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Budżet Gminy Raszyn w 2020 Roku
30 grudnia 2019 roku Rada Gminy Raszyn uchwa‑
liła budżet na 2020 rok bez deficytu, z nadwyżką 
dochodów nad wydatkami i planowanym zmniej‑
szeniem zadłużenia o ok. 7,3 mln złotych. Pandemia 
koronawirusa postawiła te plany pod znakiem 
zapytania. Obawiano się przede wszystkim 
spadku dochodów, które w głównej mierze sta‑
nowią podatki od osób fizycznych i prawnych. 

Obawiano się też ograniczenia dotacji rządowych, 
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomo‑
ściami. Zamykanie kolejnych instytucji i obiektów 
handlowych tworzyło poważne zagrożenie dla 
płynności finansów i realizacji podjętych zamierzeń. 
Na ściśle wyliczone wykonanie budżetu musimy 
poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale już dziś moż‑
liwe jest podanie następujących informacji.

Pozycje w budżecie Planowany budżet 
na 2020 r. (zł)

Budżet pod koniec 
2020 r. (zł) Różnica – nadwyżka

Dochody bieżące 146 324 879 zł 156 015 274 zł  9 690 395 zł 

Dochody majątkowe  7 026 842 zł  11 676 790 zł  4 649 948 zł 

Dochody razem 153 351 721 zł 167 692 064 zł 14 340 343 zł 

Wydatki bieżące 132 683 610 zł 142 287 619 zł  9 604 009 zł 

Wydatki majątkowe  18 114 007 zł  21 867 687 zł  3 753 680 zł 

Wydatki Razem 150 797 617 zł 164 155 306 zł  13 357 689 zł 

Wynika z nich, że pod koniec 2020 r. dochody 
zwiększyły się o ponad 14 mln, wydatki o 13,3 mln zł. 
Jest to bardzo dobry wynik budżetu, szczególnie 
w czasie pandemii koronawirusa.

Zadłużenie Gminy Raszyn – niższe o 7,3 mln zł.
W 2020 roku zadłużenie gminy spadło o 7,3 mln 
złotych uzyskując wartość 45 540 000 zł. W roku 
kolejnym planowane są dalsze spłaty. Poniższy dia‑
gram obrazuje poziom zadłużenia gminy od 2010 
do 2020 roku, kiedy Andrzej Zaręba obejmował 

stanowisko wójta. Jak widać obecny poziom 
zadłużenia jest znacząco niższy od zastanego 
w 2010 roku.

INFORMATOR 2020
Na kolejnych stronach wydawnictwa, które jak co 
roku przekazujemy na ręce mieszkańców Gminy 
Raszyn znajdziecie Państwo informacje o najważ‑
niejszych inwestycjach i programach realizowanych 
w minionym roku. Dołączamy do nich zdjęcia, żeby 
pokazać, że to nie tylko słowa, ale realne fakty.
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szCzePienia PRzeCiwko wiRusowi 
saRs-CoV-2

Niedługo minie rok od czasu, kiedy w Polsce stwierdzono pierwszy przypadek zachorowania na COVID‑19. 
Pandemia koronawirusa objęła cały świat, bardzo szybko rozprzestrzeniając się i stawiając pod znakiem 
zapytania wydolność służby zdrowia. Zdaniem wirusologów będzie trwała dopóki ponad 60% społe‑
czeństw nie uodporni się drogą naturalną (przechorowanie) lub sztuczną (zaszczepienie). 

W końcu grudnia ubiegłego roku powstał w Polsce NARODOWy PROGRAM SZcZePIeń mający 
na celu zaszczepienie jak największej ilości mieszkańców przeciw wirusowi SARS‑CoV‑2.  

NA TeReNIe GMINy RASZyN uRuchOMIONe ZOSTAły DWA PuNkTy SZcZePIeń:
1. Centrum Medyczne JUDYTA Sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 21
2. Centrum Medyczne JUDYTA Sp. z o.o. ul. Pruszkowska 52

RejeSTRAcjA ODByWA SIę NA 4 SPOSOBy:

1.  Poprzez darmową, całodobową infolinię – 989 (jest to system centralny – rządowy) Można 
to zrobić samodzielnie, lub osobę zainteresowaną szczepieniem może zapisać ktoś bliski z rodziny. 
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie 
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 

2.  Rejestrując się online na pacjent.gov.pl. Do e‑Rejestracji na stronie www.pacjent.gov.pl konieczne 
jest posiadanie Profilu Zaufanego. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, przyjdzie powiadomienie SMS, 
a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

3. kontaktując się z punktem szczepień na terenie Gminy Raszyn – numer tel.: 
 507 767 385     |     22 185 55 20
 22 185 55 21       |     22 185 55 22

4. Poprzez stronę www.gov.pl/szczepimysie

22 701 77 22 to infolinia Gminy Raszyn, czynna w dni robocze od 8:00 – 15:00,  infor-
mująca o programie szczepień oraz o możliwości zamówienia transportu przez:

1.  OSOBy NIePełNOSPRAWNe (posiadające aktualne orzeczenie o niepeł‑
nosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę 
z w/w schorzeniami)

2.  OSOBy STARSZe, które nie są w  stanie dojechać samodzielnie 
na szczepienie.

Pracownicy Urzędu Gminy obsługujący infolinię nie dokonują rejestracji 
na szczepienia i nie udzielają informacji medycznych dotyczących szczepień.
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doFinansowania zewnĘtRzne

Dofinansowania zewnętrzne od lat zasilają gminny 
budżet, ale w  ostatnim roku uzyskaliśmy je 
z wyjątkowo dużej ilości źródeł. W 2020 roku Urząd 
Gminy Raszyn pracował nad zadaniami o wartości 
96 328 288,00 zł, dofinansowanymi w kwocie 
59 762 657,00 zł. Część z projektów wykonywano 
przez kilka lat, część to zadania jednoroczne, ale 
dopiero zsumowanie pokazuje skalę wykonywanych 
zadań oraz ilość instytucji, z którymi współpracują 
urzędnicy Gminy Raszyn. 
 
