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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

MASECZKI 
WIELORAZOWE OCHRONNE

W trosce o zdrowie mieszkańców Samorząd Gminy Raszyn 
przekazuje Państwu maseczki wielorazowe ochronne. 
Wraz z Kurierem Raszyńskim do każdej posesji dostarczamy 
po dwie maseczki. (więcej strona 20)

KURIER RASZYŃSKI
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Panie Wójcie, jak nasza gmina radzi sobie z kwaran-
tanną. Czy urząd gminy nadal pracuje? Andrzej Z. (nazwi-
sko znane redakcji)
Andrzej Zaręba: Szanowny Panie czas tak powszech-
nej kwarantanny jest bardzo trudny dla nas wszystkich. 
Ludzie muszą ograniczyć do minimum kontakty pomię-
dzy sobą, a szczególnie nie spotykać się z tymi, którzy zna-
leźli się w kręgu zakażeń. Między innymi dlatego ubieramy 
maski na twarze, a na ręce zakładamy gumowe rękawiczki. 
W sytuacjach klinicznych oczy chronimy szczelnymi okula-
rami. Celem, dla którego wszyscy się izolujemy jest zmniej-
szenie liczby zakażeń i doprowadzenie jej do poziomu, któ-
remu będzie w stanie sprostać nasz system ochrony zdrowia. 
Zapewniam jednak pana, że poza ograniczeniami w osobi-
stych spotkaniach, w czasie kwarantanny w gminie Raszyn 
dzieje się bardzo dużo. Urząd Gminy nadal pracuje. Czasem 
nawet intensywniej niż w zwykłym czasie. Działają wszyst-
kie Referaty, tyle, że interesanci porozumiewają się z nami 
telefonicznie lub mailowo. Rozstrzygane są przetargi, wyko-
nywane inwestycje, odpowiadamy na interpelacje składane 
przez radnych. Nadzorujemy wywożenie śmieci i dokładniej-
sze niż kiedykolwiek sprzątanie gminy. Ostatnio, na nasze 
zlecenie, strażacy z Raszyna, Dawid i Falent odkażali wszyst-
kie newralgiczne miejsca. Nasi pracownicy pomagają star-
szym osobom, które mają problemy z zakupami. Jesteśmy 
w stałym kontakcie ze wszystkimi instytucjami wchodzą-
cymi w skład gminy. One też pracują dostosowując formy 
do obecnych możliwości. Dodatkowym zajęciem, które roz-
począł Urząd Gminy, a kontynuuje CKR jest produkcja i dys-
trybucja maseczek higienicznych, które w dużym stopniu 
chronią ludzi przed zakażeniem koronawirusem. Szyją Panie, 
ale też Panowie, dzięki nim tysiące sztuk trafiło do potrzebu-
jących: strażaków, medyków i parafii. To tylko niektóre nasze 
prace. Nie da się wymienić wszystkich, bo jest ich tak dużo. 
Jak Pan widzi w tych trudnych chwilach nasza gmina nadal 
intensywnie pracuje. Bez żadnych wątpliwości mogę powie-
dzieć, że wielu pracowników wykazuje się ogromnym zaanga-
żowaniem i wszystkim im należą się wielkie podziękowania.

Panie Wójcie, czytałam, że do odbudowy zabytków 
służą fundusze norweskie? Czy nasza gmina z nich 
korzysta, żeby odbudować te zniszczone budynki przy 
austerii? Joanna K. (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, tak zwane Fundusze Norweskie a prawi-
dłowo Norweski Mechanizm Finansowy to bezzwrotna forma 
pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię nowym 
państwom członkowskim UE od 2004 r. Na mocy zawartych 

umów Norwegia w zamian za pomoc finansową może korzy-
stać z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie jest 
członkiem UE. Fundusze te nie są charytatywne, stanowią 
kompensatę składki, której Norwegia jako kraj z poza strefy 
wspólnego rynku nie płaci.
 Gmina Raszyn aspiruje do funduszy Norweskich w ramach 
programu KULTURA o dotację na odbudowę budowli ota-
czających budynek główny Austerii. Wystąpiliśmy o maksy-
malną kwotę, o którą można się ubiegać, czyli o 16 mln zł. 
Nie pokrywa ona przewidywanych kosztów odbudowy sza-
cowanych na około 20 mln zł, tym bardziej, że znaczna część 
tych pieniędzy musi być przeznaczona na tzw. programy 
miękkie, ponieważ warunkiem pozyskania dofinansowania 
naszego programu odbudowy jest porozumienie z partne-
rami norweskimi z Norweskiej Rady Sztuki (ACN), lub Nor-
weskim Dyrektoriatem ds. Dziedzictwa Kulturowego (RA). 
 Aktualnie prowadzone są rozmowy z partnerem doty-
czące podziału kwoty dotacji na inwestycje twarde, czyli 
odbudowę i programy miękkie czyli wystawy, koncerty, 
szkolenia, występy zespołów folklorystycznych, projekcje 
filmów itp. Naszemu partnerowi do prowadzenia wspólnej 
działalności mamy do zaproponowania budynek Auste-
rii i gmach CKR. Nie występujemy w tej sprawie z pustymi 
rękami. Obecnie za wcześnie jest ujawniać szczegóły roz-
mów, ponieważ nie znamy wysokości kwoty, którą przezna-
czymy na odbudowę.
 Szanowna Pani, bardzo zależy nam wszystkim na odbudo-
wie zespołu budynków Austerii, czyli przywrócenia do życia 
części Starego Rynku. Jestem pewien, że małymi krokami 
jest to do osiągnięcia.

Panie Wójcie, czy nasi mieszkańcy dostaną od gminy 
maseczki ochronne? Maria S. (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, zakupiliśmy dla Mieszkańców 14 000 kom-
pletów maseczek wielorazowych, co oznacza, że do każdego 
domu trafią dwie sztuki. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem 
dystrybucji będzie rozdanie ich razem z bieżącym nume-
rem Kuriera Raszyńskiego. Zdecydowaliśmy się na maseczki 
wielokrotnego użytku, ponieważ lepiej spełniają swoją rolę 
w warunkach domowych. 
 Nasze działania zbiegły się w czasie z wprowadzonym 
przez rząd obowiązkiem zakrywania nosa i ust w przestrzeni 
publicznej, co obowiązuje wszystkich Polaków od 16 kwietnia 
2020. W ten sposób na pewno pomożemy naszym Miesz-
kańcom w poradzeniu sobie z tym nakazem. I mam nadzieję, 
że wiele osób uchronimy przed infekcją.

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

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

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA

PYTANIA DO WÓJTA
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BUDŻET NA CZAS KRYZYSU
W 107 numerze Kuriera Raszyńskiego 
wiele miejsca poświęciliśmy tegorocz-
nemu budżetowi naszej gminy. Nie-
którzy mieszkańcy w rozmowie ze mną 
twierdzili, że jest on zbyt zachowawczy 
i znacznie mniej proinwestycyjny, niż te 
z lat ubiegłych, zwłaszcza z roku 2018, 
gdy zrealizowaliśmy inwestycje w wyso-
kości 63 mln, czy choćby z roku 2019, 
gdy kwota ta wynosiła 38 mln. Wyja-
śniałem, że budżet bez deficytu zapla-
nowany na 2020 rok, to wyraz celowej 
polityki ograniczania zadłużenia gminy 
poprzez spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań w postaci kredytów 
czy emisji gminnych obligacji. Zmniej-
szone o 9 mln zadłużenie to też zwięk-
szenie potencjału do wnioskowania 
o kolejne środki zewnętrzne na dofi-
nansowanie priorytetowych inwesty-
cji gminnych. Dzięki takim działaniom 
w latach ubiegłych uzyskaliśmy ponad 
100 mln środków z dotacji zewnętrznych 
i chcielibyśmy przynajmniej powtórzyć 
ten sukces w najbliższej przyszłości, 
utrzymując tym samym tempo rozwoju 
naszej gminy.
 Na początku marca bieżącego roku 
nasze plany zderzyły się z nową, trudną 
wcześniej do przewidzenia, rzeczywisto-
ścią. Pandemia koronawirusa zmieniła 
wszystko, powodując, z dnia na dzień, 
radykalną zmianę naszych priorytetów 
i celów działań.

Od tej chwili najważniejsze 
stało się zdrowie i bezpieczeń-

stwo naszych mieszkańców.

W ciągu jednego dnia musieliśmy pod-
jąć decyzję o zamknięciu przedszkoli, 
szkół, placówek opiekuńczych, kultural-
nych i sportowych. Zrobiliśmy to wcze-
śniej niż zapadły decyzje na szczeblu 
rządowym, ale w ten sposób, jak sądzę, 
uchroniliśmy wiele osób od kontaktu 
z wirusem. W kolejnych dniach podej-
mowaliśmy decyzje przystosowujące 
gminę do życia w nowej rzeczywistości. 
 Włączyliśmy do tych działań wielką 
część naszej lokalnej społeczności i cią-
gle dołącza do nas ktoś nowy. Wiele 
osób występuje z własnymi inicjaty-
wami albo włącza się w akcje inicjowane 
i organizowane przez nas. Nasze wspa-
niałe Panie szyją społecznie maseczki 
ochronne, strażacy z  OSP odkażają 

przystanki i miejsca publiczne, a lokalna 
społeczność wietnamska przygotowała 
i przekazała w darze maseczki i ręka-
wiczki ochronne. Lokalni przedsiębiorcy 
obdarzają strażaków i służby medycz-
nymi maseczkami i środkami do dezyn-
fekcji. Raszyński samorząd z Przewodni-
czącym Rady Gminy panem Dariuszem 
Marcinkowskim na czele zorganizował 
zbiórkę pieniędzy i darów w celu zakupu 
środków ochronnych. Pojedyncze osoby 
włączają się do akcji pomocy tak, jak 
choćby sołtys Falent Nowych, pan Sła-
womir Gajewski z rodziną, który przeka-
zał kilkadziesiąt worków płodów rolnych 
najbardziej potrzebującym. 
 Takie działania, poza ich wymia-
rem rzeczowym mają też wymiar spo-
łeczny i symboliczny, ponieważ przy-
wracają wiarę w drugiego człowieka, 
w powszechną szlachetność i empa-
tię, w poświęcenie na rzecz najbardziej 
potrzebujących. Pokazują, że nasze 
życie to nie facebook, często pełen 
nienawiści, ciągłej krytyki i oczerniania. 
W trudnych chwilach okazuje się, że jest 
wiele osób, na które można liczyć, które 
spokojnie, bez rozgłosu niosą w trud-
nych chwilach pomoc innym. W imie-
niu Samorządu składam wielkie wyrazy 
uznania i podziękowania tym wszyst-
kim, którzy pokazali, że tak wiele można 
wspólnie zrobić.

