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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER RASZYŃSKI

IGA ŚWIĄTEK, mistrzyni tenisa, 
wręczyła dzieciom i młodzieży powołanie 

do „Dobrej Drużyny PZU” w rodzinnym Raszynie. (str. 3)
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Panie Wójcie, dlaczego ścieżka rowerowa od Dawid 
do Raszyna nie jest jeszcze zakończona? Cały czas bra-
kuje niektórych fragmentów. Kiedy będzie gotowa? 
Jakub N. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, to prawda, że cały czas nie możemy zakoń-
czyć tej inwestycji. Nasz problem polega na tym, że nie udało 
się porozumieć z właścicielami fragmentów działek w spra-
wie ich przejęcia przez gminę czy powiat. Nie jesteśmy bez-
radni, ponieważ działki można przejąć w oparciu o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej, czyli tzw. ZRID. Wydaje go, 
w tym przypadku, starosta w formie decyzji administracyjnej. 
Ponieważ sprawa dotyczy kilku działek – jest to kilka decyzji. 
Liczę na to, że w najbliższym czasie wszystkie formalności 
zostaną zakończone. Kolejnym problemem są uzgodnienia 
z Warszawą, ponieważ część ścieżki w Al. Krakowskiej budu-
jemy na jej terenie. Sprawę komplikuje konieczność prze-
budowy świateł. Mimo tych przeszkód sądzę, że do końca 
lipca br. udrożnimy ścieżkę w Alei Krakowskiej i w Jaworo-
wej. Dłużej będziemy budować ścieżkę w Górnej w Dawi-
dach, zwłaszcza, że w czerwcu rozpoczyna się budowa straż-
nicy OSP. Firma, która buduje ścieżkę jest gotowa do pracy. 
Czeka na zakończenie formalności, żeby rozpocząć ostatnie 
fragmenty budowy. 

Kto odbierał ścieżki rowerowe, czy firma która to robiła 
ma zapłacone za fuszerkę? Grzegorz Wągrodzki
Panie Grzegorzu, ta inwestycja składa się z czterech zadań. 
Część z nich została zakończona, a część niestety nie. Napi-
sałem o tym w odpowiedzi na poprzednie pytanie. Za zada-
nia wykonane rozliczyliśmy się z firmą, nie wykonane cze-
kają na zakończenie inwestycji i wtedy dokonamy rozliczenia. 
Tak są skonstruowane nasze umowy z wykonawcami. Proszę 
się nie martwić, bardzo pilnuję, żeby działania gminy były 
zgodne z prawem i żeby interesy gminy były respektowane. 
Nie jestem zadowolony z tego, że budowa ścieżek rowero-
wych trwa tak długo, ale musieliśmy czekać aż powiat prusz-
kowski zakończy procedurę przejmowania gruntów. Mam 
nadzieję, że w lecie ścieżka od Raszyna do Dawid będzie 
całością.

Panie Wójcie, czy w bieżącym roku zostanie zorganizo-
wany przez gminę wypoczynek letni dla dzieci? Bożena S. 
(nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, w tym roku, wzorem lat poprzednich Gmina 
Raszyn zorganizuje wakacje tym dzieciom, które pozostaną 
w domach. Akcję letnią organizują wszystkie szkoły, w przed-
szkolach organizowane są dyżury tak, aby zawsze, któreś 

z nich było czynne. Wypoczynek letni organizują też CSR 
i CKR a także Świetlica Środowiskowa w Rybiu oraz Ogni-
sko Wychowawcze w Jaworowej. W tym Kurierze Raszyń-
skim informacja o zorganizowanym wypoczynku letnim dla 
naszych dzieci zawarta jest na 20 stronie.

Panie Wójcie, według jakich zasad wskazuje się 
w naszej gminie kolejne ulice do przebudowy? Pytam 
o to ponieważ mieszkam w gminie Raszyn od roku 
2018 i do tej pory dojeżdżam do siebie drogą gruntową. 
Dodam, że na mojej ulicy zamieszkałe są jeszcze dwa 
domy, a pięć kolejnych w budowie? Zuzanna R. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowna Pani, niestety oczekując na przebudowę swo-
jej ulicy trzeba uzbroić się w cierpliwość. Gmina Raszyn jest 
takim miejscem, w którym pod względem budowy dróg cały 
czas nadrabiamy wieloletnie opóźnienia. W długiej kolejce 
do budowy od zera stoi kilkadziesiąt ulic, a jednocześnie 
musimy dbać o to by utrzymać w dobrym stanie już istnie-
jące trakty. Czyli, z jednej strony są to remonty, a z drugiej 
budowy. Środki konieczne do prowadzenia tych inwestycji 
czerpiemy z budżetu gminy oraz dofinansowań rządowych 
i unijnych. Zwykle budujemy lub remontujemy kilka ulic rocz-
nie. Ilość zależy od kosztu, a środki nasze są skromne, dlatego 
wielki nacisk kładziemy na płacenie podatków w Pruszkowie 
ponieważ część z nich trafia do naszego budżetu. Dotyczy to 
głównie tych mieszkańców, którzy przeprowadzili się ostatnio 
do naszej gminy. Kolejka ulic do budowy się wydłuża, ponie-
waż z roku na rok przybywa domów i rozpoczętych inwestycji 
w rolniczych do niedawna rejonach gminy, czyli przybywa ulic.
 W związku z tym, że do wykonania jest bardzo wiele inwe-
stycji drogowych przyjęliśmy kryteria, o które się opieramy 
przy ustalaniu kolejności. Pierwsze z nich to czy gmina ma 
prawo inwestować w tym miejscu, czyli czy działka drogowa 
jest w całości własnością gminy. Drugie – czy ulica ma para-
metry aby spełnić warunki do otrzymania dofinansowa-
nia, głównie chodzi o szerokość ponad 10 metrów. Po trze-
cie, czy większość działek przy tej ulicy jest już zabudowana. 
Po czwarte, czy ulica jest wyposażona w media: gazociąg, 
wodociąg, kanalizację. Po piąte, od jak dawna istnieje ta ulica.
 Ustalanie kolejności inwestycji drogowych jest w wyłącznej 
gestii radnych i następuje podczas sesji Rady Gminy Raszyn 
przy okazji uchwalania budżetu. Dlatego bardzo ważna jest 
w tym względzie współpraca i porozumienie. Natomiast rolą 
wójta jest poprowadzenie wskazanych inwestycji zgodnie 
z przepisami w najbardziej korzystny sposób dla gminy.

	• Ty	też	możesz	zadać	pytanie!
	• Masz	problem?
	• Chcesz	się	nim	podzielić?
	• Denerwuje	Cię	coś?
	• Chcesz	wyrazić	swoją	opinię?
	• Nie	wahaj	się!

Napisz	na	adres	jacekkaiper@gmail.com	
lub	zostaw	w	biurze	podawczym	Urzędu	Gminy,	Szkolna	2A	Raszyn.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA

PYTANIA DO WÓJTA
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DOBRA DRUŻYNA KAPITANA IGI ŚWIĄTEK

„Wiem, jak ciężko jest na początku i wiem, 
że pomoc ta jest potrzebna. Dlatego 
cieszę się, że pojawiła się taka okazja 
i mogę wziąć udział w projekcie Dobra 
Drużyna. Jako mała dziewczynka pró-
bowałam rożnych aktywności, gra-
łam w piłkę nożną, pływałam i wresz-
cie wybrałam tenis. Dopiero w wieku 
15-16 lat zrozumiałam, że to może być 
moje życie. Ważne jest to, by znaleźć 
swoją ścieżkę, ponieważ każdy jest inny. 
Dlatego mam prostą radę dla wszyst-
kich: próbować różnych dyscyplin i mieć 
szerokie horyzonty. Aktywność fizyczna, 
nie tylko w wymiarze sportu zawodo-
wego, ma ogromny wpływ na życie 
i wcale nie trzeba być profesjonalistą, 
by korzystać z dobroczynnego wpływu 
sportu.” – powiedziała Iga Świątek 

w Centrum Sportu w Raszynie, gdy 
zainaugurowano pilotażowy program 
Dobrej Drużyny PZU, promujący aktyw-
ność fizyczną dzieci i młodzieży. Nasza 
wspaniała tenisistka została Kapita-
nem Dobrej drużyny wspierając swoich 
rówieśników i młodsze dzieci. Celem 
akcji jest przywrócenie im aktywno-
ści fizycznej i skasowanie deficytów 
w tej dziedzinie powstałych w czasie 
pandemii. Dotyczy to dzieci i nasto-
latków, którzy z powodu koniecznych 
ograniczeń więcej czasu niż wcześniej 
spędzali przed ekranami komputerów. 
W ramach tego programu PZU będzie 
wspierał finansowo szkolne, amatorskie 
kluby i drużyny sportowe, szczególnie 
w mniejszych ośrodkach. Sponsor akcji 
chce wyrównać szanse pomiędzy śro-
dowiskami budując aktywny udział 
wspólnoty sportowej na poziomie ogól-
nopolskim i lokalnym. 

Premierą programu Dobrej  Dru-
żyny było powołanie, właśnie w Gmi-
nie Raszyn, przez Kapitan Igę Świątek 
pierwszych sportowców, którzy otrzy-
mali certyfikaty uczestnictwa w pro-
gramie, byli to m.in. przedstawiciele 
i zawodnicy Amp Futbolu, programu 

„Od SKS do AZS”, Polskiego Związku 
Zapaśniczego, Stowarzyszenia Nadzieja 
na Mundial, KKS Victoria Stalowa Wola, 
dzieci i młodzież z podwarszawskich 
klubów sportowych oraz mali spor-
towcy z Centrum Sportowego Raszyn. 
Podczas oficjalnej konferencji Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, w imie-
niu Mieszkańców podziękował słynnej 
Raszyniance za wielkie emocje i radość 
ze zwycięstwa wręczając jej pamiąt-
kową statuetkę i kosz kwiatów. 