•	 	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 
‑  Uporządkowanie gospodarki wodno‑ściekowej 

w Gminie Raszyn – faza V
‑   O p r a c o w a n i e  S t r a t e g i i  R o z w o j u 

Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 
2019‑2035

•	 	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

‑   Usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających 
azbest

•	 	Ma zow i e c ka  j e d n o st ka  Wd ra ż a n i a 
Programów unijnych

‑   Adaptacja budynku Austerii na Centrum 
integracji społeczno‑kulturalnej

‑   Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych 
w Gminie Raszyn

‑   Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę 
indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne

‑   Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu 
wsparcia usług opiekuńczych (E‑Opieka)

‑  Integracja przedszkolna w Raszynie
•	 Wojewoda Mazowiecki
‑  Rozbudowa ulicy Złote Łany
‑  Budowa ulicy Jutrzenki i ulicy bez nazwy
‑  Przebudowa ulicy Zacisze
‑  Rozbudowa ulicy Wierzbowej
•	 	urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego

‑   Zagospodarowanie terenu części Ogródka 
Jordanowskiego w Raszynie

‑   Zajęcia 50+
‑  Utworzenie placu zabaw przy Austerii w Raszynie
‑   Pracownia internetowa w Szkole Podstawowej 

w Raszynie
‑   Adaptacja placów zabaw w Jaworowej, Jankach 

i przy Jesiennej w Raszynie
‑  Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Raszyn
‑  Doposażenie Izby Pamięci w Austerii
•	 	Ministerstwo kultury i   Dziedzictwa 

Narodowego
‑   Adaptacja budynków Austerii na Centrum 

integracji społeczno‑kulturalnej – etap. 2
•	 	Ministerstwo edukacji Narodowej 
‑   Doposażenie pracowni przedmiotowych 

w Szkole Podstawowej w Ładach
‑   Aktywna tabl ica – Szkoły Podstawowe 

w Raszynie i Sękocinie 
•	 komisja europejska
‑ Bezpłatny Internet w miejscach publicznych
•	 	M i n i st e r st wo  c y f r y z a c j i ,  P ro g ra m 

Operacyjny Polska cyfrowa
‑   Sprzęt komputerowy „Zdalna szkoła” i „Zdalna 

szkoła Plus”
•	 Ministerstwo Sportu
‑  Uczniowski Klub Sportowy „Łady”
‑   Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów 

szkół podstawowych w Raszynie i Ładach
•	 Fundacja PGNiG
‑  Doposażenie sali Austerii
•	 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
‑   Budowa żłobka, strażnicy OSP w Dawidach 

i  przebudowa ulicy Olszowej na odcinku 
od Wesołej do 19 Kwietnia.

Wymienione wyżej dofinansowania stanowią ok. 
62% projektowanych kosztów. Dzięki nim Gmina 
Raszyn wykonuje coraz więcej inwestycji oraz 
uczestniczy w programach wzbogacających pracę 
szkół, przedszkoli, sołectw i opieki społecznej.

Wartość  projektóW: 96 328 288 pLN    |    Wartość przyzNaNego dofiNaNsoWaNia: 59 762 657 pLN



5www.raszyn.pl

Inwestycje & Informacje

uLiCe Gminne

W 2020 r. Gmina Raszyn wykonała 8 ulic. Do trzech: 
ulicy Zacisze, Złote Łany i Jutrzenki, zaplanowa‑
nych w budżecie uchwalonym pod koniec 2019 r., 
doszły kolejne. Ulica Wierzbowa w Słominie, sfinan‑
sowana w połowie przez środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz ulice: Lecha, Orzechowa 
i Akacjowa w Rybiu oraz Hetmańska w Dawidach 
Bankowych. 

Ulice były oddawane do użytkowania sukcesyw‑
nie od lipca br. zaś zakończenie ostatnio rozpo‑
czętych prac zależy od warunków pogodowych. 
Hetmańska i Lecha powinny zostać oddane przed 
Bożym Narodzeniem, ale budowa znacznie dłuż‑
szych: Akacjowej i Orzechowej, przeciągnie się 
na przyszły rok.

Rozszerzenie katalogu nowych dróg wynikało 
z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 
jakie gmina uzyskała dla budowy ulicy Wierzbowej 
oraz wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 
budżetu z roku 2019. 
 
RAPORT O STANIe DRóG W GMINIe RASZyN
W 2020 roku na zlecenie Gminy Raszyn został 
wykonany okresowy, 5.  letni przegląd stanu 
dróg gminnych. Biuro Badawczo‑Projektowe 
Budownictwa Komunikacyjnego TRANSOCMP 
Sp. z o.o. szczegółowo oceniło 298 (126,5 km) 
gminnych dróg. Na podstawie uzyskanych wyni‑
ków wyliczono, że średnia ważona oceny ogólnej 
tych dróg w skali 0‑5 pkt wynosi 3,34 pkt. Oznacza 
to, że spośród wszystkich 298 dróg ocenę wyższą 
od średniej uzyskały 154 drogi.  

NAjWyżSZą OceNę – 5,00 pkt uzyskały ulice: 
Józefa Lassoty, Jutrzenki, Logistyczna, Wspólna, 
Błotna, Zacisze, Ogrodowa, Kwiatowa, Wschodnia, 
Nauczycielska.

NAjNIżSZą OceNę – 0,00 pkt uzyskały: 
Palisandrowa, Pęcicka, Biedronki, Migdałowa, 
Wichrowe Wzgórze.

Na ocenę stanu dróg składają się stan jezdni, chod‑
ników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, poboczy, 
odowdnienia, estetyki.

•	 	50,1%	dróg	ma	jezdnie	w stanie	bardzo	dobrym	
i dobrym, 

•	 	23,7%	w stanie	odpowiednim,	
•	 	16,4%	w stanie	dopuszczalnym.	
•	 	9,8%	 dróg	 gminnych	ma	 jezdnie	 w  stanie	

niedostatecznym. 
•	 	91,8%	dróg	ma	chodniki	i/lub	ścieżki	rowerowe.	
•	 	95,2%	 drogi	 oświetlone	 w  stopniu	 bardzo	

dobrym, a 4,8% w stopniu dobrym. 
•	 	36,1%	-	odwodnienie	w stopnu	bardzo	dobrym,	

54,0% ‑ w stopniu dobrym, 9,5% ‑ w stopniu 
odpowiednim, a 0,4% w stopniu dopuszczalnym. 

Warto zauważyć, że w opracowaniu nie uwzględ‑
niono części dróg wykonanych w tym roku. Jeśliby 
badanie było zrobione w grudniu 2020 r., to do ulic 
z najwyższą oceną doszłyby drogi przebudowane 
w tym roku. Warto też pamiętać, że wiosną 2021 r. 
zakończy się budowa ulicy Orzechowej i Akacjowej, 
a w ciągu roku planowane jest wykonanie kolejnych 
gminnych traktów. 

Nie oznacza to, że zbliżamy się do zakończenia 
procesu inwestowania w drogi, ponieważ co roku 
na mapie gminy Raszyn pojawiają się nowe. Tylko 
w  2020  r. wzbogaciliśmy  się o  kolejne ulice: 
m.in. Hajduczka, Słoneczna Polana, Waltornii, 
Smyczkowa, Kryształowa, Wiolonczeli. Trzeba przy‑
znać, że wszystkie nazwy są bardzo ładne.