Budżet bez populizmu.

Trudna kryzysowa sytuacja nie zwalnia 
samorządu od realizacji zadań własnych 
w szczególności takich jak: oświata, 
opieka społeczna, odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych, 
dostawa wody i odbiór ścieków, utrzy-
manie bieżące dróg i gminnej infrastruk-
tury. Musimy podejmować wszystkie 
starania, żeby w 2020 roku przeznaczyć 
43,3 mln zł na oświatę i wychowanie, 
30,7 mln zł na świadczenia rodzinne, czy 
18,9 mln zł na odbiór odpadów, gospo-
darkę komunalną i ochronę środowi-
ska. Wszystkie te wydatki są konieczne 
i niemożliwe do zmniejszenia, a żeby 
zapewnić je na dotychczasowym pozio-
mie musimy w 2020 roku pokryć koszty 
w wysokości 132,7 mln zł. 
 Pozostałą część dochodów przezna-
czamy na inwestycje. Tak się złożyło, 

że większość tegorocznych zadań inwe-
stycyjnych rozpoczęliśmy pod koniec 
ubiegłego roku. Szczęśliwie, prawie 
wszystkie z nich posiadają dofinan-
sowanie zewnętrzne i  w  niewielkim 
stopniu obciążają budżet. Ale trzeba 
mieć świadomość, że nie ma możliwo-
ści przerwania lub zaniechania którejś 
z nich i przesunięcia uwolnionych w ten 
sposób środków na zadania bieżące. 
Wszystko wskazuje na to, że do połowy 
roku powinniśmy je zakończyć.

Samorząd 
musi liczyć na siebie.

Z uwagi na opisaną powyżej trudną 
i do nie do końca znaną sytuację finan-
sową naszego samorządu, nieodpowie-
dzialnym byłoby rozbudzanie wśród nie-
których grup przedsiębiorców nadziei, 
że będziemy w stanie zrekompenso-
wać im zmniejszone dochody. To zada-
nie przejęły na siebie władze centralne 
uchwalając „Tarczę antykryzysową” 
niosącą pomoc przedsiębiorstwom 
i gospodarce.
 Pandemia koronawirusa, wprowa-
dzając wyraźne ograniczenie rozwoju 
gospodarczego, z pewnością zmniejszy 
poziom dochodów naszych mieszkań-
ców i nasze wpływy z udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Spo-
wolnienie gospodarcze spowoduje 
zapewne spadek wpływów z podat-
ków od osób prawnych. Zagrożone są 
także, wpływy z opłat lokalnych takich 
jak podatek od nieruchomości, środ-
ków transportowych, czy opłat za użyt-
kowanie wieczyste. Czy zatem budżet 
gminy zapewni środki na bieżące zada-
nia? Odpowiedź na to pytanie stoi 
przed nami.
 Musimy pomagać sobie wzajemnie 
i mieć świadomość, że trudności będą 
się mnożyć, w zamian za to jest szansa, 
że ciężkie doświadczenia, którym jeste-
śmy poddani odmienią międzyludzkie 
relacje. Mniej żądajmy od innych, a wię-
cej starajmy się im dać. Wielu naszych 
mieszkańców już pokazało, że potrafi 
tak robić, bierzmy z  nich przykład. 
Niech walka z pandemią i jej skut-
kami wzmocni nas, nasze więzi spo-
łeczne i lokalny patriotyzm.

Andrzej Zaręba

GMINA RASZYN W CZASIE KORONAWIRUSA
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KORONAWIRUS

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej wszedł w życie
Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zacho-
wanie płynności finansowej w firmach, to główne cele 
pakietu ustaw, które składają się na tarczę antykryzy-
sową. Przewiduje on m.in.:

•	 	zwolnienie mikrofirm, które na 29 lutego br. zatrud-
niały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące 
(marzec–maj) – zwolnienie dotyczy składek za przed-
siębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać 
z niego mogą także samozatrudnieni z przychodem 
do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy 
opłacają składki tylko za siebie;

•	 	świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – 
dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, 
o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poni-
żej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

•	 	dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świad-
czenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, któ-
rych suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest 
niższa od 1300 zł, wyniesie ono kwotę utraconych 
przychodów;

•	 	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – 
do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm 
w kłopotach.

Pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skut-
kom pandemii koronawirusa, 1 kwietnia 2020 r. wszedł 
w życie.
Na pakiet składają się: ustawa o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa 
o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także 
projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu rato-
wania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw (polityka nowej 
szansy), który nie został jeszcze uchwalony.
 Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo 
Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM 
i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami 
publicznymi.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA PRZEWIDUJE M.IN.:

•	 	zwolnienie	mikrofirm,	które	na	29	 lutego	br.	 zatrud-
niały do 9 osób, ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–
maj) – zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę 
i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samo-
zatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;

•	 	świadczenie	postojowe	w kwocie	do	ok.	2	tys.	zł	–	dla	
zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) 

i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia;

•	 	dla	samozatrudnionych	na	karcie	podatkowej	świadczenie	
wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma 
przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 
zł, wyniesie ono kwotę utraconych przychodów;

•	 	dofinansowanie	wynagrodzeń	pracowników	–	do	wysoko-
ści 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uela-
stycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;  

•	 	ochronę	konsumentów	w zakresie	nadmiernego	wzrostu	
cen i innych nieuczciwych praktyk;

•	 	czasowe	zniesienie	opłaty	prolongacyjnej	przy	odraczaniu	
lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składko-
wych (ZUS);

•	 	umożliwienie	odliczenia	od	dochodu	(przychodu)	darowizn	
przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

•	 korzystniejsze	zasady	rozliczania	straty;

•	 	wsparcie	firm	transportowych	przez	ARP	w refinansowaniu	
umów leasingowych;

•	 ułatwienia	dla	branży	turystycznej;

•	 	umożliwienie	sklepom	–	w niedziele	objęte	zakazem	han-
dlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykła-
dania na półki;

•	 	przedłużenie	 legalnego	pobytu	 i  zezwoleń	na	pracę	
dla obcokrajowców;

•	 	zwalnianie	z naliczania	kar	umownych	za	–	związane	z epi-
demią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

•	 	umożliwienie	radzie	danej	gminy odstąpienia,	za	część	
roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od 
firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność 
finansową;

•	 	przedłużenie	bankowych	kredytów	obrotowych,	w oparciu	
o dane finansowe na koniec 2019;

•	 gwarancje	de	minimis	z BGK;

•	 dopłaty	BGK	do	odsetek;

•	 	fundusze	płynnościowe	BGK,	PFR	i KUKE,	w tym	możli-
wość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu 
PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania 
w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
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Facebook, to dla wielu mieszkańców dobry sposób kontaktowania się i przeka-
zywania najświeższych informacji, dlatego korzysta z niej wójt Andrzej Zaręba, 
umieszczając na www.facebook.com/andrzejzareba2018/ najważniejsze komuni-
katy. Ostatni miesiąc zdominował temat koronawirusa. Dla tych z Państwa, którzy 
nie śledzą strony wójta, przekazujemy kolejne wpisy. Z nich dowiecie się o najważ-
niejszych sprawach w życiu gminy Raszyn w czasie pandemii koronawirusa.

11 marca 2020
PIERWSZE DZIAŁANIA 
PREWENCYJNE W GMINIE RASZYN

Szanowni Państwo, podjęliśmy 
wzmożone działania prewencyjne 
w Gminie Raszyn. W związku z ryzy-
kiem zarażenia koronawirusem 
Urząd Gminy Raszyn oraz wszystki 
jednostki organizacyjne podległe 
Urzędowi Gminy Raszyn, w tym pla-
cówki oświatowe, kulturowe, spor-
towe i integracyjne podjęły rady-
kalne działania prewencyjne mające 
na celu ograniczenie rozprzestrze-
niania się koronawirusa. Apeluję 
o  działanie zgodne z  zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitarnego: czę-a Sanitarnego: czę-
ste i długie mycie rąk wodą z mydłem, 
unikanie dotykania twarzy oraz zacho-
wanie bezpiecznej odległości (1,5 m) od 
osoby, która kaszle, kicha lub ma 
gorączkę, a także unikanie przebywania 
w miejscach publicznych. Proszę, aby 
osoby starsze, najbardziej narażone na 
ciężki przebieg choroby, nie wychodziły 
z  domów, pozostawiając młodszym 
wszelkie zakupy oraz załatwianie spraw 
urzędowych. Bardzo proszę o ograni-
czenie wizyt w urzędzie gminy i innych 
instytucjach gminnych i  załatwianie 
spraw drogą elektroniczną lub telefo-
nicznie. W przypadku pojawienia się 
objawów takich jak gorączka, kaszel, 
duszność i problemy z oddychaniem, 
należy niezwłocznie telefonicznie 
zawiadomić jedną z   poniższych 
instytucji:
•  Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Pruszkowie – tel. 798 498 471 
•  Wojewódzki Szpital Zakaźny w War-

szawie – tel. 22 335 53 32

•  Powiatowy Inspektorat Sanitarny tel. 
22 758 75 26;

•  Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 
tel. 22 620 90 01.

