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WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

Wójt Andrzej Zaręba o zachodniej stronie Starego Rynku
Jacek Kaiper: Panie Wójcie, wielu
mieszkańców gminy Raszyn ucieszyła wiadomość o wysokiej dotacji
z Funduszy Norweskich przeznaczonej na odbudowę kramów przy Austerii. Jestem przekonany, że rozmowę
z panem o szczegółach pozyskania tych
pieniędzy przez naszą gminę i ich przeznaczeniu przeczytają z zainteresowaniem. Na początek, dlaczego pan i Rada
Gminy uważaliście odbudowę Austerii
i karmów wokół niej za pierwszoplanowe
zadanie inwestycyjne?
Wójt Andrzej Zaręba: Panie redaktorze, dbałość o świadectwa kultury należy do naszych obowiązków.
Po kolejnych wojnach światowych
i okresie komunizmu zostało ich w Polsce niewiele, dlatego do zachowania
tych, które przetrwały musimy podchodzić ze szczególną pieczołowitością.
Przeszkodę w takich staraniach stanowi przeważnie brak pieniędzy, ponieważ odbudowa i restauracja obiektów
pod nadzorem konserwatorskim jest
bardzo kosztowna. Choć w naszym
przypadku przyznać trzeba, że projekt odbudowy i zagospodarowania
obiektów wokół Austerii zawdzięczamy
właśnie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Czasami też zabytkom
szkodzi zła wola wynikająca zwykle
z niezrozumienia wagi jaką zabytkowe
obiekty stanowią w kulturze narodu.
Nie dotyczy to Gminy Raszyn. W 2010
roku, gdy objąłem funkcję Wójta Gminy
wraz z moimi współpracownikami ustaliłem kolejność inwestycji według ich
ważności dla mieszkańców. Oczywiście główne zadania dotyczyły skanalizowania gminy i budowy ulic, następnie budowy obiektów użyteczności
publicznej: szkół, przedszkoli, budynku
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Centrum Kultury czy Hali Sportowej.
Mimo tych prac, przez cały czas nie
traciliśmy z pola widzenia obiektów
historycznych. W 2017 roku rozpoczęliśmy rewitalizację głównego budynku –
zajazdu. Jest gotowy, niestety z otwarciem musimy czekać na zakończenie
pandemii. Niemal równolegle rozpoczęliśmy prace nad koncepcją funkcjonalno-użytkową pozostałych budynków: kramów, kuźni, poczty i stajni.
Teraz przyszła na nie kolej. Austeria wraz
z kompleksem budynków wokół niej to
najwartościowsze, pochodzące z końca
XVIII wieku zabytki, które są własnością
naszej gminy i za ich stan my odpowiadamy. Jako zespół stanowią zachodnią
pierzeję tzw. Starego Rynku, założenia
urbanistycznego stworzonego przez
znakomitego architekta Szymona
Bogumiła Zuga, wykonanego na zlecenie właściciela dóbr falenckich Piotra Teppera I. Pozostałe, starsze jeszcze budowle takie jak kościół pw. Św.
Szczepana wraz z plebanią oraz park
i pałac w Falentach należą do innych

właścicieli, którzy z mocy prawa muszą
się nimi opiekować. Mówię o tym,
ponieważ wiele osób, często nieświadomie, przypisuje się nam odpowiedzialność za stan wszystkich obiektów
zabytkowych w gminie.
Jacek Kaiper: Panie Wójcie, w wielu
rozmowach pada pytanie o przyszłe,
po renowacji, wykorzystanie tych obiektów. Komu i w jaki sposób będą służyć?
Wójt Andrzej Zaręba: Po pierwsze, panie redaktorze, odbudowane
kramy zmienią wygląd zachodniej pierzei Starego Rynku i wjazd od południowej strony do Raszyna będzie
zupełnie inny niż dotąd. Odbudowane
obiekty bez wątpienia będą stanowić
piękną wizytówkę Gminy. W ten sposób
będą służyć nam wszystkim. Po drugie
cały zespół Austerii będzie zgodnie
ze swoim przeznaczeniem jako centrum
integracji społeczno-kulturalnej dla
mieszkańców. Stworzymy takie miejsce,
w którym będziemy mogli swobodnie
spotykać w funkcjonalnym i zdrowym

WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

otoczeniu. Znajdzie się tu miejsce dla Unii Europejskiej. Nie jest to pomoc
rodzin, seniorów i młodzieży. Nieznani całkiem bezinteresowna, w zamian
sobie dotąd ludzie będą mogli poroz- za nią darczyńcy uzyskują dostęp
mawiać przy filiżance kawy lub herbaty. do rynków Unii, mimo że prawnie nie są
To będzie wymarzone miejsce dla grup jej członkami.
zainteresowań; turystycznych, folkNam się powiodło. Spośród 189 prolorystycznych, gry w szachy, brydża jektów zakwalifikowanych do konkursu
lub planszówek. Jestem przekonany, znaleźliśmy się w grupie 16 szczęśliwże znajdzie się tam miejsce dla rozma- ców, których projekty otrzymają wsparitych szkoleń w dziedzinie posługiwania cie z tego źródła. Decyzją Ministra Kulsię Internetem aby dobrze wykorzysty- tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
wać zawarte w nim treści. Dla małych Pana Premiera Prof. Piotra Glińskiego
dzieci będzie miejsce na dobrze wypo- otrzyma dofinansowanie 16 projeksażonym placu zabaw. Na pierwsze pię- tów w ramach Poddziałania 1.1. w tym
tro Austerii przeprowadzi się z budynku my. Dla naszego projektu o nazwie –
Urzędu Gminy Urząd Stanu Cywilnego, „Centrum Integracji Społeczno-Kultua w południowym alkierzu młode pary ralnej” dostaniemy 14,5 mln. złotych
i ich goście będą korzystać z Sali Ślu- dofinansowania na dalszą odbudowę
bów. To z pewnością znacznie bardziej Austerii, przy przewidywanym koszcie
reprezentacyjne miejsce niż obecnie. całkowitym wynoszącym dokładnie
Podczas rewitalizacji zajazdu wyko- 17 044 044,52 PLN.
naliśmy część prac na okalającym go
terenie. Powstał parking, alejki i teren Jacek Kaiper: Może trochę więcej
zielony od strony podwórza. Podczas konkretów. Co możemy, a co musimy
dalszych prac znaczące będzie zago- zrobić za te pieniądze?
spodarowanie pozostałego terenu.
Powstaną na nim: plac zabaw dla dzieci
z siłownią dla młodzieży i dorosłych,
amfiteatr, mała tężnia, jednym słowem
niewielki, ale bogaty funkcjonalnie park.

Wójt Andrzej Zaręba: Panie redaktorze, mogę o tym szczegółowo opowiadać ale wtedy trzeba na to przeznaczyć więcej czasu i miejsca w Kurierze.
Generalnie musimy wykonać działania
infrastrukturalne obowiązkowe, w skład
których wchodzą: prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach
oraz w ich otoczeniu, na potrzeby działalności kulturalnej. Ponadto program
zawiera ochronę historycznych ogrodów i parków, co w naszych warunkach
oznacza przebudowę otoczenia Austerii. Następnie działania obowiązkowe
miękkie, na które składa się oferta kulturalna i edukacyjna w tym szkolenia
zawodowe, szkolenia dotyczące przedsiębiorczości kulturalnej, zarządzania dziedzictwem kulturowym, zarządzanie projektem i promocja projektu.
Te wszystkie działania musimy wykonać wraz z naszym partnerem norweskim. Są też do wykonania w zakresie umowy działania nieobowiązkowe
miękkie w tym konserwacja zabytków
ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych i muzealiów a także
digitalizacja zabytków ruchomych oraz
zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa
kulturowego.
Jacek Kaiper: Panie Wójcie, do tematu
odbudowy kompleksu Austerii będziemy
z pewnością wracać wielokrotnie
na łamach Kuriera Raszyńskiego, ale
po naszej dzisiejszej rozmowie już coś
wiemy. Bardzo dziękuję z rozmowę.

Jacek Kaiper: Rozgęści się Urząd Gminy…
Wójt Andrzej Zaręba: Owszem,
będzie więcej miejsca.
Jacek Kaiper: Teraz przejdźmy do rzeczy. Co to są fundusze norweskie? Jakie
wsparcie otrzymaliśmy i na co?
Wójt Andrzej Zaręba: Fundusze
Norweskie i Fundusze Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowią
rodzaj bezzwrotnej finansowej pomocy
przyznawanej przez Islandię, Norwegię
oraz Lichtenstein państwom członkom
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POŻEGNANIE ANDRZEJA LECHAŃSKIEGO

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
Serdecznie dziękujemy Przyjaciołom, Kolegom z pracy,
Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św.
i uroczystości pogrzebowej naszego ukochanego Męża i Ojca

śp. Andrzeja LECHAŃSKIEGO
składamy pogrążeni w smutku
Żona i Dzieci.