Katarzyna Klimaszewska 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

DOBRA DRUŻYNA PZU

Dobra Drużyna PZU. Fot. PZU

Młodzi sportowcy z Kapitanem. Fot. PZU

W imieniu mieszkańców podziękował Idze Świątek 
Wójt Andrzej Zaręba. Fot. J. Kaiper



|   KURIER RASZYŃSKI NR 120/2021   |   WWW.RASZYN.PL4

GALA JUBILATÓW

Helena Bazga

Teresa i Karol Klimaszewscy  Alicja i Wiesław Kłobukowscy

Marianna i Jan Bęgowscy  Genowefa i Zdzisław Biały Wanda i Euzebiusz Czachor

Gabryela i Krzysztof Janiszewscy Zofia i Andrzej Juśkiewicz Grażyna i Andrzej Kamieńscy

Janina i Jerzy Karczmarczyk Anna i Ryszard Kizinkiewicz

ZŁOTE GODY
W dniach 14, 21 i 28 kwietnia 2021 r. w nowej Sali Ślubów USC 
w Raszynie, w odrestaurowanym budynku Austerii, odbyła się 
Gala Jubilatów, podczas której Wójt Andrzej Zaręba i Jolanta 
Kuć Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczali parom 
z 50.letnim i większym stażem małżeńskim medale „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. Z uwagi na rygory reżimu sanitarnego 
oddzielnie honorowano każdą z par lub jednego z przed-

stawicieli małżonków. Wspaniałe wrażenie, mimo niewielkiej 
ilości osób towarzyszących Jubilatom, robiło wejście mał-
żonków na salę wśród dźwięków Marsza Weselnego, powta-
rzające wydarzenie sprzed pół wieku. Poza medalami każda 
z par otrzymywała pamiątkową statuetkę od władz Gminy 
Raszyn, kwiaty i tort do osłodzenia uroczystości w rodzinnym 
gronie. Dziś prezentujemy Państwu zdjęcia z uroczystości. 

Jacek Kaiper, Zdjęcia Anna Pluta
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GALA JUBILATÓW

 Teresa i Wiesław Kopysiewicz  Mieczysaw Kruszewski  Sabina i Eugeniusz Podgórzec  Maria i Zbigniew Poręccy

 Anna i Witold Prasek  Marianna i Józef Ruszczyk Władysława i Henryk Rzepka

 Wojciech Ryczywolski  Grażyna i Janusz Skokowscy  Stanisław Urbala  Alina i Kazimierz Wieczorek

 Wiesława i Władysław Wojciechowscy  Elżbieta i Stanisław Wolscy  Grażyna i Tadeusz Zientała  Nataia i Jerzy Żelichowscy
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EKOLOGIA

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAZOWSZA

W 2017 roku Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przyjął Uchwałę Anty-
smogową, która określa ostateczne 
terminy likwidacji kotłów na węgiel 
i drewno. Terminy te są coraz bliższe, 
dlatego właściciele nieruchomości, któ-
rzy cały czas z nich korzystają powinni 
przygotować się do wymiany systemu 
ogrzewania na proekologiczne. I tak:

•  Od 1 stycznia 2023 roku zakazane 
będzie używanie kotłów na węgiel 
i drewno niespełniających wymo-
gów dla klas 3,4 lub 5 według normy 
PN-EN 303-5: 2012, czyli tzw. „kop-
ciuchów”,

•  Od 1 stycznia 2028 r. nie wolno 
będzie używać kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 według normy 
PN-EN 303-5:2012. 

•  Do końca 2022 roku posiadacze 
kominków będą musieli wymienić je 
na spełniające wymogi ekoprojektu 
lub wyposażyć w urządzenie ogra-
niczające emisję pyłu do wartości 
określonych w ekoprojekcie.

•  Do końca ich żywotności można 
korzystać z kotłów klasy 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012.

Straże miejskie i gminne, wójt, bur-
mistrz i prezydent miasta, ich upoważ-
nieni pracownicy, policja oraz Mazo-
wiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska są uprawnieni do doko-
nania kontroli, a naruszający przepisy 
muszą liczyć się z mandatem do 500 zł 
lub grzywną do 5000 zł. 
 Na żądanie kontrolującego każdy 
użytkownik kotła, pieca lub kominka, 
zobowiązany jest przedstawić doku-
menty potwierdzające, że stosowane 
przez niego urządzenie grzewcze speł-
nia wymagania uchwały. Dokumentem 
takim może być instrukcja użytkowa-

nia, dokumentacja techniczna lub inny 
dokument. Wymóg ten dotyczy także 
stosowanego paliwa. Aby potwierdzić 
jego jakość użytkownik instalacji powi-
nien posiadać odpowiedni dokument, 
np. fakturę zakupu paliwa lub świadec-
two jakości. Dostawca paliwa ma obo-
wiązek przekazać klientowi świadectwo 
jakości, a klient ma prawo do informa-
cji o sprzedawanym towarze, tj. o jego 
cenie, pochodzeniu czy parametrach 
i składzie.

DOTACJA NA WYMIANĘ 
NIE EKOLOGICZNYCH 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA OPARTYCH 
NA PALIWIE STAŁYM.
Od 16.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 
Gmina Raszyn realizując Program 
Ograniczania Niskiej Emisji prowadzi 
nabór wniosków o przyznanie dota-
cji do trwałej zmiany sposobu ogrze-
wania lokali i budynków mieszkalnych 
obejmującą wymianę istniejących nie 
ekologicznych źródeł ciepła opar-
tych na paliwie stałym. Dotację mogą 
otrzymać osoby fizyczne i wspólnoty 
mieszkaniowe będące właścicielami 
budynków, lokali mieszkalnych lub użyt-
kowych położonych na terenie Gminy 
Raszyn lub posiadające inny tytuł 
prawny do władania nimi.

Procedura udzielania dotacji: 
•  Do 30.06.2021 r. należy złożyć 

w Urzędzie Gminy Raszyn wniosek 
o udzielenie dotacji wraz z załączni-
kami.

•  Wnioski zostaną zweryfikowane 
przez Komisję powołaną zarzą-
dzeniem Wójta Gminy Raszyn, 
a następne podpisana umowa 
z wnioskodawcą.

•  Do 30.10.2021  r. wnioskodawca 
powinien zrealizować przedsięwzię-
cie i złożyć wniosek o rozliczenie 
dotacji wraz z załącznikami w Urzę-
dzie Gminy Raszyn.

•  Po weryfikacji wniosku o rozliczenie 
nastąpi wypłata środków na rachu-
nek bankowy wnioskodawcy.

W ramach gminnego projektu miesz-
kańcy mogą uzyskać dotację nieprze-
kraczającą 50% kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji jednak nie więcej niż:

–  dla kotłów na gaz, spełniających 
wymagania ekoprojektu zgod-
nie z Dyrektywą 2009/125/EC  – 
4 000,00zł brutto;

–  dla kotłów na paliwa stałe, speł-
niających wymagania ekoprojektu 
zgodnie z Dyrektywą 2009/125/
EC –3 000,00 zł brutto; 

–  dla lokalu w budynku wielorodzin-
nym – 2 000,00 zł brutto.

W przypadku wyczerpania środ-
ków finansowych, przeznaczonych 
na wypłatę dotacji w danym roku, wnio-
ski niezrealizowane będą rozpatrywane 
w pierwszej kolejności w następnym 
roku budżetowym, natomiast proce-
dura naboru nowych wniosków zosta-
nie wstrzymana.

„CZYSTE POWIETRZE”
To ogólnopolski  program dopłat 
do wymiany starych pieców oraz docie-
plenia domów przeznaczony jest dla 
właścicieli lub współwłaścicieli jedno-
rodzinnych budynków mieszkalnych 
lub wydzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
rębnioną księgą wieczystą.
Poziom p o dstawow y  –  os oby 
fizyczne, będące właścicielami/współ-
właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 
wieczystą, o dochodzie rocznym nie-
przekraczającym kwoty 100 000 zł,
Poziom podwyższony –  osoby 
fizyczne, które łącznie spełniają nastę-
pujące warunki:
1.  są właścicielami/współwłaścicielami 

budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego 
z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2.  przeciętny miesięczny dochód 
na jednego członka ich gospodar-
stwa domowego nie przekracza 
kwoty:
a.  1400 zł w gospodarstwie
 wieloosobowym,
b.  1960 zł w gospodarstwie
 jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej, roczny przychód bene-
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ficjenta z tytułu prowadzenia poza-
rolniczej działalności gospodarczej 
za rok kalendarzowy, za który ustalony 
został przeciętny miesięczny dochód, 

nie przekroczył trzydziestokrotności 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów obowiązującym w grud-

niu roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie.
 Maksymalne dotacje dla poszczegól-
nych kategorii kosztów kwalifikowanych.

W ramach programu istnieje możliwość 
finansowania przedsięwzięć rozpoczę-
tych do 6 miesięcy przed datą złoże-
nia wniosku o dofinansowanie oraz 
nie wcześniej niż w dniu 15.05.2020 r. 
Program umożliwia także dofinanso-
wanie przedsięwzięć zakończonych 
pod warunkiem, że nie zostały rozpo-
częte wcześniej niż 6 miesięcy przed 
datą złożenia wniosku o dofinanso-
wanie oraz nie wcześniej niż w dniu 
15.05.2020 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU 
O DOFINANSOWANIE
1.  Wnioski należy składać do WFO-

ŚiGW.
2.  Aktualnie obowiązujące formula-

rze wniosku wraz z załącznikami 
i instrukcją wypełniania dostępne są: 
a. w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji 
internetowej znajdującej się na stro-
nach internetowych WFOŚIGW lub 
b. w serwisie „gov.pl”.