Wartość iNWestycji drogoWych W 2020 roku – 11 560 477 pLN
3 896 335 pLN – dofiNaNsoWaNie z fuNduszu dróg samorządoWych
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JutRzenki i uLiCa Bez nazwy

W  pierwszej połowie 2020  r. została wybudo‑
wana w  Dawidach Bankowych ulica Jutrzenki 
łącząca ulicę Miklaszewskiego przy kościele z ulicą 
Bankową, okalająca Zespół Szkolno‑Przedszkolny 
w Ładach. Wcześniej błotnista i dziurawa zyskała 
nową nawierzchnię z kostki brukowej o długości 
389 mb, szerokości 5 mb, szeroki chodnik oraz 
ścieżkę rowerową. Wymalowano pasy na przej‑
ściach dla pieszych, oznaczono ścieżkę rowerową.
Wraz z ulicą Jutrzenki został wykonany ciąg pieszo 

jezdny z kostki betonowej, o długości 156 mb  i sze‑
rokości 8 mb, łączący ulicę Jutrzenki z ulicą Długą. 
W ulice wbudowano kanalizację sanitarną i desz‑
czową, latarnie uliczne i zasilającą je linię ener‑
getyczną. Przy szkole wybudowano spowalniacz 
dla samochodów. 
 Wykonawca, warszawska firma FAL–BRUK, 
wykonała inwestycję znacznie wcześniej niż gwa‑
rantował to termin przyjęty w umowie.

PRzeBudowa uL. zaCisze – etaP ii

W pierwszej połowie roku została wykonana prze‑
budowa II części ulicy Zacisze – od ulicy Niskiej 
do ulicy Godebskiego. Drogę o szerokości 6m 
pokryto asfaltem, wybudowano chodniki i ścieżkę 
rowerową stanowiącą kontynuację trasy wybu‑
dowanej w pierwszym etapie. Ulicę zaopatrzono 
w sieć kanalizacji deszczowej, wykonano przyłą‑
cza wodnokanalizacyjne, sieć telekomunikacyjną 
poprzez wybudowanie kanału technologicznego. 

Przebudowę wykonała firma INVEST AG Sp. z o. o. 
z Warszawy. Prace, które miały trwać do połowy 
września 2020 roku zakończono na początku lipca.
 Przebudowa tego fragmentu ulicy to druga 
część projektu, którego celem jest stworzenie 
południowego połączenia Nowych Grocholic 
z Raszynem. Na tę rozbudowę nasza gmina otrzy‑
mała blisko 80% dotację z Rządowego Programu 
Dróg Samorządowych.

koszt iNWestycji: 1 457 490 pLN  |  z budżetu gmiNy: 473 808 pLN  |  dofiNaNsoWaNie: 983 682 pLN

koszt iNWestycji: 1 501 209 pLN  |  z budżetu gmiNy: 439 415 pLN  |  dofiNaNsoWaNie: 1 061 794 pLN
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wieRzBowa w słominie – koLeJna „szkoLna” dRoGa

W  połowie 2020 r. Gmina Raszyn przystąpiła 
do realizacji kolejnej inwestycji drogowej: ulicy 
Wierzbowej w Słominie. Budowa ulicy stała się 
możliwa dzięki wysokiemu dofinansowaniu, 
które gmina otrzymała z  „Funduszu Dróg 
Samorządowych, Program Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2020”. 
Decyzja o dofinansowaniu została podjęta późną 
wiosną, umowę z wykonawcą zawarto w sierpniu, 
a wejście na plac budowy nastąpiło w początkach 

września. Inwestycję zakończono pod koniec 
listopada 2020 r.
 Droga, biegnąca od Al. Krakowskiej do ulicy 
Sarenki ma nową asfaltową jezdnię, szeroki 
chodnik, zjazdy i progi spowalniające. W pobliżu 
szkoły powstał wygodny parking. Na zielonych 
fragmentach posadzono drzewa oraz wysiano 
trawę. Piękna droga pod lasem czeka na 
dzieci, które z powodu kwarantanny całą jesień 
pozostawały w domach.

złote łany w dawidaCh

Ulica Złote Łany pełni w gminie Raszyn bardzo 
ważną funkcję łącząc Dawidy z wiaduktem nad drogą 
S2 i poprzez ulicę Kinetyczną w Warszawie z lotni‑
skiem Okęcie oraz siecią kolejnych dróg stolicy. Ulica 
odciąża Aleję Krakowską i ulicę Puławską. GDDKiA 
wykonała wiadukt i niewielkie fragmenty poza nim, 
pozostawiając jej dalszy ciąg w gestii Gminy Raszyn. 
Decyzję o dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 
otrzymaliśmy pod koniec 2019 r. Przetarg na budowę 

wygrała firma FAL‑BRUK z Warszawy. Z uwagi 
na konieczność przebudowy linii energetycznej 
prace zostały zakończone w listopadzie 2020 r. 
 Dziś ulica Złote Łany jezdnię asfaltową o szero‑
kości 6 mb, chodnik z kostki betonowej o szer. 2 m 
z jednej strony i ścieżką rowerową z drugiej, sieć 
wodno‑kanalizacyjną, oświetlenie i  odwodnie‑
nie. Teraz czekamy aż Warszawa wybuduje ulicę 
Kinetyczną.

koszt iNWestycji: 1 622 849 pLN  |  z budżetu gmiNy: 842 898 pLN  |  dofiNaNsoWaNie: 779 951 pLN

koszt iNWestycji: 2 656 474 pLN  |  z budżetu gmiNy: 1 605 678 pLN  |  dofiNaNsoWaNie: 1 050 796 pLN



8 www.raszyn.pl

Inwestycje & Informacje

uLiCa oRzeChowa w RyBiu

Pod koniec lipca 2020  r., kiedy okazało się, 
że  w  budżecie Gminy Raszyn jest ponad 
3.  milionowa nadwyżka, Radni podjęli decyzję 
o przystąpieniu do przebudowy ulicy Orzechowej 
w Rybiu. To jedna z dłuższych ulic na tym terenie, 
położona po obydwu stronach ulicy Olszowej, 
od Na Skraju do skrzyżowania Kwiatowej i Mokrej. 
Wykonawca inwestycji firma GÓR‑BUD, podjęła się 
wymienić instalację wodną, wykonać kanalizację 
deszczową, wyremontować zjazdy i  chodniki, 

a następnie odtworzyć nawierzchnię. Część jezdni, 
czyli 2060 m2 będzie pokryta asfaltem, część – 
czyli 1150 m2 ‑ kostką betonową. Szerokość jedni 
wyniesie od 4,5 – 5,5 m.
 Do prac budowlanych przystąpiono jesienią, 
ale szeroki zakres inwestycji  spowodował, 
że przeciągnięto je na pierwsze miesiące 2021 roku. 
Bardzo cieszy fakt, że w krajobrazie Rybia jest coraz 
mniej ulic wymagających modernizacji.

  uLiCa akaCJowa w RyBiu

Akacjowa to kolejna ulica, której wykonanie 
umieszczono w budżecie na 2020 rok dopiero 
w ostatnim dniu lipca. Nadwyżkę w budżecie radni 
Gminy Raszyn przeznaczyli na długo oczekiwaną 
budowę tej ulicy na terenie Rybia. Przystąpiono 
do przetargu, a na początku października 2020 r. 
Urząd Gminy Raszyn podpisał umowę z wykonawcą 
firmą „FAL‑BRUK” Sp. z o.o. z Warszawy, która 
podjęła się wykonania inwestycji.