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.” – Wisława Szymborska
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Andrzeja LECHAŃSKIEGO
Zasmuceni odejściem Naszego Prezesa Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Mamie, Żonie Marzenie, Dzieciom i Rodzeństwu
łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną

ŻEGNAJ PANIE PREZESIE –
BĘDZIE NAM CIEBIE BRAKOWAŁO Pracownicy

„Są ludzie, których
anioł śmierci przytula
zdecydowanie za wcześnie…

Pani Marzenie Lechańskiej
Wyrazy współczucia oraz szczere słowa
wsparcia i otuchy z powodu śmierci

Męża Andrzeja
składają
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski
wraz z radnymi Rady Gminy Raszyn,
dyrektorzy i pracownicy gminnych instytucji
oraz redaktor Kuriera Raszyńskiego.
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Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia
dla Pani Marzeny Lechańskiej

oraz dzieci z powodu śmierci mężą
Pana Andrzeja.
Łączymy się z Wami w bólu
w tych trudnych chwilach.
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn wraz z pracownikami

SMUTNE POŻEGNANIA

Znaczenie i wartość drugiego człowieka poznajemy dopiero
wtedy, gdy nie ma już jego wśród nas...

W niedzielny wieczór otrzymałem
nieoczekiwaną, przerażającą wiadomość o śmierci Andrzeja Lechańskiego, z którym od wielu lat działałem
w raszyńskim samorządzie. Znałem go
od przeszło dwudziestu lat, w trzeciej
kadencji samorządu terytorialnego
Andrzej był Radnym Gminy Raszyn.
Wspólnie pracowaliśmy nad wieloma
projektami, realizowaliśmy razem wiele
ważnych dla naszej gminy zadań.
Andrzej bardzo dobrze znał środowisko Raszyna, cieszył się dużym szacunkiem i zaufaniem mieszkańców i współpracowników. Potrafił swoim osobistym
ciepłem i spokojem zjednywać przychylność ludzi i zażegnywać konflikty.
Zawsze życzliwy i otwarty, chętny do

pomocy, niepotrafiący odmawiać, brał
na siebie dużo obowiązków wymagających wytrwałości i ciężkiej pracy.
Lubił wyzwania i dlatego, gdy
konieczna była reorganizacja Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
EKO-RASZYN od 2011 roku podjął tam
pracę, a od 2015 objął stanowisko Prezesa Zarządu. W naszej bardzo szybko
rozwijającej się gminie ilość i waga
zadań jakie realizuje przedsiębiorstwo
jest tak duża, że Andrzej gros swojej energii poświęcił pracy zawodowej.
Nigdy, przy tym, nie przestał być samorządowcem. Zawsze niezmiernie ważne
było dla niego to, jak ocenia jego pracę
społeczność. Nawet najmniejsza
uwaga była przez niego analizowana,
można rzec w swoisty sposób przeżywana. Wszystkie decyzje i podejmowane działania poprzedzał dogłębną
analizą merytoryczną, zawsze brał pod
uwagę wiele aspektów danej sprawy.
Wspólnie spędziliśmy wiele godzin
planując rozwój naszej gminy. W ostatnim czasie, wraz z zespołem swoich
pracowników, przygotowywał koncepcję rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowę
nowych stacji poboru i uzdatniania
wody. Spółka EKO-Raszyn, zarządzana
przez Andrzeja Lechańskiego, przyczyniła się do wybudowania w naszej gminie kilkudziesięciu kilometrów nowych
sieci wodnokanalizacyjnych. Jako

Prezes spółki nie kierował się w swoich
działaniach chęcią zysku dla firmy, jak
to zwykle robią prezesi spółek. Pamiętam jak przy ustalaniu corocznych
stawek opłat starał się aby były one
możliwie najniższe, a tym samym najkorzystniejsze dla naszych mieszkańców.
Ciągła praca nad często bardzo
trudnymi do rozwiązania problemami
technicznymi i organizacyjnymi bardzo nas do siebie zbliżyła. Wiedziałem
dobrze, że zawsze mogę liczyć na jego
pomoc.
Andrzej miał jeszcze jedną niezmiernie ważną, a rzadką cechę, otóż czerpał on prawdziwe zadowolenie i satysfakcję z tego co wspólnie udało się
zrobić. Chciał, aby Gmina Raszyn była
naprawdę nowoczesna i przyjazna dla
mieszkańców. Mieliśmy jeszcze tyle
wspólnych planów.
Wierzę, że jego pragnieniem byłoby
abyśmy nie ustawali w pracy dla dobra
naszej Małej Ojczyzny Gminy Raszyn.
Zapewne będzie pomagał nam nadal,
tyle że z tego innego wymiaru.
Śmierć Andrzeja Lechańskiego to
wielka strata dla jego najbliższych, żony
i dzieci, ale również dla całej naszej
raszyńskiej społeczności.
Takich ludzi się nie zapomina.
Cześć jego pamięci.
Andrzej Zaręba

Wspomnienie o Stanisławie Turku
W dniu 17 listopada zmarł Stanisław
Turek. Pan Stanisław należał do tych
ludzi, którzy w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych tworzyli tożsamość raszyńskiego społeczeństwa.
W drugiej kadencji samorządu terytorialnego był Przewodniczącym Rady
Gminy Raszyn i jednocześnie pełnił
funkcję Prezesa i Starszego Cechu
Rzemiosł Różnych w Raszynie. Pan
Stanisław, jako Starszy Cechu, objął
patronatem budowę domu kultury.
Pamiętam jego radość, gdy po wielu

latach udało się zakończyć tę inwestycję, która obecnie stanowi siedzibę
Raszyńskiego Centrum Kultury. Ostatnimi laty Pan Stanisław nie mieszkał w Raszynie, ale sercem był z nami.
Często dzwonił, aby dowiedzieć się, co
słychać i jakie będą najbliższe wydarzenia w „jego centrum”. Chętnie opowiadał o czasach i ludziach, którzy tworzyli
samorząd i raszyńskie rzemiosło. Panie
Stanisławie, będzie nam Pana bardzo
brakowało.
Andrzej Zaręba
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EKOLOGIA

Co z opłatami za odbiór śmieci w naszej gminie?
Problem gwałtownych wzrostów cen za
odpady komunalne, dotyka wszystkie
samorządy w Polsce. Główna przyczyna
to wzrost kosztów utylizacji odpadów
oraz opłat środowiskowych, które bezpośrednio przekładają się na wzrost
opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. W naszej gminie w połowie października został rozstrzygnięty przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 r. od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Od
wykonawców wpłynęły dwie oferty:
• oferta 1 – na kwotę 8 979 839,28 zł
za odbiór bezpośrednio z posesji
i 305 321,40 zł za organizację PSZOK
• oferta 2 – na kwoty odpowiednio:
11 470 874,40 zł i 393 908,40 zł.
Wybrana tańsza oferta proponuje cenę
za odbiór śmieci podobną do zeszłorocznej i teoretycznie cena odbioru
odpadów od mieszkańców mogłaby

pozostać na tym samym poziomie co
w roku 2020. Nie mniej jednak właśnie
w tym roku w naszej gminie podobnie jak w wielu innych gminach w Polsce, zagospodarowanie odpadów
było dofinansowane z budżetu gminy,
dzięki czemu mieszkańcy płacili mniej
niż wynikało to z rozstrzygniętych
przetargów.
Za takie działania, które w okresie
przejściowym mogłyby mieszkańcom
ulżyć w opłatach, zarówno Wójt jak
i część Rady przychylna takiemu rozwiązaniu, byli nieustannie krytykowani
przez grupę radnych opozycyjnych.
Ostatecznie brak zgody Rady na dofinansowywanie systemu w wyniku zapowiedzi zaskarżenia u wojewody uchwały
budżetowej za nie przestrzeganie
ustawy o finansach publicznych, spowodowały, że w sprawie odbioru śmieci
została podjęta uchwała ograniczająca

Na tle gmin ościennych, w naszej gminie opłaty
kształtują się w grupie niższej co obrazuje poniższe
zestawienie.
SEGREGACJA

1

BRAK SEGREGACJI

66,00 zł

35,00 zł

70,00 zł

3
36,38 zł

72,76 zł

25,00 zł (12,50
od każdej osoby
powyżej piątej)

50,00 zł

35,00 zł

70,00 zł

33,00 zł

99,00 zł

6 zł za kompostowanie, 3 zł – Karta Dużej
Rodziny

1 zł za kompostowanie

BRAK SEGREGACJI

ZWOLNIENIA

25,46 zł

4 zł za kompostowanie

Lesznowola – UCHWAŁA Nr 121/XII/2019 RADY GMINY
LESZNOWOLA z dnia 11.07.2019 r.
2
11,85 zł

3

11,00 zł

4

33,00 zł

1 zł od stawki – Karta
Dużej Rodziny

Podkowa Leśna - UCHWAŁA Nr 53/V/2019 RADY MIASTA
PODKOWA LEŚNA z dnia 14.03.2019r.
9,00 zł

5

47,40 zł

30% - Karta Dużej
Rodziny, 100% –
korzyst. z pomocy
społecznej, 9%
za kompostowanie

Brwinów (zab. wielorodzinna) – UCHWAŁA Nr XIX.205.2020
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 27.02.2020r.