3.  Wnioski składa się w postaci elek-
tronicznej po rejestracji  konta 
na portalu (dopuszczalne jest złoże-
nie wniosku wraz z załącznikami tylko 
w formie papierowej). 

Urząd Gminy Raszyn bezpłatnie 
pomaga mieszkańcom chcącym złożyć 
wniosek.
PROGRAM „STOP SMOG” 
DLA GMIN I ICH MIESZKAŃCÓW
Program „Stop Smog” wspiera wymianę 
bądź likwidację źródeł ciepła i termo-

modernizację w budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych, na terenie gmin, 
gdzie obowiązuje tzw. Uchwała anty-
smogowa. Gmina planuje podpisanie 
Porozumienia z Ministrem Klimatu i Śro-
dowiska, za pośrednictwem NFOŚiGW 
w celu uzyskania 70% dofinansowania 
dla mieszkańców. 30% kosztów inwe-
stycji pokryje Gmina z środków wła-
snych. Program będzie realizowany 
przez gminę, jeśli zgłosi się wystar-
czająca liczba chętnych mieszkań-
ców uprawnionych do uzyskania 
dofinansowania.

CEL PROGRAMU
Ograniczenia emisj i  zanieczysz-
czeń i poprawa jakości powietrza oraz 
poprawa efektywności energetycznej 
budynków poprzez realizację przedsię-
wzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej 
zamożnych gospodarstw domowych 
w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych, w tym w szczególności tych, 
których członkami są osoby mające 
prawo do korzystania ze świadczeń pie-
niężnych na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZAKRES PROGRAMU
•  Realizacja przedsięwzięć w budyn-

kach mieszkalnych jednorodzinnych 
polegających na:

•  Wymianie lub likwidacji wysokoemi-
syjnych źródeł ciepła na niskoemi-
syjne

• Termomodernizacji
•  Podłączeniu do sieci ciepłowniczej 

lub gazowej
•  Zapewnieniu budynkom dostępu 

do energii z instalacji OZE
•  Zmniejszeniu zapotrzebowania 

budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych na energię dostarczaną 
na potrzeby ich ogrzewania i pod-
grzewania wody użytkowej

Wysokość dofinansowania:
•  Dla mieszkańców bezzwrotna dota-

cja do 100% kosztów przedsięwzięcia, 
ale nie więcej niż 53 000zł. (Średni 
koszt realizacji przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego w jednym budynku, 
a w przypadku budynku o dwóch 
lokalach – w jednym lokalu, nie może 
przekroczyć 53 000 zł)

Opisane programy są istotną pomocą 
w przeprowadzeniu wymiany kotłów, 
potocznie zwanych „kopciuchami”, 
które zanieczyszczają atmosferę 
na ekologiczne, „czyste” źródła energii 
do ogrzewania domów. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Referacie Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Raszyn: 

Tomasz Kowalczyk
tel. 22 701-79-16 

lub drogą email: tkowalczyk@raszyn.pl
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W HOŁDZIE NAJLEPSZYM

PARK RASZYŃSKI im. Magdaleny Abakanowicz
9 maja 2021 r., podczas XLI Sesji Radni 
Gminy Raszyn nadali Parkowi Raszyń-
skiemu imię Magdaleny Abakanowicz, 
najsłynniejszej polskiej rzeźbiarki, uwa-
żanej za jedną z najważniejszych arty-
stek dwudziestego wieku. W uzasadnie-
niu do uchwały czytamy:
 „Magdalena Abakanowicz to znana 
na  całym świecie polska rzeźbiarka, 
twórczyni tkaniny artystycznej, profesor 
sztuk pięknych. Urodziła się 20 czerwca 
1930 roku w Falentach.”
 Jej nazwisko występuje we wszyst-
kich leksykonach sztuki współcze-
snej. Jej dzieła znajdują się w zbiorach 
około 120. muzeów świata oraz w gale-
riach prywatnych. Była nauczycielem 
akademickim w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
oraz profesorem wizytującym na Uni-
wersytecie Kalifornijskim w Los Ange-
les. Osiem uczelni w Europie i w Sta-
nach Zjednoczonych nadało jej tytuł 
doktora honoris causa. Była członkinią 
Rady Programowej Fundacji Centrum 
Twórczości Narodowej. Jest bohaterką 
siedmiu książek o jej sztuce. Nasze 
dzieci poznają jej twórczość w szkol-
nych podręcznikach. Miała kilkadzie-

siąt wykładów i wystąpień publicznych 
w uniwersytetach i muzeach w różnych 
krajach. Zmarła w Warszawie 20 kwiet-
nia 2017 roku. Została pochowana 
na Cmentarzu Wojskowym na warszaw-
skich Powązkach. 
 Ludzie na całym świecie wykazują 
zainteresowanie twórczością tej wiel-
kiej artystki oraz jej życiem; miejscami, 
z którymi była związana. W różnych 
informacjach podawane jest miejsce 
jej urodzenia, czyli Falenty. 

 Z powyższych względów wniosku-
jemy o godne upamiętnienie Magda-
leny Abakanowicz w naszej gminie. Pro-
ponujemy nazwanie raszyńskiego parku 
jej imieniem. Zapoczątkuje to inicjatywy 
edukacyjno-kulturalne, realizowane 
we współpracy z artystami i placów-
kami kultury, zmierzające do nadania 
parkowi charakteru parku rzeźby ple-
nerowej. Taki park stałby się wizytówką 
i atrakcją kulturalną Raszyna.

Rada Gminy Raszyn 

101 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
18 maja 2021 r. w kościele pw. św. Szcze-
pana w Raszynie, podczas wieczornej 
Mszy św., obchodzono 101 rocznicę uro-
dzin św. Jana Pawła II, Papieża Polaka. 
Dla uświetnienia rocznicy Konfrater-
nia Mazowiecka Odznaki św. Floriana 
Mazovia przekazała raszyńskiej para-

fii pamiątkowe złote medale i Wielką 
Wstęgę Gwiazdy św. Jana Pawła II oraz 
Porcelanowy Grawerton św. Floriana. 
Kapituła Konfraterni uhonorowała rów-
nież Pamiątkowymi Złotymi Medalami 
św. Jana Pawła II: ks. Zdzisława Kara-
sia Proboszcza Parafii św. Szczepana 

w Raszynie, Gminę Raszyn oraz Wójta 
Gminy Raszyn. Wyróżnieni podzięko-
wali Komandorowi Kapituły Panu Jac-
kowi Gromkowi za pamięć i osobiste 
zaangażowanie w upowszechnianiu 
myśli i nauki Jana Pawła II.

Jacek Kaiper

Agora – wystawa M. Abakanowicz w Chicago. Fot. M. Kaiper

Jacek Gromek, Ks. Zdzisław Karaś, Wójt A. Zaręba, wice Wójt M. Kucharski. Fot. arch. parafii Gwiazda św. Jana Pawła II
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FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE

Budowa placu zabaw przy zabytkowej Austerii
Ku końcowi zmierza budowa placu zabaw przy Austerii. Projekt 
jest realizowany i dofinansowywany w ramach poddziałania 19.2 
Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 
2014-2020.

Inwestycję prowadzi FIRMA RUTKOWSKI Tadeusz Rutkowski 
z Pruszkowa, która podjęła się inwestycji za kwotę 139 698,46 zł 
brutto.

DOFINANSOWANIA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
Kolejny rok z rzędu Gmina Raszyn 
otrzymała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Tym razem na siedem 
zadań, w sumie za kwotę 90 336 zł:
1.  dla sołectwa Słomin – doposaże-

nie placu zabaw (trampolina ziemna, 
nawierzchnia bezpieczna ok. 30 m2) – 
10.000 zł

2.  dla sołectwa Łady – zagospodaro-
wanie terenu wokół stawu w Ładach 

(altana drewniana z podestem, 
ławkami, koszami i kwietnikami) – 
9.000 zł

3.  dla sołectwa Jaworowa II – uzu-
pełnienie zagospodarowania terenu 
placu zabaw (altana drewniana 
z ławkami i stołami) – 10.000 zł

4.  dla OSP Raszyn – remont posadzki 
strażnicy – 25.000 zł

5.  dla OSP Falenty – na zakup sprzętu 
specjalistycznego – 8.500 zł

6.  dla OSP Dawidy – na zakup sprzętu 
specjalistycznego – 8.501 zł

7.  na dokonywanie kontroli pale-
nisk przez Urząd Gminy Raszyn – 
19.335 zł

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

Monitoring
W połowie maja br. został ogłoszony przetarg dotyczący budowy monitoringu 
wizyjnego na terenie centralnej części naszej gminy. System ma się składać 
z rejestratora, stacji oglądowej i 18 kamer w 5 lokalizacjach. Rejestrator zosta-
nie umieszczony w serwerowni Urzędu Gminy, a stacja oglądowa w budynku 
komisariatu Policji w Raszynie. 
Centralnym punktem systemu ma być rejestrator wraz z urządzeniami aktyw-
nymi umieszczony w serwerowni Urzędu Gminy Raszyn. Obraz kamer ma być 
przesyłany do stacji oglądowej na terenie komisariatu w Raszynie.
Kamery zostaną zlokalizowane w następujących punktach:
 • Z1 – budynek Urzędu, 2 kamery skierowane na ul. Szkolną
 •  Z2 – rynek przed Urzędem, 4 kamery zamontowane na skwerze w głębi 

rynku.
 • Z3 – park w Raszynie od ul. Wybickiego, 6 kamer 
 • Z4 – park w Raszynie od ul. Nadrzecznej, 4 kamery
 • Z5 – zatoczka rowerowa przy al. Krakowskiej, 2 kamery
System monitoringu zostanie wykonany do końca 2021 roku.

