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Panie Wójcie, Internet jest pełen 
informacji, że brakuje zabezpieczeń 
dla lekarzy, pielęgniarek i wszyst-
kich, którzy pomagając innym sami 
muszą się chronić. Czytam komu-
nikaty, że różne środowiska, w tym 
gminy, podejmują różne akcje. Czy 
nasza gmina też coś robi w  tym 
zakresie? Aleksandra M. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowna Pani, w związku z zagrożeniem 
koronawirusem w pierwszym rzędzie 
podjęliśmy decyzję o zabezpieczeniu 
gminnych instytucji, które pozwoliłoby 
ograniczyć do niezbędnego minimum 
wzajemny kontakt przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiej jakości obsługi 
naszych mieszkańców. Na system pracy 
zmianowej przeszły m.in. urząd gminy, 
a szkoły i inne placówki zaczęły przygo-
towania do pracy online.
 Następnie podjęliśmy się realizacji 
kolejnych działań. Za jedną z najważniej-
szych uznałem włączenie naszej gminy 
w ogólnopolską, spontaniczną akcję szy-
cia maseczek ochronnych. Tak jak Pani 
zauważyła, powszechny apel medyków 
i innych służb, które mają kontakt z zara-
żonymi, spotkał się z oddolnym odze-
wem ze strony mieszkańców. Wiele osób 

w Polsce zgłaszało swój akces i rozpo-
czynało proces szycia.
 Tak też było w naszej gminie. Razem 
z moim zastępcą Michałem Kucharskim 
rozpoczęliśmy rozmowy z mieszkankami 
naszej gminy i doszliśmy do wniosku, 
że jesteśmy w stanie, korzystając z ich 
umiejętności szycia na maszynie i pra-
cowitych rąk, przygotować partię mase-
czek, które trafią do pobliskich placówek 
medycznych.
 Pierwszym krokiem było zakupie-
nie flizeliny medycznej, gumek i nici. 
Firma TEDMAR, mająca swoją siedzibę 
na terenie gminy Raszyn, bezpłatnie 
przygotowała zakupioną fizelinę do szy-
cia. Dzięki życzliwości przedstawicieli 
firmy z zakupionego materiału uszyjemy 
5 000 maseczek. Bardzo dziękujemy fir-
mie TEDMAR za okazane wsparcie.

 25 marca gotowe formatki tra-
fiły do urzędu gminy, skąd przekazane 
zostały paniom koordynującym akcję 
szycia maseczek: Pani Barbarze Turek, 
Przewodniczącej Klubu Seniora Raszyn, 
Pani Małgorzacie Kaiper, by trafiły 
do Pań z Babskiego Klubu Międzypoko-
leniowego i Latającego Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Pani Alicji Gadowskiej, 
by trafiły do innych mieszkańców naszej 
gminy. Trudno powiedzieć jak długo 
będzie trwało szycie maseczek, ale 
myślę, że za kilka dni będę mógł Państwu 
powiedzieć, że wywiązaliśmy się z pierw-
szego zadania i podejmujemy kolejne.
 Potrzeby są bardzo duże, ponieważ 
maseczki są jednorazowe. To jest dla 
nas próba umiejętności organizacyj-
nych, ale w sposób szczególny cieszy 
mnie tak duży odzew naszych mieszka-
nek. Wszystkie ręce na pokład!

 Akcja się rozwija, zgłaszają się do nas 
i jednostek organizacyjnych gminy nowe 
osoby i instytucje. Udało nam się pozy-
skać od sklepu Bławatnego w Warsza-
wie po symbolicznej cenie kilkadziesiąt 
metrów wysokiej jakości bawełny, z któ-
rej planujemy uszyć maseczki wielokrot-
nego użytku.
 Korzystając z  okazji  zachęcam 
wszystkie osoby, które potrafią i chcą 
szyć, by włączyły się w  akcję szycia 
maseczek wielorazowych z pozyskanej 
bawełny, która po upraniu w tempera-
turze pow. 60 stopni może być używana 
więcej niż jeden raz. Wiem, że z taką ini-
cjatywą wychodzą już nasze mieszkanki, 
które szyją dla swojej rodziny i swoich 
znajomych. W tych trudnych czasach 
musimy się wzajemnie wspierać.

Panie Wójcie, czy teraz, kiedy nasze 
firmy przeżywają kryzys, nie można 
by w Kurierze Raszyńskim dawać 
ogłoszeń? Paweł S. (nazwisko znane 
redakcji)
Szanowny Panie, do tej pory nie umiesz-
czaliśmy w Kurierze płatnych reklam. 
Dziś jesteśmy jednak w wyjątkowej sytu-
acji. Wielu naszych mieszkańców, pro-
wadzących własną działalność odczuwa 
już lub wkrótce odczuje skutki korona-
wirusa. Wiele firm, chcąc chronić swo-
ich pracowników, przestało przyjmo-
wać interesantów. Wiele osób, z uwagi 
na powszechną kwarantannę, prze-
stało korzystać z ich usług. Dlatego też 
w następnym numerze Kuriera Raszyń-
skiego, który postaramy się wydać jak 
najszybciej, będziemy zamieszczać 
reklamy naszych lokalnych przedsiębior-
ców. Przede wszystkim tych, które ofe-
rują możliwe do pogodzenia z obowiązu-
jącymi obostrzeniami usługi, na przykład 
dowożąc towar do domu. Ale również 
tych, które po zakończeniu pandemii 
rozpoczną swoje działanie. Chcieliby-
śmy w ten sposób wesprzeć naszych 
lokalnych przedsiębiorców. Ogłoszenia 
umieszczane będą bezpłatnie. Infor-
macje w  tej sprawie należy zgłaszać 
do Redaktora Naczelnego Jacka Kaipera 
pod numer tel. 512 269 868 lub na adres 
mailowy: jacekkaiper@gmial.com.

•• 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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WIELKANOC TO CZAS OTUCHY I NADZIEI, 
CZAS ODRODZENIA, RADOŚCI I WIARY W LEPSZY ŚWIAT. 

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS NAPEŁNI NAS 
POKOJEM I WIARĄ, DA SIŁĘ W POKONYWANIU TRUDNOŚCI 

I POZWOLI Z UFNOŚCIĄ PATRZEĆ W PRZYSZŁOŚĆ.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM, ABY ŚWIĘTA WIELKANOCNE, 
SZCZEGÓLNIE DZIŚ, W TAK TRUDNYM DLA ŚWIATA 

CZASIE, PRZYNIOSŁY RADOŚĆ, WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ, 
NAPEŁNIŁY WSZYSTKICH POKOJEM I WIARĄ.

Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn 
Michał Kucharski – Zastępca Wójta Gminy Raszyn 

wraz z pracownikami Urzędu Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski – Przewodniczący Rady Gminy Raszyn wraz z Radnymi

Dyrektorzy i Kierownicy Gminnych Placówek Oświatowych, 
Opiekuńczo – wychowawczych, Kulturalnych i Sportowych oraz Sołtysi

Jacek Kaiper – Redaktor Kuriera Raszyńskiego
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

11 marca 2020 roku obudziliśmy się w innej rzeczywistości. 
Tego dnia Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros 
Adhanom Ghebreyesus ogłosił pandemię nowego koronawi-
rusa COVID-19. 
 Pierwsze zachorowania na chorobę zakaźną, zwaną potocz-
nie koronawirusem odnotowano w połowie grudnia 2019 roku 
w mieście Wuhan w Chinach, a 25 marca 2020 roku, czyli 
po zaledwie 3 miesiącach, liczba zakażonych na całym świe-
cie wyniosła ponad 458 tysięcy, z czego ponad 20000 osób 
zmarło. W drugiej połowie lutego chorzy zostali zarejestrowani 
na wszystkich kontynentach. W Europie pierwszy przypadek 
zanotowano 24 stycznia we Francji, a w Polsce 4 marca.
 Powyższe informacje pokazują z jak groźnym zjawiskiem 
mamy do czynienia i jak poważne działania należy podejmo-
wać, żeby walczyć skutecznie z rozprzestrzenianiem choroby. 
Analizując sytuację powstałą w Chinach, a następnie we Wło-
szech, gdzie bardzo szybko zwielokrotniła się ilość chorych, 
a liczba zmarłych przyrastała w ilości kilkuset osób dziennie, 
władze polskie wprowadziły szereg ograniczeń kontaktów 
między ludźmi. Rozpoczęto od zamknięcia uczelni wyższych, 
szkół, przedszkoli i placówek opiekuńczych, a następnie pla-
cówek kulturalnych, sportowych i galerii handlowych. Pracow-
nicy, gdzie to tylko możliwe przechodzili na pracę zdalną lub 
podejmowali różnorodne środki ostrożności, których celem 
było zmniejszenie kontaktów między ludźmi. W dalszej kolej-
ności zamknięto granice, a wracających do kraju poddano 
14 dniowej kwarantannie. 
 W naszej gminie zadziałaliśmy bardzo szybko. Już 11 marca, 
podczas spotkania dyrektorów i kierowników placówek oświa-
towo-wychowawczych, zadecydowaliśmy o  zamknięciu 
szkół, przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej w Rybiu, Ogni-
ska Wychowawczego w Jaworowej, Biblioteki w Raszynie, 
Centrum Kultury Raszyn i Centrum Sportu Raszyn. Jeszcze 
przez dwa dni szkoły i przedszkola opiekowały się dziećmi, 
którym rodzice nie byli w stanie zapewnić opieki, ale jak się 
okazało była ich garstka. Bardzo dziękuję rodzicom za tak 
odpowiedzialne podejście do problemu.
 Urząd gminy wystosował apel o ograniczenie do mini-
mum osobistych wizyt i załatwianie spraw drogą telefoniczną 
bądź mailową. Zamknięto kasę, prosząc o dokonywanie opłat 
na konto bankowe. Podobnie postąpiło Starostwo Powiatowe 

w Pruszkowie. GOPS zadeklarował pomoc, szczególnie star-
szym i niezaradnym życiowo. Niektóre restauracje zadeklaro-
wały dostarczanie potraw do domów, pojawiły się też dekla-
racje pomagania osobom starszym w robieniu zakupów. 
 Przychodnia Zdrowia „Judyta” wykorzystała osiągnięcia 
współczesnej techniki i nowoczesne środki komunikacji, ofe-
rując telewizyty i wydając e-recepty. Mogli z tego skorzystać 
stali pacjenci, ponieważ w trakcie rozmowy telefonicznej 
lekarz dysponował całą historią choroby. 
 Ale najważniejszym działaniem okazała się ogromna dys-
cyplina naszych mieszkańców, którzy poważnie potrakto-
wali apele o ograniczanie kontaktów. Większość wychodziła 
z domów tylko wówczas, gdy było to konieczne. Ulice opusto-
szały, tylko czasem przemykają nimi samochody. A kontakty 
towarzyskie trwają nadal, tylko w nieco zmienionej formie: 
przez telefon i internet. Wszyscy przekazują sobie najśwież-
sze informacje, rady, co robić z dziećmi, które się nudzą, jak 
wspólnie, rodzinnie, spędzać czas. Szkoły nie przestały uczyć, 
ponieważ nauczyciele, korzystając z Librusa zadają uczniom 
prace domowe, Gminna Biblioteka w Raszynie przypo-
mniała o bogatej kolekcji ebooków. Opustoszały też kościoły, 
ponieważ większość wiernych zdecydowała się uczestniczyć 
w Mszach Św. transmitowanych przez telewizję czy online. 
Nieliczne osoby, które przyszły do kościołów, stały daleko 
od siebie.
 Mam nadzieję, że kiedy ten numer Kuriera Raszyńskiego 
trafi do Państwa domów, sytuacja będzie opanowana. Jeśli 
jednak nie uległaby poprawie, przypominam najważniejsze 
numery telefonów:

