 601,3 m2, kubaturze budynku 3070 m3. 
Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny z podziałem na 

strefy funkcyjne – część biurowo-socjalną i część garażową, ze 
wszystkimi instalacjami w tym: wentylacja mechaniczna, kotłownia 

gazowa, winda. Przewiduje się wykonanie wszystkich niezbędnych 
przyłączy, oświetlenia zewnętrznego działki, drogi wewnętrznej 

z miejscami postojowymi, placu zabaw dla dzieci, zieleni.

14 487 437 złotych