Michał Kucharski, zastępca Wójta Gminy RaszynUsytuowanie punktów monitoringu na terenie gminy

Plac zabaw przy Austerii. Fot. J. Kaiper
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INWESTYCJE

Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Projekt pn.: „Adaptacja budynków 
Austerii na Centrum Integracji 
społeczno-kulturalnej w Raszy-
nie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” 
realizowany w ramach Programu 
Mechanizm Finansowy EOG

ZESPÓŁ AUSTERII

I etap rewitalizacji. Fot. arch. CKR

Pierwszy etap rewitalizacji Austerii, 
XVIII-wiecznego budynku głównego 
mieszczącego w początkowych latach 
stację pocztową, pierwszą na dro-
dze z Warszawy do Krakowa, Gmina 
Raszyn przeprowadziła w latach 2017-
2020. Prace rewitalizacyjne możliwe 
były dzięki dofinansowaniu z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego w wysokości 

prawie 60%; pozostała część to wkład 
własny Gminy Raszyn. Ogólny koszt 
remontu I etapu to kwota ponad 5,3 mln 
zł. W odrestaurowanym budynku głów-
nym mieści się filia Urzędu Stanu Cywil-
nego i Izba Pamięci, do której zbierane 
są eksponaty.

II etap rewitalizacji. Fot. arch. CKR
     

Drugi, obecny etap rewitalizacji, obej-
mujący wozownię, kramy i pocztę jest 
możliwy dzięki wsparciu finansowemu 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (73%), dotacji Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
(12%) oraz środków własnych Gminy 
Raszyn (15%). Ogólny koszt remontu 
II etapu to kwota ok. 17 mln zł. Ten etap 
realizowany będzie w latach 2021-

2023. Proces rekonstrukcji Austerii 
odbywa się pod nadzorem Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Zgod-
nie z zaleceniem konserwatora, Gmina 
dąży do odbudowy całego obiektu – 
tzw. zespołu austerii, który w 2005 
roku został wpisany do Wojewódzkiego 
Rejestru Zabytków pod nr  1265/05. 
Zaprojektowany przez czołowego archi-
tekta epoki stanisławowskiej Szymona 
Bogumiła Zuga, obiekt uznano za jeden 
z najwspanialszych klasycystycznych 
zespołów zabudowań w Polsce z prze-
łomu XVIII i XIX wieku. 
 Ostatnimi elementami do pełnej 
rewitalizacji będą stajnie oraz ogólne 
zagospodarowanie terenu. Już dziś – 
dzięki uczestnictwu Gminy Raszyn 
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Dzia-
łania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice – 
oraz dzięki dofinansowaniu z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 – powstaje „Plac zabaw 
przy zabytkowej Austerii”. Na pozostałe 
działania gmina poszukuje źródeł finan-
sowania zewnętrznego. 

Anna Kaczyńska

BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE AUSTERII
Na terenie Austerii zakończyły się 
badania archeologiczne. Archeolodzy 
określili zasięg pierwotnej zabudowy 
wozowni, odkryli, że stajnia powstała 
w dwóch etapach. Pierwotnie była krót-
sza, a z czasem rozbudowana została 
do obecnych rozmiarów. 

 Podczas prac archeolodzy wyko-
pali z ziemi fragmenty ceramiki, szkła, 
kości, przedmioty żelazne i krzemienie, 
które obecnie są opisywane, oczysz-
czane i podlegają konserwacji. Zgodnie 
z decyzją Mazowieckiego Konserwa-
tora Zabytków, po przygotowaniu przez 

konserwatora, przedmioty te wysta-
wione będą na stałe eksponowane  
w Izbie Pamięci budynku Austerii. Spra-
wozdanie z archeologicznych badań 
sondażowych zostało przekazane 
do MWKZ do analizy.
 C iekawostką  okazał  s ię  fakt , 
iż na terenie zespołu budynków 
Austerii osadnictwo funkcjonowało 
już w okresie pradziejowym, jednak 
najintensywniej użytkowany był on 
od średniowiecza do nowożytności. 
Odkryte materiały datowane od XVI 
do początku XVIII wieku wskazują, 
iż na tym terenie musiała funkcjonować 
wcześniejsza zabudowa poprzedzająca 
wybudowanie Austerii. 

Referat Inwestycji i Remontów UGR
Badania archeologiczne. Fot. arch. UGR Elementy ceramiki. Fot. arch. UGR
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Teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

Przebudowa ulicy Akacjowej
Inwestycja w ulicy Akacjowej została zakończona. W ramach przeprowa-
dzonych prac przebudowano instalację wodnokanalizacyjną i wybudowano 
odwodnienie. Jezdnię pokryto szarą kostką Bauma. Ułożono krawężniki i pod-
jazdy do posesji, a gdzie to było możliwe wybudowano mini chodniki. Oficjal-
nego odbioru ulicy dokonał 14 czerwca 2021 r. Wójt Andrzej Zaręba. 

Ulica Akacjowa od ulicy Olszowej.

Przebudowa ulicy Łąkowej
Jeszcze w tym roku będzie przebudowana kolejna ulica w Raszynie. Po przeprowadzeniu przetargu wyłoniono 
wykonawcę ulicy Łąkowej. Inwestycję poprowadzi firma Delta S.A. z Warszawy, która podjęła się tej przebudowy  
za 2 198 480 zł, a wykona ją w ciągu 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Na wykonane roboty i użyte materiały 
firma Delta zaoferowała 5 lat gwarancji i rękojmi.

Ulica Olszowa
Trwa przebudowa fragmentu ulicy Olszowej, od ulicy Wesołej do ulicy 
19. Kwietnia, która ma się zakończyć w połowie września. Prowadzi ją firma 
Efekt z Warszawy w rezultacie wygranego przetargu z kwotą 1 843 770 zł, 
która dodatkowo na wykonane roboty i użyte materiały zaoferowała 5 lat 
gwarancji i rękojmi. Pierwszy fragment ulicy Olszowej został wykonany 
w 2012 roku. Obecnie podjęte prace 
dofinansowane zostały z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ulica Orzechowa na nowo
Sfinalizowano również przebudowę ulicy Orzechowej po obu stronach 
Olszowej. W ramach przeprowadzonych prac dokonano remontu sieci 
wodnokanalizacyjnej i wybudowano odwodnienie. Jezdnię ulicy pokryto 
asfaltem, a na wyniesionym skrzyżowaniu z ulicą Olszową kostką Bauma. 
Również z kostki wykonano chodniki i podjazdy do posesji. Oficjalny 
odbiór prac nastąpił 14 czerwca. Obecnie realizowane jest, ujęte w odręb-
nym projekcie i postępowaniu, włączenie w skrzyżowanie z ulicą Na Skraju 
należącą do Warszawy.

Ulica Waryńskiego
Prace w ulicy Waryńskiego są na półmetku ponieważ przewidziany ter-
min zakończenia inwestycji upływa we wrześniu. Utrudnieniem jest wysoki 
poziom wody gruntowej, która pojawiła się w otwartych wykopach. Ekipa 
firmy ISTAL – NIKA musi się z tym problemem zmierzyć. Wykonanie frag-
mentu ulicy Waryńskiego pomiędzy końcem ulicy Zacisze a skrzyżowa-
niem z Traktem Grocholickim zamknie ostatni etap wieloletniej inwestycji, 
której celem było połączenie wygodnym dojazdem Raszyna z Nowymi 
Grocholicami.

INWESTYCJE

Przebudowa ulicy Waryńskiego.

Ulica Orzechowa skrzyżowanie z ulicą Olszową.

Ulica Olszowa od ulicy Wesołej.
Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
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I nastanie jasność….

Rzec by się chciało, tak przynajmniej 
marzą od wielu lat mieszkańcy części 
ulic w Dawidach Bankowych. Chodzi 
o ulice: Kwiatów Polnych, Niezapomi-
najki, Salamonowską, Witosa, Tęczową 
i Tulipanowy Zakątek. Kwiatów Polnych 
Salamonowska i Witosa, to ulice, któ-
rych początku istnienia prawie nikt nie 
jest dziś w stanie pamiętać, bo pierw-
sze domy w ich rejonie powstały jeszcze 
przed II wojną światową. Dokładnie trzy. 
Jeden z nich już nie istnieje. W jego 
miejscu powstało osiedle „Dworek Pol-
ski”. Kolejne dwa domy powstały tuż 
po wojnie. Z mieszkańców, którzy spro-
wadzili się tu przed wojną, żyje jedna 
osoba. Dziś przy ul. Kwiatów Polnych 
i odchodzących od niej ulicach bocz-
nych zlokalizowanych jest 59 posesji. 
Kolejnych kilkadziesiąt, w tym druga 