Infolinia NFZ 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Pruszkowie /22/ 759 88 28
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /22/ 102 99 13

Urząd Gminy Raszyn /22/ 701 77 77

Wszystkie sprawy urzędowe możecie załatwiać telefonicznie. 
Jednocześnie apeluję o zachowanie wszelkich procedur bez-
pieczeństwa, spokoju i zdrowego rozsądku. Przez najbliższe 
dni, być może nawet tygodnie będziemy musieli nauczyć się 
funkcjonować w sposób ostrożny. Dbajcie o siebie w ten 
wyjątkowy czas. Pozdrawiam serdecznie. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

KORONAWIRUS

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RASZYN, 
apeluję o  wsparcie osób starszych, samotnych 
i  chorych w  ramach pomocy sąsiedzkiej. Seniorzy 
to grupa, którą w  tym szczególnym czasie musimy 
objąć wyjątkową opieką i  troską. W  przypadkach 
wymagających interwencji wszystkich Mieszkańców, 
w  szczególności naszych Seniorów potrzebujących 
POMOCY prosimy o  kontakt z  GMINNYM OŚROD-
KIEM POMOCY SPOŁECZNEJ, tel. /22/ 102 99 13.

RASZYN SZYJE MASECZKI DLA SZPITALI
Z  inicjatywy Wójta Andrzeja Zaręby i  zastępcy 
Wójta Michała Kucharskiego rozpoczęliśmy też 
akcję szycia maseczek dla personelu medycznego. 
Gmina zakupiła materiały, grupa Raszynianek 
będzie szyć maseczki. CKR i Świetlica udostępniły 
maszyny do szycia. To nasza mała cegiełka w walce 
z koronawirusem. #raszynszyjemaseczki
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CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA O KORONAWIRUSIE

SZANOWNI PAŃSTWO, MIESZKAŃCY GMINY RASZYN

Obecna chwila, to moment próby naszej 
odpowiedzialności. Dotyczy to każdego. 
Nie ma znaczenia, czym się zajmuje 
i jakie stanowisko sprawuje. Z każdym 
dniem wiemy coraz więcej o epidemii 
i o tym, co jest najważniejsze w jej zwal-
czaniu. Oto, jakie są najnowsze donie-
sienia naukowe i wnioski płynące z tych 
doniesień. 
 Od momentu zarażenia do wystą-
pienia pierwszych objawów średnio 
mija 6 dni, ale udowodniono przypadek, 
kiedy było to 29 dni. Osoba zarażona 
może zarażać innych, zanim pojawią 
się u niej objawy choroby. To ozna-
cza, że każdą osobę należy trakto-
wać jako zarażoną. To z kolei ozna-
cza, że jedyną skuteczną metodą 
ograniczenia epidemii jest 100% 
izolacja wszystkich!!!. Każdy kontakt 
z osobą zarażoną, z przedmiotem, któ-
rego zarażony dotykał, nawet po kilku 
dniach może powodować zarażenie. 
Kluczowe jest przerwanie łańcucha 
zarażeń na początku epidemii. A więc 
izolacja, izolacja, izolacja.

KLUCZOWE JEST PRZERWANIE 
ŁAŃCUCHA ZARAŻEŃ 

NA POCZĄTKU EPIDEMII.

Większość zarażonych w Chinach zara-
ziła się w przychodniach. Po tygodniu 
trzeba było pozamykać wszystkie przy-
chodnie z powodu kwarantanny. Naj-
więcej zmarłych było wśród personelu 
ochrony zdrowia. Zarówno we Włoszech, 
jak i w Hiszpanii, zlekceważono ochronę 
przychodni i nie wprowadzono w odpo-
wiednim czasie ograniczeń w dostępie 
do przychodni, w efekcie większość per-
sonelu ochrony zdrowia choruje, a nie 
ma kto się zajmować pacjentami.

CHORUJĄCY LEKARZE 
NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ SIĘ 

PACJENTAMI

Wcześniej wydawało się, że zarażony 
Koronawirusem musi mieć wysoką 
gorączkę, kaszel, duszność, bóle mięśni, 

stawów, kości. Dzisiaj już wiemy, że tem-
peratura może być niższa, może jej też 
wcale nie być, a u części zarażonych – 
u większości młodych, może nie być 
nawet żadnych objawów. Każdy może 
więc być zarażony, tylko o tym nie wie. 
Dlatego pamiętajmy: starsi są w gru-
pie zwiększonego ryzyka. Należy bez-
względnie zachować zasady higieny 
i izolacja, izolacja, izolacja.

STARSI SĄ W GRUPIE 
ZWIĘKSZONEGO RYZYKA.

Wiadomo też, że ibuprofen nasila cho-
robę. Chociaż przynosi korzyści w gry-
pie, to teraz lepiej go nie stosować.

CO WIĘC NALEŻY ROBIĆ?
Pozostać w swoich domach i mieszka-
niach. Jeżeli ktoś ma potrzebę zdro-
wotną to nie zgłasza się do przychodni 
tylko dzwoni i umawia się na telepo-
radę. Lekarz oddzwania do pacjenta 
o określonej godzinie. W Judycie 100% 
teleporad jest wykonywanych w ciągu 
24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby. 
W  ramach teleporady wystawiamy 
potrzebne recepty i ewentualne zwol-
nienie lekarskie. Ten system działa już 
w Judycie od 2 tygodni, dzięki czemu 
macie Państwo pewność, że nie zara-
ziliście się w przychodni dotychczas, 

i mamy nadzieję, że nie zarazicie się 
w przyszłości. System działa sprawnie. 
Jeżeli ktoś ma objawy infekcji, to pozo-
staje w domu i dzwoni do przychodni.

TELEPORADA, E-RECEPTA 
I E-ZWOLNIENIE SĄ 

NAJBEZPIECZNIEJSZE.

Do czasu wygaśnięcia epidemii reali-
zujemy tylko niezbędne procedury. 
Zgodnie z zarządzeniem NFZ i Ministra 
Zdrowia przekładamy porady i zabiegi 
w rehabilitacji i stomatologii. Odma-
wiamy też wystawiania skierowań na 
badania profilaktyczne i inne, które nie 
wymagają natychmiastowego wykona-
nia. Odkładamy wypisywanie skiero-
wań do sanatoriów i innych nie pilnych 
zaświadczeń. Do niezbędnego minimum 
ograniczyliśmy wizyty komercyjne.

 LICZY SIĘ TYLKO 
PRZERWANIE ŁAŃCUCHA 

ZARAŻEŃ.

Wymagamy od naszego personelu 
żelaznej dyscypliny w zakresie aseptyki 
i ochrony przed zakażeniem. Wszyst-
kich mieszkańców gminy Raszyn proszę 
o bezwzględne stosowanie się do zasad 
bezpieczeństwa, higieny i kwarantanny. 
To kluczowy moment, który zdecyduje, 
czy za kilka miesięcy będziemy żyli jak 
dawniej, czy w żałobie i czy w ogóle.

Z życzeniami zdrowia, 
Zbigniew Figat, 

Centrum Medyczne Judyta

Centrum Medyczne JUDYTA sp. z o.o.
05-090 Raszyn, Poniatowskiego 21, Pruszkowska 52
NIP 9562319912, REGON 365425159
Tel: 221855520, fax: 221001810, www: cmjudyta.pl
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RASZYN W CZASIE KORONAWIRUSA
W związku z pandemią koronawirusa w Polsce ogłoszono stan epidemii. Nauczone 
przykładem Chin i Włoch, gdzie wirus zbiera największe żniwo, polskie władze 
uznały KWARANTANNĘ za jedyny sposób ograniczenia ilości zachorowań 
i umożliwienia służbom medycznym niesienia pomocy chorym.

Nie pracują placówki oświatowe, kul-
turalne, sportowe, szkoły, przedszkola, 
wyższe uczelnie, tetry, kina i inne insty-
tucje. Zamknięto galerie handlowe, 
pozostawiając tylko sklepy spożywcze, 
apteki i drogerie. Zamknięto granice 
i wprowadzono kontrolę oraz obowiąz-
kową kwarantannę osób wracających 
do domów. Mimo to codziennie rośnie 
liczba chorych. Niektórzy z nich umie-
rają. Każdego dnia zwiększa się też ilość 
osób poddawanych kwarantannie. 

KAWARANTANNA 
W GMINIE RASZYN
11 marca 2020 r, Wójt Andrzej Zaręba 
wprowadził na terenie Gminy Raszyn 
radyklane ograniczenie kontaktów 
pomiędzy mieszkańcami. Tego dnia 
została podjęta decyzja o zamknię-
ciu placówek oświatowych i wycho-
wawczych, Biblioteki, Centrum Kultury 
i Centrum Sportu. Szkoły i przedszkola 
jeszcze dwa dni opiekowały się dziećmi. 
Urząd gminy przeszedł na pracę zdalną 
i kontakt z mieszkańcami drogą tele-
foniczną i mailową. W lokalnych skle-
pach wprowadzono środki ostroż-
ności. Autobusy opustoszały, tak 
samo chodniki i  jezdnie. Mieszkańcy, 
w większości posiadający ogródki przy 
domach, rzadko korzystają ze space-
rów w parku czy na ulicach. Wykazują się 
odpowiedzialnością.

GOPS – 
POMOC DLA NAJSŁABSZYCH
Pomocą osobom starszym i  znaj-
dującym się na kwarantannie zajął 
się Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej, (tel. /22/102 99 13). W dniu 
24.03.2020  r. Kierownik p. Elwira 
Ro g ow s ka ,  p o d a ł a  i nfo r m a c j ę, 
że w Gminie Raszyn jest 69 osób odby-
wających kwarantannę, w tym 63 osoby 
wskutek kontaktu z osobami zarażonymi 
koronawirusem i 6 osób, które wróciły 
z zagranicy. Pracownicy GOPS tele-
fonują do nich wszystkich aby zorien-
tować się w  jakiej są sytuacji i co im 
potrzeba. Jak dotąd nikt spośród nich 

o pomoc nie poprosił. Podobnie jest 
z pomocą przy zakupach dla osób star-
szych. Wolontariusze i pracownicy są 
gotowi do pomocy, jednak te osoby już 
korzystają z uprzejmości rodziny lub 
sąsiadów. Zgłaszają się za to mieszkańcy 
oczekujący pomocy żywnościowej. 
GOPS jednak może pomagać jedynie 
tym, którzy spełniają określone kryte-
ria. Pozostałe osoby mogą skorzystać 
z zasobów Banku Żywności przy raszyń-
skiej parafii.