Andrzej Zaręba

16 marca 2020
GMINA RASZYN PODCZAS 
PANDEMII KORONAWIRUSA.

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 inter-
wencji prosimy Mieszkańców, w szcze-
gólności naszych Seniorów o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, tel. /22/ 102 99 13. 
 Szanowni Państwo, wszystkie sprawy 
urzędowe możecie załatwiać telefonicz-
nie. Zachowajmy wszelkie procedury 
bezpieczeństwa, spokój i zdrowy roz-
sadek. Przez najbliższe dni, być może 
nawet tygodnie będziemy musieli 
nauczyć się funkcjonować w sposób 
ostrożny. Dbajcie o siebie w ten wyjąt-
kowy czas.
 W Gminie Raszyn zostały tymcza-
sowo zamknięte szkoły, przedszkola, 
Centrum Kultury Raszyn, Centrum 
Sportu Raszyn, Świetlica Środowiskowa 
Świetlik, Świetlica Jaworowa i Biblio-
teka, a urzędnicy Urzędu Gminy prowa-
dzą pracę zdalną. Przypominam najważ-
niejsze numery telefonów:
•  Infolinia NFZ – 800 190 590
•  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-

miologiczna w Pruszkowie
 – /22/ 759 88 28
•  Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej – /22/ 102 99 13
•  Urząd Gminy Raszyn – /22/ 701 77 77

Andrzej Zaręba

17 marca 2020  
ZDALNA PRACA URZĘDU GMINY

W trosce o 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 rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
n iem i   zwalc zaniem COVID -19, 
od wtorku 17 marca 2020 r. do odwoła-
nia Wójt Gminy Raszyn wprowadził 
w urzędzie pracę zdalną. Oznacza to, 
że Urząd Gminy Raszyn oraz wszystkie 
referaty zostają zamknięte dla intere-
santów. Kontakt z referatami będzie 
możliwy za pomocą maila, telefonu lub 
e-PUAP. Kontakt osobisty z pracowni-
kiem będzie możliwy tylko w nagłych 
przypadkach, po ustaleniu telefonicz-
nym bądź mailowym. 

Redakcja

20 marca 2020  
O NOWYCH ZASADACH 
POBORU PODATKÓW I NIE TYLKO

Referat Podatków ogłasza nowe zasady 
wpłat, odroczenia podatków, rozłożenia 
na raty względnie umorzenia. 
- Płatnośc i  z   t y tułu  podatków 
lokalnych za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej na rachunek bankowy 
Banku Spółdzielczego w  Raszynie: 
65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 
z dekretacją numeru decyzji podatkowej.
- Podatnicy, którzy nie posiadają 
rachunków bankowych i nie są w stanie 
dokonać płatności I raty podatku drogą 
elektroniczną, mogą wstrzymać się od 
tej czynności do końca marca 2020 r. 
Kolejne terminy, w których trzeba ure-
gulować raty podatków lokalnych to: 
15 maja, 15 września i 15 listopada 2020 r. 

DZIEŃ DOBRY RASZYN
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Organ podatkowy z uwagi na pandemię 
upomnienia wyśle dopiero po upływie 
II raty 2020r. tj. po 15 maja 2020 r.
- Osoby, które w przypadkach uzasad-
nionych ważnym interesem podatnika 
lub interesem publicznym nie uregulują 
w terminie posiadanych należności, od 
których zostaną naliczone odsetki, będą 
mogły wystąpić do Wójta Gminy Raszyn 
z wnioskiem o odroczenie lub rozłoże-
nie na raty zapłaty zaległości podat-
kowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 
odsetek od nieuregulowanych w ter-
minie zaliczek na podatek oraz umo-
rzyć w całości lub w części zaległo-
ści podatkowe, odsetki za zwłokę lub 
opłatę prolongacyjną. Umorzenie zale-
głości podatkowej powoduje również 
umorzenie odsetek za zwłokę w cało-
ści lub w takiej części, w jakiej została 
umorzona zaległość podatkowa. Decy-
zja w sprawie przyznania ulg podatko-
wych zostanie wydana po złożeniu sto-
sownego wniosku wraz z uzasadnieniem 
i załącznikami. Wzory wniosków ulgo-
wych oraz procedury z tym związane 
są dostępne na stronie www.raszyn.
pl. Urząd powinien załatwić sprawę 
w  ciągu miesiąca i  wydać decyzję. 
- Zapraszam do korzystania z e-usług 
oraz kontaktu poprzez e-PUAP i tele-
fonicznie. W przypadku jakichkolwiek 
pytań proszę o kontakt z Referatem 
Podatków tutejszego Urzędu: Ponie-
działek, w  godzinach 08:00-18:00, 
Wtorek, środa, czwartek, w  godzi-
nach 08:00-16:00, Piątek w godzinach 
08:00-14:00 telefonicznie pod nume-
rami tel. (22) 701 77 92, (22) 701 77 93, 
(22) 701 77 94, (22) 701 77 95, email:
podatki@raszyn.pl.

25 marca 2020   
KOLEJNE ZAKAZY 
I OGRANICZENIA

Szanowni Państwo, od 25 marca 
2020 wprowadzono zakaz prze-
mieszczania się z 3 wyjątkami:
• drogi z  pracy i  do domu. Jeśli 
jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją 
firmę, czy gospodarstwo rolne, masz 
prawo dojechać do swojej pracy. Masz 
również prawo udać się po zakup towa-
rów i usług związanych ze swoją zawo-
dową działalnością.
• wolontariatu w walce z korona-
wirusem. Jeśli działasz na rzecz walki 

z koronawirusem i pomagasz potrzebu-
jącym przebywającym na kwarantannie 
lub osobom, które nie powinny wycho-
dzić z domu, możesz się przemieszczać 
w ramach tej działalności.
• niezbędnych spraw życia codzien-
nego. Będziemy się mogli przemiesz-
czać, aby zrobić niezbędne zakupy, 
wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, 
opiekować się bliskimi i wyprowadzić psa.  
W  zgromadzeniach mogą uczestni-
czyć maksymalnie dwie osoby. W środ-
kach publicznego transportu zbioro-
wego tylko połowa miejsc siedzących 
może być zajęta. W obrzędach religij-
nych nie może uczestniczyć jednocze-
śnie więcej niż 5 osób. Ograniczenia co 
do liczby osób nie dotyczą zakładów 
pracy. Należy jednak stosować w nich 
szczególnie ostre zalecenia Głów-
nego Inspektora Sanitarnego w zakre-
sie zachowania odległości pracowni-
ków, środków dezynfekcji. Za złamanie 
zakazu grozi mandat karny do 5 tys. zł.! 
Wszystkich mieszkańców gminy Raszyn 
proszę o rozwagę i roztropność w tym 
szczególnym czasie.
• Drodzy Sąsiedzi i Szanowni Przed-
siębiorcy Wspólnie wspierajmy 
lokalnych przedsiębiorców z terenu 
Gminy Raszyn. W  naszej gminie 
powstała inicjatywa Internetowa, jeżeli 
ktoś z Państwa prowadzi sklep, restau-
rację, kawiarnię, świadczy usługi lub 
prowadzi inną działalność na tere-
nie gminy Raszyn to właśnie dla Was 
została stworzona strona Internetowa 
#wspieramylokalnie

Andrzej Zaręba

27 marca 2020  
PRO PUBLICO BONO – SZYJEMY
MASECZKI

W naszej gminie ruszyła spontaniczna 
akcja mieszkańców szycia maseczek 
ochronnych. Początkowo powstała 
mała grupa inicjatywna pod kierunkiem 

mojego zastępcy Michała Kuchar-
skiego. Okazuje się jak zwykle, że są 
ludzie życzliwi o dużej empatii na któ-
rych zawsze można liczyć. Z zakupionej 
flizeliny medycznej, dzięki pomocy firmy 
TEDMAR udało się przygotować 5000 
wykrojów, które wraz z  „dodatkami” 
zostały przekazane do Pań szyjących. 
Pani Basia Turek zmobilizowała zawsze 
ofiarne Seniorki, Małgosia Kaiper świet-
nie zorganizowane Panie z Babskiego 
Klubu Międzypokoleniowego i Lata-
jącego Koła Gospodyń Wiejskich, zaś 
Alicja Gadowska wszystkie indywidu-
alnie, spontanicznie zgłaszające się 
Panie. Szycie pierwszej partii trwa. Już 
teraz dziękuję właścicielom i pracow-
nikom Firmy TEDMAR oraz wszystkim 
zaangażowanym w  przedsięwzięcie 
wspaniałym Paniom. Do pomocy przy 
kolejnej partii zgłosił już swój akces 
Przewodniczący Rady Gminy Darek 
Marcinkowski z grupą radnych jak rów-
nież dyrekcja i pracownicy CKR. Czyżby 
mężczyźni chcieliby usiąść przy maszy-
nach do szycia. Oczywiście pracy jest 
dużo i każde ręce do pomocy i działa-
nia są potrzebne i stanowią bezcenną 
wartość. Raszyniacy „nie dajmy się” 
pokażmy, że jesteśmy razem.

Andrzej Zaręba

29 marca 2020  
WSPOMNIENIE – ROCZNICA
ŚMIERCI KSIĘDZA BARTKA

Właśnie minęła pierwsza rocznica 
śmierci świętej pamięci księdza pra-
łata Bartłomieja Kapałki, założyciela 
oraz wieloletniego proboszcza Parafii 
pod wezwaniem Świętego Bartłomieja 
w  Rybiu. Intencyjna uroczysta Msza 
Święta została odprawiona w sobotę, 
4 kwietnia, o godzinie 9:00 w Kościele 
w Rybiu. Ze względu na czas epidemii 
mogliśmy uczestniczyć w tej mszy za 
pośrednictwem parafialnego Facebooka.