część osiedla, jest w budowie. Miesz-
kańcy nadal wracają do swych domów 
w ciemności. Nie oznacza to, że nic nie 
dzieje się, by to zmienić.
 29 września 2014 roku, pełniąc 
wówczas funkcję sołtysa,  złoży-
łem w imieniu mieszkańców wnio-
sek na zadanie w ramach funduszu 
sołeckiego pod nazwą: „Wykonanie 
projektów oświetlenia ulic: Kwiatów 
Polnych, Niezapominajki, Salamonow-
skiej, Witosa, Tęczowej i Rycerskiej”. 
Wniosek ten został uzupełniony wnio-
skiem do budżetu pod nazwą: „Pro-
jekt oświetlenia ulicznego ulicy Tuli-
panowy zakątek”. Oba wymienione 
wnioski znalazły się w budżecie na rok 
2015. Wykonanie projektu ze wzglę-
dów proceduralnych trwało jednak 
o wiele dłużej niż byśmy chcieli. Głów-
nie z powodu braku prawa do dyspono-
wania gruntem przez Gminę. Najgorzej 
było z ul. Tęczową, gdzie już wówczas 
widniało osiemdziesięcioro siedmioro 
współwłaścicieli. Część nie chciała 
przekazać gruntów pod ulicę na wła-
sność Gminie. Skutkiem tego konieczne 
było zebranie zgód na budowę oświe-
tlenia od wszystkich. Ostatecznie cała 
papirologia zakończyła się w roku 2017 
i zadanie znalazło się w planach budże-
towych na rok 2018. W dniu 18.12.2018 r. 
została zawarta z Innogy Stoen Ope-
rator Sp. z o.o. umowa przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej instala-

cji elektrycznej obiektu: Oświetlenie 
uliczne przy ul. Kwiatów Polnych. Zgod-
nie z nią złącze pomiarowe powinno 
zostać wybudowane w terminie 17 mie-
sięcy od dnia jej podpisania. Niestety, 
kiedy ekipa Innogy zjawiła się, by je 
wykonać, swoją zgodę na jego lokaliza-
cję wycofali właściciele posesji, na któ-
rej miało się znajdować. Konieczne było 
przeprojektowanie i zmiana lokalizacji 
przyłącza. Na wniosek Innogy Stoen 
Operator Sp. z o.o., w związku z brakiem 
możliwości budowy ze względu na brak 
możliwości uzyskania prawa do terenu 
pod budowę przyłącza pomiarowego, 
został podpisany w dniu 11.09.2020 r. 
aneks do poprzedniej umowy. Zgod-
nie z nim przyłącze ma zostać wybu-
dowane do 15.07.2021 r., co otworzy 
możliwość wybudowania przez Gminę 
oświetlenia w/w ulic.
 Przez ponad sześć lat wielokrotnie 
jako sołtys, obecnie radny rozmawia-
łem z wójtem i gminnymi inspektorami 
na temat tej inwestycji. Zaangażowa-
łem się mocno w uzyskiwanie zgód od 
mieszkańców. Również sami miesz-
kańcy pomagali dotrzeć do właścicieli 
sąsiadujących z nimi działek. Dlatego 
dziś głęboko wierzą, że po wybudowa-
niu przyłącza pomiarowego wójt znaj-
dzie środki w budżecie na zrealizowanie 
tej inwestycji a radni je zatwierdzą.

Jarosław Aranowski, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Raszyn

BUDOWA STRAŻNICY OSP DAWIDY
Na początku czerwca 2021 r. wybrano wykonawcę Strażnicy 
OSP w Dawidach. Do przetargu przystąpiło 10 firm, spośród 
których najkorzystniejsza okazałą się oferta Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. z War-
szawy, która zobowiązała się, w ciągu 14 m-cy od dnia pod-
pisania umowy, wykonać inwestycję za kwotę 5 685 332,06 zł 
brutto. 17 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą 
prac budowlanych oraz przekazany placu budowy.
 Inwestycja otrzymała pod koniec 2020 roku dofinansowanie 
w wysokości 2 mln złotych z Rządowego Funduszu  Inwestycji 
Lokalnych.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Wizualizacja strażnicy.
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INWESTYCJE

SPORT i REKREACJA BEZ BARIER
Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Micha-
łowice zawarło w maju 2021 r. umowę z Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego na budowę, wspólnie z Centrum 
Sportu Raszyn oraz Urzędem Gminy Raszyn, 
mini placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych. 
Jeszcze w tym roku w Ogródku Jordanowskim 
przy basenie w Raszynie pojawią się cztery 
zabawki przystosowane dla dzieci z niepełno-
sprawnością ruchową.
 Dotacja, w wysokości 50 000 zł pochodzi 
ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach pod-
działania 19.2 PROW 2014-2020.  Michał Kucharski, Wice Wójt Gminy Raszyn

DOFINANSOWANIE DLA PRZDSZKOLA POD TOPOLĄ
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszy-
nie otrzymało dofinansowanie w wysokości 254 158 zł (80% kosz-
tów całości zadania) w ramach dofinansowania unijnego z Regional-
nego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego. 
Projekt pn. „Dobry start dla przedszkolaków” obejmuje wspar-
ciem 90 dzieci oraz 16 nauczycieli. Od 01 IX 2021 do 28 II 2023  będą 
prowadzone dodatkowe ciekawe i innowacyjne zajęcia: 
1.  Metoda Dobrego Startu 
2. Trening Umiejętności Społecznych 
3.  Zajęcia metodą Snoezelen 
4.  Zajęcia eliminujące wady postawy i wzmacniające mięśnie posturalne 
5.  Zajęcia komunikacja alternatywna i wspomagająca 
Jednocześnie w ramach realizacji oferty edukacyjnej i specjalistycznej dzieci z niepełnosprawnością będą brać udział 
w dodatkowych zajęciach z pedagogiem specjalnym. Nauczyciele będą mogli doskonalić umiejętności i kwalifikacje 
do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na szkoleniach i studiach podyplomowych. Przedszkole 
zostanie także doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do zajęć. Katarzyna Dombska

Program Regionalny

Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt żłobka w Raszynie
Pod koniec kwietnia 2021 r. wyłoniono wykonawcę projektu pierw-
szego gminnego żłobka na terenie Gminy Raszyn. Do przetargu 
zgłosiło się trzech wykonawców, a najlepsze warunki zaoferowała 
firma „ARCHI-MEDIA” Krzysztof Janus z Poznania podejmując się 
wykonania projektu za kwotę 276 750 zł. W ramach zamówienia 
firma złoży wszystkie wnioski potrzebne do uzyskania zezwole-
nia na rozbiórkę, wykona projekt budowlany oraz pozostałą doku-
mentację wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)
Podpisanie umowy z projektantem żłobka w Raszynie. Fot. UGR

W tym miejscu będą stały zabawki dla dzieci 
niepełnosprawnych. Fot. K. Klimaszewska

Wicewójt Michał Kucharski, Prezes LGD – 
Michał Marciniak – umowa podpisana

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
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KORONAWIRUS W RASZYNIE

Koronawirus w Raszynie

O aktualnej sytuacji rozmawiamy 
ze Zbigniewem Figatem – lekarzem 
i prezesem Centrum Medycznego 
Judyta.

Jacek Kaiper: Panie doktorze, 
w naszej ostatniej rozmowie prze-
widywał pan rychły koniec trzeciej 
fali zakażeń koronawirusem i spo-
kojne wakacje. Podtrzymuje pan to 
stanowisko?
Zbigniew Figat: Generalnie – tak. 
W szczegółach wygląda to trochę 
gorzej. Obecnie umawiamy w Judy-
cie około 2 000 szczepień miesięcz-
nie. Większość to mieszkańcy gminy 
Raszyn. Ale na przykład w ostatnią 
sobotę (22.05 przyp. red.) otrzymali-
śmy o 180 szczepionek mniej niż zamó-
wiliśmy i mogliśmy zaszczepić tylko 120 
osób z zaplanowanych 300. Na ten 
tydzień dostaniemy 240 szczepionek 
mniej z zaplanowanych 480. Musimy 
dodzwonić się do pacjentów, żeby 
odwołać im te terminy, potem jeszcze 
raz zadzwonić, jak będziemy mieli pew-
ność, że szczepionki do nas dotrą. To 
irytujące. Szacujemy, że już w wakacje 
tempo szczepień osłabnie z powodu 
braku chętnych. Szacuję, że w gminie 
Raszyn zaszczepionych będzie około 
60% dorosłych. To będzie na gra-
nicy odporności populacyjnej. Miejmy 
nadzieję, że wystarczy, aby ewentu-
alna czwarta fala nie miała potencjału 
epidemicznego w gminie. Zachęcam 
wszystkich, aby się zaszczepili.

J.K.: Skoro trzecia fala wygasa, 
to czy można już normalnie wejść 
do przychodni?
Z.F: Jak najbardziej. Ale pamiętajmy, 
że wewnątrz przychodni obowiązują 
maseczki, przy wejściu należy skorzy-
stać z dozownika środka odkażają-

cego, zachować dystans wobec innych 
pacjentów, a w gabinecie wobec leka-
rza. Ryzyko zakażenia jest już znikome, 
ale ciągle jeszcze u naszych pacjentów 
zdarzają się pozytywne testy na Covid.

J.K.:  C ze g o  m o g ą  o c ze k i w a ć 
pacjenci w Centrum Medycznym 
Judyta po trzeciej fali?
Z.F.: Przede wszystkim można się 
zaszczepić przeciwko Covid-19. Pod-
stawowa opieka dla dorosłych i dla 
dzieci pracuje pełną parą. Przyjmujemy 
pacjentów osobiście, bądź przez tele-
poradę – zależy od potrzeby. Wizyty 
planowe realizujemy w ciągu 2 dni, 
pilne w ciągu tego samego dnia. Z dnia 
na dzień wykonujemy badania labora-
toryjne, badania RTG oraz oznaczamy 
poziom przeciwciał przeciw Covid-19. 
Funkcjonują też obie nasze pracownie 
USG – na Pruszkowskiej i na Ponia-
towskiego. Mamy komplety pacjentów 
do ginekologa, okulisty, ortopedy, kar-
diologa i diabetologa. Przeprowadzamy 
badania USG lub RTG w trakcie wizyty, 
w podobnym trybie wykonujemy Hol-
tery EKG i RR, Echo serca i próby wysił-
kowe. W ciągu jednego tygodnia można 
otrzymać poradę z neurologii, alergo-
logii w tym także dzieci – z testami 
i ewentualnym odczulaniem oraz laryn-
gologii, endokrynologii, urologii, chirur-
gii ogólnej, chirurgii onkologicznej, neu-
rochirurgii, medycyny pracy, medycyny 
sportowej, psychologii. Można zbadać 
słuch z ewentualnym doborem aparatu 
słuchowego - ze zniżką na NFZ i wzrok 
z doborem okularów ze zniżką na NFZ. 
Normalnie działa już od kilku miesięcy 
stomatologia, w tym protetyka i porad-
nia rehabilitacji. Pracuje też dział fizjo-
terapii.
 