18,00 zł

Piastów (zab. wielorodzinna) - UCHWAŁA Nr XXVI/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 9.06.2020 r.
10,00 zł
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66,00 zł

Warszawa – UCHWAŁA Nr XXXVIII/1199/2020 Z PÓŻN. ZM.
RADY M.ST. WARSZAWY z dnia 15.02.2020 r.
12,73 zł

5 zł - Karta Dużej
Rodziny, 1 zł za kompostowanie

Brwinów (zab. jednorodzinna) – UCHWAŁA Nr XIX.205.2020
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE z dnia 27.02.2020 r.
6

1

3 zł za kompostowanie

Piastów (zab. jednorodzinna) – UCHWAŁA Nr XXVI/157/2020
RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 9.06.2020 r.
5

SEGREGACJA

2,90 zł – kompostowanie, 30% - Karta
Dużej Rodziny

Nadarzyn – UCHWAŁA Nr XXVI.350.2020 RADY GMINY
NADARZYN z dnia 30 lipca 2020 r.

3,38 zł za kompostowanie

Ceny za gospodarowanie odpadami – stawki za 1 m 3
zużytej wody z danej nieruchomości.

4 zł - kompostowanie,
15 zł – Karta Dużej
Rodziny

Piaseczno – UCHWAŁA Nr 579/XXVII/2020 RADY MIEJSKIEJ
W PIASECZNIE z dnia 15.07.2020 r.

145,52 zł

Ożarów Mazowiecki - UCHWAŁA Nr XX/203/19 RADY
MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 19.12.2019 r.
33,00 zł

10% za kompostowanie

Pruszków – UCHWAŁA Nr XX.228.2020 RADY MIASTA
PRUSZKOWA z dnia 30.04.2020 r.
2
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Michał Kucharski
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

Żabia Wola - UCHWAŁA Nr 44/XXV/2020 RADY GMINY ŻABIA
WOLA z dnia 30 czerwca 2020 r.
36,38 zł

ZWOLNIENIA

Michałowice – UCHWAŁA Nr XIV/179/2019 RADY GMINY
MICHAŁOWICE z dnia 3.12.2019 r.
33,00 zł

4
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dofinansowanie z budżetu gminy
a w konsekwencji podnosząca opłaty
dla mieszkańców.
Od 1 stycznia 2021 r. opłaty za odbiór
odpadów w naszej gminie będą
wynosiły odpowiednio za odpady
segregowane:
• zabudowa wielorodzinna – 30,00 zł
od osoby
• zabudowa jednorodzinna – 33,00 zł
od osoby
• u lga za kompostowanie bioodpadów – 4,30 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej
• o płata przy niewypełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
– 73,00 zł od osoby niezależnie
od rodzaju zabudowy.

20,00 zł

Karta Dużej Rodziny –
1,40 zł za 1 m3

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

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

PYTANIA
DO WÓJTA

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

Panie wójcie, chciałbym zapytać czy Gmina dąży
do zakończenia budowy ścieżek rowerowych w ulicy
Raszyńskiej i Warszawskiej (red)? Czy Gmina prowadzi postępowania ZRID w sprawach wymienionych
ulic (red)? Kiedy gmina planuje dokończenie budowy
ścieżek dla rowerzystów na odcinku między Dawidami
a Raszynem? Stanisław Kot
Szanowny Panie, od 2017 roku na terenie gminy powstawały kolejne fragmenty ścieżek rowerowych, docelowo wpisujących się w Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych
na Mazowszu. Ścieżki budowaliśmy systemem „projektuj –
buduj”. Z czterech zadań, na które podzielono całą inwestycję, w roku 2019 wykończono odcinki wzdłuż Al. Krakowskiej
i przy ul. Warszawskiej pomiędzy Jaworową a Dawidami oraz
wybudowano prawie całą trasę prowadzącą od Raszyna,
przez Rybie do zakrętu w Jaworowej. Niestety nie do każdego gruntu przy ulicy Raszyńskiej i Warszawskiej mamy
prawo i musieliśmy wystąpić do powiatu pruszkowskiego
o przeprowadzenie procedury ZRID. Są to bardzo długie
procedury, a pandemia koronawirusa dodatkowo przedłużyła ich trwanie. Jak tylko te problemy zostaną rozwiązane – budowa ruszy dalej. Z przykrością informuję, że my,
to znaczy Gmina Raszyn nie mamy na to wpływu. Przypomnę, że przeznaczyliśmy na budowę ścieżek rowerowych
około 7 mln zł. w tym dofinansowanie ponad 5,3 mln złotych.
Łącznie na terenie gminy powstaje z tych funduszy ponad
7 km tras rowerowych. Nowe ścieżki w Al. Krakowskiej wpisują się również w proces rewitalizacji ulicy. Szanowny panie
Stanisławie, dalekosiężnym celem gminy Raszyn jest pokrycie całego terenu gminy siecią ścieżek rowerowych i połączenie ich ze ścieżkami w gminach, które z nami graniczą.
Nawet w tym roku przy oszczędnym budżecie inwestycyjnym powstanie ich kilka. Pomiędzy Dawidami i Jaworową
powstała ścieżka dzięki wygospodarowaniu miejsca w istniejącym pasie drogowym, ponieważ na zakup dodatkowego paska gruntu nie było stać ani powiatu, ani gminy.
Panie wójcie, dlaczego ulica Lecha w Raszynie tak
długo nie mogła się doczekać na nową nawierzchnię?
(imię i nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, zgodnie z obowiązującym prawem gmina
może inwestować tylko na tych gruntach, do których ma
prawo własności. Niektóre ulice są w całości prywatne –
nie przekazane gminie, w innych niektóre działki drogowe
są gminne, a niektóre prywatne. W obu tych przypadkach
nie możemy inwestować. Czasami zdarza się, że właścicieli
gruntu nie można ustalić ponieważ to prawo do własności działki drogowej uwięzło w zawiłościach spadkowych,

czasami dlatego, że właściciele nie chcą mam działki przekazać oczekując na wykup przez nas po zawyżonych cenach.
My nie jesteśmy do tego skłonni ponieważ na terenie gminy
wciąż jest wiele dróg należących do gminy, które możemy
budować. Ostatni remanent drogowy wskazał, że jest ich
ponad setka. Jeśli już dokonujemy wykupów, to bardzo
niechętnie nawet po korzystnych dla nas cenach, świadomi, że każda taka transakcja zmniejsza nasze możliwości inwestycyjne. Część działek drogowych otrzymujemy od
właścicieli w formie darowizny. Jest to pożądana sytuacja,
ponieważ wybudowane w tych miejscach drogi służą wielu
mieszkańcom. Ceny wykupywanych gruntów ustala Rada
Gminy Raszyn w drodze uchwały. Aby zrealizować inwestycję w ulicy Lecha złożyliśmy wniosek o komunalizację do
wojewody. Urząd wojewódzki przez wiele lat ustalał krąg
właścicieli, a gdy był już ustalony i wydano decyzję, została
ona zaskarżona do ministerstwa. Oczywiście właściciel skorzystał ze swojego prawa. Żeby było jasne, moja wypowiedź
nie jest krytyczna wobec żadnego mieszkańca, wskazuje
jedynie na trudności przy godzeniu interesów zbiorowych –
mieszkańców ulicy z interesami indywidualnymi – właściciela działki. W demokracji tak jest że każdy może realizować
swoje słuszne prawa, a organy władzy publicznej powinny
mu w tym pomagać.
Panie Wójcie, na początku roku mówił Pan o budowie
trzech ulic. Skąd są pieniądze na budowę 8 ulic? Dlaczego nie zaplanowano tego wcześniej? Jan Z (nazwisko znane redakcji.
Szanowny Panie, w grudniu ubiegłego roku dysponowaliśmy budżetem, który pozwalał na zaplanowanie budowy
tylko czterech ulic: Zacisze, Złote Łany, Jutrzenki i Ulicę
Bez Nazwy przy szkole w Ładach. Otrzymaliśmy do nich
bardzo duże dofinansowanie – od 50-80%. W ciągu roku
okazało się, że przygotowane wcześniej projekty możemy
zgłaszać do kolejnych konkursów w ramach rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Jemu zawdzięczamy
możliwość budowy kolejnej ulicy Wierzbowej z dużym dofinansowaniem. Natomiast budowę Lecha, Hetmańskiej,
Orzechowej i Akacjowej finansujemy sami. Nie zaplanowaliśmy tych środków w budżecie ponieważ nie mieliśmy
pewności, że je otrzymamy. Ulice Lecha, Hetmańską, Orzechową i Akacjową okazały się możliwe do zrealizowania, gdy
już wiedzieliśmy, że w wyniku pandemii wolne środki z roku
2019 możemy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne. Wykonanie dodatkowych ulic „ponad plan” zawdzięczamy dużej
dyscyplinie budżetowej i oszczędnościom oraz doskonałej pracy zespołu urzędników przygotowujących projekty
naszych ulic do konkursów.
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Ulica Akacjowa przygotowana do przebudowy