Zgodnie z projektem w ulicy ma być wybudowana 
kanal izacja deszczowa,  uzupełniona sieć 
wodociągowa i  kanalizacja sanitarna. Poza 
nawierzchnią z  kostki  betonowej ułożone 
zostaną krawężniki, obrzeża i  zjazdy. Obecnie 
trwają intensywne prace budowlane, ale po ich 
zakończeniu, w pierwszych miesiącach 2021 roku, 
kolejna ulica w gminie uzyska piękny wygląd i pełną 
infrastrukturę.

koszt iNWestycji: 1 050 000 pLN  |  fiNaNsoWaNa z budżetu gmiNy raszyN

koszt iNWestycji: 970 000 pLN  |  fiNaNsoWaNa z budżetu gmiNy raszyN
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uLiCa hetmaŃska w dawidaCh BankowyCh

Ulica Hetmańska w  Dawidach Bankowych, to 
niewielka droga pomiędzy ulicami Szlachecką 
a   R yce rs ką .  Ws z y st k i e  ra ze m  st a n ow i ą 
dojazd do  szybko zabudowywanego domami 
jednorodzinnymi i mini osiedlami terenu wokół ulicy 
Rycerskiej. Wcześniej wykonano w ulicy większość 
instalacji, w tym oświetlenie. Decyzję o ostatecznej 
przebudowie Rada Gminy podjęła w czerwcu 2021 
roku. W trakcie inwestycji wybudowano kanalizację 
deszczową wraz z przykanalikami.

 Obecnie ulica, o szerokości od 4,5 m – 5 m, 
jest wyłożona szarą kostką betonową i  ma 
zjazdy z czerwonej kostki. Inwestycję wykonało 
konsorcjum z  Warszawy – Zakład Usług 
Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot 
Expert Sp z o.o. oraz Zakład Usług Terenowych 
Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata 
Szymańska w spadku. Ulica Hetmańska to kolejna 
droga, która jest na 5.

uLiCa LeCha w RyBiu

Ulica Lecha w Rybiu jeszcze niedawno była tzw. 
gruntówką. Prawie piętnaście lat temu w drodze 
wybudowano kanalizację sanitarną i rozpoczęto 
projektowanie ulicy wraz z odwodnieniem. Niestety, 
na przeszkodzie stanął proces regulacji stanu 
prawnego gruntów, który trwał aż do połowy bie‑
żącego roku. Decyzję komunalizacyjną Wojewody 
blokowały skargi i roszczenia byłych właścicieli. 
Po szczęśliwym zakończeniu wieloletniego etapu, 

Gmina Raszyn maksymalnie przyspieszyła pozo‑
stałe procedury i uzyskała pozwolenie na budowę. 
Dokonując oszczędności wygospodarowano 
w budżecie pieniądze, rozpisano przetarg i wybrano 
wykonawcę. Niedawno podpisano umowę z firmą 
GÓR‑BUD, która już wykonała prace. Dziś ulica 
Lecha jest ciągiem pieszo‑jezdnym, z kanalizacją 
deszczową. Jak widać zadanie, którego przygoto‑
wanie trwało tyle lat, zrealizowano w kilka miesięcy. 

koszt iNWestycji: 340 000 pLN  |  fiNaNsoWaNa z budżetu gmiNy raszyN

koszt iNWestycji: 630 000 pLN  |  fiNaNsoWaNa z budżetu gmiNy raszyN
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austeRia – zakoŃCzono BudowĘ zaJazdu
W  2020 r. zakończona została rewitalizacja 
Austerii – zajazdu, najwspanialszego zabytku nale‑
żącego do Gminy Raszyn. Powstał pod koniec 
XVIII, na podstawie projektu znanego archi‑
tekta epoki stanisławowskiej Szymona Bogumiła 
Zuga. I w dużej zgodzie z pierwotnym projektem, 
który do dziś można oglądać w Gabinecie Rycin 
Uniwersytetu Warszawskiego został odrestau‑
rowany. Utrzymany w jednolitej stylistyce klasy‑
cystycznej zespół zabudowań postawił Raszyn 
na czele urbanistyczno‑architektonicznych realiza‑
cji klasycystycznych w Polsce przełomu XVIII i XIX 
wieku. Realizacji doczekały się wszystkie zaprojek‑
towane budynki, choć nie ma pewności, czy zgod‑
nie z projektami. Wiadomo natomiast, że zacho‑
wany do dziś zespół austerii zachował formę 
bardzo zbliżoną do pierwotnej, zgodnie z którą 
budynki zgrupowano wokół prostokątnego dzie‑
dzińca. Budynek zajazdu, co ostatecznie potwier‑
dziły prace archeologiczne wykonane w  2014 
roku i jego restauracja w latach 2017‑2020, wska‑
zują niezbicie, że postawiono go na wcześniejszej 

zabudowie. Świadczą o tym piwnice wysunięte 
poza mury, a także belka stropowa w napisem 
Anno 1762 r.
 Zachowane projekty Austerii, poczty ze staj‑
niami i zabudowaniami gospodarczymi pokazują 
do jak wielu funkcji obiekt był przeznaczony. Zajazd, 
poza podwarszawską stacją dla podróżnych, peł‑
nił w owych czasach rolę rozrywkowo‑handlowego 
centrum podmiejskiego życia. Na parterze był 
szynk, kuchnia, izba oberżysty, gabinet i sypialnia. 
Na piętrze mieściły się dwuizbowe apartamenty, 
sala bilardowa, taneczna, jadalnia, pokoje dla służby 
i administracji. Obok budynku głównego Bogumił 
Zug zaplanował stajnię dla 31 koni oraz wozownię. 
Po obydwu stronach Austerii miały stanąć dwa 
skrzydła kramów, a na środku dziedzińca ozdobna 
studnia przykryta daszkiem. Przyjezdni mogli wje‑
chać do środka budynku bramą, a wyjechać kolejną 
od strony podwórza, która prowadziła na dziedzi‑
niec i dalej do Puchał.
 Inwestycję, pod osobistym nadzorem Zuga, 
wykonano w  latach 1784‑1790. Rewitalizację 
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budynku, pod osobistym nadzorem Wójta Andrzeja 
Zaręby wykonano w latach 2017–2020. 
 Austeria Anno 2020 jest przepiękna. Z dużymi 
wspaniałymi salami, pięknymi oknami, podłogami 
i drzwiami. Całości dopełniają klasycystyczne 
stiuki i piękne żyrandole. Część sal jest już ume‑
blowana. Szczególnie wystawna jest Sala Ślubów, 
która niebawem zostanie tu przeniesiona z Urzędu 
Gminy Raszyn. Pojawiły się pierwsze meble. Trudno 