J.K.: To dość bogata oferta!
Z.F.: To nie wszystko. W czerwcu rusza 
poradnia zdrowia psychicznego dla 
dorosłych. W związku z pandemią 
obserwujemy bardzo duży wzrost zabu-
rzeń psychicznych – stanów lękowych, 
zaburzeń nastrojów, depresji związa-

nych z przymusową izolacją czy spad-
kiem jakości kontaktów społecznych. 
Nieustannie zabiegamy o nowych leka-
rzy. Cieszymy się, że pacjenci korzystają 
z naszej oferty i są zadowoleni. Do tego 
dobra i szybka diagnostyka. Nic dziw-
nego, że zapisują się do nas osoby 
także spoza gminy Raszyn. Na przy-
kład ciekawostką jest, że mamy cał-
kiem poważną grupkę pacjentów z Tar-
gówka, choć blisko nie jest. No i bardzo 
wzmocniliśmy rejestrację. Rejestratorki 
uczestniczą w szkoleniach, rozmowy są 
rejestrowane, a w przypadku, kiedy nie 
możemy odebrać telefonu – staramy 
się oddzwonić do pacjenta – mamy 
system, który to umożliwia. W czasie 
pandemii uzyskaliśmy certyfikat dla 
POZ Centrum Monitorowania Jakości 
w Ochronie Zdrowia - najważniejsze 
wyróżnienie w Polsce. Stawiamy więc 
nie tylko na jak najszerszą ofertę, ale też 
na jakość całej obsługi pacjenta.

J.K.: Jakie działania profilaktyczne 
poleciłby Pan naszym pacjentom?
Z.F.: Właściwa dieta,  aktywność 
fizyczna, nie uleganie nałogom i używ-
kom, właściwa masa ciała i okresowe 
badania profilaktyczne – to jest praw-
dziwy klucz do zdrowia. Przygotowu-
jemy się na wielką akcję badań profi-
laktycznych dla osób po 40-tce, którą 
zapowiada minister Niedzielski – ale to 
od lipca.

J.K.: Dziękuję za rozmowę.

Z.F.: Dziękuję
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Z ŻYCIA GMINY

Wspomnienie o śp. Lucynie Nowak-Więckowskiej
28 maja b.r. pożegnaliśmy naszą miesz-
kankę Lucynę Nowak-Więckowską. 
Przez 40 lat pracowała jako nauczy-
ciel plastyki i techniki w Szkole Podsta-
wowej im. C. Godebskiego w Raszynie. 
Pod jej opieką uczniowie osiągali wyso-
kie lokaty w konkursach zarówno szkol-
nych, jak i ogólnopolskich. Do pracy 
podchodziła z pasją, równie mocno 
przeżywając sukcesy, jak porażki swo-
ich podopiecznych. Rozbudzała w nich 
wrażliwość i miłość do drugiego czło-
wieka. Lucyna była wielką miłośniczką 
i przyjaciółką zwierząt, którym w ciągu 
swojego życia oddała dużo serca i zaan-
gażowania. W pracy ogromny nacisk 
kładła na wychowanie w wartościach 
chrześcijańskich, umiłowanie polskiej 
tradycji i ojczyzny. Była osobą dystyn-
gowaną przyciągającą uwagę otocze-
nia. Jej umiłowanie piękna znajdowało 

ślad w obrazach, które tworzyła. Uwiel-
biała otaczać się pięknymi przedmio-
tami jak obrazy, rzeźby, meble. To był 
jej świat, świat pełen magii, powabu 
i gracji, w którym czuła się bezpieczna 
i szczęśliwa.
 Trudno jest pisać o tak wspaniałej 
osobie w czasie przeszłym. Lucyna ode-
szła tak szybko, tak nagle. Echo minio-
nych dni pozwoli nam wracać do wspól-
nie spędzonych z nią chwil i zachować ją 
w naszych sercach na zawsze.

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle znik-
nął i uporczywie go nie ma”

Na zawsze pozostaniesz w sercach 
i pamięci: wójt, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele, uczniowie i znajomi.

Odpoczywaj w pokoju.

25 lat kapłaństwa Proboszcza Księdza Dariusza Bartoszewicza
„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, 
jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z kapłanów, doświad-
cza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu”. Św. Jan Paweł II

W ostatnią niedzielę w Sękocinie 
w Parafii Św. Faustyny Kowalskiej 
odbyła się uroczystość rocznicowa 
25-lecia kapłaństwa Proboszcza Księ-
dza Dariusza Bartoszewicza. Ksiądz 
Dariusz od dwudziestu pięciu lat szczo-
drze obdarza tym darem wszystkich, 
których napotyka na swojej drodze. 
Sękocińscy parafianie mają niespoty-

kaną okazję tworzenia duchowej wspól-
noty pod opieką Kapłana o wyjątkowej 
wrażliwości i wielkiej mądrości. Cała 
nasza raszyńska społeczność życzy 
Księdzu Dariuszowi dalszej owocnej 
pracy duszpasterskiej, spełnienia oraz 
uznania i szacunku wiernych.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Pasowanie „na ucznia” w SP Raszyn
Pierwszy czerwca był bardzo ważnym  dniem dla pierw-
szaków ze Szkoły Podstawowej im. Cypriana Godebskiego. 
Nie tylko z uwagi na Dzień Dziecka. W tym dniu pierwszaki 
miały „ślubowanie”.  Po przyrzeczeniu roty ślubowania Wójt 
Gminy Raszyn dokonał pasowania na ucznia po kolei  doty-
kając ramion dzieci ogromnym ołówkiem. Wszystko było;  
pięknie odśpiewany Polski Hymn, występy artystyczne, lody 
i upominki. Liczne zgromadzeni rodzice obserwując swoich 
milusińskich wzruszeni byli do łez. Kurier Raszyński bardzo 
dziękuje za zaproszenie. To zaszczyt być z Wami w tak waż-
nym dla nas wszystkich dniu.

Jacek Kaiper

Ks. Proboszcz Dariusz Bartoszewicz w otoczeniu kapłanów. 
Fot. arch.  parafii

Ślubowanie. Fot. J. Kaiper



|   KURIER RASZYŃSKI NR 120/2021   |   WWW.RASZYN.PL16

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI

Dwie Godziny dla Rodziny

W tym roku, pierwszy raz przedszkole 
„Pod Topolą” włącza się w Globalny 
Ruch Społeczny na rzecz głębokich 
relacji rodzinnych. Z inicjatywy Insty-
tutu Humanites powstała kampa-
nia „Dwie Godziny dla Rodziny, 
Dwie Godziny dla Człowieka”, któ-
rej  ideą jest budowanie i pogłębie-
nie więzi rodzinnych oraz zacieśnia-
nie relacji poprzez celebrowanie czasu 

spędzonego z rodziną. Kulminacja akcji 
przypada na 15 maja, Międzynaro-
dowy Dzień Rodzin. Głównym celem 
kampanii jest zainspirowanie pracow-
ników by spędzili ten czas ze swo-
imi najbliższymi na dobrej rozmowie, 
wspomnieniach, poznawaniu się, wspól-
nym poszukiwaniu tożsamości swojej 
rodziny, a wszystko to dzięki skróceniu 
czasu pracy o dwie godziny jednego 

wybranego dnia w maju. Przedszkole 
„Pod Topolą” daje właśnie swoim pra-
cownikom taką możliwość i staje się 
symbolem integracji życia zawodowego 
i prywatnego w myśl hasła: „Mamy 
jedno życie w wielu rolach.”  W tym 
roku hasłem przewodnim kampanii jest 
„Pokoleniowo na sportowo”. Każdy 
z pracowników stworzył własny klucz 
do bliskości i rodzinnych rytuałów. 
Dzięki temu miał możliwość na nowo 
odkrywać potrzeby swoich najbliższych 
i mógł rozwijać wspólne pasje.
 Przedszkole „Pod Topolą” po raz 
kolejny staje się pionierem w naszej 
lokalnej społeczności i robi mały – wielki 
krok w kierunku zmiany myślenia o edu-
kacji, pracy nauczyciela i relacjach mię-
dzyludzkich, zaraża pasją oraz staje się 
inspiracją dla innych placówek. 

Kamila Jabbar, psycholog, 
w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi 

Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie

PRZEDSZKOLE  MAŁYCH  PATRIOTÓW w  Sękocinie
Nigdy nie jest za wcześnie na lekcje historii i naukę wartości. Wiadomo, że czym skórka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci.