Ulica Akacjowa od Na Skraju

Ulica Akacjowa w remoncie
2 października Wójt pan Andrzej Zaręba podpisał umowę w sprawie przebudowy ulicy Akacjowej a w połowie listopada prace przy budowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej są już bardzo zaawansowane. Przejściowo
na ulicy trwa wielkie zamieszanie ale tam gdzie ukończono prace przy rurociągach układane są krawężniki. To przywraca ład. Jeszcze parę tygodni i ulica Akacjowa będzie wyglądała jak z prospektu.

Ulica Hetmańska
Ulica Hetmańska jest wprawdzie niewielka, ale że stanowi łącznik pomiędzy ulicą Szlachecką i Rycerską w rejonie gęsto, jak
na Gminę Raszyn zabudowywanym przez to jest bardzo ważna
dla znacznie większej ilości mieszkańców niż ci, którzy posiadają
przy niej nieruchomości. Wszystko wskazuje na to, że zostanie
ukończona w najbliższym czasie.
Ulica Hetmańska

Zakończenie budowy Złotych Łanów
Przez dwa tygodnie trwało kompletowanie dokumentacji powykonawczej ulicy Złote Łany. Ostatecznie dnia
20 listopada nastąpił ostateczny odbiór ulicy przez komisję inwestora, czyli naszej gminy. Prawie dwie godziny
inspektorzy z udziałem w swoim składzie Wójt pan Andrzej Zaręba metr po metrze lustrowali jezdnię, chodnik
i ścieżkę rowerową przed i za wiaduktem. Zdjęto znaki zakazu wjazdu w ulicę i od tej pory można uznać, że jest ona
oddana do eksploatacji przez wszystkie możliwe nadzory. Nareszcie mieszkańcy Ład, Dawid, Dawid Bankowych
i dalej z gminy Lesznowola Zamienia mogą piękną i wygodną drogą dojechać do Warszawy. Niestety na tym koniec,
ponieważ już na granicy stolica wita ich dziurawą i wyboistą ulicą Kinetyczną.

Odbiór ulicy Złote Łany
przez komisję z inwestora
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Odbiór ulicy Złote Łany
przez komisję z inwestora
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Ulica Lecha
O tej ulicy napisaliśmy w już Kurierze bardzo dużo, ponieważ starania o jej wybudowanie trwały przez dziesięciolecia. Na dobry początek piętnaście lat temu wybudowano
w niej kanalizację sanitarną. Na przeszkodzie w dalszej
budowie tej ulicy stanął nieuregulowany status gruntów. Szczęśliwie w tym roku udało się pokonać wszystkie
biurokratyczne przeszkody, wyłonić w ramach przetargu
wykonawcę i wprowadzić go na plac budowy. Prace mają
potrwać do końca listopada. Pracownikom firmy budowlanej i mieszkańcom życzymy wszystkiego najlepszego.
Ulica Lecha nareszcie w przebudowie

Prace w ulicy Lecha

Wierzbowa w Słominie
Pisaliśmy już o tym w Kurierze, że ulica Wierzbowa jest ostatnim remontowanym
traktem w Gminie Raszyn prowadzącym do szkoły. Nowoczesna ulica o całkowitej długości 648 m będzie służyć bezpieczeństwu dzieci i rodziców. Jesteśmy przekonani o tym, że po uprzątnięciu terenu budowy cały kompleks szkolny
z boiskiem Orlik i dwoma placami zabaw, szkolnym i sołeckim wraz z nową drogą
wyposażoną w odwodnienie chodnik i jezdnię w spowalniacze doda blasku okolicy. Jeszcze przed ukończeniem wygląda pięknie.

Wykańczanie poboczy. Fot. J. Kaiper

Wykańczanie poboczy. Fot. J. Kaiper

Budowanie progu spowalniającego. Fot. J. Kaiper

Wierzbowa od ul. Polanki. Fot. J. Kaiper

Ulica Orzechowa w budowie
Do wykonania inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Orzechowej przystąpiła firma
GÓR-BUD, która za kwotę 880 tyś. zł w terminie do 30 listopada bieżącego roku wybuduje
nową ulicę. Ulica ma być przebudowana po obu
stronach Olszowej. W zakres wchodzi odwodnienie oraz budowa jezdni bitumicznej wraz
z podjazdami do posesji wykonanymi z kostki
betonowej.
Ulica Orzechowa.

Ulica Orzechowa prace trwają.
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Otrzymana darowizna
grunt
budynki
Zwrot darowizny
Zysk/strata

+ 2 244 441
+ 2 107 175
- 4 351 616
=0

Koszty przebudowy i budowy ośrodka zdrowia wyniosły 9 426 034 złotych i o zwrot tej kwoty wystąpiliśmy
do Miasta Stołecznego Warszawy. Gdy zostanie ona
nam zwrócona bilans kosztów operacji podniesienia
jakości usług zdrowotnych w naszej gminie zamknie się
w ramach niewielkich kwot skarbowych, można w przybliżeniu powiedzieć, że wyniesie „zero”.

Gdy odzyskamy pieniądze, o których zwrot występujemy,
to w gminie Raszyn pozostanie piękny ośrodek zdrowia,
ponieważ zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na tej działce nic innego nie może funkcjonować.

„W związku z tym, że nie odbyła się rozprawa
kasacyjna koszty wpłacone tytułem kasacji
zostaną w znacznej części zwrócone gminie”
Wójt Andrzej Zaręba
Tak wygląda bilans wieloletniej operacji poprawy jakości
usług zdrowotnych w naszej gminie, rozpoczętej przed dziesięciu laty przez wójta Rajkowskiego i prowadzonej konsekwentnie do dziś przez społeczników, Radę Gminy Raszyn
i Wójta Andrzeja Zarębę. Można spokojnie uznać, że obecnie
dobry ich stan to nasz wspólny sukces.

W darowiźnie przyjętej przez wójta Rajkowskiego
nieruchomość: działkę i budynki wyceniono w sumie
na 4 351 616 złotych. Gmina Raszyn nabywając ją
nie poniosła żadnych kosztów, wobec tego oddając
darczyńcy nie może wpisywać w straty jej wartości
ponieważ teoretycznie zyskała tyle, ile straciła.

Nakład
Gminy Raszyn
ów
Zwrot nakład
z Warszawy
Zysk/strata

+ 9 426 034
- 9 426 034
=0

Opinia o konieczności zmiany operatora była powszechna.
W styczniu 2014 roku ukazał się BIULETYN opozycyjnego klubu radnych „Jedność Gminy”, w którym podpisani
radni: Celina Szarek, Henryka Koper, Sławomir Haczkur
i Michał Słoma piszą o SZPZLO Warszawa Ochota następująco: „30 lipca 2013 roku na wniosek Wójta radni popierający
jego działania przegłosowali uchwałę w sprawie przedłużenia umowy dla dotychczasowego operatora na prowadzenie
Centrum Medycznego. Jako radni zrzeszeni w klubie „Jedność Gminy” i mieszkańcy znamy wiele bardzo krytycznych
ocen dotyczących działania naszego ośrodka zdrowia. Dlatego apelowaliśmy o to by zamiast przedłużać umowę Wójt
ogłosił konkurs dla różnych podmiotów zajmujących się podstawową opieką zdrowotną na prowadzenie ośrodka zdrowia.”
Dalej autorzy przytaczają wyniki ankiety miażdżące dla operatora (74% wyników bardzo krytycznych) i mają pretensję
do Wójta, że w drodze bezprzetargowej przedłużył umowę
z SZPZLO Warszawa Ochota o następne dwa lata.