uwierzyć, że z ruiny powstała tak piękna budowla, 
że kilkudziesięcioletnie starania zakończono suk‑
cesem w ciągu trzech lat.
 Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany 
uroczystego otwarcia Austerii i dalszych działań. 
Mamy jednak nadzieję, że już niedługo zakoń‑
czą się wszelkie niedogodności i raszyński zajazd, 
jak za czasów Piotra Teppera I i jego następców, 
będzie tętnić życiem.
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zmiany w komunikaCJi autoBusoweJ – 
oGRaniCzanie wykLuCzenia komunikaCyJneGo

W 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w komunikacji 
autobusowej na terenie naszej gminy. Zaczęto 
budować system gminnego transportu zbiorowego. 

R1 i R2 – gminny transport autobusowy
Od początku roku na naszych drogach kursują 
dwa gminne autobusy: R1 i R2. Pierwszy z nich, już 
od grudnia 2019 r., jeździ z Pętli Okęcie w Warszawie 
do Pruszkowa, przez Michałowice. Drugi, od stycznia 
2020 r. połączył Rybie, Raszyn, Puchały, Wypędy, 
Janki, Laszczki, Falenty Duże, Falenty Nowe 
i Podolszyn Nowy. Obydwie linie, dofinansowane 
przez Skarb Państwa reprezentowany przez 
Wojewodę Mazowieckiego, zostały zaakceptowane 
przez  mieszkańców,  ponieważ ułat wia ją 
przemieszczanie się po terenie gminy oraz dojazd 
do siedziby Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 
Rada Gminy Raszyn postanowiła nie tylko utrzymać 
je w kolejnym roku, ale też rozszerzyć ich trasy. 

Linia R1 – Pruszków – Reguły – Michałowice – 
Raszyn – Warszawa, o długości linii ok. 40 km, 
w obu kierunkach, wzbogaci się o nowy przystanek 
na ul. Pruszkowskiej przy CM Judyta. Z  kolei 
wjazd do Pruszkowa od strony Pęcic, umożliwi 
zatrzymywanie się przy Szpitalu Powiatowym. 
W dalszym ciągu autobus będzie miał 13 kursów 
dziennie w dni powszednie.

Linia R2 – rozszerzy swoją trasę o przejazd ulicami: 
Waryńskiego, Zacisze i Godebskiego. Linia w dni 
powszednie wykona 14 kursów dziennie, w dni wolne 
6. W kierunku pętli w Podolszynie Nowym pojawią 
się kolejne przystanki: przy Południowej w Rybiu, 
Waryńskiego w Nowych Grocholicach, przy Austerii 
w Raszynie, Centralnej w Puchałach, Sokołowskiej 
w  Wypędach, Willowej w  Falentach Nowych 
i w pobliżu ronda przy Falenckiej i Olszynowej. 
Na trasie powrotnej od Podolszyna Nowego 
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do Rybia nowe przystanki powstaną przy Willowej 
w Falentach Nowych, Poniatowskiego w Falentach, 
Sokołowskiej w Wypędach, Centralnej w Puchałach, 
przy Austerii, Błotnej w Nowych Grocholicach, 
Malwy i Kruczej w Rybiu. Linia w obu kierunkach 
ma 42 km. Przewozy linią autobusową R2, 
uruchomione przy wsparciu finansowym uzyskanym 
w ramach ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej, są bezpłatne.

715 i 809 w Dawidach Bankowych
Z początkiem roku szkolnego 2020/2021, po dłu‑
gim czasie nieobecności, na ulicę Starzyńskiego 

wrócił autobus 715 jadący z Ursynowa, przez ulicę 
Karczunkowską, Dawidowską w Zamieniu i dalej 
przez Łady, Podolszyn Nowy, Jaworową, Rybie, 
Raszyn do Pętli Okęcie w Warszawie. 
 Na ulicę Starzyńskiego powrócił również, dawno 
nie widziany autobus 809, który jedzie Ursynowa 
Płd. przez Puławską, Baletową, Starzyńskiego do 
stacji PKP Jeziorki. Na pętli przy ul. Baletowej (koło 
Warszawskiej w Dawidach) pojawił się autobus 
209, który jeździ z częstotliwością co 20 minut.
 Dzięki wprowadzonym zmianom znacznie popra‑
wiła się sytuacja mieszkańców, którzy korzystają 
z komunikacji publicznej.
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Fundusze zewnĘtRzne dLa RaszyŃskiCh PLaCówek 
oświatowyCh w 2020 R.

W  2020  r. gmina Raszyn uzyskała wyjątkowo 
wysokie dofinansowanie skierowane bezpośred‑
nio do placówek oświatowych. Projekty współ‑
finansowały: Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie/RPO WM, Ministerstwo Sportu oraz 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzięki progra‑
mom Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 
„Pod Topolą” w Raszynie wzbogaciło się o niezwykły 

„Ogród sensoryczny”, sfinansowane zostały 
zajęcia i  sprzęt dla sekcji piłkarskiej i  szacho‑
wej w SP w Raszynie i SP w Ładach, doposażono 
pracownię geograficzną, fizyczną i chemiczną 
w SP w Ładach, ale przede wszystkim zakupiono 
69  komputerów stacjonarnych, 29 laptopów 
i 12 tabletów. W czasie nauczania zdalnego część 
z nich została wypożyczona dzieciom do domów, 
aby każde z nich mogło skutecznie się uczyć.