Dla małego dziecka pojęcie Ojczy-
zna jest wyrazem abstrakcyjnym. Aby 
w przyszłości dziecko rozumiało słowo: 
Polak – patriota, Polska – moja Ojczy-
zna, należy „małymi kroczkami” przybli-
żać mu obraz kraju, rozbudzać, rozniecać 
tę iskierkę patriotyzmu prostymi sposo-
bami i metodami dostępnymi percep-
cji dziecka. W Przedszkolu w Sękocinie 
robimy to realizując program autorski 
Przedszkole Małych Patriotów. Ojczyzną 
dla dziecka jest dom, przedszkole, wieś, 
las, rzeka, pole, park.
 W 212 rocznicę Bitwy pod Raszy-
nem przybliżyłyśmy starszym dzie-
ciom nie tylko to wydarzenie ale także 
samą miejscowość Raszyn. Przedszko-
laki zapoznały się z postaciami histo-
rycznymi biorącymi udział w bitwie 
(książę Józef Poniatowski, płk. Cyprian 
Godebski), obejrzały rekonstruk-
cję Bitwy pod Raszynem. Były bardzo 
zaciekawione przebiegiem bitwy, bro-
nią dostępną podczas zmagań żołnie-

rzy, ich mundurami. Zadawały mnóstwo 
pytań. 
 Czas pandemii nie sprzyja wyciecz-
kom, ale przedszkolaki z Sękocina 
odbyły wirtualną wycieczkę po Raszy-
nie i okolicy. Odwiedziły miejsca zabyt-
kowe: Kościół Św. Szczepana i Św. Anny 
w Raszynie, Austerię, Pałac w Falen-
tach, Głaz pamiątkowy w pobliżu gro-
bli, ale także miejsca już współczesne: 
Rynek w Raszynie, budynek Urzędu 
Gminy Raszyn, basen, 
plac zabaw. Spacer wir-
tualny po Raszynie, oraz 
liczne,  odbyte wcześniej 
spacery po Sękocinie 
i okolicy stały się inspira-
cją w twórczości plastycz-
nej naszych przedszko-
laków. W swoich pracach 
miały okazję wyrazić wła-
sne spostrzeżenia i ukazać 
fragment „małej ojczyzny” 
bliskiej sercu dzieci, gdzie 

mieszkają, uczą się, miło spędzają czas 
i przebywają najchętniej.  
 Przywiązanie do ojczyzny, tej małej 
i tej dużej, spełnia ważną i pożyteczną 
rolę w rozwoju dziecka. Dzieci muszą 
zapoznawać się z patriotyzmem w spo-
sób aktywny, gdyż taki sposób anga-
żuje zmysły i emocje dzieci oraz umoż-
liwia im pełnię radosnego przeżycia. 

Anna Tomaszewska 
nauczyciel Przedszkola w Sękocinie

Z rodziną na sportowo. Fot. arch. przedszk.

Prace uczniów. Fot. A. Tomaszewska



KURIER RASZYŃSKI NR 120/2021   |   WWW.RASZYN.PL   | 17

DZIEŃ DZIECKA

DZIEŃ DZIECKA W ŚWIETLIKU
Po długiej przerwie spowodowa-
nej pandemią i reżimem sanitarnym, 
30 maja w Świetliku obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. Zabawa trwała ponad 
cztery godziny i zgromadziła, sądząc 
po ilości rozdanych lodów, ponad setkę 

dzieci. Przez cały czas dzieciaki sza-
lały na dmuchańcach. Jeden – duża 
zjeżdżalnia przeznaczony był dla więk-
szych dzieci, mniejszy – statek – dla 
maluchów. Była Truskawkowa Zabawa 
z konkursami i bańkami mydlanymi, 

pokaz i warsztaty malowania pia-
skiem i malowanie buziek. A wszystko 
w naszej wspaniałej Świetlicy, która 
budzi zachwyt wszystkich gości. 

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

Mini Dzień Dziecka w Centrum Sportu Raszyn
12 czerwca Centrum Sportu Raszyn, 
tradycyjnie, zaprosiło najmłodszych 
mieszkańców na Mini Dzień Dziecka. 
Choć pogoda nie dopisała, amatorzy 

dmuchańców, malowania buziek, jazdy 
kucykiem, gier, zabaw i animacji, a dla 
pokrzepienia po zabawie - waty cukro-
wej i lodów rzemieślniczych – tłumnie 

przybyli na plac zabaw przy basenie. 
Było wesoło, kolorowo i odlotowo. 

Katarzyna Klimaszewska Dyrektor CKR

PIKNIK dla NAJMŁODSZYCH W CKR
29 maja Centrum Kultury Raszyn zaprosiło najmłodszych 
mieszkańców gminy na „Piknik dla Najmłodszych” – pre-
zent z okazji Dnia  Dziecka. Na parkingu obok CKR czekała 
na dzieci wspaniała zabawa: karuzela, konkursy, malowanie 
buziek, skręcanie baloników. I wszystkie z tych atrakcji korzy-
stały. Pierwsza impreza dla dzieci, po wielomiesięcznych 
ograniczeniach, była sukcesem.                                Jacek Kaiper

Bańki mydlane zawsze zachwycają. Fot. M. Kaiper Malowanie buziek. Fot. M. Kaiper

Dmuchańce. Fot.O. Lipińska Kręcone baloniki. Fot.O. Lipińska

Wspólna zabawa. Fot. arch. CKR



|   KURIER RASZYŃSKI NR 120/2021   |   WWW.RASZYN.PL18

WIĘCEJ KODÓW DO LEGIMI
Mamy dobre wieści dla naszych e-Czy-
telników! Ze względu na rosnące zainte-
resowanie platformą ebooków i audio-
booków Legimi, zwiększyliśmy pulę 
miesięcznych kodów do 40! Z oferty 
mogą skorzystać jedynie osoby posia-
dające kartę biblioteczną i mieszkające 
na terenie gminy Raszyn.

Kody wydajemy e-mailowo na początku 
każdego miesiąca – liczy się kolejność 
zgłoszeń. Aktywujemy je na www.legimi.
pl/mazowieckie, następnie należy zało-
żyć konto na Legimi – wystarczy do tego 
adres e-mail (lub – w przypadku osób, 
które już korzystały w poprzednich 
miesiącach – trzeba kliknąć w „mam 
już konto” i się zalogować). Kod należy 
aktywować w trakcie bieżącego mie-
siąca – nieaktywowanie go skutkuje 
wygaśnięciem. Z Legimi można korzy-
stać na komputerze, na tablecie lub 
smartfonie (należy pobrać dedykowaną 
aplikację) oraz na czytniku (oprócz 
czytników Kindle).

UWAGA! Jedno konto może być akty-
wowane na dwóch różnych urządze-
niach (ale nie tego samego typu  – 
np. na tablecie i na smartfonie tak, 
na dwóch tabletach nie). Zachęcamy 
do podzielenia się kontem z innym czy-
telnikiem!

WYSTAWA ILUSTRACJI 
PIOTRA SOCHY
Jaką rolę odgrywają drzewa w życiu 
człowieka? Kto znajduje schronienie 
w ich korzeniach, dziuplach i koronach? 
Ile lat mają najstarsze z drzew i o jakich 
wydarzeniach historycznych mogłyby 
nam opowiedzieć, jeśli tylko umiałyby 
mówić? Tego wszystkiego i jeszcze 
więcej mali i duzi Czytelnicy mogą się 
dowiedzieć z książki „Drzewa” autor-
stwa Wojciecha Grajkowskiego z prze-
pięknymi ilustracjami Piotra Sochy 
(dostępnej w zbiorach biblioteki głów-
nej i filii). A już w lipcu i sierpniu na wiel-
bicieli przyrody będzie czekać nie lada 
gratka – w holu biblioteki będzie można 
oglądać wielkoformatowe plansze z ilu-
stracjami do tej publikacji! Najmłodsi 
czytelnicy będą też mogli otrzymać 
specjalne, tematyczne kolorowanki. 
Gorąco zapraszamy! Wystawę i mate-
riały graficzne przygotowało Wydaw-
nictwo Dwie Siostry.

DKK WRESZCIE OFFLINE
Po ponad rocznej przerwie, podczas 
której Dyskusyjny Klub Książki działa-
jący przy raszyńskiej bibliotece spo-
tykał  się w przestrzeni wirtualnej, 
od czerwca wróciłyśmy do spotkań 
„w realu”. Nasza ostatnia dyskusja 

poświęcona była nagrodzonemu Lite-
racką Nagrodą Nike Czytelników 2020 
reportażowi Joanny Gierak-Onoszko 
„27 śmierci Toby’ego Obeda”. Odkry-
wanie tej niechlubnej karty z historii 
Kanady, jakim było przymusowe zamy-
kanie dzieci rdzennej ludności w szko-
łach z internatem, zarządzanych przez 
osoby duchowne, gdzie doświadczały 
niewyobrażalnego bólu, maltretowania 
i molestowania, było trudne w odbio-
rze. Jednak zgodziłyśmy się, że ważne 
jest, aby takie historie były nagłaśniane, 
aby ocaleńcom (survivors) oddać choć 
namiastkę sprawiedliwości. Bardzo 
wszystkim polecamy tę lekturę!

Podczas kolejnego spotkania, które 
odbędzie się już 9 lipca o 18:00, 
będziemy rozmawiać o powieści 
„Gorzko, gorzko” Joanny Bator.

Raszyński Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie czerwcowe.
 Fot. Marianna Kłos

W A K A C YJ N E 
GODZINY OTWARCIA

BIBLIOTEKA GŁÓWNA – 
BEZ ZMIAN

PON, ŚR, PT   13-19
WT, CZW   9-14

tel. 22 720 03 81
info@bibliotekaraszyn.pl

FILIA W JAWOROWEJ
PON, ŚR, CZW, PT   14-18

12-30 LIPCA – 
FILIA NIECZYNNA 

(urlop bibliotekarza)

tel. 885 556 535
jaworowa@bibliotekaraszyn.pl

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
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Mistrzostwa w Centrum Sportu Raszyn

W odpowiedzi na kończący się lock-
down  Ogólnopolskie Związki Sportowe, 
Federacje Krajowe oraz lokalne Kluby 
Sportowe i ich sekcje natychmiast 
zaczęły organizować zaległe imprezy 
sportowe, a część z nich odbyła się 
w naszej Hali Centrum Sportu Raszyn. 