Mamy nadzieję, że tym razem SZPZLO Warszawa Ochota, będzie potrafiła
wykorzystać budynek Centrum Medycznego Raszyn ku zadowoleniu
mieszkańców gminy. Tego jej i sobie życzymy.
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Realny sukces polityki zdrowotnej w Gminie Raszyn

NA PRZEKÓR PLOTKOM CENTRUM MEDYCZNE RASZYN
NADAL POZOSTANIE W GMINIE.
Celem wszystkich działań Rady Gminy Raszyn i Wójta
Andrzeja Zaręby związanych z ośrodkiem zdrowia było
podniesienie jakości usług zdrowotnych w gminie przez
operatora SZPZLO Warszawa Ochota. Poniżej kolejne
kroki podjęte w tym celu przez władze gminy.
1	Stwierdzenie fatalnego stanu opieki zdrowotnej
w Raszynie.
2	Danie szans operatorowi z Warszawy na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych,
w tym przyjęcie przez gminę darowizny działki
z naniesieniami i budowa przychodni.
3	Wymówienie korzystania z przychodni operatorowi z Warszawy i zakwalifikowanie w to miejsce
Judyty Sp. z o.o.
4	Wysoki poziom usług zdrowotnych w gminie
w rezultacie konkurencji pomiędzy operatorami.
W rezultacie tych działań gmina Raszyn przestała być
wyśmiewana przez mieszkańców ościennych gmin,
a przeciwnie zaczęła być stawiana za przykład dobrych
rozwiązań w dziedzinie służby zdrowia.
„Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby ośrodek zdrowia spełniał oczekiwania mieszkańców gminy Raszyn.”
Wójt Andrzej Zaręba

Dalsze działania związane z własnością ośrodka
zdrowia. W wyniku trwających kilka lat rozpraw
sądowych ośrodek zdrowia przypadł SZPZLO Warszawa Ochota, a Gmina Raszyn wystąpiła do Warszawy o zwrot poniesionych nakładów. Prawdopodobnie zostaną one skierowane na budowę i rozbudowę

przedszkoli w Falentach i w Sękocinie Starym lub
inny cel publiczny na przykład budowę dużej liczby
ulic ze ścieżkami rowerowymi wyposażonych w media,
kanalizację deszczową i oświetlenie.
„Nareszcie SZPLZO Warszawa Ochota może pokazać,
co znaczy wysoka jakość usług zdrowotnych. Mamy
nadzieję, że po roku przestoju, gdy ośrodek stał pustką
pod zarządem nowego właściciela wypełni się z powrotem lekarzami różnych specjalności. W tej konkurencji,
jak przed dziesięciu laty sędziami będą mieszkańcy.”
Wójt Andrzej Zaręba

Posiadamy w Raszynie
– wspaniały ośrodek zdrowia
– dwóch operatorów zajmujących się leczeniem
–	roszczenie do Warszawy o zwrot nakładów
w wysokości około 9,5 mln zł.

Podsumowanie:

w gminie Raszyn opieka zdrowotna
nad mieszkańcami jest na wysokim poziomie.
Wszystko jest jak było, nadal funkcjonują
dwa ośrodki świadczące bezpłatną opiekę
zdrowotną: Centrum Medyczne Judyta Sp. z o.o.
i SZPZLO Warszawa Ochota
Nadal wśród sąsiadów uważani jesteśmy
za wzór dobrych rozwiązań
w dziedzinie służby zdrowia.

KURIER RASZYŃSKI NR 115/2020 | WWW.RASZYN.PL | 11

INWESTYCJE POWIATOWE

Remont mostków w Alei Krakowskiej
Ważną inwestycją powiatową w Gminie Raszyn jest „Remont mostu na kanale pomiędzy stawami w ciągu drogi powiatowej nr 3145W – Al. Krakowskiej w Raszynie”. Remont jest konieczny ponieważ przepusty wybudowane kilkadziesiąt
lat temu, a naprawiane na bieżąco w dużych odstępach czasowych, sypią się i grożą zawaleniem, co dobrze widać na
zdjęciach. Całkowity koszt tej inwestycji – 1.082.400 zł ponosi powiat. Remont mostu zapewni odpowiednią trwałość konstrukcji oraz spełni wymagania techniczne i użytkowe dla obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg publicznych
ogólnodostępnych. W zakres prac inwestycyjnych wchodzi: demontaż barier i ich ponowny montaż po wykonaniu robót remontowych, wykonanie niezbędnych robót ziemnych, profilowanie terenu, wykonanie remontu podpór
mostu, remont elementów konstrukcyjnych mostu, remont górnej powierzchni
płyt segmentów, remont ścieków skarpowych i korytkowych, wykonanie izolacji powłokowej, wykonanie płyt przejściowych, wykonanie i uszczelnienie dylatacji,
remont wykonania nawierzchni, uporządkowanie terenów zielonych.
Przepust pod Al. Krakowską.
Fot. K. Klimaszewska

Przepust wymaga szybkiego remontu.
Fot. K. Klimaszewska

Światła w ulicy Starzyńskiego

SDK – System Dyscyplinowania Kierowców, skrót rozwijany też żartobliwie jako Szanujemy Dobrych Kierowców
Z powiatu pruszkowskiego dotarła dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy
Raszyn. W ulicy Starzyńskiego, ruchliwej i mocno obciążonej ruchem drodze
powiatowej w Dawidach Bankowych, w pobliżu skrzyżowania z Miklaszewskiego, powstaną długo wyczekiwane światła w systemie SDK. Została właśnie uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy. Ta nowa infrastruktura
w ciągu ulicy Starzyńskiego pozwoli zmniejszyć prędkość pojazdów oraz przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla wszystkich
użytkowników drogi: pieszych, w szczególności dzieci oraz użytkowników
zmotoryzowanych. Inwestycja stanowi ukoronowanie starań o bezpieczeństwo na ulicy Starzyńskiego poprzez zamontowanie świateł dyscyplinujących,
które radna powiatowa Katarzyna Klimaszewska podjęła w 2018 roku.
W tym miejscu będą światła dyscyplinujące. fot. J. Kaiper

Światła Leszczynowa róg Krakowskiej
Już niedługo na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ulicą Leszczynową powstaną długo wyczekiwane światła.
O konieczności ich zamontowania pisaliśmy w Kurierze Raszyńskim wielokrotnie. Przez lata zabiegała o nie Radna
poprzednich kadencji Pani Teresa Nowak, wspomagana w staraniach przez Urząd Gminy
Raszyn. Uzyskała sukces cząstkowy. Generalna Dyrekcja, ówczesny zarządca drogi, wyraziła zgodę na przebudowę lewoskrętu z Alei Krakowskiej w Leszczynową. Tzw. martwy pas
ruchu ułatwił zjazd z arterii, ale nie zapewniał
bezpieczeństwa pieszym. Tym razem wydaje
się, że sprawa dojrzała ostatecznie do rozwiązania. Została właśnie przez powiat uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy
projektu dla budowy sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ulicą Leszczynową. Nowa sygnalizacja świetlna znacząco
poprawi bezpieczeństwo tego miejsca na
mapie drogowej Gminy Raszyn, stanowiąc
Pasy dla pieszych w Al. Krakowskiej
wielkie ułatwienie dla użytkowników obu dróg
w pobliżu Leszczynowej.
Ul. Leszczynowa u zbiegu z Al. Krakowską.
oraz pieszych.
Fot. K. Klimaszewska
Fot. K Klimaszewska
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SZKOLNE WYDARZENIA

UKS „ŁADY” w Programie „Klub – edycja 2020”
Uczniowski Klub Sportowy „ŁADY”
dzięki uczestnictwu w tym roku
w Programie „Klub – edycja 2020”
otrzymał dofinansowanie w wysokości 15.000zł na wsparcie nieodpłatnych treningów piłki nożnej i szachów dla dzieci i młodzieży z terenu
gminy Raszyn.
W ramach upowszechniania sportu
wśród dzieci i młodzieży Ministerstwo
Finansów przyznało środki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Dzięki nim
zostały zorganizowane dla stu uczniów
regularne, nieodpłatne treningi oraz
sfinansowany udział zawodników w rozgrywkach piłkarskich Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej i turniejach szachowych. Większość zajęć odbywała

na boisku Orlik, ale także na sali gimnastycznej w Ładach. Podczas treningów
piłki nożnej dzieci szkoliły swoje umiejętności piłkarskie, doskonaliły prowadzenie, uderzenia i przyjęcia piłki oraz
strzały do bramki. Wszystkie ćwiczenia
były dostosowane do poziomu i umiejętności młodych piłkarzy. Zostały również przeprowadzone testy w Narodowej Bazie Talentów.
Dzięki dofinansowaniu dzieci otrzymały
dodatkowy sprzęt sportowy: piłkarski
i szachowy, niezbędne do uprawiania
sportu, podnoszenia umiejętności oraz
rywalizacji z zawodnikami z innych klubów sportowych.