#RASZYNONLINE 
Urząd Gminy Raszyn
Bardzo szybko rozpoczęliśmy działania 
online. Na stronie www.raszyn.pl oraz 
Biuletynie Informacji Publicznej urządu 
gminy umieszcza oficjalne komunikaty 
głównie dotyczące sposobu kontak-
tów mieszkańców z gminą. Szkoły roz-
poczęły naukę, najpierw przez Librusa, 
a następnie dzięki lekcjom prowadzo-
nym online. Na bieżąco najważniejsze 
informacje podaje również na swojej 
stronie Wójt Andrzej Zaręba – www.
facebook.com/andrzejzareba2018/

CENTRUM SPORTU RASZYN
W działania online włączyło się Centrum 
Sportu Raszyn, wychodzące z założe-
nia, że podczas epidemii koronawirusa, 
również można pracować nad niena-
ganną kondycją fizyczną. CSR propo-
nuje mieszkańcom treningi online, które 
poprowadzą wykwalifikowani trenerzy 
personalni: Przemysław Dyjas, Daniel 
Lipski, Sławomir Ruszczyk oraz Patry-
cja Rowińska. Instruktorka tańca Maja 
Klimaszewska poprowadzi treningi 
z elementami tańca. Już w najbliższych 

dniach treningi online znajdą się 
na you tube oraz www.facebook.com/
Centrum-Sportu-Raszyn

CENTRUM KULTURY RASZYN
CKR zaprasza do zapoznania się z wer-
sjami elektronicznymi albumu pt. 
„Historie mieszkańców Raszyna, 
Falent i  okolic” oraz komiksu pt. 
„Bitwa pod Raszynem 1809 – Chwała 
polskiego oręża”, które dostępne są 
dostępne na stronie internetowej www.
ckr.raszyn.pl. Są to publikacje związane 
z naszym dziedzictwem historycznym 
i nie tylko, zarówno dla dorosłych miesz-
kańców naszej gminy, jak i dla dzieci 
i młodzieży.
 CKR oferuje również, na kanale www.
youtube.com, nagrania dla zespołów 
śpiewaczych seniorów, przygotowane 
przez instruktorów p. Edytę Ciechom-
ską i p. Piotra Piskorza. Dla uczestników 
zajęć sportowo-rekreacyjnych 50+ jest 
przygotowana przez instruktorów pro-
pozycja ćwiczeń. Miłośnicy yogi mogą 
skorzystać z ćwiczeń prowadzonych 
przez instruktorkę p. Karolinę Brzeziń-
ską. Szczegóły znajdują się na stro-
nie internetowej www.facebook.com/
RaszynCentrumKultury, gdzie udo-
stępnione są również linki do ciekawych 
stron internetowych, które łączy hasło 
Sztuka przyjdzie do Ciebie.

GMINNA BIBLIOTEKA W RASZYNIE
Biblioteka w Raszynie, zamknięta for-
malnie, szybko rozpoczęła działania 
online. Konkursy, wirtualne spotkania 
z  pisarzami, nauka języków obcych, 
akcje czytelnicze czy kursy DIY, to tylko 
niektóre z propozycji. Więcej, na stronie 
www.facebook.com/bibliotekaraszyn. 

ODDOLNA INICJATYWA 
MIESZKAŃCÓW
RASZYN – DZIAŁAMY LOKALNIE 
To grupa na facebooku skierowana 
do mieszkańców i  rodzimych przed-
siębiorców, oferująca reklamę i uła-
twiająca kontakty między nimi. Dziś już 
wiemy, że kwarantanna potrwa jesz-
cze wiele dni, wobec czego wzajemna 
pomoc na pewno będzie potrzebna. 
Więcej informacji można uzyskać 
na stronie https://www.facebook.com/
groups/191987915582946/

RASZYN W CZASACH KORONAWIRUSA
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PROMOCJA GMINY RASZYN

PROMOCJA GMINY
W 2015 roku Gmina Raszyn utworzyła 
wraz z sąsiednimi samorządami: Nada-
rzynem i Michałowicami Stowarzysze-
nie pod nazwą Lokalna Grupa Działania 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Celem 
grupy jest wspieranie lokalnego rozwoju 
i zwiększenie możliwości otrzymania 
środków zewnętrznych. 
 Dzięki uczestnictwu w  Stowarzy-
szeniu Gmina Raszyn m.in. pozyski-
wała środki unijne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na różne przedsię-
wzięcia jak np. przebudowa Ogródka 
Jordanowskiego w Raszynie, utworze-
nie placu zabaw przy Austerii w Raszy-
nie, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 
osób 50+, czy w latach ubiegłych Aka-
demia Przedszkolaka w CSR i Piknik 
Naukowy w Ładach.

W ostatnim czasie, dzięki współpracy 
Urzędu Gminy i  Centrum Kultury 
Raszyn, zostało pozyskane dofinanso-
wanie w wysokości 100.000 zł, które 
przeznaczone na realizację dwóch 
niezwykle ciekawych i wartościowych 
projektów:

1. film pn. „Raszyn wczoraj, dziś i jutro” 
http://raszyn.pl/slider-aktualnosci/
raszyn-wczoraj-dzis-i-jutro
2. album pt. „Historie mieszkańców 
Raszyna, Falent i okolic” oraz komiks 
dla dzieci „Bitwa pod Raszynem 1809 – 
chwała polskiego oręża”.

PROMOCJA PROMOCJI
20 lutego 2020 w CKR nastąpiły uroczy-
ste prezentacje: filmu „Raszyn wczoraj, 
dziś i jutro”, albumu ”Historie Raszyna, 
Falent i okolic” oraz komiksu dla dzieci 
„Bitwa pod Raszynem 1809 – chwała 

oręża polskiego”, okraszone wystę-
pem utalentowanej skrzypaczki miesz-
kanki gminy Raszyn Ilony Perz-Golki. 
Wypełniona po brzegi sala widowi-
skowa i wielkie brawa dla artystki świad-
czyły o poziomie i randze wydarzenia. 
Po prezentacji filmu, albumu i komiksu 
wójt gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
wraz z dyrektorem CKR panem Mariu-
szem Smolichą, wręczyli symboliczne 
upominki i podziękowali osobom, które 
przyczyniły się do powstania wszystkich 
tych dzieł.

Katarzyna Dombska

Ilona Perz-Golka. Fot. J. Kaiper Podziękowania dla twórców. Fot. J. Kaiper

Publiczność szczelnie wypełniła salę. Fot. J. Kaiper

Zaproszenie na wydarzenie. Fot. J. Kaiper
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Powiat Pruszkowski. 
Dbamy o Raszyn w powiecie.

J. Kaiper: Pani Radna, jak ocenia Pani 
działania Powiatu Pruszkowskiego 
na rzecz Gminy Raszyn z perspekty 
swojej pięcioletniej służby w samo-
rządzie powiatowym?
K. Klimaszewska: Powiat Pruszkowski 
zajmuje się zadaniami z zakresu eduka-
cji, ochrony zdrowia, pomocy społecz-
nej, polityki prorodzinnej, transportu 
zbiorowego, sportu i rekreacji, kultury, 
porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa oraz utrzymania dróg publicznych, 
które wykraczają poza granice i kom-
petencje poszczególnych gmin. Nad 
tymi zadaniami pochyla się 27 radnych 
tworzących Radę Powiatu. Od naszych 
wspólnych decyzji zależy jakie zada-
nia będzie realizował powiat w danym 
roku, czy kadencji. Decydujemy o waż-
ności i kolejności spraw. Każdy z nas 
musi godzić interes swojej gminy 
z  interesem powiatu. Moim zdaniem 
niezwykle ważne jest, aby zauważane 
były potrzeby każdego z samorządów, 
a posiadane środki finansowe sprawie-
dliwie rozdzielane. 
 Z  perspektywy minionych 5 lat 
stwierdzam, że Powiat Pruszkowski 
coraz częściej pochyla się nad potrze-
bami Raszyna. Przede wszystkim zain-
westował w drogi, którymi zarządza, 
największe, stanowiące, kręgosłup dro-
gowy naszej gminy. Bo drogi powiato-
wych to te, które łączą nas z sąsiednimi 
gminami i Warszawą, dlatego ich finan-
sowanie jest dla nas kluczowe. 
 Tylko w 2019 roku Powiat Pruszkow-
ski wykonał odwodnienie ul. Starzyń-
skiego za kwotę 3 mln 899 tys 929 zł 
oraz przygotował dokumentację projek-
tową dla takich inwestycji jak: moder-
nizacja mostu na kanale pomiędzy 
stawami raszyńskimi w Al. Krakowskiej 
za kwotę 849 tys 267 zł, dokumen-
tacja techniczna dla Drogi Hrabskiej 
od ul. Za Olszyną do ul. Długiej wraz 
z budową ronda, której koszt planowany 
jest na 2 mln 570 tys (bez wykupów). 
Przygotowany został projekt przebu-
dowy przepustu w Dawidach w ul. Dłu-
giej, szacunkowy koszt przebudowy 
238 tys 666 zł; wykonano nakładkę 
w ul. Warszawskiej na odcinku pomiędzy 

Jaworową a Dawidami; zamontowano 
światła dyscyplinujące kierowców 
w ul. Sportowej przy basenie. Poza tym 
poprawiono nakładki i pobocza w uli-
cach powiatowych: Złotej, Willowej, 
Sportowej, Falenckiej i Drodze Hrab-
skiej. W ramach bieżącego utrzymania 
dróg uzupełniono i wyrównano dziury, 
uzupełniono oznakowanie pionowe 
i poziome, naprawiono chodniki i zieleń 
w pasie dróg. Pod koniec roku prawie 
wszystkie przejścia dla pieszych zostały 
oznaczone elementami odblaskowymi, 
czyli tzw. kocimi oczkami, które znacznie 
poprawiają bezpieczeństwo pieszych. 