KRAJOWE MISTRZOSTWA IDO 
w TAŃCU SPORTOWYM 
Przez 5 dni – od 12 maja, w hali spor-
towej  CSR taneczne zmagania rozpo-
częło ponad 2500 licencjonowanych 
zawodników z najlepszych polskich 
klubów tanecznych. Wydarzenie było 
dla nich tym bardziej ważne, że zdo-
byte medale stanowiły kwalifikacje 
do reprezentacji Polski oraz były prze-
pustką do udziału w zbliżających się 
Mistrzostw Europy i Świata. Organiza-
torem Mistrzostw była Polska Fede-
racja Tańca IDO. Prezes Związku Piotr 
Patłaszyński pochwalił naszą Halę: 
„Jesteśmy już kolejny raz w Cen-
trum Sportu Raszyn, obiekt maksy-
malnie spełnia nasze oczekiwania 
i wskazane warunki do organiza-
cji naszych zawodów sportowych, 
zawodnicy mówią, że ta hala ma 
swoisty klimat. Na jesień wracamy 
do Raszyna!”

MISTRZOSTWA POLSKI 
w SZERMIERCE 
W dniach 21 do 24 maja w Centrum 
Sportu Raszyn Polski Związek Szer-
mierczy zorganizował Mistrzostwa 
Polski Seniorów. Podczas pierwszego 
w hali CSR event tej dyscypliny sportu, 
na 12 planszach walczyła krajowa czo-
łówka indywidualnie i zespołowo 
we  wszystkich broniach. Jak powie-
dział sam Prezes PZSz Adam Konopka: 
„Takiego szermierczego maratonu 
dawno nie było, ponad 400 zawod-
ników. Dotychczas nie  wszystkie 
obiekty sportowe sobie radziły 
z organizacją, dlatego robiliśmy 
każdą broń w innym miejscu. Tym 
razem, po 11 latach, udało nam się 
zrobić Mistrzostwa Polski w Szer-
mierce jednocześnie we wszystkich 
broniach: floret, szabla, szpada – 
a Centrum Sportu Raszyn dosko-
nale sobie poradziło i udźwignęło 
ciężar organizacyjny”.

MISTRZOSTWA KARATE 
Grand Prix IKA POLAND 
30 maja Centrum Sportu Raszyn 
gościło prawie 200 zawodników z całej 
Polski. Dzieci, młodzież i dorośli walczyli 
w następujących konkurencjach: kata, 

kumite fantom, kumite sanbon shobu, 
kumite ippon shobu. Najliczniejszą 
grupą była drużyna z Raszyna w skła-
dzie 50 osób. Krzysztof Chałupka orga-
nizator w podsumowaniu powiedział: 
„W hali sportowej Centrum Sportu 
Raszyn czujemy się gospodarzami, 
to już kolejne Mistrzostwa Karate, 
którą tu organizujemy, świetny 
obiekt i wspaniała oraz pomocna 
załoga CSR”. 
 Gmina Raszyn od lat buduje swoją  
sportową markę. Szczególną rolę 
odgrywa w tym wielofunkcyjna Hala 
Sportowa, która w 2018 roku dołączyła 
do stadionu im. K. Jedynaka i basenu. 
Nasi samorządowcy uznali, że jest to 
dla mieszkańców wartościowa inwe-
stycja, szczególnie, że połowę kosztów 
budowy  poniosło Ministerstwo Sportu. 
 Imprezy wysokiej rangi organizowane 
w nowoczesnej hali CSR dają dobre 
świadectwo o gminie  łącząc jej wize-
runek z zawodami  sportowymi na naj-
wyższym poziomie. Perfekcyjna organi-
zacja, dobra współpraca i proponowane 
warunki powodują, że związki sportowe 
chcą z nami współpracować, dzięki 
czemu w relacjach z zawodów w ogól-
nopolskich środkach przekazu nazwa 

„Raszyn”  pojawia się często i ma coraz 
wyższe konotacje. 
 Organizacja Mistrzostw, która wiąże 
się z pobytem tysięcy uczestników, 
trenerów, rodziców, działaczy sporto-
wych przynosi dochody miejscowym 
przedsiębiorcom, właścicielom hoteli, 
restauracji i sklepów obsługującym 
przyjezdnych. Warto zabiegać, aby 
najważniejsze imprezy sportowe odby-
wały się w Raszynie, ponieważ oprócz 
uznania dla Gminy przynoszą dochody 
przedsiębiorcom. W tym celu konkuru-
jemy  z takimi gigantami jak np. Ergo 
Arena, Tauron Arena czy z porównywal-
nymi obiektami jak hala sportowa Bia-
łołęka, Bemowo, Ochota czy Ursynów. 
Nie jest to łatwe, ale jak widać udaje 
nam się, bo już w czerwcu odbędą się 
kolejne zawody: XXXI Międzynarodowe 
Zawody Mistrzostw Polski MASTERS 
w Podnoszeniu Ciężarów oraz Puchar 
Polski w Trójboju Siłowym.

Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska

Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

MISTRZOWSKA HALA SPORTOWA

MP w szermierce – Raszyn 2021 foto CSR



Zapraszamy  01.06.2019
na rodzinny piknik

do Gościńca Goździejewkiego
od 14:00 – 17:00 (wstęp wolny)

Darmowe atrakcje dla dzieci:
• przejażdżki kucykiem

• gry i zabawy z animatorem
• wata cukrowa

• malowanie twarzy

A dla dorosłych:
• grill, zimne napoje

Kąty Goździejewskie Drugie Nr 40 A
05-311 Dębe Wielkie

Przy samej szosie nr 637
Tel. 603 203 605

facebook.com/GosciniecGozdziejewski/

Dzień Dziecka
W GOŚCIŃCU GOŹDZIEJEWSKIM

WAKACJE – GMINA RASZYN 2021
Nadchodzące lato przyniesie naszym dzieciom zasłużony wypoczynek. Po miesiącach izolacji, zdalnego naucza-
nia, bez przyjaciół, imprez, zajęć i przede wszystkim tak potrzebnego dla rozwoju ruchu, nareszcie będą mogły 
aktywnie odpoczywać i bawić się. Zmniejszenie reżimu sanitarnego otworzyło drogę do organizacji w placówkach 
oświatowych i jednostkach organizacyjnych Gminy Raszyn aktywnego i ciekawego wypoczynku.

SZKOŁA PODSTAWOWA W RASZYNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁADACH

SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘKOCINIE

Od 28 czerwca do 9 lipca  organizuje „Lato w szkole”.
W programie wycieczki, zabawy, spotkania, zajęcia plastyczne, rekre-
acyjno-sportowe.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W RYBIU, ul. Spokojna 23.   Od 5 lipca do 27 sierpnia organizuje „Lato w Świetliku”. 
W programie co tydzień wycieczka autokarowa, ciekawe zajęcia, w tym robotyka i zajęcia teatralne prowadzone przez Towa-
rzystwo Teatralne KURTYNA. Poza tym przez całe lato prowadzone będą zajęcia teatralne i sportowe, w każdym miesiącu 
teatrzyk – otwarta impreza dla wszystkich dzieci. 
Szczegóły na stronach www.swietlica-rybie.pl, www.facebook.com/swietlicarybie.  

OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ , ul. Warszawska 95.   Od 1 do 31 sierpnia organizuje  „Lato w Ogni-
sku Wychowawczym”* – zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, wycieczki, zajęcia w godz. 9.00-15.00, nieodpłatne 
bez wyżywienia, (liczba miejsc 30 – pierwszeństwo udziału w akcji mają dzieci uczęszczające na zajęcia w roku szkolnym, 
pozostali chętni według kolejności zapisów).

CENTRUM KULTURY RASZYN, Al. Krakowska  29a.  Od 1 do 13 sierpnia organizuje „Lato z kulturą” dla uczniów klas 
0-4 szkół podstawowych „Lato z kulturą”. Od 1 lipca do 31 sierpnia będą odbywać się inne imprezy letnie dla dzieci. Szcze-
gółowych informacji udziela Centrum Kultury w Raszynie.

CENTRUM SPORTU RASZYN, ul. Sportowa 30. W pierwsze dwa tygodnie lipca i ostatnie dwa tygodnie sierp-
nia br. będzie prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne w określonych godzinach na boisku Orlik, boisku Wronik, na hali 
sportowej, „bilet wakacyjny” na basen oraz siłownię w kwocie 6 zł.

LETNIE DYŻURY PRZEDSZKOLI
PRZEDSZKOLE DYŻUR

„BAJKOWE PRZEDSZKOLE” w Ładach, ul. Długa 49 01.07 – 16.07.2021 r.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 
„POD TOPOLĄ” w Raszynie, ul. Pruszkowska 21c 05.07 – 16.07.2021 r.

Przedszkole nr 3 „WYSPA SKARBÓW” ul. Poniatowskiego 18 19.07 – 30.07.2021 r.

Przedszkole nr 2 „W STUMILOWYM LESIE”, ul. Lotnicza 43a 02.08 – 13.08.2021 r.

Przedszkole w Falentach, ul. Opackiego 44 16.08 – 27.08.2021 r.

Przedszkole w Sękocinie, ul. Sękocińska 20 16.08 – 27.08.2021 r.

Szczegółowych informacji udzielają poszczególne placówki.