Ślubowanie w szkole w Ładach

W dniach 21 – 23 października 2020 r.
uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach przeżywali swoje
ślubowanie.

Pierwszoklasiści ślubowali przed
pocztem sztandarowym być dobrymi
uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją klasę i szkołę. Przyrzekali też dobrym zachowaniem i wzorową nauką sprawiać radość rodzicom
i nauczycielom. Najmłodsi uczniowie
szkoły w Ładach wystąpili w biretach,
co podkreśliło dodatkowo wyjątkowość chwili i podniosłą atmosferę aktu
ślubowania.
Po złożonym ślubowaniu, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
pani Irena Uszyńska i Wicedyrektor
ds. Szkoły pani Zofia Kowalska dokonały uroczystego pasowania na ucznia
wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię
na ucznia / uczennicę Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego

w Ładach” dotykając ołówkiem, niczym
czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. Po ukończonej uroczystości Uczniowie otrzymali legitymacje
szkolne i pamiątkowe książki.
Życzymy wszystkim Pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole
dostarczał im wspaniałych przygód z nauką, aby nasza placówka
była dla nich miejscem, gdzie będą
chętnie przebywać, znajdą nowe
przyjaźnie, rozwiną swoje zdolności
i zainteresowania.
Wychowawczynie klas pierwszych
Klasa 1a Edyta Kownacka
Klasa 1b Barbara Woźniak
Klasa 1c Katarzyna Witanowska
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Rowerem na równik

To akcja, której inicjatorem jest mieszkaniec naszej gminy – Pan Zbigniew
Ciszek. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem, którego celem jest zebranie środków na budowę studni w Kenii,
objął Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej
Zaręba.
Beneficjentem środków jest Fundacja Help Furaha wspomagająca dzieło
Furaha Day Centre w Kenii, organizacji,
która prowadzi Centrum Opieki Dziennej dla dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i Zespołem Downa.
Oferuje kenijskim dzieciom wykwalifikowaną opiekę dzienną, posiłki, terapię integracji sensorycznej oraz terapię
zajęciową. Jest to szczególnie ważne,
ponieważ dzieci niepełnosprawne
w Kenii często są ukrywane i zapominane przez społeczności. Fundacja
przyjęła za cel zapewnienie dzieciom
wsparcia medycznego i miłości. Członkowie organizacji uczą też rodziców jak
opiekować się dziećmi ze specjalnymi
potrzebami.
Furaha Centre zlokalizowane jest
w Hrabstwie Meru w Republice Kenii.
Ich celem i marzeniem jest wybudowanie nowoczesnego centrum pomocy.
Służą temu dwa aktualnie prowadzone

projekty: “Kup Pan Działkę - Buy The
Land” oraz “Po równiku dla Centrum
Furaha”. Pierwszy z nich jest skierowany
na zebranie środków na zakup ziemi,
a drugi na budowę nowego centrum
rehabilitacji w Meru w Kenii oferujące
podopiecznym godne warunki terapii.
Ze szczegółami zbiórki można się zapoznać pod adresem internetowym:
facebook.com/donate/394977381664
882/411084403387513

Do akcji może się włączyć każdy, kto
lubi biegać, spacerować, pływać, jeździć na rowerze itp. i poprzez aplikację
Endomondo będzie zbierać aktywnie
kilometry:), razem przemierzając długość równika czyli 40 075 km, zbierając fundusze i łącząc wszystkich ludzi
o wielkich sercach...
Furaha w języku suahili znaczy
„szczęście” – dołącz do nas, razem
możemy więcej... Z serca dla serc...

Rywalizacja: Po równiku #DlaCentrumFuraha
Akcję można wesprzeć w działaniach wpłacając środki na konto:
73 1050 1445 1000 0090 3179 6577 PLN
95 1050 1445 1000 0090 3179 6569 EUR
83 1050 1455 1000 0090 8056 3050 USD
Kod BIC Swift: INGBPLPW

AKTYWNA TABLICA 2020 dla Gminy Raszyn
Pod koniec października br. Gmina
Raszyn wystąpiła do Kuratorium
Oświaty o uzyskanie wsparcia dla
szkół w ramach programu rządowego
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„Aktywna Tablica 2020”. Szkoły Podstawowe w Raszynie i Sękocinie otrzymają dotację na zakup laptopów wraz
ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela
w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.
To kolejna, w tym roku dotacja doposażająca placówki w sprzęt niezbędny
do prowadzenia nauczania zdalnego,

przeznaczony zarówno dla uczniów
jak i nauczycieli. Wsparcie wyniesie
po 14 000 zł dla każdej, a wkład własny
Gminy Raszyn wynosi 2 x 3 500 zł czyli
7 000 zł.
Planujemy, że zakupy zostaną zrealizowane i rozliczone do 31.12.2020
roku. Za każdym sukcesem stoją ludzie,
a właściwie ich ciężka praca, wyrazy
uznania dla Pani Katarzyny Dombskiej.
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DUŻE LITERY –
KOLEKCJA SIĘ POWIĘKSZA
Nasza kolekcja książek z powiększonym drukiem znów się powiększyła!
Tym razem do księgozbioru trafiły
bestsellery literatury kobiecej, m.in.
kolejne tomy serii „Kobiety z ulicy
Grodzkiej” Lucyny Olejniczak, nowe
części sagi o Szczepankowie autorstwa Marii Ulatowskiej i Jacka Skowrońskiego, czyli „I tak nie przestanę cię
kochać” oraz „Dziewczyna ze Szczepankowa”, romans historyczny „Witaj,
nieznajomy” Lisy Kleypas, a także
romantyczno-obyczajowe powieści
o krainie Amiszów, czyli „Syn pszczelarza”, „Syn siodlarza”, „Syn biskupa”
Kelly Irvin. Tym samym sekcja Dużych
Liter liczy już ponad 300 tytułów –
jest więc w czym wybierać. To dobra
propozycja dla osób, które mają problemy ze wzrokiem i trudno im czytać
publikacje z drukiem standardowym.
Łatwo je wszystkie odnaleźć w katalogu online na naszej stronie www. wystarczy wpisać „duże litery” w słowach kluczowych.
Polecamy!

DYSKUSYJNY KLUB
KSIĄŻKI – SPOTKANIE #14
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasz Dyskusyjny
Klub Książki skończył okrągły rok!
Nasze grono liczy obecnie trzynaście osób, ale wciąż jeszcze można

do nas dołączać. Im nas więcej, tym
weselej! Zachęcamy do kontaktu
z koordynatorką, Dagną Mach
(info@bibliotekaraszyn.pl)
A tymczasem 8 stycznia o 18:00,
jak zwykle w pierwszy piątek miesiąca,
nasz Dyskusyjny Klub Książki spotka się
online na rozmowach o kolejnej naszej
lekturze. Tym razem jest to nagrodzona Nike powieść Radka Raka „Baśń
o wężowym sercu albo wtóre słowo
o Jakubie Szeli”.

GRUDNIOWE ZMIANY
GODZIN OTWARCIA
24 grudnia (Wigilia) biblioteka
główna oraz filia w Jaworowej będą
nieczynne (odbiór przez pracowników dnia za świąteczną sobotę
26 grudnia).
Aktualne informacje na temat zasad
działania i godzin pracy biblioteki
w okresie epidemii COVID-19 prosimy
sprawdzać na www.bibliotekaraszyn.pl
lub dzwonić pod 22 720 03 81 (biblioteka główna) pn, wt, cz, pt w godz. 9-16,
śr 13-19 lub 513 618 775 (filia w Jaworowej) pon, czw, pt 9-14, śr 14-18.
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.