Andrzej Zaręba
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31 marca 2020 
WIETNAMCZYCY 
WALCZĄ WRAZ Z NAMI

Razem nam się uda! – takimi słowami 
przywitali nas dziś w Urzędzie repre-
zentanci Wietnamskiej społeczności 
mieszkającej w Gminie Raszyn. Spo-
łeczność wietnamska wspiera szpitale, 
funkcjonariuszy i wszystkich pracującym 
na pierwszej linii ognia. Przekazali do 
Urzędu Gminy Raszyn 1200 maseczek, 
500 par rękawiczek oraz 200 mase-
czek dla Komendy Policji w Raszynie 
i kolejnych 200 maseczek dla straża-
ków w Raszynie. Z wielką przyjemnością 
jutro je przekażemy i bardzo dziękujemy 
za ten cenny dar. 

Andrzej Zaręba

1 kwietnia 2020   
ROZDAJEMY MASECZKI 
OCHRONNE

Maseczki ochronne i rękawiczki jed-
norazowe podarowane przez Spo-
łeczność Wietnamską i mieszkańców 
Gminy Raszyn dostarczyliśmy do jed-
nostek i instytucji, które w czasie pan-
demii mają stały kontakt z ludźmi. Są 
oni dla nas wsparciem i  gwarantują 
bezpieczeństwo. W  dzień i  w  nocy 
niosą pomoc najbardziej potrzebu-
jącym. A my pomagamy przekazując 

materiały ochronne do raszyńskiego 
punktu pogotowia ratunkowego, Komi-
sariatu Policji, wszystkich jednostek 
raszyńskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz wszystkich Parafii Gminy 
Raszyn. 

Andrzej Zaręba

2 kwietnia 2020  
SMUTNA ROCZNICA

2 kwietnia minęło 15 lat od przejścia 
papieża Jana Pawła II do domu Ojca.  
W tych trudnych chwilach warto razem 
z Nim modlić się o Polskę i Polaków oraz 
pamiętać Jego wyjątkowo ujmujące 
przesłanie: „Człowieka trzeba mierzyć 
miarą serca”. Św. Jan Paweł II pozosta-Św. Jan Paweł II pozosta-Jan Paweł II pozosta-
nie w naszych sercach na zawsze. 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE.
Epidemia COVID-19 całkowicie zmie-
niła naszą rzeczywistość. Nie każdy 
jest w stanie poradzić sobie z tym sam. 
W tym niełatwym czasie Gmina Raszyn 
proponuje bezpłatne konsultacje psy-
chologiczne w formie rozmów telefo-
nicznych oraz porad za pośrednictwem 
email w dniach:
•	 Poniedziałek	od	17.00	do	19.00
•	 Środa	od	17.00	do	19.00
•	 Piątek	od	17.00	do	18.00
Konsultacji udziela psycholog Krystyna 
Wolna-Mieczkowska. Tel: 501 027 765, 
email: wolnamieczkowska@gmail.com

Andrzej Zaręba 

4 kwietnia 2020
NIEDZIELA PALMOWA

Niedziela Palmowa zajmuje ważne miej-
sce w Kościele Katolickim oraz polskiej 
tradycji. W tym roku była inna niż kiedy-
kolwiek wcześniej. Nie mieliśmy ani kon-
kursu palm, ani ich wspólnego świecenia. 
Nadrobimy za rok. Sytuacja, w jakiej się 
znaleźliśmy, dotyka Wspólnotę Kościoła, 
nasze zwyczaje religijne i naszą ducho-
wość. Tradycja i wiara, symbolika oraz 
obyczaje są dla nas bardzo ważne. W tym 
trudnym czasie walki z koronawirusem, 
pozostając w domu, pamiętajmy o głę-
bokim przesłaniu Niedzieli Palmowej.

Andrzej Zaręba

6 kwietnia 2020 
PODZIĘKOWANIA
 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Raszyn, 
pomimo realnego zagrożenia związa-
nego z epidemią koronawirusa Gmina 
Raszyn działa. Funkcjonuje transport 
publiczny, przychodnia „Judyta” jest 
otwarta i świadczy teleporady. 
- Otwarte są apteki, piekarnie i sklepy. 
Śmieci są wywożone, dostawy wody 
i energii elektrycznej docierają nieza-
kłócone do odbiorców. 
- Pomimo zamknięcia szkół i przed-
szkoli, nasi nauczyciele pozostają 
w kontakcie z podopiecznymi i nadal, 
w tych trudnych warunkach, uczą. 
- Centrum Sportu Raszyn oraz Cen-
trum Kultury Raszyn zapewnia bogatą 
ofertę zajęć on-line. 
- W  urzędzie gminy wprowadzone 
zostały niezbędne ograniczenia, ale 
urząd działa i sprawy są załatwiane.
- Dziś Gmina Raszyn pokazuje, że umie 
dostosować się do trudnych warunków 
i stawić czoła zagrożeniu. Jest to moż-
liwe dzięki pracy setek osób, pracowni-
ków gminnych jednostek oraz spółek 
i  instytucji działających na terenie 
naszej gminy.
• Dziękuję funkcjonariuszom raszyń-
skiej policji, straży pożarnej oraz sta-
cji pogotowia ratunkowego, którzy 
na co dzień starają się zapewnić nam 
bezpieczeństwo.

DZIEŃ DOBRY RASZYN
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• Dziękuję pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej i   pracowni-
kom urzędu gminy, którzy docierają 
z pomocą do osób potrzebujących i sta-
rają się załatwiać ważne dla mieszkań-
ców sprawy.
• Dziękuję nauczycielom, którzy robią 
wszystko co w ich mocy, by ciągłość 
nauki była zachowana. Dziękuję pra-
cownikom odpowiedzialnym za wywóz 
odpadów i służb dbających o czystość 
w naszej gminie.
• Dziękuję pracownikom Eko-Raszyn, 
którzy dbają o zapewnienie ciągłości 
dostaw wody.
 Gorąco dziękuję też wszystkim leka-
rzom, pielęgniarkom oraz pracownikom 
naszych przychodni, którzy są dziś na 
pierwszej linii naszej lokalnej walki!
• Dziękuję też mieszkańcom naszej 
gminy, którzy licznie włączyli się w orga-
nizowane przez urząd akcje szycia 
maseczek dla medyków.
• Dziękuję też wszystkim, których nie 

wymieniłem, a których praca gwaran-
tuje ciągłość działania naszej gminy. 
Pracownikom sklepów, aptek, lokalnym 
przedsiębiorcom. W tym trudnym czasie 
wszyscy czujemy wdzięczność za waszą 
codzienną pracę. 

Andrzej Zaręba

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”

W  dniu 6 kwietnia 2020 r. Gminie 
Raszyn zostało przyznane dofinanso-
wanie w wysokości 80 000 zł na sfi-
nansowanie zakupu laptopów, tabletów 
oraz dostępu do Internetu dla uczniów, 
którzy nie posiadają sprzętu umożli-
wiającego im realizację zdalnych lekcji. 
Obecnie prowadzona jest przez Urząd 
Gminy procedura zakupu sprzętu.
 Pro jekt  je st  o dp owie dz ią  na 
obecną sytuację szkolnictwa, zwią-
zaną z wprowadzeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-
demii, spowodowanym zakażeniami 
koronawirusem. Zamknięcie placówek 
oświatowych na wiele tygodni wymu-
siło nowe standardy prowadzenia zajęć 
edukacyjnych. Uczniowie zamiast 
w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu 
z nich nie posiada dostępu do internetu 
lub sprzętu, na którym może realizować 
podstawy programowe.
 Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020 
 Oś priorytetowa I. Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu Działa-
nie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach”

PAMIĘTAMY! Katyń [*] Smoleńsk [*]
Czy to zwykłe zrządzenie losu, nadzwyczajna zbież-
ność dat, że dziesiąta rocznica Katastrofy Smoleńskiej, 
osiemdziesiąta rocznica Zbrodni Katyńskiej przypada 
w Wielki Piątek w czasie, gdy świat ogarnęła groźna 
pandemia. Co czuje przeżywający to misterium katolik, 
pamiętający o tragicznych wydarzeniach Polak, ogar-
nięty śmiertelnym zagrożeniem cały nasz naród. 
 Będąc w domach z najbliższą rodzinną nie mamy 
okazji tego zademonstrować. Możemy jedynie dać 
świadectwo, że pamiętamy. W imieniu raszyńskiej spo-
łeczności miałem zaszczyt, wraz z Michałem Kuchar-
skim, moim zastępcą i Krzysztofem Będkowskim, 
Przewodniczącym Komisji Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Rady Gminy Raszyn, złożyć wiązanki w Kaplicy 
Katyńskiej Kościoła św. Bartłomieja w Rybiu oraz na 
rondach nazwanych imieniem pary prezydenckiej 
Lecha i Marii Kaczyńskich. RASZYN PAMIĘTA. 

Andrzej Zaręba
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Ogródek Jordanowski przy CSR
Ruszyły na dobre roboty związane z budową „Ogródka Jordanowskiego”, zlokalizowa-
nego przy Centrum Sportu Raszyn. Wykonawca – Firma ASBUD Albert Śpiewakow-
ski – zdemontował stare urządzenia zabawowe. Wykonał korytowanie i podbudowy 
pod nowe, bezpieczne nawierzchnie, włącznie z obrzeżami. Odlano również funda-
ment pod największą atrakcję nowego placu zabaw: ogromną wieżę o wysokości 
ponad 8 m, z kilkoma poziomami do zabaw, trzema zjeżdżalniami, pajęczyną linową 
do wspinaczki oraz wieloma innymi elementami niezbędnymi do dobrej zabawy dzieci 
w wieku od 3 do 12 lat. Do końca kwietnia wykonawca planuje dostarczyć większość 

urządzeń zabawowych. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na wakacje. Wartość kontraktu na roboty budowlane 
wynosi blisko milion złotych. Gmina Raszyn pozyskała dofinansowanie na realizację placu zabaw w wysokości 63,63% 
całej inwestycji. Złożenie wniosku o dofinansowanie było możliwe dzięki współpracy naszej gminy w ramach Lokalnej 
Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Dofinansowanie to środki unijne w ramach poddziałania 19.2 w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PROW na lata 2014-2020.