NAZWA PROjekTu
jeDNOSTkA 

WSPółFINANSującA 
PROjekT

kWOTA 
cAłkOWITA 
PROjekTu

kWOTA 
POZySkANej 

DOTAcjI
uWAGI

Projekt „Przedszkolna 
INTEGRACJA w Raszynie”

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych/RPO WM 

343 220,00 zł 274 576,00 zł 
Projekt od roku 2019 realizowany w Przedszkolu 
nr 1 w Raszynie‑ zajęcia + pomoce dydaktyczne + 
ścieżka sensoryczna w ogródku

Sprzęt komputerowy „Zdalna 
szkoła”

Ministerstwo Cyfryzacji, 
Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa

80 000,00 zł 80 000,00 zł 
22 komputery stacjonarne dla SP Raszyn, 
15komputerów stacjonarnych SP Łady, 5 
komputerów stacjonarnych SP Sękocin

Sprzęt komputerowy „Zdalna 
szkoła Plus”

Ministerstwo Cyfryzacji, 
Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa

54 210,98 zł 54 210,98 zł 
10 komputerów stacjonarnych dla SPRaszyn, 
5 laptopów SP Łady, 9 komputerów 
stacjonarnych SP Sękocin

Pracownia internetowa 
w Szkole Podstawowej 
w Raszynie

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie/RPO WM

106 670,00 zł 106 670,00 zł 8 komputerów stacjonarnych, 13 laptopów, 
12 tabletów SP Raszyn

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

Ministerstwo Sportu 50 000,00 zł 25 000,00 zł Zajęcia + zakup drobnego sprzętu sportowego

Uczniowski Klub Sportowy 
„Łady” Ministerstwo Sportu 15 000,00 zł 15 000,00 zł Zajęcia + zakup sprzętu dla sekcji piłkarskiej 

i sekcji szachowej

Doposażenie pracowni 
przedmiotowych w Szkole 
Podstawowej w Ładach

Ministerstwo Edukacji 
Narodowej/rezerwa 
subwencji oświatowej

44 660,00 zł 44 660,00 zł 

Doposażenie pracowni geograficznej, biologicznej, 
fizycznej i chemicznej w SP Łady – dwie tablice 
multimedialne, zestawy komputerowe, kamera, 
pomoce dydaktyczne, meble.

Aktywna Tablica
Ministerstwo Edukacji 
Narodowej/Kuratorium 
Oświaty

17 000,00 zł 14 000,00 zł 6 laptopów dla SP Raszyn, 5 laptopów dla SP 
Sękocin

Razem 710 760,98 zł 614 116,98 zł

dodatkoWe fuNdusze pLacóWek ośWiatoWych: 710 760 pLN
W tym dofiNaNsoWaNie zeWNętrzNe: 614 116 pLN
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PaRk JoRdanowski/PLaC zaBaw za Basenem

W 2020 roku powstał w gminie Raszyn bogato 
wyposażony ogródek Jordanowski. Plac zabaw 
dla najmłodszych uzupełnił kompleks sportowo 
rekreacyjny w centrum Raszyna. Pełen wspaniałych 
zabawek i urządzeń siłowni zewnętrznej dołączył 
do pływalni, hali sportowej, stadionu im. K. Jedy‑
naka i Parku nad Raszynką.
 Nowoczesny i wielofunkcyjny projekt zakła‑
dał wybudowanie i wyposażenie kilku stref rekre‑
acyjnych, których centralnym punktem są różne 
urządzenia zabawowe oraz wiele urządzeń two‑
rzących siłownię zewnętrzną. Przeznaczone dla 
dzieci w różnym wieku, stworzyły obiekt, z którego 
mogą korzystać i młodsi i starsi. Koszt całej inwe‑
stycji wyniósł 977 146 zł, z czego dofinansowanie 
ze środków PROW 2014‑2020 udostępnionych 

przez Lokalną Grupę Działania  – Nadarzyn‑
‑Raszyn‑Michałowice wyniosło 621 757 zł, a resztę 
zapłacono z budżetu gminy.
 Od pierwszych chwil po otwarciu raszyński 
Ogródek Jordanowski zapełnił się tłumem dzieci 
i rodziców. Od najmłodszych dreptusiów, które 
z zapamiętaniem przesypywały piasek na plaży, 
poprzez kilkulatki, dla których największą atrak‑
cją były wieże i huśtawki, po młodzież i dorosłych, 
którzy poprawiali kondycję na urządzeniach siłowni 
zewnętrznej.
 W  Gminie Raszyn jest wiele placów zabaw 
dla dzieci, ale żaden z nich nie dorównuje temu, 
przy basenie. O potrzebie budowy takiego miejsca 
w gminie mówili i wielokrotnie pisali rodzice. I taki 
plac zabaw już mamy.

koszt iNWestycji: 977 146 pLN  |  dofiNaNsoWaNie: 621 757 pLN



16 www.raszyn.pl

Inwestycje & Informacje

inwestyCJe dLa naJmłodszyCh
W połowie października 2020 r. w Przedszkolu 
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 
w Raszynie powstał „Ogród zmysłów i żywiołów”, 
w którym dzieci mogą uczyć się i odpoczywać 
w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Hamaki 
wśród drzew, ogromne donice z roślinami, ścianki 
sensoryczne z  instrumentami, tablica Brailla, 
kamienie, kora, pnie i piasek pobudzają zmysły, 

doskonalą koordynację ruchową, pomagają poznać 
świat przyrody ożywionej i nieożywionej. Inwestycję 
sfinansowano ze środków unijnego projektu 

„Przedszkolna INTEGRACJA w  Raszynie” oraz 
dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie 
na rzecz rozwoju rodzin i dzieci „Skrzydła Topoli” 
działającym przy przedszkolu.

doFinansowanie PLaCów zaBaw
Pod koniec października zostały dokonane odbiory 
techniczne na trzech placach zabaw: w Raszynie, 
w Jaworowej i w Jankach. Dla każdego z tych 
placów zabaw gmina pozyskała środki w wysokości 
10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2020”.
Plac zabaw sportowo-rekreacyjny 
przy ul. Falenckiej w jankach
doposażono za kwotę 38.408 zł, w tym z funduszu 
sołeckiego wykorzystano kwotę 28  408 zł, 
a  z  dotacji 10  000 zł. Obiekt wzbogacił się 
o kolejne sprzęty: linarium, karuzelę i huśtawki oraz 
bezpieczną nawierzchnię.

Plac zabaw sportowo-rekreacyjny 
przy Ognisku Wychowawczym w jaworowej
Środki gminne z funduszu sołeckiego w wysokości 
31  254,20 zł uzupełniła dotacja w  wysokości 
10  000  zł. Całość zadania 41  254,20 zł. Plac 
zabaw wyposażono w  zestaw zabawowy dla 
dzieci i młodzieży oraz wykonano nawierzchnię 
bezpieczną.
Plac zabaw sportowo-rekreacyjny 
przy ul. jesiennej w Raszynie 
uzupełniono o rower fitness oraz kolejny fragment 
bezpiecznej nawierzchni. Środki gminne z funduszu 
sołeckiego w wysokości 16 299,86 zł. uzupełniła 
dotacja 10 000 zł. Całość zadania 26 299,86 zł.
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oChRona śRodowiska
Ochrona ziemi, wody i powietrza do podstawowe 
zadania z zakresu ochrony środowiska. Samorządy 
lokalne, jako podstawowe komórki organizacyjne 
w strukturze administracji państwowej podejmują 
liczne działania w tym zakresie. Są to zwykle pro‑
jekty wieloletnie, ponieważ zanieczyszczanie śro‑
dowiska przyrodniczego dzieje się stale i gdy jedne 
zagrożenia udaje się zmniejszyć, pojawiają się 
następne. Gmina Raszyn w 2020 roku realizowała 
kilka projektów ochrony środowiska. 