J. Kaiper: Często słyszmy, że radny 
składa interpelacje. Czy Pani też 
to robi, a jeśli tak w jakich sprawach?
K. Klimaszewska: Interpelacja jest 
narzędziem, które często stosuję, jeśli 
chcę zwrócić uwagę powiatu na poja-
wienie  się palących do rozwiązania, 
aktualnych problemów o istotnym zna-
czeniu dla gminy, a także w celu uzy-
skania informacji o konkretnym stanie 
faktycznym. Robię to na bieżąco pyta-
jąc o sprawy, które sama zauważam 
i o których informują mnie mieszkańcy. 
Wiele interpelacji i pism do Starostwa 
w Pruszkowie składałam w poprzed-
nich latach i przyznam, że wiele z nich 
zostało pozytywnie załatwionych.
W nowym 2020 roku złożyłam dwie 
interpelacje oraz jeden wniosek. Inter-
pelacje dotyczą m.in. analizy komplek-
sowej modernizacji ulicy Willowej i Drogi 
Hrabskiej, budowy nowego ronda 
u zbiegu ulicy Długiej i Drogi Hrabskiej 
w Ładach, montażu świateł dyscypli-
nujących kierowców na ulicy Długiej, 
poprawy bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych poprzez wyznaczenie 
pasów dla pieszych, poprawy jakości 
dróg powiatowych poprzez zrobienie 
nowej nakładki, uzupełnienie pobocza, 
postawienie lustra drogowego, kocich 
oczek doświetlających przejścia dla 
pieszych, uzupełnienie kostki w chod-
niku oraz nowych ciągów pieszo-rowe-
rowych wzdłuż dróg powiatowych. 
Takich spraw jest wiele i dotyczą infra-
struktury drogowej w naszej Gminie. 

Interpelacja to ważne narzędzie moni-
towania w powiecie naszych bieżących 
spraw ważnych dla życia Raszyniaków.

J. Kaiper: W styczniu usłyszeliśmy 
o problemie mieszkańców z sąsied-
niej Gminy Lesznowola. Mieszkańcy 
Zamienia poważnie obawiają się 
skutków budowy ogromnych hal, 
które mają powstać tuż przy ich 
osiedlu. Czy ta sprawa dotyczy także 
Raszyna, jako sąsiedniej gminy?
K. Klimaszewska: Niestety tak, głów-
nie w obszarze naszych dróg powia-
towych łączących Gminy Raszyn 
i Lesznowolę. Jeśli w Zgorzale firma 
Panattoni Develeopment Company 
wybuduje centrum logistyczne, to ist-
nieje poważna obawa, że nasze drogi 
zostaną rozjechane przez ciężkie 
samochody. Dojazd do hal planowany 
jest tzw. Obwodnicą Zamienia, która 
ma bezpośrednio graniczyć z naszą 
gminą. Istnieje bardzo poważna obawa, 
że do ruchu samochodów obsługu-
jących inwestycję w trakcie budowy, 
a później eksploatacji, będą wykorzy-
stywane nasze drogi powiatowe: Sta-
rzyńskiego i  Złota, a  potem kolejne 
z nimi połączone. 4 lutego br. podczas 
Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego zło-
żyłam interpelację z prośbą o wspar-
cie ze strony powiatu pruszkowskiego 
w sprawie ochrony tych ulic i miesz-
kańców, których domy stoją przy nich, 
przed nadmiernym ruchem samocho-
dów, szczególnie tirów. Z ogromnym 
zadowoleniem przyjęłam odpowiedź od 
Starosty Pruszkowskiego pana Krzysz-
tofa Rymuzy, który napisał, że dla Zło-
tej zakończono opracowanie zmiany 
organizacji ruchu wprowadzające zakaz 
wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 t. 
z wyłączeniem dojazdu do posesji oraz, 
że w trakcie opracowywania jest zmiana 
ograniczająca ruch pojazdów ciężaro-
wych o dopuszczalnej masie powyżej 
8 ton dla ul. Starzyńskiego To bardzo 
dobra wiadomość dla naszych miesz-
kańców i sąsiadów z Zamienia. 

Z pozdrowieniem, 
Katarzyna Klimaszewska, 

Radna Powiatu Pruszkowskiego.

POWIAT PRUSZKOWSKI
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TRASA EKSPRESOWA S7

Ruszyła budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko
do Węzła Lesznowola
Rozpoczęte prace ziemne przy ulicy Baletowej i po przeciwnej stronie pól 
przy ulicy Dawidowskiej skłoniły mnie do zasięgnięcia opinii w tej sprawie 
od pana inżyniera Mirosława Chmielewskiego specjalisty drogowca i jed-
nocześnie radnego powiatowego.

Mirosław Chmielewski: Wreszcie 
ruszyła budowa trasy S7 na odcinku, 
który wzbudza największe zaintereso-
wanie mieszkańców gminy Raszyn, czyli 
pomiędzy Lotniskiem Chopina a Tar-
czynem. Gdy zostanie wybudowana 
teren naszej gminy zostanie zamknięty 
w trójkącie autostrad: od północy auto-
stradą S2 stanowiącą południową część 
obwodnicy Warszawy oddzielającą nas 
od lotniska, od zachodu obwodnicą S8 
Raszyna, a od wschodu obecnie budo-
waną trasą S7 do Tarczyna, wcześniej 
przedstawianą jako Puławska – Bis. 
Na razie są to prace przygotowawcze. 

Kołki geodezyjne wyznaczają punkty 
dla Węzła Zamienie, a w polach od ulicy 
Baletowej i  po  przeciwnej stronie 
od Dawidowskiej wytyczane są drogi 
techniczne.
 Trasa S7 należy do najważniejszych 
szlaków komunikacyjnych w  Polsce. 
Posiada również duże znacznie mię-
dzynarodowe jako E77. Odcinek drogi 
krajowej S7 od Gdańska do Elbląga leży 
w europejskim korytarzu transportowym 
Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk 
znanym jako Via Hanzeatica oraz 
w korytarzu z Gdańska przez Warszawę 
do Odessy pod nazwą Via Intermare. 

Po  wybudowaniu utworzy najdłuż-
szy w  Polsce ciąg komunikacyjny  – 
720-kilometrową trasa przebiegać 
będzie przez trzy wielkie aglomeracje: 
gdańską, warszawską i krakowską łącząc 
Gdańsk z Warszawą i Rabką.
 Rok temu, a ściśle 16 maja 2019 GDD-
KiA podjęła decyzję o  odstąpieniu 
od umowy, z firmą Rubau Polska i bar-
dzo szybko zdecydowano o rozpisa-
niu nowego przetargu na projekto-
wanie i budowę drogi ekspresowej S7. 
W  powtórnym przetargu została 
wybrana oferta firmy Polaqua, która 
wybuduje tą trasę na odcinku od węzła 
Lotnisko na Południowej Obwodnicy 
Warszawy do węzła Lesznowola. Inwe-
stycja ta stworzy 6,6 kilometra zupeł-
nie nowej trasy, drogi po nowym śladzie, 
od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola. 
Powstaną dwa węzły drogowe: Zamie-
nie i  Lesznowola, ponadto obiekty 
inżynierskie, kładka pieszo-rowerowa, 
urządzenia ochrony środowiska i bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.Droga techniczna trasy S7.

Pierwsze rozbiórki S7.
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Ulica Jutrzenki
Przebudowa ulicy Jutrzenki trwa w najlepsze. W odcinku od strony ulicy Długiej 
założono już rury sieci kanalizacji deszczowej, a od Miklaszewskiego układane są 
chodniki. Prace budowlane obejmują ulicę Jutrzenki i ulicę bez nazwy. Na ulicy 
Jutrzenki o długości 389 m przewidziano budowę nawierzchni jezdni z kostki 
betonowej grubości 8 cm o szerokości 5 m, budowę chodnika z kostki betono-
wej grubosci 8 cm o szerokości od 2 m do 2.34 m, budowę ścieżki rowerowej 
jednokierunkowej o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm 
o szerokości ok. 1.5 m, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej czer-
wonej grubości 8 cm oraz odcinek ulicy bez nazwy dł. ok. 156 m, a na nim budowę 
ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej grubości 8 cm i szerokości 8 m. Prace 
wykonuje firma Fal-Bruk z Warszawy za 1 220 000 zł. Na tę inwestycje gmina 
Raszyn otrzymała dofinansowanie wysokości 80%. Doprowadzenie do porządku 
akurat tej ulicy jest ważne ze względu na to, że otacza ona szkołę podstawową 
w Ładach. Dlatego rodzice uczniów i nauczyciele obserwują tę budowę ze zrozu-
miałym zniecierpliwieniem. Obecna budowa to efekt pracy i zabiegów radnych: 
Tadeusza Pawlikowskiego i Jarosława Aranowskiego.

Ulica Zacisze
Budowa ulicy Zacisze w Raszynie na odcinku od ul. Niskiej do ul. Godebskiego 
stanowi drugą część projektu mającego na celu stworzenie dodatkowego połą-
czenia Grocholic z Raszynem. Pierwszy z nich zakończony w zeszłym roku połą-
czył ulicę Zacisze z ulicą Waryńskiego. To połączenie i planowane dalsze prace 
stanowią ukoronowanie wieloletnich starań społeczników Grocholic i Raszyna; 
radnych – E. Surmacz, A. Matrackiej, K. Będkowskiego oraz sołtysów – A. Szeląga 
i B. Rusnak. Wybudowana zostanie od nowa jezdnia asfaltowa szerokości 6 m oraz 
chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej. Trasa rowerowa będzie stanowiła 
kontynuację trasy wybudowanej w pierwszym etapie. Ponadto ulica będzie wypo-
sażona w sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowana zostanie sieć telekomu-
nikacyjna. Prac tych podjęła się firma INVEST AG Sp. z o. o. z Warszawy, za kwotę 
1 406 709,87 zł. dofinansowanie – 80%. Prace potrwają do 11 września 2020 roku.

Ulica Złote Łany
Ta sama ekipa z firmy Fal – Bruk, która buduje ulicę Jutrzenki, wygrała prze-
targ budowę ulicy Złote Łany, bardzo ważnej dla ruchu pomiędzy gminą 
Raszyn i Warszawą. Niestety wiosenne deszcze nie pozwoliły kontynuować 
prac, choć wykonano kolektor dla kanalizacji deszczowej i ułożono krawężnik, 
który wyznacza nowy kierunek jezdni. Będzie ona przebiegała trochę inaczej 
niż poprzednio. O realizację tej przebudowy zabiegali radni Jarosław Aranow-
ski i Tadeusz Pawlikowski. Budowa Złotych Łanów pochłonie 2 068 860 zł 
z czego 50% z kanalizacją deszczową będzie pochodziło z dofinansowania. 
Wybudowana zostanie asfaltowa jezdnia o szerokości 6 mb., jednostronny 
chodnik z kostki betonowej o szerokości 2 mb, zjazdy i oświetlenie. Ulica 
zostanie wyposażona w linię energetyczną, instalację zasilania przepompowni 
ścieków i kablowe oświetlenie uliczne. Umowa przewiduje również rozbiórkę 
i budowę elementów sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej 
i Złote Łany w Dawidach.

Jutrzenki koło Długiej.

Jutrzenki z widokiem na kościół.

Kanalizacja w ulicy Zacisze.

Ulica Zacisze nad rzeczką.

Złote Łany odwodnienie pod ziemią.