Jutrzenki
Ulica Jutrzenki łączy ulicę Miklaszewskiego z ulicą Bankową oskrzydlając od wschodu 
i południa teren przedszkola i szkoły podstawowej w Ładach. Wzdłuż północnego 
ogrodzenia szkoły przebiega ulica Bez Nazwy, która biorąc swój początek od Długiej 
łączy się z ulicą Jutrzenki w połowie jej przebiegu. Zakończenie budowy tych ulic sfi-
nalizuje również przebudowę szkoły podstawowej, największej inwestycji w dziejach 
gminy Raszyn, otwierając do niej wygodny dostęp ze wszystkich stron. Wspomnieć 
należy, że decyzja o podjęciu tej inwestycji przez gminę nastąpiła w wyniku starań 
radnych Tadeusza Pawlikowskiego i Jarosława Aranowskiego. Decyzją Rządowego 
Programu Dróg Samorządowych gmina Raszyn otrzymała 80% dotację.
 Ulica Jutrzenki jest prawie gotowa, natomiast ulica Bez Nazwy, uzbrojona, czeka 
na ostatnią warstwę – kostkę betonową. Termin zakończenia inwestycji upływa w połowie września, ale z dzisiejszego 
zaawansowania prac wynika, że ukończona zostanie znacznie wcześniej.             Mirosław Chmielewski

Złote Łany
Ulica Złote Łany mimo, że położona na uboczu, pełni w gminie Raszyn bardzo ważną funk-
cję łącząc newralgiczne skrzyżowanie ulic Długiej i Warszawskiej z wiaduktem nad drogą S2 
i dalej przenosząc ruch w ulicę Kinetyczną na lotnisko i w sieć arterii warszawskich. Ulica ta 
w godzinach szczytu dobrze służy jadącym do pracy w Warszawie. Daje ulgę innym prze-
ciążonym ulicom: Alei Krakowskiej i ulicy Puławskiej. Dla wielu mieszkańców Dawid, Dawid 
Bankowych, Ład, Podolszyna Nowego, Falent Dużych a nawet Laszczek stanowi doskonały 
skrót dojazdu do pracy, dlatego wybudowanie jej stanowi ważne zadanie inwestycyjne dla 
gminy. Na wszystkie te argumenty wskazali radni Tadeusz Pawlikowski i Jarosław Aranowski 
lobbujący za tą inwestycją, a szalę ostatecznie przechyliła decyzja Rządowego Programu 
Dróg Samorządowych przyznająca gminie Raszyn 50% dotację na budowę traktu.
 Przetarg na budowę Złotych Łanów wygrała firma Fal – Bruk z Warszawy, ta sama, 
która buduje ulicę Jutrzenki. W trakcie realizacji inwestycji napotkała na kilka utrudnień: 
początkowo deszcze na krótko wstrzymały prace, potem pojawił się problem z włączeniem 
nowo wybudowanej sieci energetycznej do już istniejącej w ulicy. W sprawie przyspieszenia 
czynności prawnych wójt gminy Raszyn podjął osobistą interwencję.
 Firma Fal – Bruk wybudowała po wschodniej stronie trasy chodnik, przygotowała funda-
menty pod latarnie, doprowadziła zasilanie, rozprowadziła kanalizację i zamontowała kratki 
ściekowe. Większość najtrudniejszych prac wykonano, a mimo to ulica nadal przedstawia 
krajobraz księżycowy.                              Mirosław Chmielewski

Fundamenty pod wieżę.

Jutrzenki w stronę Bankowej.

Chodnik już jest.

Instalacja oświetleniowa.

Na stonach INWEESTYCJE teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

INWESTYCJE

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

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE
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Austeria
Odbudowa Austerii praktycznie dobiegła końca, tylko w piwnicach trwa jeszcze fugowanie cegieł w stropie. 
Murarz, który to robi informuje, że zaprawa użyta w tym celu jest mieszana według osiemnastowiecznej recep-
tury. Prace w piwnicach potrwają kilka dni. Idąc dalej piwnicznym szlakiem dochodzimy do super nowocze-
snej kotłowni. Na zewnątrz ustawiono latarnie 
stylizowane na gazowe. Na końcu parkingu 
wybudowano śmietnik. Trwa porządkowanie 
podwórza, sadzenie cisowych żywopłotów. 
Przy bramie wjazdowej na teren mocowane są 
stojaki na rowery. Sterta bazaltowej kostki nie-
bawem znajdzie swoje miejsce jako elementy 
chodnika i wjazdu przed Austerią od strony 
Starego Rynku. Stajnie, kramy i warsztaty 
z zamurowanymi otworami wyglądają teraz 
jak mur obronny, jednak niebawem zmienią 
wygląd. Pokryje je siatka ochronna i umoc-
nione zostaną przez drewniane podpory. Cze-
kamy na ogłoszenie końca epidemii i uroczyste 
otwarcie.

Ulica Zacisze
Przebudowa ulicy Zacisze jest mocno zaawansowana. Pomiędzy drzewami od strony stawu powstaje ścieżka rowerowa, 
niewiele już ją dzieli od ścieżki wybudowanej wcześniej w pierwszej części budowy ulicy Zacisze po nowym śladzie. Jezd-
nię rozkopano i w niej powstają na nowo urządzenia kanalizacyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej. Wszystkie studzienki 
podniesiono do przewidywanego poziomu jezdni. 
 Przebudowa tej ulicy na odcinku od ul. Niskiej do ul. Godebskiego stanowi drugą część projektu, którego celem jest 
stworzenie południowego połączenia Grocholic z Raszynem. Pierwsza część zakończona w zeszłym roku połączyła ulicę 
Zacisze z ulicą Waryńskiego.  Dzisiejsze działania inwestycyjne gminy są wynikiem trwającego od lat nacisku społeczników 
mieszkających w tamtych okolicach; radnych – E. Surmacz, A. Matrackiej, K. Będkowskiego oraz sołtysów – A. Szeląga 
i B. Rusnak. Na tę rozbudowę nasza gmina otrzymała 80% dotację z Rządowego Programu Dróg Samorządowych.

Początek Zacisza. Dalszy ciąg chodnika. Zacisze na zakręcie.

Fugowanie cegieł w stropie.Nowy chodnik przy Starym Rynku.

INWESTYCJE

Zagospodarowywanie dziedzińca. Widok zza progu. Stojaki na rowery w powijakach.
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WALCZYMY Z KORONAWIRUSEM

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ w czasie
koronawirusa
W czasie pandemii koronawirusa Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszy-
nie, w trosce o bezpieczeństwo miesz-
kańców i pracowników oraz w oparciu 
o właściwe akty prawne, od 18 marca 
rozpoczął pracę zdalną, czyli został 
zamknięty dla bezpośredniej obsługi 
interesantów. Kontakt z  Ośrodkiem 
będzie możliwy za pomocą maila, tele-
fonu lub e-PUAP, a także poprzez wrzu-
cenie wniosku lub informacji do skrzynki 
pocztowej znajdującej się na zewnątrz 
budynku. Kontakt osobisty z pracow-
nikiem będzie możliwy tylko w nagłych 
przypadkach, po ustaleniu telefonicz-
nym bądź mailowym.
 Lista telefonów do Pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Raszynie:
•	 Kancelaria	22	102	99	13	wew.	10;	
 885 111 581
•	 Świadczenia	Rodzinne	
 22 102 99 13 wew. 12; 885 111 587
•	 Świadczenia	wychowawcze	
 22 102 99 13 wew. 13; 885 111 587 
•	 	Świadczenia/zasiłki	pielęgnacyjne	
 22 102 99 13 wew. 14
•	 Fundusz	alimentacyjny	
 22 102 99 13 wew. wew. 15; 885 111 581
•	 Pomoc	społeczna/Pracownicy	
 socjalni wew. 22 102 99 13 wew. 17, 18; 
 885 111 586; 885 111 589
•	 Księgowość/kadry	
 22 102 99 13 wew. wew. 19; 
•	 Kierownik	22	102	99	13	wew.	20

Informację związane z  bezpieczeń-
stwem obywateli na bieżąco publiko-
wane są na stronie Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego pod adresem: www.
gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Informację związane z  bezpieczeń-
stwem obywateli na bieżąco publiko-
wane są na stronie serwisu Serwis Rze-
czypospolitej Polskiej www.gov.pl/web/
koronawirus 

Elwira Rogowska, 
Kierownik GOPS w Raszynie

MEDYKOM W PODZIĘCE
8 kwietnia 2020 roku pan Sławomir 
Gajewski, sołtys Falent Nowych, rol-
nik, podziękował załogom ambulansu 
medycznego, stacjonującego koło 
Strażnicy OSP Raszyn, przekazując 
im płody rolne z własnego gospodar-
stwa. W wydarzeniu tym wzięli też udział 
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba 
i jego zastępca pan Michał Kucharski. 
Już wcześniej pan Sławomir Gajewski 
przekazał znaczną ilość płodów rolnych 
na rzecz potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy.

Medykom w podzięce.

DEZYNFEKCJA MIEJSC
PUBLICZNYCH

Dezynfekcja rynku w Raszynie.

W ramach walki z pandemią koronawi-
rusa Urząd Gminy Raszyn podjął kolejne 
kroki związane z zachowaniem bezpie-
czeństwa raszyniaków, w tym szcze-
gólnym czasie. Podjęliśmy działania 
prewencyjne polegające na dezynfek-
cji miejsc publicznych, z których najczę-
ściej korzystają mieszkańcy. Przez cały 
okres pandemii, specjalnym płynem 
do dezynfekcji, na bieżąco dezynfeko-
wane będą:
•	 wszystkie	przystanki	 komunikacji	
publicznej na terenie Gminy Raszyn 
(wiaty, ławki, poręcze i kosze na śmieci),
•	 kładka	dla	pieszych,

•	 strategiczne	miejsca	użyteczności	
publicznej.
 Akcja dezynfekcji przystanków auto-
busowych, kładki dla pieszych oraz 
miejsc publicznych z których często 
korzystają mieszkańcy została prze-
prowadzona przez strażaków trzech 
jednostek raszyńskich służb straży 
pożarnej: tj. OSP Raszyn, OSP Falenty, 
OSP Dawidy. Akcja dezynfekcji będzie 
trwała cały czas cyklicznie, aż do odwo-
łania. W imieniu swoim oraz wszyst-
kich Mieszkańców Gminy Raszyn dzię-
kuję jednostkom Straży Pożarnej za tę 
współpracę i pomoc.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Sklep Papierniczy
ul. Sokolnickiego 3  
w Raszynie

     Mili Klienci,

Zapraszamy  w tych 
niezwyczajnych okolicznościach

stacjonarnie – do Sklepu 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 10:00 – 17:00

Zapraszamy też do kontaktu mailowego:
sklep.raszyn@gmail.com
i telefonicznego:
22-720-05-96 cały czas! 
Oferujemy możliwość dowozu zamówień 

na terenie całej Gminy Raszyn :)

Raszyńskie Parafie 
w czasie koronawirusa
Wszystkie parafie w gminie Raszyn włą-
czyły się w niesienie pomocy mieszkań-
com w trudnym czasie walki z pandemią 
koronawirusa. Wyrazem pomocy ducho-
wej było umożliwienie uczestnicze-
nia we wszystkich liturgiach Wielkiego 
Tygodnia, niezwykle ważnych dla wielu 
chrześcijan przed Świętami Wielko-
nocnymi. W Mszach Św. prowadzonych 
w kościołach i transmitowanych przez 

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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Internet uczestniczyły liczne grupy 
wiernych. Parafie nie zapomniały też 
o pomocy materialnej, poprzez przeka-
zywanie potrzebującym żywności przez 
oddziały Caritas przy parafiach. 
 O księżach i zapewnieniu im bezpie-
czeństwa pamiętali gminni samorzą-
dowcy. Wójt Andrzej Zaręba osobiście 
zawiózł na plebanie maseczki ochronne 
szyte przez naszych mieszkańców.

Materiały ochronne dla parafii.

Podziękowanie 
dla OSP Falenty
Wielkie wyrazy uznania i  podziwu 
za ofiarność dla strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Falentach, któ-
rzy dostarczyli własny aparat tlenowy 
choremu mężowi oraz naprawili usterkę 
w jego aparacie. 

mieszkanka Falent – 
Jolanta Szczypaczewska

Gmina RASZYN 
SZYJE MASECZKI
Mieszkańcy Gminy Raszyn, wspierani 
przez urząd gminy, włączyli się do szy-
cia jednorazowych maseczek ochron-
nych. Z funduszy gminnych i CKR zaku-
piono flizelinę medyczną, nici i gumkę. 
Firma TEDMAR podzieliła materiał 
na formatki, a mieszkańcy rozpoczęli 
szycie. W  pierwszej partii powstało 
ok. 5000 sztuk, które trafiły do gmin-
nych instytucji najbardziej potrzebu-
jących ochrony: strażaków, medyków 
i parafii. Przygotowaniem i dystrybu-
cją drugiej, równie licznej, partii mase-
czek zajął się CKR, a szyciem Seniorki 
z Klubów Seniora, Panie z Latającego 
Klubu Gospodyń i  Babskiego Klubu 

Międzypokoleniowego, zawodowe 
krawcowe ze sklepu z materiałami z ul. 
Mokrej i  inne osoby, które po prostu 
chciały pomóc. Maseczki szyją rów-
nież członkinie Klubu Gospodyń z Ład 
i Podolszyna Nowego oraz Koła Gospo-
dyń z Falent. Indywidualną akcję szycia 
maseczek dla sąsiadów prowadzi p. Ania 
z Falent. Z pewnością są jeszcze inne 
osoby, które starają się pomóc medy-
kom, strażakom i sąsiadom. Nieoce-
nioną pomocą jest dostarczanie gumki, 
której ciągle brakuje. W to, z kolei, włą-
czył się Darek Marcinkowski Prze-
wodniczący Rady Gminy i p. Andrzej 
Bembenista.
 Pomaga tak wiele osób, że trudno 
wszystkich wymienić. Wszystkich 
łączy jedno: działanie na rzecz innych, 
z dobroci serca. 

Małgorzata Kaiper

Maseczki dla policji.

Maseczki dla OSp Falenty.

Maseczki dla Strażaków.

Stary Łucznik też się przydaje.

Szyją też panowie.

Szyją starsi i młodsi.

OGŁOSZENIE: PRZYCHODNIA 
WETERYNARYJNA „ZWIERZAKI” 
ul. Starzyńskiego 4 w Dawidach.
ZE WZGLĘDU NA WSPÓLNE 
BEZPIECZEŃSTWO!
Od 8.04 zmiany w funkcjonowaniu 
lecznicy, godziny otwarcia:
pon. – pt  12:00 – 18:00 
sob.  10:00 – 13:00; 
pon. - pt. w godz. 9:00 – 20:00 dyżur 
telefoniczny: 666 981 846; 
nowe zasady przyjmowania 
pacjentów:
–  telefoniczny kontakt przed wizytą 

i wywiad z opiekunem; 
–  z w i e r z a k  z o s t a j e  z a b r a n y 

do gabinetu, a właściciel czeka 
na zewnątrz; 

–  w miarę możliwości płacą Państwo 
kartą.
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CENTRUM KULTURY RASZYN W CZASIE PANDEMII
Z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, dyrektor Centrum 
Kultury Raszyn podjął starania o zapewnienie uczestnikom zajęć możliwo-
ści kontynuowania twórczego kontaktu z placówką, przygotowując spe-
cjalną ofertę kulturalno-edukacyjną on-line. Z tej oferty mogą korzystać 
wszyscy mieszkańcy gminy Raszyn. Zapraszamy na naszą stronę interne-
tową (ckr.raszyn.pl) oraz na Facebooka.

ZAJĘCIA WOKALNE 
DLA SENIORÓW

Edyta Ciechomska i Piotr Piskorz w trakcie nagrywania kolejnej lekcji 
online  dla Seniorów. Fot. A. Pluta

Dla członków zespołów śpiewaczych 
działających przy CKR: Barwy Jesieni, 
Seniorki oraz Rybianie, „ku pokrzepieniu 
ich serc” i w celu opracowania nowego 
okolicznościowego repertuaru – oby 
przydatnego jak najszybciej – nagry-
wane są dwa razy w tygodniu zajęcia 
muzyczne pod kierunkiem opiekunów 
artystycznych: Edyty Ciechomskiej 
i Piotra Piskorza. Linki do nagrań regu-
larnie otrzymują wszyscy członkowie 
zespołów. Podczas tych wirtualnych 
spotkań prezentowane są nowe utwory, 
jak również ciekawe, przydatne ćwicze-
nia głosowe w celu utrzymania formy 
wokalnej członków zespołów. Instrukto-
rzy starają się tak aktywizować swoich 
podopiecznych, by byli gotowi konty-
nuować uczestnictwo w zajęciach, gdy 
tylko będzie to możliwe i by nie ucier-
piał na tym poziom artystyczny wypra-
cowany przez lata.

WARSZTATY PLASTYCZNE 
„TWORZYMY RAZEM” 
Warsztaty plastyczne „Tworzymy 
razem” przygotowała i   prowadzi 
instruktor plastyki w CKR Anna Sołty-
siak. Są prezentowane w formie filmi-
ków instruktażowych i zamieszczane 
na stronie internetowej CKR dwa razy 
w tygodniu oraz dedykowane uczest-
nikom zajęć plastycznych dla dzieci, 
organizowanych przez Centrum Kultury 

w Raszynie. W tej nowej formie mają 
charakter otwarty. Zachęcamy do 
korzystania z nich wszystkich chętnych 
– bez ograniczeń wiekowych. Warsz-
taty mają na celu doskonalenie umie-
jętności stosowania różnych technik 
malarskich i rysunkowych. Filmik inau-
guracyjny nosi tytuł „Papierowe pisanki 
– dekoracja na Święta Wielkiej Nocy”. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!

Taniec Ludowy Online
Prowadzone pod kierunkiem Moniki 
i Damiana Muszki zajęcia nauki tańca 
ludowego obejmują podstawowe kroki 
i figury wybranych tańców ludowych 
oraz zabawy taneczne z różnych regio-
nów Polski. Dzieci (i wszyscy zaintere-
sowani) będą mogli poznać tańce naro-
dowe, regionalne, przyśpiewki i pieśni 
ludowe. Jak również tradycje ludowe, 
zwyczaje i obrzędy różnych regionów 
Polski. Uczestnicy zajęć nauczą się 
koordynacji ruchowej, panowania nad 
własnym ciałem i co niezwykle ważne 
będą mogli wyrobić w sobie poczucie 
rytmu, łącząc śpiew z tańcem. Waż-
nym celem projektu jest kultywowa-
nie polskich tradycji ludowych. Monika 
i Damian Muszka są artystami występu-
jącymi w PZLPIT „MAZOWSZE”. Pre-
zentacja zajęć on-line odbywa się we 
wtorki i czwartki.

NAUKA TAŃCA ONLINE
„Cześć wszystkim, serdecznie zapra-
szam na NAUKĘ TAŃCA ONLINE 
(latino, salsa, taniec dla najmłodszych 
i inne). Poziom trudności będzie zróż-
nicowany, więc każdy znajdzie tu coś dla 
siebie: najmłodsi, młodzież, starsza mło-
dzież jak i dorośli. Serdecznie wszyst-
kich zapraszam„ W taki sposób zachęca 
do  uczestnictwa w  zajęciach Paweł 
de Pourbaix, który od wielu, wielu lat 
prowadzi w CKR klub taneczny BRAVO. 
Częstotliwość prezentowania warszta-
tów tanecznych – dwa razy w tygodniu.

YOGA online

W poniedziałki i czwartki o godz. 17.30 
na naszym profilu Facebook Karolina 
Brzezińska – joginka, aktorka i artystka, 
prowadząca od wielu lat zajęcia w CKR, 
zaprasza na YOGĘ ONLINE. Od zawsze 
zafascynowana jest najdoskonalszym 
instrumentem jakim jest ciało, jego 
melodią, rytmem, siłą, kruchością, moż-
liwościami. To w jaki sposób jest połą-
czone z umysłem i z duszą. Jak reaguje 
na myśli, słowa, uczucia, przekonania. 
Co zyskujemy praktykując jogę regu-
larnie przekonamy się sami, uczestni-
cząc w zajęciach. Szczegóły na naszej 
stronie i facbooku.

SPORT I REKREACJA 50+ ONLINE

SPORT I REKREACJA 50+

Centrum Kultury Raszyn zaprasza też 
na cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla seniorów w ramach projektu „Sport 
i Rekreacja 50+”.

AUDYCJE DLA NAJMŁODSZYCH
Dla najmłodszych CKR przygotował 
specjalny cykl audycji zachęcających 
najmłodsze dzieci do wspólnego śpie-
wania. Prezentowane są również znane 
i lubiane wierszyki dla dzieci. 

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
W tym szczególnym czasie, przypo-
mnimy też widowisko plenerowe, które 
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odbyło się w  ubiegłym roku na ter-
nie parafii św. Szczepana w Raszynie, 
a przygotowane zostało przez Centrum 
Kultury Raszyn w  reżyserii Krystyny 
Smolichy. Wielopokoleniowe widowi-
sko „Misterium Męki Pańskiej” zostało 
zaprezentowane w Wielkim Tygodniu 
na naszej stronie internetowej. 

SŁUCHOWISKO WIELKANOCNE
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Centrum 
Kultury Raszyn przygotowało dla dzieci 
słuchowisko, które opracowała i zapre-
zentowała Edyta Ciechomska, opiekun 
artystyczny wielu projektów realizo-
wanych przez CKR. Słuchowisko ilu-
strowane jest kartkami świątecznymi 
przygotowanymi przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Cypriana Godeb-
skiego w Raszynie.

80 ROCZNICA ZBRODNI 
KATYŃSKIEJ I 10 ROCZNICA 
KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 
Z tej okazji odbyła się audycja, przygo-
towana przez Edytę Ciechomską, Kry-
stynę Smolichę, Piotra Piskorza i dyrek-
tora CKR, upamiętniającą te tragiczne 
wydarzenia. Zapraszamy na naszą 
stronę internetową.

Akcja charytatywna 
SZYCIE MASECZEK OCHRONNYCH

CKR SZYJE MASECZKI  
Natomiast w związku z panującą pan-
demią Covid-19, „Centrum Kultury 
Raszyn” zorganizowało charytatywną 
akcję szycia maseczek dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców naszej 
gminy, w szczególności dla tych, którzy 
w tym trudnym okresie wykonują pracę 
na rzecz innych oraz dla grupy społecz-
nej najbardziej narażonej na działanie 
koronawirusa – seniorów. Pragniemy 
gorąco podziękować tym wszystkim 
osobom, które wspierają nas w realizacji 
tego przedsięwzięcia. Są to m.in. człon-
kowie: Klubu Seniora Raszyn pod kie-
runkiem p. Barbary Turek, Klubu Seniora 

Rybie pod kierunkiem p. Jadwigi Sena-
tor, Koła Latających Gospodyń pod kie-
runkiem p. Ewy Janiec, pracownicy CKR 
oraz inni mieszkańcy naszej gminy.

ZIEMIA RASZYŃSKA W OBIEKTYWIE 2020

Centrum Kultury Raszyn planuje również 
w najbliższym czasie rozszerzyć ofertę 
kulturalno-edukacyjną online wprowa-
dzając zajęcia muzyczno-wokalne dla 
dzieci oraz warsztaty teatralne. Nato-
miast z okazji 211-tej rocznicy bitwy 
pod Raszynem odbędzie się otwarty 
konkurs historyczny „Bitwa pod Raszy-
nem”, którego zakres będzie obejmo-
wał również wojnę polsko-austriacką 
1809.  Pragniemy przypomnieć, 
że do 30-go kwietnia można przesy-
łać prace w ramach organizowanego 

przez CKR konkursu plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych gminy 
Raszyn „Bitwa pod Raszynem 1809 
roku moimi oczyma”, jak również kon-
kursu fotograficznego „Ziemia Raszyń-
ska w obiektywie /edycja V – 2020/”. 
Wystawy prac uczestników obydwu 
konkursów, jak i ogłoszenie wyników, 
odbędzie się w trybie online na naszej 
stronie internetowej. 
 Z  całą pewnością doświadczenia 
zdobyte w tworzeniu oferty kulturalno-
-edukacyjnej w różnych formach online, 
wykorzystamy po zakończeniu tego 
trudnego okresu w naszym życiu, jakim 
jest pandemia koronawirusa.
 Pragnę dodać, że wyżej wymienione 
projekty zostały nagrane, udźwięko-
wione, zmontowane itp. przez pracowni-
ków CKR: Annę Sitkiewicz i Annę Plutę.
 Życzymy wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy dużo zdrowia i gorąco 
zachęcamy: „Zostańcie w domu i skorzy-
stajcie z naszej Qulturalnej Oferty”.

Mariusz Smolicha, 
Dyrektor Centrum Kultury Raszyn



|   KURIER RASZYŃSKI NR 109/2020   |   WWW.RASZYN.PL16

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie, wraz z Filią w Jaworowej, pozo-
stają zamknięte dla Czytelników do odwołania. Prowadzimy jednak sze-
reg działań w przestrzeni internetowej, do udziału w których serdecznie 
wszystkich zapraszamy.

ZAPISZ SIĘ DO NAS
Chcieliście założyć u  nas konto, ale 
nie  było dotąd czasu? Ze względu 
na sytuację zdecydowaliśmy się uru-
chomić zdalne zapisy do biblioteki. 
Żeby założyć sobie konto, wystarczy 
zapoznać się z regulaminem, pobrać, 
wydrukować, wypełnić i podpisać oraz 
zeskanować i wysłać do nas na info@
bibliotekaraszyn.pl kartę zapisu. Doku-
menty znajdziecie na www.bibliotekara-
szyn.pl w zakładce „Zapisz się”. Zapisać 
można także dzieci. Po rejestracji danych 
w systemie bibliotecznym prześlemy 
numery plastikowych kart bibliotecz-
nych, które odbierzecie w wypożyczalni.

UCZ SIĘ Z NAMI
Zachęcamy do skorzystania z  bez-
płatnych kursów językowych i innych. 
Do  wyboru kursy angielskiego, nie-
mieckiego, hiszpańskiego i włoskiego, 
auka szybkiego czytania i pisania bez-
wzrokowego na klawiaturze. Aby roz-
począć, należy napisać do nas z prośbą 
o wydanie kodu aktywacyjnego. Kody są 
ważne do 1 września 2020! Pamiętajcie, 
że trzeba być zarejestrowanym czytel-
nikiem biblioteki. Zaletą kursów jest 
możliwość nauki w dowolnym miejscu 
z dostępem do Internetu. Kursy prowa-
dzone są na platformie lerni.us. Szcze-
góły logowania znajdziecie na naszej 
stronie www.

CZYTAJ Z NAMI
Naszym czytelnikom zapewniamy 
dostęp do dwóch platform książek 
elektronicznych:
Legimi – na początku każdego mie-
siąca dysponujemy 35 kodami do bazy 
60 000 e-booków, które wydajemy 
chętnym zgłaszającym się do  nas 
e-mai lowo.  Kod otwiera dostęp 
na 30 dni, należy go aktywować 
na www.legimi.pl/mazowieckie w tym 
samym miesiącu, w  którym został 
pobrany, w przeciwnym razie wygasa. 
Z Legimi można korzystać na table-
cie lub smartfonie (należy pobrać 
dedykowaną aplikację) oraz na czyt-
niku (oprócz czytników Kindle). Jedno 
konto może być aktywowane na dwóch 
urządzeniach.

IBUK Libra – posiadamy całoroczny 
dostęp do części bazy tytułów nauko-
wych i popularnonaukowych (ok. 1500 
pozycji) na www.libra.ibuk.pl. Jest to 
opcja przydatna zwłaszcza dla osób, 
które np. przygotowują się do egza-
minów lub piszą prace. Kody do bazy 
wydajemy e-mailowo, piszcie do nas.

(ROZ)BUDUJ Z NAMI
Szykujemy dla Was kolejne nowo-
ści książkowe i multimedialne, żeby-
ście mieli co czytać, słuchać i oglą-
dać po ponownym otwarciu bibliotek. 
A tymczasem serdecznie Was zachę-
camy do przesyłania e-mailowo 
(na info@bibliotekaraszyn.pl) swoich 
propozycji do zakupu przez bibliotekę. 
Twórzcie z nami biblioteczny zasób!

BĄDŹMY W KONTAKCIE
Nasza biblioteka codziennie przy-
gotowuje dla Was nowe aktywno-
ści w  mediach społecznościowych 
(na Facebooku i  Instagramie). Pole-
camy ciekawe spotkania autorskie, pro-
ponujemy kolejne bazy zasobów kultu-
ralnych do bezpłatnego wykorzystania, 
pokazujemy nasze codzienne działania: 
co środę, o 17:00 publikujemy na Face-
booku materiały do nauki angielskiego 
dla dzieci w wieku 6-8 lat, przygoto-
wywane przez Karolinę, prowadzącą 

u  nas zajęcia Jolly English; co pią-
tek, również o 17:00 przygotowujemy 
na Facebooku fotoinstrukcje prostych 
prac plastycznych, które wykonuje dla 
Was Ania, prowadząca u nas warsztaty 
rękodzieła; w  weekendy zabieramy 
Was w podróż po świecie z inspirują-
cymi podróżnikami, prowadzącymi vlogi 
na YouTube; codziennie, na Instagra-
mie, pokazujemy kolejne wartościowe 
książki w cyklu #alfabetksiążki. 3 kwiet-
nia odbyły się także premierowe warsz-
taty online dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i  wczesnoszkolnym „Mała 
sztuka#1 – warsztaty z Linneą”, przy-
gotowane we współpracy z  wydaw-
nictwem Zakamarki, podczas których 
czytaliśmy fragmenty książki „Linnea 
w ogrodzie Moneta” i wykonywaliśmy 
pracę plastyczną inspirowaną impre-
sjonizmem. Warsztaty można odtwo-
rzyć (i wziąć w nich udział!) na naszym 
profilu na Facebooku.

ZAPOWIEDZI
Szykujemy się na 19 kwietnia – 
na naszym Facebooku odbędzie się 
otwarcie wirtualnej wystawy z okazji 
400. lecia istnienia Pałacu w Falentach, 
z wykorzystaniem materiałów archi-
walnych z Cyfrowego Archiwum Tra-
dycji Lokalnej. Z kolei 8 maja, w Dzień 
Bibliotekarza, odbędzie się kolejne wir-
tualne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki na platformie Zoom, będziemy 
się dzielić wrażeniami z lektury opowia-
dań Jakuba Małeckiego „Ślady”.
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CENTRUM SPORTU RASZYN – ONLINE
Każdy z nas w obecnych czasach musi się zmierzyć z nieco-
dzienną sytuacją w, której to dla bezpieczeństwa własnego 
oraz innych najlepiej jest zostać w domu. Tak chętnie odwie-
dzane obiekty Centrum Sportu Raszyn, niestety stoją teraz 
puste, a już niedługo lato i każdy chciałby się pokazać bez 
zbędnych kilogramów które czasem zostają po zimie. Proble-
mem wielu osób jest także to, że nie mają wiedzy na temat 
różnorodności ćwiczeń i nie mają pomysłu na urozmaicenie 
ćwiczeń w domu, a pakiety sportowe u niektórych trenerów 
to często kosztowna sprawa. W Centrum Sportu Raszyn zna-
leźliśmy sposób, aby każdy z Nas, który obecnie spędza czas 
w domu, mógł wykorzystać go w pełni na poprawienie swo-
jej kondycji.
 W każdy poniedziałek oraz czwartek nasi wykwalifikowani 
instruktorzy siłowni: Patrycja Rowińska, Sławomir Ruszczyk, 
Daniel Lipski, Przemysław Dyjas oraz instruktorka tańca Maja 
Klimaszewska udostępniają filmik z ćwiczeniami online, które 
każdy z nas może wykonać w domu z sprzętem, który posiada 
np. z butelkami z wodą. W ciągu kilku dni, filmy z treningami 
online zostały odtworzone około 300 razy, co świadczy 
o zainteresowaniu tą formą przekazu ćwiczeń. Dużą zaletą 
tego typu prowadzenia treningów jest to, że jeśli ktoś ma 
ochotę powtórzyć wybrany trening za kilka dni nie ma z tym 
problemu ponieważ treningi są cały czas dostępne. Niewyklu-
czone także, że po zakończeniu pandemii jeśli będzie zainte-
resowanie, chętnie dalej będziemy udostępniać treningi, aby 
oprócz wizyty na siłowni lub plenerowej aktywności fizycznej 
można było poćwiczyć w domu. Chcielibyśmy także przeka-
zać Państwu kilka zdań od naszych instruktorów. 
 Centrum Sportu Raszyn życzy Państwu dużo zdrowia 
w tym trudnym czasie i mamy nadzieję, że niedługo znów 
będziemy mogli gościć Państwa na naszych obiektach. 

Instruktor CSR Sławomir RUSZCZYK 
„Od pewnego czasu zaobserwo-
wać możemy, że pojawiło się mnó-
stwo osób, które we wszelaki spo-
sób motywują nas do aktywności 
fizycznej, zdrowego odżywiania czy 
bycia coraz to sprawniejszym, „lep-
szym”. Każdą z tych osób łączy jedna 
wspólna cecha – to, że podrywają do 
ćwiczeń mnóstwo osób niezależnie 
od płci oraz wieku. Bierze się to stąd, 
że ćwiczenia które są przedstawiane 

przez te osoby niekoniecznie wymagają specjalistycznego 
sprzętu, który to występuje tylko na profesjonalnych siłow-
niach lub w klubach fitness, lecz są to ćwiczenia, w których 
wykorzystujemy ciężar własnego ciała oraz przybory znaj-
dujące się w większości w każdym domu (skakanka, krzesła, 
gumy treningowe lub rehabilitacyjne, butelki z wodą, plecaki, 
książki itp...) w zależności od inwencji”

Instruktor CSR Daniel LIPSKI 
„Uważam, że wprowadzenie zajęć online w naszym Cen-
trum Sportu było bardzo dobrym pomysłem. Ze względu 

na obecny problem z którym przy-
szło nam się mierzyć, społeczność ma 
ograniczony dostęp do jakichkolwiek 
aktywności fizycznych, dlatego nasza 
inicjatywa skierowana jest dla osób 
pozostających w domach. Staramy 
się w profesjonalny sposób poka-
zać proste zestawy treningowe dla 
klientów naszej siłowni, które można 
wykonać w naszych domach. Wierzę w sukces tego projektu 
i liczę, że w niedalekim czasie spotkamy się znowu razem!”

Instruktor CSR Patrycja ROWIŃSKA 
„Filmiki nagrywane przez nas to 
domowy trening w pigułce. Połączy-
liśmy ćwiczenia rozgrzewkowe z alter-
natywami treningów z wolnym cię-
żarem. Mamy nadzieję, że będzie to 
inspiracja dla innych na ruch w domu, 
który jest teraz bardzo istotny dla 
równowagi psychicznej jak i fizycznej.”

Instruktor CSR Przemysław DYJAS 
„Przygotowaliśmy dla Was filmiki, 
które umożliwią wam wdrożenie ćwi-
czeń podtrzymujących sprawność 
fizyczną w tym jakże trudnym okre-
sie. Ćwiczenia zostały dobrane tak 
by każda osoba w dowolnym zakre-
sie wieku, niezależnie od poziomu 
zaawansowania mogła bez pro-
blemu je wykonywać. Staraliśmy się, 
żeby były proste, przede wszystkim 
ukierunkowane na funkcjonalność. Duża zaletą tych ćwiczeń 
jest ich elastyczność, każde ćwiczenie w formie podstawo-
wej posiada swoją progresje oraz regresje, dlatego liczymy 
na wasze pytania co do ćwiczeń”

Centrum Sportu Raszyn wspiera w walce 
z koronawirusem.  #wspieramy
Dziś jesteśmy wszyscy w bardzo trudnej sytuacji, ale 
w miarę możliwości pomagamy tym, którzy codziennie 
pomagają nam. Centrum Sportu Raszyn zakupiło asor-
tyment medyczny, który zostanie przekazany tym służ-
bom, które codziennie w czasie pandemii koronawirusa 
czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Gminy 
Raszyn. Wsparcie Centrum Sportu Raszyn jest realizo-
wane w ramach współpracy z samorządem Gminy Raszyn. 
100 litrów środka do dezynfekcji rąk trafi do następują-
cych służb:
• Raszyńskiego Pogotowia Ratunkowego
• Komisariatu Policji w Raszynie
• OSP Raszyn, OSP Dawidy, OSP Falenty
Dziękujemy za Waszą służbę, wsparcie i pomoc. 
Dziś to my możemy wesprzeć Was.
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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
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MASECZKI 
WIELORAZOWE 

OCHRONNE

Gmina Raszyn w trosce o swoich miesz-
kańców przekazuje Państwu maseczki 
wielorazowe ochronne. Do każdej posesji, 
wraz z Kurierem Raszyńskim, dostarczamy 
po dwie maseczki.

OBOWIĄZEK NOSZENIA 
MASECZEK OCHRONNYCH
Od 16 kwietnia każda osoba w miej-
scu publicznym będzie musiała nosić 
maseczkę, szalik czy chustkę, która 
zakryje zarówno usta, jak i nos. Obo-
wiązek dotyczy wszystkich, którzy 
znajdują się na ulicach, w urzędach, 
sklepach czy miejscach świadczenia 
usług oraz zakładach pracy.

Maseczka, którą Państwu przekazu-
jemy jest wielorazowa, należy pamię-
tać że po użyciu powinno się maseczkę 
wyprać i uprasować.

Maseczkę wielorazową należy zdjąć 
ostrożnie, nie dotykając jej zewnętrznej 
strony, aby uniknąć kontaktu z zarazkami 
znajdującymi się na materiale. Włożyć ją 
do zamykanego worka i umieścić w zamy-
kanym pojemniku, w wyznaczonym miejscu 
do czasu prania. Po tej czynności należy 
zdezynfekować ręce.

PRANIE MASECZEK
WIELORAZOWYCH
Przed przystąpieniem do prania maseczek 
wielorazowych należy założyć jednorazowe 
rękawiczki. Można je prać w pralce bądź 

ręcznie. W każdym przypadku zachowywać 
ostrożność.

Pranie powinno odbywać się w tempera-
turze 60 stopni – w tej temperaturze giną 
niebezpieczne dla zdrowia zarazki. Maseczki 
wielorazowe powinny być prane oddzielnie, 
tzn. nie w towarzystwie ubrań czy innych 
noszonych przez nas rzeczy.

Po wyschnięciu należy je wyprasować z uży-
ciem maksymalnej temperatury i przecho-
wywać w czystym miejscu do czasu użycia. 

Maseczki wielorazowe można także dezyn-
fekować używając w tym celu środka anty-
bakteryjnego na bazie alkoholu w sprayu. 
W  tym celu należy obficie spryskać 
powierzchnię maseczki środkiem i pozo-
stawić do wyschnięcia, jednak jako bar-
dziej skuteczne zaleca się pranie w wyso-
kiej temperaturze.