OchRONA ZIeMI I WODy poprzez:
–  realizację unijnego programu budowy sieci kana‑

lizacji sanitarnej i wodociągów. W 2020 roku 
za kwotę 3 383 256 zł wybudowano 800 mb 
kanalizacji sanitarnej i 4,18 km wodociągów, 
głownie w drogach przy nowych inwestycjach 
i podłączeniach kolejnych nieruchomości. Część 
instalacji i przyłącza do nieruchomości są też 
realizowane z budżetu gminy.

–  program dopłat do utylizacji azbestu. W naszej 
gminie jest jeszcze wiele budynków, których 
dachy pokryte są rakotwórczym azbestem, który 
po zdjęciu powinien być właściwie utylizowany.

–  likwidowanie dzikich wysypisk to kolejne działa‑
nie chroniące nasze grunty przed szkodliwymi 
substancjami. 

OchRONA POWIeTRZA poprzez:
–  dotację do wymiany pieców ogrzewających 

nieruchomości na paliwo stałe na ekologiczne, 
w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Umowa zakładała 
wymianę źródła ciepła w 44 nieruchomościach 
za kwotę prawie 700 000 zł. 

–  budowę ścieżek rowerowych w większości budo‑
wanych ulic. Tam, gdzie tylko szerokość drogi 
na to pozwala powstają odrębne ścieżki rowe‑
rowe lub chodniki na tyle szerokie, aby mogli 
poruszać się na nich piesi i rowerzyści.

–  kontrolę palenisk typowanych przy pomocy 
Smogobusa. Zakupiony w 2019 roku pojazd 
właściwe działania rozpoczął w  2020 roku. 
Pojawiał się zwłaszcza w miejscach, które miesz‑
kańcy wskazywali jako źródła zanieczyszczenia 
powietrza.

–  sprawdzanie stanu powietrza dzięki sieci czuj‑
ników. To działanie, które gmina prowadzi 
od trzech lat.

Ochrona środowiska przed różnego typu zanie‑
czyszczeniami to długofalowy proces. Wielu miesz‑
kańców nie tylko rozumie jego potrzebę, ale aktyw‑
nie włącza się w realizację. Niestety nie wszyscy, 
dlatego przed nami jeszcze długa droga.
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CentRum sPoRtu Raszyn – nawodnienie stadionu im. k. Jedynaka

2020 rok przyniósł inwestycje, o której od ponad 
20. lat marzył piłkarski Raszyn. Pierwsza z nich to 
nowe, automatyczne nawodnienie boiska stadionu 
im. Kazimierza Jedynka, jedynego w Gminie Raszyn 
pełnowymiarowego boiska dla IV ligi seniorów 
sekcji piłkarskich. Tylko tą drogą możliwe było 
podniesienie standardu murawy naturalnej, która 
pokrywa jego powierzchnię.

 System nawodnienia stadionu im. K. Jedynaka 
oparty jest na 10 zraszaczach sektorowych 
PERROT TRITON‑L WVACE zlokalizowanych poza 
liniami bocznymi i końcowymi oraz 2 zraszaczach 
pełno obrotowych PERROT TRITON‑L TCVAC 
zlokalizowanych w  płycie boiska. Zraszacze 
posiadają wbudowane zawory elektromagnetyczne 
oraz gumową donicę o głębokości 12 cm, którą 
wypełnia naturalna darń eliminująca ryzyko 
kontuzji zawodnika. Powierzchnia całkowita 
nawodnienia obejmuje 6000 m2. Koszt wykonania 
automatycznego nawodnienia boiska trawiastego 
Stadionu im. K. Jedynaka: 48 302,10 zł
 Kolejną tegoroczną inwestycją było profesjo‑
nalne nagłośnienie, które jest niezbędnym elemen‑
tem na piłkarskich obiektach. Koszt jego wykonania 
wyniósł 31 980 zł.
 Obydwie inwestycje zostały wykonane przez 
Centrum Sportu Raszyn.

Budowa Boiska sPoRtoweGo w FaLentaCh

Jesienią 2020 r. wybrano wykonawcę boiska spor‑
towego w Falentach, który przy budynku OSP 
Falenty wybuduje ogólnodostępne boisko do piłki 
nożnej o wymiarach 60x30 m i nawierzchni tra‑
wiastej z gotowej darni. Wykonawca wykona ogro‑
dzenie, piłkochwyty, ławki dla zawodników i kosze 
na śmieci. Inwestycję wykona do połowy 2021 roku 
firma KACPER Sport Invest Leszek Zdybel
Podstawowe parametry boiska sportowego:
 •  Całkowita powierzchnia nawierzchni trawiastej 

boiska – 1 800 m2

 •  Bramki o wymiarach – 500 cm x 200 cm – 2 szt. 
 •  Ogrodzenie z siatki stalowej z furtką i bramą 

o łącznej długości ok. 190 m
 •  Piłkochwyty wysokości 6 m i długości 37 m.

Boisko piłkarskie przy OSP Falenty to inwesty‑
cja na którą czeka wielu zawodników i miłośników 
piłki nożnej z Falent i okolicznych miejscowości. 

Powstaje ono przy strażnicy OSP, filii Centrum 
Kultury Raszyn, placu zabaw dla dzieci i siłowni 
zewnętrznej .  Położone w  pobl iżu Pałacu 
w Falentach i Rezerwatu Stawy Raszyńskie stano‑
wić będzie kolejne miejsce rekreacyjno‑wypoczyn‑
kowe dla mieszkańców naszej gminy.