Złote Łany w budowie.
Na stonach INWEESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

INWESTYCJE
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Austeria
Wójt Zaręba dotrzymał słowa. Tak mówił przed dwoma laty: „Stan Austerii 
pozostawiał wiele do życzenia… Ale wreszcie się to zmieni. Właściwe prace 
budowlane właśnie się rozpoczęły i potrwają do wiosny przyszłego roku”. A tak 
rok temu: „Potrzebny jeszcze rok aby zakończyć prace instalacyjne i wykończe-
niowe. Odbiory też potrwają…”
     Budynek Austerii został odbudowany i czeka teraz na kolejne wizytacje komi-
sji i dopuszczenie do użytkowania. Problem stanowi jeszcze otoczenie. Aby 
na teren mogli wejść ludzie, to podwórze i sąsiedztwo musi spełniać warunki 
bezpieczeństwa. Dlatego za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków w zabytkowych budynkach otaczających Austerię zamurowano otwory 
po drzwiach i oknach i połatano nadwyrężone przez czas narożniki. Wszyscy 
mamy nadzieję, że kramy, oberża, stajnie i warsztaty dotrwają w takim stanie 
do czasu rekonstrukcji. Wójt w tym celu rozpoczął starania o dotację z Funduszy 
Norweskich. Nie ma pewności czy się zakończą sukcesem choć znając skutecz-
ność Urzędu Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych uważam, że tylko 
zła wola może tej sprawie przeszkodzić. Wstawiono bramę wjazdową na teren 
podwórza utrzymaną w takiej samym kształcie i barwie, co wrota do Auste-
rii. Trwa przygotowanie do przebudowy wjazdu od strony ulicy i chodników 
wzdłuż budynku głównego. Wszystkie te powierzchnie mają być ułożone z kostki 
bazaltowej. Wewnątrz praktycznie całe wyposażenie jest na swoim miejscu, 
a wszystkie instalacje działają jak 
trzeba. Chciałoby się już teraz korzy-
stać z obiektu, ale odbiory wciąż 
trwają i trzeba się uzbroić w cier-
pliwość. Trwają też ostatnie prace 
na zewnątrz, wybudowano śmiet-
nik i  dobudowano fragment par-
kingu. Gdzie to możliwe budowane 
są ścieżki z utwardzonego żwiru, któ-
rym z góry przyświecają latarnie sty-
lizowane na gazowe.

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej
02.03.2020 roku rozstrzygnięto otwarty przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic 
Wygody i Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy na terenie Gminy Raszyn. Zadanie to jest realizowane w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V” współfinansowanego z Fun-
duszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020, na który gmina 
Raszyn otrzymała dofinansowanie. Przetarg wygrała firma Instal-Nika Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy, która zaproponowała 
cenę: 649 000 PLN

Rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Dawidy Bankowe, Nowe Grocholice, Laszczki, Janki, Rybie na terenie gminy Raszyn
17.02.2020 roku rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację 8 zadań w dziedzinie budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej ze środków własnych gminy Raszyn. Są to:
1.  Sieć wodociągowa z odgałęzieniami w Dawidach Bankowych w ulicy Miętowej; 
2.  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Długiej w Dawidach Bankowych; 
3.  Sieć wodociągowa w sięgaczu ulicy Stawowej, w Nowych Grocholicach; 
4.  Sieć wodociągowa w ulicy Bratniej w miejscowości Laszczki; 
5.  Budowa sieci wodociągowej w sięgaczu od ulicy Mszczonowskiej w Jankach; 
6.  Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamykowej w Rybiu II; 
7.  Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Długiej w Dawidach Bankowych i 
8.  Budowa sieci kanalizacyjnej w sięgaczu od ulicy Mszczonowskiej w Jankach.
Przetarg wygrała firma „HOBEN” Sp. z o.o. Sp. z Ujazdu ceną w wysokości 1 018 034 PLN

Wjazd z wrotami.

Wrota z furtką.

Przestrzeń Austerii.

INWESTYCJE
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KOBIETA – MARZENIA
I PRAGNIENIA
7 marca 2020 r. podczas XIII edy-
cji wystawy plastycznej poświęconej 
kobietom, a zorganizowanej tradycyjnie 
przez Centrum Kultury Raszyn, spotkali 
się twórcy prac, ich rodziny i przyjaciele, 
przedstawiciele władz samorządowych 
gminy i mieszkańcy. Ogólnopolski kon-
kurs „Kobieta – marzenia i pragnie-
nia” objął patronatem Wójt Gminy 
Raszyn. Jury, w składzie: Włodzimierz 
Kowalski – przewodniczący Komisji, 
Anna Maria Sitkiewicz – członek Komi-
sji, Mariusz Smolicha – Dyrektor Cen-
trum Kultury Raszyn nagrodziło nastę-
pujące prace:

I NAGRODA: 
Jadwiga ZIARNO, 

„Długie życie – radosna starość”
II NAGRODA: 

Ewelina STRASZEWICZ, 
„Ja też chcę być syreną”

III NAGRODA: 
Małgorzata NASTERNAK, 

„Di trevi, rzymskie marzenie”
Wyróżnienia: 

Katarzyna Syrzycka, 
„Kobieca przyjaźń w marzeniach”; 
Dorota Jacyniak, „Oswój mnie”; 

Hanna Chodzewicz-Twardowska, 
„Marzenie”;

Grażyna Prędkiewicz, 
„Zatrzymać czas”.

Po wernisażu dyrektor CKR p. Mariusz 
Smolicha zaprosił zebranych na kon-
cert zatytułowany „Pójdźmy w tango 
na sto lat”  w  wykonaniu kwartetu 
wokalno-instrumentalnego w  skła-
dzie: Alicja Grabowska – śpiew, pro-
wadzenie, Rafał Grabowski – akor-
deon, Anna Piotrowska – skrzypce, 
Mateusz Bakun – kontrabas. Wyko-
nawcy wprowadzili widzów w  klimat 
złotej epoki polskiego tanga z nieza-
pomnianymi utworami Henryka Warsa 
i  Jerzego Petersburskiego, poezją 
Juliana Tuwima i Mariana Hemara, gło-
sami Hanki Ordonówny i Aleksandra 
Żabczyńskiego. Przypomnieli triumf 
tanga, które królowało na scenach i par-
kietach, święciło tryumfy w filmach lat 

20-stych i 30-stych, towarzyszyło Pola-
kom w drodze do niepodległości. 

CKR

„JEJ PORTRET” – ŚWIĘTO
KOBIET W ŚWIETLIKU
Dokładnie w  112 rocznicę strajku, 
kiedy 8 marca na ulice Nowego Jorku 
wyszło 15 tysięcy pracownic fabryk 
odzieżowych walczących o poprawę 
warunków pracy i  prawa polityczne, 
Świetlica w Rybiu zorganizowała kon-
cert „Jej portret”, w wykonaniu Kingi 
Kutrzeby i Magdaleny Sowy, którym 
akompaniowali: Joanna Błażej Łuka-
sik (pianino), Paweł Łukasik (altówka) 
i Artur Łukasik (kontrabas). Barwne 
opowieści o najsłynniejszych w Polsce 
artystkach estradowych przekazała nam 
p. Joanna Błażej Łukasik.
 Był to świetny koncert. Piosenki 
Hanki Ordonówny, Kaliny Jędrusik, Anny 
German, Ireny Santor, Hanny Banaszak, 
Haliny Kunickiej, Alicji Majewskiej czy 
Danuty Rinn, zaśpiewały nam wycho-
dzące na zmianę, czasem w duecie, ale 
za każdym razem w innym, dostoso-
wanym do utworu stroju, świetne pio-
senkarki. Liryczna Magdalena Sowa 
wcielała się Annę German, czy Hankę 
Ordonównę, a ekspresyjna i dynamiczna 
Kinga Kutrzeba zachwyciła publiczność 
wieloma utworami, ale szczególne okla-
ski otrzymała po zaśpiewaniu „Gdzie 
ci mężczyźni” Danuty Rinn. I ona też 
koncert zakończyła niespodzianką dla 
panów – „Milord” Edith Piaf.

Magdalena Sowa i Kinga Kutrzeba. Fot. M. Kaiper

 Wielkimi brawami na stojąco publicz-
ność podziękowała wspaniałym 

artystom. Koncert trwał ponad półtorej 
godziny, która minęła jak jedna chwila. 
Na zakończenie spotkania były trady-
cyjne goździki i dwa wielkie torty ufun-
dowane przez Koło Seniora Rybie. 

Małgorzata Kaiper 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Rybie

KWIATY I ŻYCZENIA 
OD PREZYDENTA RP

Kwiaty od Prezydenta Andrzej Dudy otrzymała też Katarzyna 
Klimaszewska z Gminy Raszyn.

8 marca w Pruszkowie, podczas spo-
tkania z mieszkańcami w szkole pod-
stawowej, prezydent p. Andrzej Duda 
złożył życzenia wszystkim obecnym 
tam Paniom, a wśród nich mieszkan-
kom naszej gminy. Słowa Andrzeja 
Dudy powtórzył Wójt Andrzej Zaręba 
na zakończenie koncertu, który z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet odbył 
się w Świetlicy Środowiskowej Świe-
tlik w Rybiu. Trudno teraz odtworzyć 
dokładne słowa Prezydenta, ale można 
sądzić, że ich sens oddają te podzię-
kowania, które przekazał wszystkim 
Polkom: 
„Dziękuję za niezastąpione dobro, 
którego przysparzają kobiety pol-
skim rodzinom, społecznościom 
lokalnym, organizacjom społecz-
nym, przedsiębiorstwom, instytu-
cjom publicznym oraz całej naszej 
obywatelskiej wspólnocie. Gratuluję 
wspaniałych osiągnięć, które rozsła-
wiają Polki jako kobiety dynamiczne, 
twórcze i ambitne, gotowe sprostać 
każdemu wyzwaniu” .

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów, 
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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101 ROCZNICA URODZIN 
P. BRONISŁAWY KOZIK

Wójt A. Zaręba i jego z-ca Michał Kucharski złożyli Jubilatce życzenia.

8 lutego 2020 r. ,  razem z  moim 
zastępcą Michałem Kucharskim, mie-
liśmy ogromną przyjemność uczest-
niczenia w 101. rocznicy urodzin Pani 
Bronisławy Kozik, rówieśniczki naszej 
niepodległej Ojczyzny. Pani Bronisława 
należy do pokolenia głęboko doświad-
czonego w dziejach Polski. Papież Jan 
Paweł II nazwał seniorów „strażnikami 
pamięci zbiorowej”. W imieniu swoim 
oraz Samorządu Gminy Raszyn dziękuję 
Pani Bronisławie Kozik za wszelkie trudy 
i owoce minionych 101 lat, za swoistą 
lekcję życiowej wytrwałości i mądro-
ści. Życzę zdrowia pomyślności oraz 
pogody ducha na kolejne lata życia. 

Andrzej Zaręba

POŻAR W DOMU 
KOMUNALNYM 
PRZY NADRZECZNEJ
W nocy z drugiego na trzeciego marca 
br. przy ulicy Nadrzecznej 6A w Raszy-
nie, w  domu komunalnym, spalił się 
jeden lokal, a trzy zostały uszkodzone. 
Dzięki bardzo szybkiej i profesjonalnej 
interwencji Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej z Raszyna 
i Falent, ogień się nie rozprzestrzenił, 
a pożar został ugaszony. Mieszkańcy 
pozostałych 12 mieszkań w budynku 

powrócili do nich po zakończeniu akcji. 
Szczęśliwie, żadna z  osób uczest-
niczących w  zdarzeniu nie doznała 
uszczerbku na zdrowiu, co stwierdziło 
pogotowie ratunkowe zabezpiecza-
jące zdarzenie. Policja, bezpośrednio 
po akcji ratowniczej, rozpoczęła usta-
lenie przyczyn i sprawcy pożaru. Naj-
bardziej prawdopodobnym sprawcą 
jest lokator spalonego mieszkania. 
Poniesione straty, szacowane na kilka-
set tysięcy złotych, ostatecznie okre-
ślą ekspertyzy i wyceny. Jako przed-
stawiciel właściciela złożyłem na policji 
zgłoszenie szkody w  celu ustalenia 
sprawcy i pokrycia kosztów powstałych 
strat. Bardzo dziękuję wszystkim oso-
bom i służbom biorącym udział w akcji 
ratowniczej, a w szczególności straża-
kom z gminnych jednostek. Wasza ofiar-
ność i profesjonalizm sprawiły, że wielu 
osobom uratowaliście dobytek, zdro-
wie, a może i życie. Jesteście dla całej 
naszej raszyńskiej społeczności praw-
dziwymi bohaterami. Przyjmijcie słowa 
wdzięczności i uznania.       Andrzej Zaręba

Akcja ratownicza. Fot. A. Zaręba

PANI MONIKA SKALSKA
NOWYM SOŁTYSEM LASZCZEK
6 lutego do grona Sołtysów Gminy 
Raszyn dołączyła Pani Monika Skal-
ska, reprezentantka sołectwa Laszczki. 
Spośród 97 mieszkańców Laszczek, 
58 osób zagłosowało na Panią Monikę. 
Jej konkurenta Pana Andrzeja Bembe-
nistę poparło 39 mieszkańców. Podczas 
spotkania serdecznie podziękowano 
Pani Mariannie Bąkiewicz za ponad 
30.  letnią pracę. W  imieniu raszyń-
skiego samorządu dołączam się do tych 
podziękowań, gratulując nowo wybranej 
Pani Sołtys i życząc jej udanej współ-
pracy.                                     Andrzej Zaręba

Po wyborach. Fot. arch. soł.

WARSZTATY KULINARNE 
W FALENTACH
Za sprawą „Urzekającego Koła Gospo-
dyń Wiejskich” z  Falent, Falenckie 
Panie wraz z sołtys Panią Iwoną Kowal-
ską, pełną energii i nowych pomysłów, 
odbyły się warsztaty kulinarne. Gospo-
dynie, wspaniałe nauczycielki, nauczyły 
wszystkich, jak należy przyrządzić sma-
kowite pizze, zdrowe sałatki i soki oraz 
tego, ze każdy może to zrobić samo-
dzielnie. Swoim zapałem zaraziły nie 
tylko koleżanki, ale też nas: radnego 
Sławka Ostrzyżka, dyrektora CKR 
Mariusza Smolichę i mnie. Osobiście, 
pierwszy raz w życiu, ubrany w kuchenny 
fartuch, przyrządzałem potrawy, jed-
nocześnie dobrze się przy tym bawiąc. 
Krzątanina w kuchni była również pre-
tekstem do pochwalenia się nowym 
wspaniałym jej wyposażeniem, na które 
Panie z  falenckiego koła gospodyń 
wiejskich, pozyskały środki oraz oso-
biście je zakupiły. Jestem pod wielkim 
wrażeniem ich umiejętności i przedsię-
biorczości.                            Andrzej Zaręba

Urzekające Koło Gospodyń w Falentach.
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DĄB PAMIĘCI – SYMBOL „ŻYWEGO POMNIKA”
„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym 
nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu 
Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi 
o jego człowieczeństwie” św. Jan Paweł II

Zbliża się 80 rocznica Zbrodni Katyń-
skiej. Z inicjatywy pani Jagody Micha-
łowskiej władze samorządowe naszej 
gminy wraz z  proboszczami parafii 
z terenu Gminy Raszyn i dyrektorami 
szkół podjęli decyzję o przyłączeniu się 
do Ogólnopolskiego Programu Eduka-
cyjnego „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPO-
MNIENIA”. Celem programu jest upa-
miętnienie jeńców wojennych obozów 

w Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie. 
Więzionych, katowanych, zamordowa-
nych na rozkaz Stalina w kwietniu 1940 r. 
strzałem w  tył głowy, przez NKWD, 
na terenie Rosji Sowieckiej w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje, Bykowni, Twe-
rze. Wrzuconych do bezimiennych 
dołów z zakneblowanymi ustami, skrę-
powanymi rękoma i  nogami. Ukryte 
szczątki miały nigdy nie zostać odnale-
zione, a prawda o zbrodni stalinowskiej 
i ludobójstwie wraz z Nimi pogrzebana. 
Śmierć tych bohaterów, chcemy uczcić 
poprzez posadzenie Dębów Pamięci. 
Każde z drzew będzie przywoływało 
osobę, która oddała życie za Ojczyznę. 
Jeden dąb to jedno nazwisko.
 Jesteśmy winni Im i  Ich rodzinom 
hołd, a kolejnym młodym pokoleniom 
przekazywanie pamięci o tym tragicz-
nym wydarzeniu, o którym przez ponad 

pół wieku nie wolno było mówić. Zwra-
camy się do wszystkich mieszkańców 
naszej gminy z prośbą o podzielenie się 
informacjami o bliskich, sąsiadach lub 
przyjaciołach, których pośrednio lub 
bezpośrednio dotknęła Zbrodnia Katyń-
ska. W  pierwszej kolejności chcemy 
uczcić byłych i obecnych mieszkańców 
naszej gminy, choć akcja nie jest do nich 
ograniczona. Posadzenie dębów, będzie 
świadectwem, że  chcemy aby fakt 
dokonanej zbrodni, cierpienia Polaków 
na zawsze pozostał w pamięci naszej 
i przyszłych pokoleń. Informacje w tej 
dla nas wszystkich ważnej sprawie 
można przekazać:
•	 do	Biura	Rady	(22 701	78	80)
•	 do	redakcji	Kuriera	Raszyńskiego
•	 	do	ks.	Proboszczów	parafii	z terenie	

Gminy Raszyn
Pani Jagoda Michałowska 

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski Przewodniczący Rady 

Gminy Raszyn
Krzysztof Będkowski Przewodniczący Komisji 

Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZY WYKLETYCH
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” – polskie święto państwowe 
obchodzone corocznie 1 marca, poświę-
cone upamiętnieniu żołnierzy antyko-
munistycznego i niepodległościowego 
podziemia, wypadło w tym roku w nie-
dzielę. W Raszynie złożono wiązankę 

na mogile za figurką w Alei Krakowskiej 
ze stosowną inskrypcją na szarfie, a na 
ogrodzeniu Świetlicy Środowiskowej 
Świetlik w Rybiu zawisła wystawa IPN 
złożona ze zdjęć i biogramów bohate-
rów pod nazwą Wyklęci Niepokonani. 
Następnego dnia 02.03.2020 r. w CKR 

odbyła się otwarta prelekcja wygło-
szona przez Michała Zarychtę histo-
ryka z IPN pod tytułem „Spór o Żołnie-
rzy Wyklętych”.

Jacek Kaiper

Prelekcja w CKR. Fot. A. Pluta Wystawa przed Świetlikiem. Fot. J. Kaiper
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AKCJE CHARYTATYWNE W PRZEDSZKOLU WYSPA SKARBÓW

WIELKIE SERCA MAŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW – 
czyli akcje charytatywne w Przedszkolu nr 3 „Wyspa Skarbów”.
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Św. Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Jak w dzisiejszych czasach wychowy-
wać dzieci, aby w przyszłości wyrosły na 
mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych 
ludzi? Takich, którzy potrafią zatrzy-
mać się na chwilę w pędzącym świecie, 
pochylić nad krzywdą drugiego czło-
wieka i okazać serce istotom słabszym 
i potrzebującym? Jednym ze sposo-
bów takiego wychowania jest włączanie 
dzieci od najmłodszych lat do akcji cha-
rytatywnych, gdyż jak doskonale wiemy 
„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci”.
 W Przedszkolu nr 3 „Wyspa Skar-
bów w Raszynie” podejmujemy wiele 
działań mających na celu uwrażliwia-
nie naszych wychowanków na potrzeby 
innych osób. Od początku roku szkol-
nego uczestniczyliśmy, między innymi, 

w zbiórce zabawek i materiałów pla-
stycznych, zorganizowanej przez fun-
dację „Mam marzenie” z okazji DNIA 
PLUSZOWEGO MISIA. Zebrane dary 
trafiły na oddziały onkologiczne dzie-
cięcych szpitali.
 Kolejną akcją, do której włączyliśmy 
się już po raz drugi to „Szlachetna 
paczka”. W tym roku zbieraliśmy żyw-
ność trwałą, z długim terminem do spo-
życia oraz środki czystości dla rodzin 
z terenu naszej gminy, znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo, 
oprócz zbiórki produktów, udostępnili-
śmy wolontariuszom salę widowiskową 
naszego przedszkola, która służyła jako 
magazyn i miejsce odbioru gotowych 
paczek.
 Następnym wydarzeniem, które 
licznie wsparły przedszkolaki z „Wyspy 
Skarbów” to udział w  28. f inale 
„Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy”. Z wielkim zaangażowaniem 
prezentowaliśmy swoje umiejętności 
wokalne i taneczne. Był to pokaz Zumby 
Kids w wykonaniu grupy „Żabek” oraz, 
jakże wiele mówiąca piosenka, „Pięknie 
żyć” przedstawiona przez dzieci z grupy 
„Jeżyków” i „Rybek”. W tym roku pie-
niądze ze zbiórki będą przeznaczone 
na zapewnienie jak najwyższych stan-
dardów diagnostycznych i leczniczych 
w dziecięcej medycynie zabiegowej. 
 Aktualnie uczestniczymy w ogólno-
polskiej akcji organizowanej przez Towa-
rzystwo Nasz Dom „Góra grosza”. 
Celem zbiórki drobnych pieniędzy jest 

pomoc dzieciom wychowywanym poza 
własną rodziną – w domach dziecka 
lub rodzinach zastępczych. Przy okazji 
akcji najmłodsi uczą się, jaką siłę i zna-
czenie ma stosunkowo drobna pomoc 
świadczona przez wiele osób dla dobra 
potrzebujących. Dzieci z chęcią wrzu-
cają groszowe monety do słoików, do 
dziś udało nam się zebrać ponad 750 
złotych!
 Aktywne działanie na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia nie tylko uczy 
empatii i życzliwości, ale daje dzieciom 
dużo satysfakcji, radości i poczucie real-
nego sprawstwa.
 Jednocześnie pragniemy gorąco 
podziękować Rodzicom za współpracę 
i wspaniałą postawę, bez której nasze 
działania nie mogłyby zakończyć się tak 
wielkim sukcesem. Państwa zaangażo-
wanie i wsparcie dodaje nam skrzydeł 
i motywacji do dalszego działania oraz 
pozwala wierzyć, że „Dobro, które czy-
nimy, powraca”. 

Joanna Lis Nauczyciel Przedszkola Nr 3 
„Wyspa Skarbów”

Dzień Pluszowego Misia. Fot. arch. przedszk.

Szlachetna paczka. Fot. arch. przedszk.

Wośp. Fot. arch. przedszk.Wośp. Fot. arch. przedszk.
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KONCERT W STYLU RETRO
W dniu 11 lutego br. w Centrum Kul-
tury w  Raszynie odbył się „Koncert 
w stylu retro” w wykonaniu Alicji Sie-
wiery i Izabeli Makarskiej z akompania-
mentem Piotra Piskorza. Panie zaśpie-
wały zarówno w duecie jak również solo, 
a repertuar stanowiły piosenki znane 
i lubiane, wielkie szlagiery przedwojenne 
ale też kilka piosenek powojennych, 

piosenki estradowe ale również ope-
retkowe i musicalowe. 
 Panie zaśpiewały piosenki z ope-
retki „Panna wodna”, musicalu „Skrzy-
pek na dachu” i utwory z repertuaru 
takich znakomitych wykonawców jak: 
Chór Dana, Mieczysław Fogg, Sława 
Przybylska, Rena Rolska, Irena San-
tor, Irena Jarocka, Anna German, 

Demiss Roussos i duetu Romina Power 
i Al Bano. 
 Charakter koncertu panie podkre-
śliły strojami w stylu retro, a poprowa-
dziła go w bardzo ciekawy sposób Iza 
Makarska, podająca wiele informa-
cji o poszczególnych utworach. Piotr 
Piskorz wykonał wspaniały akompa-
niament do każdej z piosenek. Kon-
cert bardzo podobał się zgromadzo-
nej publiczności, która nagradzała 
wykonawców gromkimi oklaskami, na 
zakończenie prosząc o bis. Pan Mariusz 
Smolicha Dyrektor Centrum Kultury, 
podziękował za wspaniały koncert, pod-
kreślając, że obie panie są członkami 
zespołu wokalnego „Seniorki”, działa-
jącego przy CKR pod kierunkiem Edyty 
Ciechomskiej i Piotra Piskorza. Wręczył 
też wykonawcom upominki w podzięko-
waniu za koncert.

Jacek Kaiper

SENIORZY

POŻEGNANIE ALINY WOLSKIEJ-GRYBA

Z ogromnym żalem przyjąłem wiado-
mość, że zmarła mieszkanka Raszyna 
Pani Alina Wolska-Gryba. Odeszła 
od  nas osoba znana w  całej gminie 
i daleko poza jej granicami. Wieloletnia 
Sołtys Raszyna II, ale przede wszystkim 
znakomita gawędziarka, zwana raszyń-
ską Hanką Bielicką, która przez lata 
rozśmieszała ze sceny uwielbiającą ją 
publiczność. Mało która gminna impreza 
odbywała się bez jej udziału. Aż trudno 
uwierzyć, że nie ma jej wśród nas. 
 W dniu 27 lutego 2020 roku poże-
gnaliśmy ją,  najpierw w  kościele 

parafialnym w Raszynie, a następnie 
na cmentarzu w Puchałach. To było 
wyjątkowe pożegnanie, wyjątkowej 
mieszkanki Gminy Raszyn. Ze słów, 
które wypowiedzieli nad trumną zmar-
łej: proboszcz parafii ks. Dziekan Zdzi-
sław Karaś, córka pani Ali, Wójt Andrzej 
Zaręba, dyrektor C.K.R. Mariusz Smoli-
cha i Pani Barbara Wiśnik z Koła Senio-
rów Raszyn wyłoniła się postać pani 
Aliny Wolskiej-Gryba – osoby nie-
zwyczajnej. Aktywna w wielu sferach 
życia: wspaniała matka i żona, aktywna, 
mądra parafianka, sołtys pomagająca 
potrzebującym, udzielająca się spo-
łecznie i charytatywnie. Uczestniczyła 

w sesjach Gminy Raszyn oraz prowa-
dziła zebrania sołeckie, na których rze-
telnie reprezentowała swoich sąsiadów. 
Dzieliła się z nami swoją pogodą ducha 
oraz szczerym, niezastąpionym uśmie-
chem. Aż trudno uwierzyć, że nie ma 
jej wśród nas i że podczas najbliższych 
dożynek nasza „raszyńska Hanka Bie-
licka” nie wyjdzie już na scenę. Jej odej-
ście to nieodżałowana strata. 
 W imieniu swoim oraz całego samo-
rządu Gminy Raszyn jeszcze raz skła-
dam kondolencje rodzinie i  łączę się 
z nimi w bólu i poczuciu straty. Będzie 
nam jej bardzo brakowało.

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn 

Izabela Makarska, Alicja Siewiera i Piotr Piskorz. Fot. F. Kobiałka
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA
Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego o czasowym zamknięciu instytu-
cji kultury (w tym bibliotek) informu-
jemy, że Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Raszynie (wraz z  Filią w  Jaworo-
wej) będzie nieczynna dla Czytelni-
ków w dniach od 12 do 25 marca 2020 
(z możliwością przedłużenia terminu).
 Odwołane zostają wszystkie imprezy 
i zajęcia planowane w tym okresie.
 Rezerwacje materiałów bibliotecz-
nych oraz terminy zwrotu przypada-
jące na ten okres zostaną przedłużone, 
a należności dla wypożyczeń nieprze-
terminowanych przed zamknięciem 
anulowane). Rezerwacje, zwroty oraz 
wypożyczenia materiałów nie będą 
w tym czasie możliwe.

W razie pilnych spraw prosimy
o kontakt przez pocztę 

elektroniczną całą dobę 
(biblioteka główna: 

info@bibliotekaraszyn.pl, 
filia: jaworowa@bibliotekaraszyn.pl) 

lub kontakt telefoniczny 
od poniedziałku do piątku 

w godz. 9:00-16:00 
(biblioteka główna 794 799 032) 

oraz w godz. 8:00-14:00 
(filia 513 618 775, 22 201 06 25).

O rozwoju sytuacji będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco. Dziękujemy 
za wyrozumiałość.

JOLLY ENGLISH: 
KOLEJNA EDYCJA
Zaczynamy w bibliotece szóstą edycję 
spotkań z językiem angielskim „Jolly 
English”. Podczas 45-minutowych zajęć 
prowadzonych w formie zabaw i gier, 
uczestnicy będą doskonalić swoją zna-
jomość języka angielskiego, w przyja-
znej i radosnej atmosferze. Do udziału 
zapraszamy dzieci w  wieku 6-8 lat, 
które miały już wcześniej styczność 
z językiem angielskim. „Jolly English” 
będzie się odbywał cyklicznie, w każdą 
środę o 17:00. Udział w zajęciach jest 
BEZPŁATNY.
 Zapisy prowadzimy od 30 marca 
br. e-mailowo: info@bibliotekaraszyn.pl. 
W zgłoszeniach prosimy o podanie imie-
nia i nazwiska, wieku oraz numeru tele-
fonu oraz o wypełnienie karty zapisu – 
do pobrania na naszej stronie www.
bibliotekaraszyn.pl. Informacji o zaję-
ciach udziela prowadząca – Karolina 
Konofalska.
 O dacie rozpoczęcia zajęć poin-
formujemy zapisanych uczestników 
telefonicznie.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
Nasz Dyskusyjny Klub Książki działa 
prawie pół roku! Dotychczas udało nam 
się omówić „KrivoKlat” JacKa Deh-
nela (6 gruDnia 2019), „PłotKę” lisy 

Brennan-JoBs (10 stycznia 2020), 
„KamerDynera” marKa Klata (7 lutego 
2020) i „oPowiaDania Bizarne” olgi 
toKarczuK (6 marca 2020). Na kolejne 
spotkania szykujemy się z  „Uległo-
ścią” Michela Houellebecqa, „Szczę-
śliwą ziemią” Łukasza Orbitowskiego 
i „Madame” Antoniego Libery. W Klu-
bie prężnie działa aż dwanaście osób 
– w tym m.in. trzy autorki blogów książ-
kowych. Nic dziwnego, że w godzinę 
ledwo udaje nam się zdążyć podzielić 
wszystkimi refleksjami! Spotkania Klubu 
są otwarte, co znaczy, że każdy może 
do nas dołączyć! Terminy kolejnych 
spotkań publikujemy na www.bibliote-
karaszyn.pl w zakładce Dyskusyjny Klub 
Książki.

KURSY KOMPUTEROWE:
NABÓR TRWA
Trwa nabór chętnych w  wieku 44+ 
na  kursy komputerowe w  Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Raszynie. 
 Zajęcia odbywać się będą raz 
w tygodniu. Każdy kurs trwa 12 godzin 
zegarowych (8 spotkań po 1,5 godz.). 
Jedna osoba może wziąć udział 
w jednym kursie.
 Kursy będą prowadzone w dwóch 
modułach: podstawowa obsługa 
komputera dla osób, które do tej 
pory nie miały kontaktu z  kompu-
terem oraz kursy specjalistyczne 
(do wyboru jeden z tematów: podstawy 
pracy z programami biurowymi pakietu 
MS Office, podstawy tworzenia prostej 
grafiki komputerowej, cyfrowe wspar-
cie wejścia na rynek pracy, podstawy 
obsługi smartfona/tabletu (tylko sys-
tem Android), obsługa Facebooka. 
W pierwszej kolejności uruchomimy 
kursy, na które zapisze się najwięcej 
osób.
 Zajęcia prowadzi mgr inż. Jolanta 
Dec, inżynier informatyk, grafik kom-
puterowy, doświadczony edukator osób 
dorosłych i młodzieży, Latarnik Polski 
Cyfrowej.
 Osoby zainteresowane prosimy 
o  wypełnienie karty zgłoszeniowej 
(dostępnej na www.bibliotekaraszyn.
pl) i przesłanie jej na info@bibliote-
karaszyn.pl. Osoby zakwalifikowane 
na kursy zostaną o tym powiadomione 
telefonicznie.



|   KURIER RASZYŃSKI NR 108/2020   |   WWW.RASZYN.PL18

Drużynowe Mistrzostwa Polski I Ligii w podnoszeniu ciężarów

21.02.2020 r. w raszyńskiej hali spor-
towej zainaugurowano  I  rundę Dru-
żynowych Mistrzostw Polski 2020 

w Podnoszeniu Ciężarów. W zawodach 
udział wzięli: gospodarze z KS Raszyn 
i trzy kluby: Mazovia Ciechanów, Impuls 
Warszawa oraz UMLKS Radomsko.
 W Raszynie, kibice byli świadkami 
bicia rekordów Polski.  Oliwia Drza-
zga z  UMLKS Radomsko popra-
wiła 2 rekordy Polski, a kolejna rekor-
dzistka Wiktoria Wołk, reprezentująca 
na co dzień klub Tarpan Mrocza „wypo-
życzona” przez klub Impuls Warszawa, 
podrzucając 104 kg, poprawiła o 1 kg 
swój najlepszy rezultat wśród juniorek 
do lat 20 i 23 w kategorii 64 kg. Naj-
lepszy indywidualny wynik turnieju 
uzyskał Przemysław Budek z Impulsu 
Warszawa.
 Po zaciętej rywalizacji pierwsze miej-
sce zajął klub Impuls Warszawa z dorob-
kiem 1821,9 punktów, na drugim miejscu 
ulokował się klub UMLKS Radom-
sko z ilością 1637,0 punktów. Ostatnie 
miejsce na podium należało do Mazovi 

Ciechanów, która drużynowo uzyskała 
1636,1 punktów. Tuż za podium znalazł 
się klub gospodarzy, który mimo czwar-
tego miejsca zdobył rekordową liczbę 
punktów. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy. 

Monika Bień, Centrum Sportu Raszyn

W dniu 20 lutego 2020 Polski Związek 
Podnoszenia Ciężarów oficjalnie wysto-
sował listę powołanych na zgrupowanie 
szkoleniowe Kadry Narodowej Senio-
rek. W gronie 6-ciu zawodniczek z Pol-
ski znalazła się zawodniczka KS Raszyn. 
Gratulujemy powołania zawodniczce 
KS Raszyn oraz jej trenerom. Nie mam 
wątpliwości, że poprawa infrastruktury 
sportowej w Gminie Raszyn daje pro-
gres w sporcie, a nasi zawodnicy rosną 
do rangi kadrowiczów reprezentacji Pol-
ski. I tak to ma działać. 

Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor CSR

CENTRUM SPORTU RASZYN – KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!
Rok 2019 był dla Centrum Sportu Raszyn czasem bardzo pracowitym. Dzięki poszerzeniu oferty zajęć i imprez nie tylko utrzy-
maliśmy „starych”, ale też zdobyliśmy wielu nowych Klientów. Odpowiednie standardy, wypracowane normy służące obsłudze 
Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, pozwoliły nam maksymalnie wykonać zadania, do których zostaliśmy powołani. Jest 
to zasługa całego zespołu pracowników Centrum Sportu Raszyn, bo u nas właśnie Klient jest najważniejszy.

PRZEDSTAWIAMY STATYSTYKI ODWIEDZIN NIEKTÓRYCH SEGMENTÓW KLIENTÓW CSR W 2019 ROKU:

CENTRUM SPORTU RASZYN

Podczas zawodów.
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SPORTOWY POCZĄTEK ROKU 2020

Wydarzenia sportowe, które miały miej-
sce w styczniu i w lutym 2020 w Cen-
trum Sportu Raszyn potwierdzają, 
że nazywanie raszyńskiej hali – wielo-
funkcyjna, jest w pełni uzasadnione.

26 STYCZNIA 2020 roku w Centrum 
Sportu Raszyn podczas II turnieju Ligi 
Karate IKA Poland rywalizowali zawod-
nicy z klubów z całego kraju. Liga Karate 
IKA POLAND to nie tylko dzieci i mło-
dzież ale również seniorzy i weterani, 
którzy rywalizują w  kata open oraz 
kumite sanbon shobu.

1 LUTEGO 2020 w  sobotę  rozpo-
częliśmy na hali sportowej w Centrum 
Sportu Raszyn pierwszym turniejem 
siatkarskim Raszyn Orlęta Cup 2020. 
W trzech kategoriach wystąpiły łącz-
nie 33 zespoły z dziewięciu klubów. 
Poza gospodarzami – zespołem UKS 

Orlęta Raszyn, zagościły drużyny: Polo-
nez Wyszków, Legia Warszawa, Olimp 
Tłuszcz, UKS Trzystasiódemka, Perła 
Złotokłos, KKS Kozienice, MOS Prusz-
ków oraz BBS Irzyk. Nasi najmłodsi siat-
karze nie zawiedli i dzielnie rywalizowali 
we wszystkich kategoriach z rówieśni-
kami z innych klubów.

2 LUTEGO 2020 ROKU w CSR odbył 
się Halowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet 
Raszyn Cup 2020. W turnieju wzięło 
udział 10 drużyn z 7 klubów. Po zacię-
tej rywalizacji oraz podliczeniu wszyst-
kich punktów, okazało się że w dwóch 
półfinałach zagrają tylko dwa kluby, 
gdyż najlepsze w swoich grupach oka-
zały się KS Raszyn I  i Jantar Ostro-
łęka I, drugie miejsca zajęły KS Raszyn 
II i Jantar Ostrołęka II. Na początku sta-
nęły naprzeciwko siebie dwie drużyny 
gospodarzy. Seniorki pewnie pokonały 

juniorki wchodząc tym samym do finału 
jednak drużyna KS Raszyn II nie pod-
dała się kończąc ważny mecz o trzecie 
miejsce z drużyną Jantara Ostrołęki II 
wynikiem 4:1. Finał odbył się pomiędzy 
pierwszymi drużynami Raszyna i Jan-
tara. Tutaj także drużyna gospodarzy 
pokazała przeciwniczkom co potrafi 
i pewnie wygrała cały turniej. Powo-
dem do dumy jest to, że drużynie 
gospodarzy drugi raz z rzędu udało się 
zająć dwa miejsca na podium. 1 miejsce 
KS Raszyn I, 2 miejsce Jantar Ostro-
łęka I oraz 3 miejsce KS Raszyn II. Warto 
nadmienić, że najlepszą zawodniczką 
została wybrana Justyna Piskorz, a naj-
więcej bramek na swoim koncie zano-
towała Martyna Ściegienna. Wszyst-
kim zespołom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

 Justyna Soltysiak Centrum Sportu Raszyn

FERIE ZIMOWE W CSR
Centrum Sportu Raszyn, wychodząc 
z założenia, że najlepszy wypoczynek to 
aktywny wypoczynek, przygotowało na 
czas ferii zimowych ciekawą sportową 
ofertę dla dzieci i młodzieży.
 W  pierwszym tygodniu na dmu-
chańcach rozstawionych na głów-
nej hali bawiły się dzieci z  wielu 

raszyńskich przedszkoli oraz uczestni-
czące w gminnych akcjach zimowych. 
Gościły u nas dzieci z przedszkoli: „Pod 
Topolą”, „Wyspa Skarbów”, „Pociecha” 
i „W Stumilowym Lesie” oraz uczestnicy 
ferii prowadzonych przez KS Raszyn, 
SP w Ładach oraz Świetlicę w Rybiu. 
Popołudniami odwiedzały nas dzieciaki 

ze swoimi rodzicami. W drugim tygodniu 
ferii na hali zorganizowaliśmy zajęcia 
sportowe z różnych dyscyplin. 
 Ze specjalnego ulgowego biletu 
na  pływalni skorzystało 406 naj-
młodszych mieszkańców gminy. 
Z basenu korzystały grupy zorganizo-
wane: KS Raszyn, SP Łady, Świetlica 
po Dzwonku, Świetlica z Rybia, CKR, 
a z poza gminy, na przykład grupa pił-
karska z  Mrokowa. 115  osób skorzy-
stało z  ulgowego biletu na naszych 
siłowniach. 
 Bardzo dziękujemy za skorzystanie 
z przygotowanych przez nas atrakcji, 
mając nadzieję, że spędziliście Państwo 
czas aktywnie i atrakcyjnie. 

Monika Bień, Centrum Sportu Raszyn

CENTRUM SPORTU RASZYN

Przed zawodami karate. Fot. arch. CSR Drużyny siatkówki na podium. Fot. arch. CSR Zawodniczki KS Raszyn z trenerem. Fot. arch. CSR

Dmuchańcowe Miasteczko. Fot. arch. CSR



GMINA  RASZYN

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Raszyn!

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, zgodnie z zarządzeniem nr 41 z dnia 16 marca 2020 r. i na 
podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a w szczególności art. 3, od 17 marca 
2020 r. do odwołania Wójt Gminy Raszyn wprowadza w urzędzie pracę zdalną. Oznacza 
to, że Urząd Gminy Raszyn oraz wszystkie referaty zostają zamknięte dla interesantów. 
Kontakt z referatami będzie możliwy za pomocą maila, telefonu lub e-PUAP. Kontakt 
osobisty z pracownikiem będzie możliwy tylko w nagłych przypadkach, po ustaleniu 
telefonicznym bądź mailowym. Lista telefonów do poszczególnych wydziałów Urzędu 
Gminy Raszyn:
• Kancelaria     22 701 77 77    |    22 701 77 76

• Urząd Stanu Cywilnego     22 701 77 79

• Sprawy Obywatelskie     22 701 78 34    |    22 701 78 32

• Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Działalności Gospodarczej     
 22 701 77 92    |    22 701 77 93    |    22 701 77 94    |    22 701 77 95    |    22 701 79 11

• Sekretariat     22 701 77 70

• Referat Kadr i Zarządzania     22 701 77 46

• Referat Budowy i Remontów Infrastruktury Drogowej     
 22 701 78 67    |    22 701 78 74    |    22 701 78 75

• Referat Inwestycji     22 701 78 76

• Zarządzanie Kryzysowe     22 701 78 33

• Zamówienia Publiczne     22 701 78 03

• Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej     
 22 701 79 10    |    22 701 79 09    |    22 701 79 12    |    22 701 79 15

• Referat Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa     
 22 701 78 92    |    22 701 78 93

• Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego     
 22 701 78 56    |    22 701 78 61    |    22 701 78 54

• Referat Oświaty i Spraw Społecznych     22 701 77 66    |    22 701 77 62

• Referat Realizacji Projektów     22 701 78 02    |    22 701 78 04

W związku z zamknięciem kasy prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Gminy Raszyn 
65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.
Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy regulować na indywidualny rachunek bankowy 
przypisany do każdej nieruchomości.

Firma P.U. Hetman zamknęła, na razie do 31 marca 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK).

Do odwołania zamknięte są placówki oświatowe, opiekuńczo-wychowawcze, biblioteka, Centrum 
Kultury Raszyn i Centrum Sportu Raszyn.

Andrzej Zaręba Wójt Gminy Raszyn

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RASZYN