KURIER RASZYŃSKI NR 115/2020 | WWW.RASZYN.PL | 15

SPORTOWY RASZYN

MISTRZOSTWA POLSKI W CHEERLEEADINGU SPORTOWYM – RASZYN ‚2020

W dniu 21 listopada br. w hali sportowej Centrum Sportu Raszyn odbyły się
III Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu
Sportowym. Te prestiżowe zawody
były jednocześnie eliminacjami do
Mistrzostw Europy i Mistrzostw świata.
W hali sportowej Centrum Sportu
w Raszynie zebrały formacje z niemal
całej Polski, najlepsi z najlepszych, kilkanaście zrzeszonych w PZSC klubów
sportowych i ponad 400 zawodników.
Celem rozgrywek było przede wszystkim zdobycie podium i I-go miejsca
Mistrzostw Polski oraz „przepustki” na
przyszłoroczne Mistrzostwa świata,
które odbędą się w Orlando w Stanach
Zjednoczonych. Zawodników oceniali
licencjonowani sędziowie Polskiego
Związku Sportowego Cheerleadingu
oraz sędziowie European Cheer Union.
Mistrzostwa Polski rozegrane zostały
w następujących kategoriach: Freestyle
Pom, Drill Dance, Hip Hop, High Kick,
Jazz, Stunt Group, Cheerleading Team
Level 1,2,3,4,5 oraz ArcoSolo. Organizatorem III Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym był Polski Związek
Sportowego Cheerleadingu. Związek
ten powstał w odpowiedzi na rosnące
w Polsce zainteresowanie tą dyscypliną
sportu oraz oczekiwania m.in. zespołów
i klubów sportowych. Jednym z priorytetów PZSC jest coroczne powołanie
i przygotowanie kadry narodowej do
igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw
Europy. Polski Związek Sportowy Cheerleadingu jest członkiem Międzynarodowej Federacji Cheerleadingu (ICU),
działającej przy Ministerstwie Sportu.
Mistrzostwa zostały rozegrane
w pełnym rygorze związanym z pandemią covid-19, w tym bez udziału
publiczności. W pięknej hali Centrum Sportu Raszyn zmagania trwały
cały dzień. I po raz pierwszy w Gminie Raszyn była organizowana impreza
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rangi Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym. Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Katarzyna Klimaszewska w podsumowaniu zaznaczyła:
„Zależy mi bardzo, by te Mistrzostwa na trwałe zagościły w Centrum Sportu Raszyn. Jest w Polsce
wiele miast i gmin, które są rozpoznawalne z uwagi na cykliczne organizacje danych imprez sportowych.
Na pewno będę negocjować z Prezesem Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, by to właśnie
Gmina Raszyn była na mapie Polski
miejscem corocznych zmagań w tej
dyscyplinie olimpijskiej.”
Jacek Kaiper

A co o tych Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu Sportowym
mówią organizatorzy, związkowcy oraz
Mieszkańcy:
– „Hal sportowych jest tysiące, ale to
nie mury stanowią o profesjonalizmie
i życzliwości tylko ludzie. I właśnie dzięki
Pani Katarzyny wizji i chęci współpracy
wspólnie możemy odnosić sukcesy
organizacyjne. Bardzo Dziękuje za te
Mistrzostwa. W tak trudnych czasach
mieć odwagę i zaufać organizatorom
nie jest łatwo. Obiecuję, że jeszcze nieraz w Centrum Sportu wszędzie będą
kamienie i cekiny”.
Prezes Polskiego Związku Sportowego
Cheerleadingu, P. Patłaszyński

– „To przyjemność organizować
zawody sportowe w takim miejscu.
A dlaczego? Gdyż obiekt jest wspaniały, lecz bez ludzi to nie ma możliwości

abyśmy mogli na takim poziomie zorganizować tak ważne i ciekawe wydarzenie. Dyrektor Katarzyna Klimaszewska
i cała ekipa w Centrum Sportu Raszyn
to wzór do naśladowania. Mam nadzieje
że jeszcze wiele pięknych i ciekawych
wydarzeń przed nami”.
Vice Prezes Polskiego Związku Sportowego
Cheerleadingu, L. Cichocki

– „Kto by pomyślał jeszcze 10 lat temu,
że w Raszynie będą odbywać się imprezy
sportowe tej rangi. I jak widzę jest ich
coraz więcej. Zdaję sobie sprawę, że
sama impreza to jedno, ale przygotowanie do niej, negocjacje i przekonywanie,
że właśnie w Raszynie ma się odbyć, to
wielomiesięczna ciężka praca i renoma
osób pracujących w CSR. Bo przy tak
krótkim istnieniu hali, same parametry
techniczne nie wystarczą - potrzeba
zaufania do osoby prowadzącej placówkę, że jej zespół udźwignie taką
imprezę, że poradzi sobie z tak dużym
formatem. Tym bardziej brawa!”.
Fundacja Czynów Niezwykłych,
organizatorka ogólnopolskich konferencji
i akcji społecznych R. Nastańska

– „Gratulacje dla CSR. Raszyn jest
dumny z takiej hali, z Pani dyrektor
i całego zespołu CSR. BRAWO...”.
Mieszkanka Gminy Raszyn, E. Tryfon

– „Super organizacja i rewelacyjna
współpraca to już tradycja dyrektor
Katarzyny Klimaszewskiej i Centrum
Sportu Raszyn. Pozdrawiam.”
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów,
J. Góralski

SPORTOWY RASZYN

ZNAKOMITE OSIĄGNIĘCIA W TAEKWONDO OLIMPIJSKIM

W dniach 16-18.10.2020 odbyła się
XXVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych. W turnieju brało udział około 200 zawodników. Wśród nich Oliwier Patejko i Filip
Brach z Klubu Sportowego Czarne Lwy
Taekwondo Olimpijskie. Zdobyli oni
w swoich kategoriach wagowych tytuły
Mistrza Polski.
Poziom rywalizacji był bardzo
wysoki. Oliwier i Filip wykazali się dużą
wytrzymalością, wyjątkowymi umiejętnościami, cierpliwością i opanowaniem.
Postawy godne Mistrzów. Do zawodów
przygotowywali się kilka miesięcy. Treningi były bardzo intensywne i pochłaniały dużo czasu. O tym, że chłopcy
byli bardzo dobrze przygotowani do

rywalizacji niewątpliwie świadczą ich
osiągnięcia.
Swoje pierwsze kroki na Dojang
chłopcy stawiali dość wcześnie. Filip
zaczął trenować w wieku 6 lat, Oliwier
w wieku 8 lat. Od pierwszych chwil zarazili się pasją do tego sportu i wiedzieli,
że chcą związać się z Taekwondo Olimpijskim. Zaczynali od startów w turniejach mniejszej rangi, przechodząc sukcesywnie do Pucharów Polski. Mają za
sobą także start w Pucharze Świata.
Jak widać ciężka praca daje bardzo
duże efekty i obecnie obaj są Mistrzami
Polski w Taekwondo Olimpijskim. Gratulujemy chłopakom i trzymamy kciuki
za kolejne sukcesy.

powiatowych, Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, zawodach międzywojewódzkich, Pucharu Polski i innych
w Taekwondo Olimpijskim. W sobotę
17.10.2020r. do jego osiągnięć doszło-dotychczas najważniejsze - tytuł
Mistrza Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych.
Oliwier w wielkim stylu zdobył złoto
i uznanie międzynarodowych sędziów,
którzy stwierdzili, że jego walka była
najbardziej emocjonująca na tym turnieju. Marzeniem Oliwiera jest olimpijskie złoto i – jeśli dalej będzie trenował
z takim zaangażowaniem - ma ku temu
duże szanse.
SP w Raszynie

Małgorzata Patejko

Oliwier jest uczniem klasy 8b Szkoły
Podstawowej w Raszynie. Tak o jego
sukcesie sportowym piszą nauczyciele ze szkoły: Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje nie tylko pod okiem
szkolnych nauczycieli. Niektórzy
z nich od lat trenują w różnych klubach i osiągają sukcesy, o których często nie wiemy. Taką osobą jest Oliwier Patejko, uczeń klasy 8b, który od
ponad 5 lat trenuje Taekwondo Olimpijskie w Klubie Sportowym Czarne
Lwy. Ma na swoim koncie wiele sukcesów i miejsc medalowych w zawodach

Strażak miesiąca

Mateusz KRAWCZYK. Fot. Urszula Sabak-Gąska

Nasi uczniowie – kochane dzieciaki –
radosne, rezolutne, mądre, ciekawe
świata, niekiedy … niesforne. Czasem

przysparzające zmartwień, ale częściej
powodów do radości i dumy.
Tym razem mamy niezwykły powód
do dumy. 29 września 2020r. nasz
uczeń – Mateusz Krawczyk (8b)
odebrał tytuł Strażaka Miesiąca
Lipca z rąk wicemarszałka Rafała Rajkowskiego. Mateusz jest druhem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
w Falentach. W czasie wakacji wykazał się niezwykłym opanowaniem
i bohaterstwem – uratował życie człowiekowi poszkodowanemu w wypadku
drogowym.
23 lipca br. nasz uczeń był świadkiem
kolizji. Kierujący samochodem dostawczym mężczyzna stracił panowanie nad
pojazdem. Auto uderzyło w ogrodzenie

jednej z posesji, a następnie przewróciło się na bok. Mateusz, wraz ze
swoim sąsiadem, zabezpieczył miejsce
zdarzenia i wezwał fachową pomoc.
Nie czekał jednak na nią bezczynnie –
sprawdził stan poszkodowanego kierowcy, pomógł mu wydostać się z przewróconego auta i monitorował stan
mężczyzny do czasu przyjazdu służb
ratowniczych. Młody, 15 – letni chłopak
dokonał czynu, na który nie stać byłoby
wielu dorosłych. Należą mu się wyrazy
uznania.
Mateusz – doceniamy, podziwiamy,
gratulujemy! Jesteśmy z Ciebie
dumni!
Katarzyna Mączyńska
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Srebrny KS Raszyn – drużynowe wicemistrzostwo Polski

W sobotę 03.10.2020 r. w wielofunkcyjnej hali sportowej Centrum Sportu
Raszyn mieliśmy przyjemność gościć
ponownie sztangistów podczas Finału
Drużynowych Mistrzostw Polski I Ligi.
W zawodach wzięło udział pięć drużyn:
UML KS Radomsko, MAKS Tytan Oława,
LKS Polwica Wierzbno, LKS PZL –
Lechia Sędziszów Małopolski oraz klub
gospodarzy KS Raszyn. Po zaciętej
rywalizacji pierwsze miejsce na podium
zajął LKS Polwica Wierzbno z dorobkiem 1665,3 pkt. drugie miejsce zajął

KS Raszyn z 1574,2 pkt, a na najniższym
stopniu podium mogliśmy zobaczyć
klub UML KS Radomsko z dorobkiem
1570,3. Kolejne miejsca zajęły MAKS
Tytan Oława oraz LKS PZL – Lechia
Sędziów Małopolski. Najlepszymi
zawodniczkami zostały ogłoszone Karoli
Wrzosek oraz Martyna Piątkowska, obie
zawodniczki reprezentują Klub Sportowy Raszyn.
Należy wspomnieć, że w generalnej klasyfikacji klubowej I Ligi KS
Raszyn zajął 8 miejsce z niewielką

stratą do UML KS Radomsko. Jest to
doskonały przykład, że raszyńska sekcja podnoszenia ciężarów pod skrzydłami panów Sławomira Ruszczyka,
Krzysztofa Suchockiego oraz Marcina
Jońskiego osiąga coraz lepsze rezultaty i regularnie zawodnicy poprawiają swoje rekordy życiowe. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Sekcja Podnoszenia Ciężarów KS Raszyn

Udane starty szachistów UKS Łady
Mimo trwającej epidemii wiele ważnych zawodów szachowych udało się
przeprowadzić w ostatnich miesiącach,
oczywiście z zachowaniem wymaganych rygorów sanitarnych. Młodzi szachiści UKS Łady byli do nich dobrze

Anna NURKIEWICZ i Jan BARANOWSKI. Fot. arch. UKS Łady
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przygotowani m.in. dzięki odbywającym się w czasie trwania epidemii treningom on-line.
W eliminacjach międzystrefowych
(Brok 21-27 wrzesień) wysokie drugie
miejsce zajęła uczennica ZSP ŁADY
Anna Nurkiewicz. Zawodniczce UKS
Łady daje to awans do przyszłorocznej Olimpiady Młodzieży w Sportach
Halowych.
W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików zorganizowanych
przez Ministerstwo Sportu i Mazowiecki
Związek Szachowy (Brok 2-4 październik) naszą gminę reprezentowało dwoje
szachistów. Zawody te były punktowane w systemie sportu młodzieżowego. Zawodnicy UKS Łady zdobyli
3 punkty dla swojego klubu, Anna
Nurkiewicz zajmując 3 lokatę w grupie dziewcząt i Jan Baranowski plasując się na 8 pozycji w grupie chłopców.

Mimo czerwonej strefy, w Poroninie
(9-14 i 14-18 październik), odbyły się
też najważniejsze zawody szachowe
dla najmłodszych. Adepci królewskiej
gry mogli się sprawdzić z rówieśnikami
z całego kraju w Mistrzostwach Polski
dzieci w wieku 6-8 lat. Na tej ważnej
imprezie nie zabrakło szachistów z UKS
Łady. W grupie dziewcząt do lat 8 bardzo dobrze zagrała Blanka Ejsymont,
która zajęła 8 miejsce i jednocześnie
uzyskała III kat. szachową. Równie duży
sukces odniósł Eryk Ejsymont w grupie chłopców do lat 6 zajmując 7. miejsce i zdobywając IV kat. szachową.
Zawodnikom sekcji szachowej UKS
Łady serdecznie gratulujemy i życzymy
sukcesów w kolejnych bataliach
na 64 polach!
Magdalena i Maciej Nurkiewicz
Trenerzy sekcji szachowej UKS Łady
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SILNIEJSZA STRONA RASZYNA

Klub Sportowy Raszyn – Sekcja Podnoszenia Ciężarów – rok 2020
Po zeszłorocznym awansie utrzymaliśmy się w I lidze Drużynowych
Mistrzostw Polski.
W roku bieżącym w I lidze Drużynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu
Ciężarów wystąpiliśmy w składzie: Trenerzy: Sławomir Ruszczyk, Marcin Joński i Krzysztof Suchocki.
Skład naszej drużyny:
– panie: Martyna Piątkowska, Małgorzata Sadowska, Katarzyna Wrzosek
– panowie: Łukasz Oporski, Łukasz
Wiaderny, Paweł Faraś
– Zawodniczka Katarzyna Wrzosek
ustanowiła 5 rekordów Polski na Drużynowych Mistrzostwach Polski I Ligi
w kat. 49kg., Warszawa, 19.09.2020 r.
(Rwanie – 70 kg, Podrzut – 86 kg,
90 kg, Dwubój – 156 kg, 160 kg). Trenerem odpowiadającym za zawodniczkę
w Klubie jest Sławomir Ruszczyk

juniorów we wszystkich kategoriach
wagowych w trójboju siłowym. Trenerem odpowiadającym za zawodniczkę
w Klubie jest Marcin Joński

– Zawodniczka Martyna Piątkowska
zdobyła srebrny medal w Trójboju siłowym na Mistrzostwach Polski Juniorów
(5.09.2020) oraz złoty medal w Podnoszeniu Ciężarów na Mistrzostwach Polski do lat 17(Ciechanów, 25.09.2020 r.)
oraz jest trzecią zawodniczką wśród

– Trener podnoszenia ciężarów Marcin Joński pobił Rekord Polski w przysiadzie 302,5 kg który jest obecnie
ósmym wynikiem na świecie!!!! Wygrał
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym z wynikiem 752,5 kg
w totalu (6.09.2020).

Piątkowska Martyna

Wrzosek Katarzyna

– 25 października dwóch naszych
zawodników wzięło udział w Mistrzostwach Polski Masters w Podnoszeniu Ciężarów. Na śląskich pomostach
zaprezentowali się Łukasz Oporski
oraz Michał Bogucki. Michał został
MISTRZEM POLSKI w swojej kategorii
uzyskując 180kg w dwuboju, natomiast
Łukasz Oporski, po pięknej walce, zgarnął WICEMISTRZOSTWO, uzyskał tym
samym 284 kg w dwuboju.

Joński Marcin

Oporski łukasz
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Lampy przepływowe UV-C
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba wraz ze swoim zastępcą Michałem
Kucharskim kontynuując walkę z epidemią zakupili do wszystkich gminnych szkół
i przedszkoli (dla każdej lokalizacji) oraz dla świetlicy środowiskowej w Rybiu
i ogniska wychowawczego w Jaworowej zakupione zostały lampy przepływowe
UV-C o wysokiej wydajności. Lampy te są urządzeniem dezynfekującym, które
niszczy i dezaktywuje wszelkie mikroorganizmy takie jak wirusy, bakterie, patogeny, grzyby czy roztocza. Dezynfekcja przy pomocy lamp przepływowych jest
skuteczną metodą zapobiegania i eliminowania rozprzestrzeniania się drobnoustrojów w przestrzeni użyteczności publicznej tj. w szkołach, przedszkolach
i ośrodkach wsparcia dziennego.

Od piątku tj. 23 października 2020 roku ruszył
rządowy program „Wspieraj seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów
w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Usługa wsparcia będzie polegała na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, wyprowadzenie psa
na spacer czy rozmowę. Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zainteresowany Senior dzwoni na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 i tam
zostawia swoje dane, które następnie są przekazywane do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Raszynie. W najbliższym możliwym czasie z zainteresowaną
osobą kontaktuje się pracownik Ośrodka, który w krótkiej rozmowie weryfikuje
zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem. Zgłoszenie
osoby, która jest w trudnej sytuacji może dokonać także inna osoba np. sąsiad lub
członek rodziny.
SENIORZE NIE ZASTANAWIAJ SIĘ CZY ZADZWONIĆ - ZADZWOŃ, POMOŻEMY CI USTALIĆ FORMĘ POMOCY!
Kierownik GOPS Elwira Rogowska