NaWodNieNie i NagłośNieNie stadioNu im. k. jedyNaka: 80 282 pLN

fiNaNsoWaNa z budżetu gmiNy raszyN: 399 895 pLN
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PLany inwestyCyJne w 2021 Roku
W 2021 rok samorząd Gminy Raszyn wchodzi, jak 
co roku, z szeregiem nowych inwestycji wykony‑
wanych z myślą o rozwoju naszej gminy i skiero‑
wanych na lepsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze 
życie mieszkańców. W budżecie 2021 jest ich wiele, 
ale za najważniejsze można uznać:

➡  Adaptacja budynków zespołu Auster i i 
na Centrum Integracji. To projekt kilkuletni, 
na który w 2021 roku ma być przeznaczone 
4 370 763 zł

➡   Przebudowa ulic: Waryńskiego od ulicy 
Zacisze do ul. Trakt Grocholicki, ul. Olszowej 
od ul. Wesołej do ul. 19 Kwietnia, Cichej, Prostej 
i Łąkowej oraz odwodnienie wraz z odtworze‑
niem nawierzchni ul. Zakole przeznaczono 
8 880 000 zł

➡   Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, 
Rycerska, Wąska, Nadrzeczna, Ułańska, 
Wiejska, Rozwojowa, Aksamitna, Partyzantów, 

Szlachecka, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa – 
oraz projekt sygnalizacji świetlnej przy skrzy‑
żowaniu ul. Okrężnej i Na Skraju – 742 000 zł

➡  Wykonanie oświetlenia ulic: Długa, Kwiatów 
Polnych, Salamonowska, Tulipanowy Zakątek, 
Tęczowa, Niezapominajki, Witosa i  inne – 
280 000 zł 

➡   Projekty i budowa zintegrowanych tras rowero‑
wych – 1 479 000 zł 

➡   Gospodarka wodno‑ściekowej na terenie 
Gminy – 4 130 000 zł

➡   Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na nisko 
emisyjne etap I i II – 1 178 000 zł 

➡  Obiekty sportowe – boisko sportowe 
w Falentach oraz szatnię i zaplecze sanitarne 
przy Boisku Wronik – 380 000zł

➡   Place zabaw: przy SP Raszyn przy Unii 
Europejskiej, przy Austerii – 336 590 zł 

➡   Projekt rozbudowy strażnicy w  Falentach 
i budowy strażnicy w Dawidach – 115 000 zł 

➡   Skwer przy ul. Poniatowskiego – 100 000 zł
➡   Monitoring na terenie Gminy Raszyn – 100 000 zł
➡   Projekt rozbudowy i przebudowy UG – 50 000 zł

Zapewne w ciągu roku zrodzi się wiele kolejnych 
ważnych dla Gminy Raszyn zadań i wyzwań, nad 
którymi władze samorządowe będą się na bieżąco 
pochylać i realizować zgodnie z potrzebami miesz‑
kańców. Do takich należy żłobek dla najmłodszych 
czy budowa strażnicy dla OSP Dawidy, które mają 
zagwarantowane dofinansowanie z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych.



GMINA  RASZYN

SZANOWNI PAńSTWO!

Koniec roku to dobra okazja do podsumowań minionych 12 miesięcy. Grubą kreską podkreśla się 
sprawy zamknięte oraz stwierdza, co warto kontynuować, co rozpocząć, a czego zaniechać. Kończąc 
coroczny INFORMATOR, pokuszę się o następujące podsumowanie: 

–   2020 r. zapisał się na świecie pandemią koronawirusa i uporczywą walką o przetrwanie ludzi 
i ekonomii. Nie inaczej jest w naszej gminie. Lepszy niż mogliśmy się spodziewać wynik finansowy 
zawdzięczamy właściwym decyzjom, rzetelnej pracy i pomocy ze strony państwa. Rada Gminy 
Raszyn przyjęła program pomocy ekonomicznej na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Ostry reżim 
sanitarny ograniczający, do minimum osobiste spotkania, spowodował, że żadna z naszych insty‑
tucji nie stała się inkubatorem wirusa Covid19.

–   W walce z rozprzestrzenianiem się pandemii pomagała nam sprawnie działająca służba zdro‑
wia. Pomimo że, na mocy wyroku sądu m.st. Warszawa odebrało nam budynek ośrodka zdro‑
wia, operatorzy działający w gminie zapewnili mieszkańcom sprawny dostęp do opieki medycz‑
nej. Szczególnie wysokie standardy zaproponowało nam CM Judyta, wprowadzając bezpieczne 
i skuteczne procedury opieki zdalnej oraz właściwie zabezpieczone wizyty bezpośrednie. Szybki 
dostęp do lekarza POZ, szeroki zakres badań diagnostycznych oraz niedrogie wizyty u lekarzy 
specjalistów stworzyły warunki leczenia o jakie zabiegaliśmy od lat. Dziękuję za to dr. Zbigniewowi 
Figatowi dyrektorowi CM Judyta oraz personelowi w jego placówkach. 

–   Najważniejszą inwestycją 2020 roku w naszej gminie jest zakończenie odbudowy XVIII wiecznej 
Austerii, przepięknego budynku, przeznaczonego obecnie na Centrum integracji społeczno‑kul‑
turalnej. To wspaniała wizytówka Gminy Raszyn. Bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, 
że udało się nam dokonać to, o co zabiegało wcześniej bezskutecznie wielu raszyńskich włodarzy. 
Doceniając efekty naszej pracy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam 
14. milionową dotację z Funduszy Norweskich przeznaczoną na odbudowę pozostałych obiek‑
tów zespołu Austerii. Jestem przekonany, że dzięki temu znowu ożyje ocalona część Starego 
Rynku w Raszynie.

–   Burzliwy okres rozwoju budownictwa mieszkaniowego w naszej gminie to dla samorządu czas 
wytyczania nowych ulic i rozszerzania sieci wodno‑kanalizacyjnej. Dzięki finansowaniu z progra‑
mów zewnętrznych, krajowych i unijnych, zrealizowaliśmy wiele projektów z tego zakresu. 

–   Koniec roku przyniósł nam kolejne dotacje, tym razem z Rządowego Programu Inwestycji 
Lokalnych, dzięki którym w bliskim czasie wybudujemy w Raszynie żłobek, w Dawidach straż‑
nicę OSP, a w Rybiu – ulicę Olszową. To świetna wiadomość. 

Szanowni Państwo! Z całą pewnością można stwierdzić, że rok 2020 był dla nas, społeczności gminy 
Raszyn trudnym rokiem, w którym osiągaliśmy porażki i sukcesy. Porażki w dziedzinie osobistej 
w wyniku rozmaitych ograniczeń zewnętrznych i powszechnego lęku przed skutkami koronawirusa. 
Bezdyskusyjne sukcesy w dziedzinie inwestycji gminnych.
 Bezdyskusyjne sukcesy uzyskaliśmy w dziedzinie inwestycji gminnych, ponieważ zwiększyliśmy 
dochody i wydatki inwestycyjne w stosunku do planowanych bez zaciągania kredytów, brania poży‑
czek i emisji obligacji. Jednocześnie terminowo spłacaliśmy zobowiązania wcześniej zaciągnięte.

Z poważaniem
Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn


