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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER RASZYŃSKI

Premier Mateusz MORAWIECKI 
ogłosił w Raszynie nowy program zdrowotny.

CENTRUM MEDYCZNE JUDYTA jako pierwsze w Polsce 
będzie realizować rządowy program profilaktyczny.

Dziękujemy, że z takim zaangażowaniem 
dbacie Państwo o zdrowie naszych mieszkańców.
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O wizycie Premiera, sesji absolutoryjnej 
i zamiarach na przyszłość

J a c e k  Ka i p e r :  P a n i e  Wó j c i e, 
po raz kolejny  odwiedził naszą 
gminę  Pan Premier. Jest tutaj 
po raz trzeci, gdy dodać do tego 
sprzed kilku lat, wizytę Pana Prezy-
denta i kilka wizyt wicepremierów, 
to można uznać, że Raszyn staje się 
ulubionym miejscem dla najważniej-
szych osób w państwie. Czy zgadza 
się pan z tym poglądem?
Wójt Andrzej Zaręba: Panie Redakto-
rze; wszystkie wymienione przez pana 
osoby, które odwiedziły naszą gminę 
w ciągu ostatnich lat są przedstawi-
cielami rzadu. Wybierają one miejsca 
w Polsce, które się czymś pozytywnie 
wyróżniają. W 2017 roku pan Prezydent 
podpisywał ustawę dotyczącą biznesu 
w nowoczesnej firmie Walfrom nale-
żącej do pana Władysława Walczaka. 
Przypomnę, wtedy KR zamieścił infor-
mację, że czekaliśmy na wizytę tej rangi 
od czasów Bitwy Raszyńskiej i pobytu 
u nas księcia Józefa Poniatowskiego. 
Od wizyty Pana Prezydenta poczyna-
jąc kilka razy odwiedził nas pan Premier, 
wicepremierzy i ministrowie. Raszyn 
stał się dobrym miejscem do prezen-
towania zmian w polityce krajowej. 
Zostaliśmy spostrzeżeni i zapamiętani 
jako dynamicznie rozwijająca się gmina 
odnosząca sukcesy w wielu dziedzinach, 
w tle której dobrze zaznaczą się pro-
ponowane zmiany w bieżącej polityce 
i nowe ustawy. Tym razem pan Pre-
mier jako miejsce do ogłoszenia swo-
jej nowej polityki dotyczącej zdrowia 
w tym programu pod nazwą Profilakty-
ka40PLUS wybrał Centrum Medyczne 
Judyta w Raszynie reprezentowane 
przez niezwykle skutecznego dyrek-
tora i dobrego lekarza zarazem pana 
Zbigniewa Figata, które jako pierwsze 

w kraju złożyło aplikację do tego pro-
gramu. Pan doktor Figat znany jest 
coraz powszechniej z tego, że pomimo 
trudności potrafił stworzyć w gmi-
nie Raszyn wzorowy ośrodek zdro-
wia, utrzymać go na wysokim pozio-
mie, a pacjentom przywrócić ich prawo 
do dobrego traktowania.

J.K.: Panie Wójcie, na sesji absoluto-
ryjnej uzyskał Pan zarówno wotum 
zaufania jak i absolutorium, ale 
towarzyszyło jej wiele emocji. Nie-
spotykana była również jej długość; 
w okolicznych gminach trwała ona 
najwyżej kilka godzin, a u nas dwa 
dni. Czym Pan to tłumaczy?
W.A.Z.: Proszę Pana, niestety wojna 
polityczna dzieląca Polskę przenie-
siona została na szczebel naszej gminy. 
Nie jest już istotne, ile udało się zrobić 
i jakie osiągnąć sukcesy. Nawet trud-
ności, czy niedostatki, które napo-
tkaliśmy przy realizacji budżetu nie są 
analizowane w sposób merytoryczny. 
Jakbym nie tłumaczył, że my działamy 
dla Raszyna a nie w interesie politycz-
nym partii, moi przeciwnicy i tak wska-
zują na podział polityczny. Stąd dzi-
waczne wyniki głosowań w sprawach 
nie budzących wątpliwości i pozytyw-
nie zweryfikowanych przez powołane 
do tego ciała. Dlaczego tak się dzieje? 

– ponieważ wzorem parlamentu opo-
zycja jest totalna bez względu na roz-
sądek. Gdy tak jak u nas budżet gminy 
wykonany jest bez zarzutu, to absoluto-
riom stanowi proste skwitowanie tego 
faktu. W roku 2020 pomimo szalejącej 
pandemii wykonaliśmy budżet, obniży-
liśmy zadłużenie i zakończyliśmy odbu-
dowę Austerii – wizytówki naszej gminy. 
Pozyskaliśmy też od naszych partne-
rów spoza Unii Europejskiej ogromne 
fundusze na odbudowę kompleksu 
budynków wokół Austerii i realizację 
wielu innych projektów. Wotum zaufa-
nia również uzyskałem, ponieważ więk-
szość radnych uznała, że realizuję zada-
nia i polityki zgodnie z interesem gminy.

J.K.: Poprzednia sesja kwitowała 
rok 2020, co będzie się działo w tym 
roku?

W.A.Z.: Już się dzieje panie redak-
torze. Budowane są ulice, planowane 
rozpoczęcie budowy następnych, wraz 
z ulicami powstają wodociągi i kanali-
zacja. Zbudowana zostanie Strażnica 
w Dawidach, żłobek w Raszynie, roz-
pocznie się odbudowa kramów sta-
nowiących południową część Starego 
Rynku i zamykających od południa 
podwórze Austerii. W takiej ogólnej 
wypowiedzi pomijam mniejsze inwesty-
cje i remonty, które stanowią o wygo-
dzie mieszkańców. Przygotowujemy 
się również do budowy domu komu-
nalnego. To inwestycja, która pomoże 
rozwiązać najpilniejsze problemy 
z zapewnieniem lokum potrzebującym. 
Uważam, że nasza gmina rozwija się 
w pożądanym kierunku odpowiadając 
na potrzeby większości mieszkańców. 
Staram się nie porównywać z sąsied-
nimi, podobnymi do naszej gminami, 
ale bezstronnie przyznaję, że pod wie-
loma względami rozwijamy się wszech-
stronniej i szybciej, choć mamy niższe 
dochody na jednego mieszkańca.
 Natomiast, jeśli pan również pyta 
o sesję absolutoryjną w 2021 roku 
to będzie się ona odbywać w takich 
samych warunkach i w tym samym 
tonie; ja będę atakowany bezwzględ-
nie za najmniejszy błąd, a kwestie roz-
woju gminy zostaną pominięte. Powiem 
więcej. Podważanie naszych osią-
gnięć i krytykowanie inwestycji uwa-
żam za nieuzasadnione i bez pokry-
cia, ponieważ wszystko co robimy jest 
głęboko przemyślane i wykonywane 
z  największą starannością. Jestem 
inżynierem i osobiście nadzoruję inwe-
stycje, ponieważ wiem, że mają służyć 
naszym mieszkańcom przez długie lata. 
Wiele mamy jeszcze do zrobienia i nie 
możemy tracić czasu na przedwcze-
sne remonty, tak jak to się dzieje w sto-
sunku do inwestycji z przed kilku, czy 
kilkunastu lat.

J.K. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę 
powodzenia w realizacji tak ambitnego 
programu.

WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
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Wizyta Premiera i Ministra Zdrowia w CM JUDYTA w Raszynie

Od 1 lipca 2021r. zniesiono wcześniejsze, niewystarczające limity dostępu 
pacjentów do opieki specjalistycznej. Premier Mateusz Morawiecki i mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski poinformowali o tym Polaków w Centrum 
Medycznym JUDYTA przy ul. Poniatowskiego w Raszynie rozpoczynając 
program #Profilaktyka40PLUS.

Wybór był nieprzypadkowy, ponie-
waż raszyńska placówka, jako pierwsza 
zgłosiła się do prowadzenia programu 
„Profilaktyka 40 PLUS” i jako pierwsza 
zawarła umowę z NFZ na jego realiza-
cję. Po raz kolejny szef CM JUDYTA dr. 
Zbigniew Figat pokazał, jak wielką wagę 
przykłada do opieki nad swoimi pacjen-
tami.
 W Centrum Medycznym JUDYTA 
w Raszynie premier Mateusz Mora-
wiecki oraz minister zdrowia Adam 
Niedzielski zainaugurowali program 
#Profilkatyka40PLUS oraz zniesienie 
limitów do lekarzy specjalistów. 
 Głównym celem programu jest 
objęcie osób powyżej 40 roku życia 

badaniami, które pomogą w wychwy-
tywaniu ich problemów zdrowotnych 
na wczesnym etapie choroby. – „Warto, 
żeby wszyscy uprawnieni skorzystali 
z  dostępu do badań,  żeby na odpo-
wiednio wczesnym etapie wychwytywać 
problemy zdrowotne. Lepszy dostęp 
do specjalistów, którzy byli trudno osią-
galni, to nasze zobowiązanie, które 
realizujemy – powiedział podczas spo-
tkania premier”. Do słów dołączył mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski mówiąc, 
że „Zaczynamy jego odbudowę zdrowia 
publicznego i nadrabianie deficytów 
zdrowia związanych z pandemią koro-
nawirusa – Znacznie mniej pacjentów 
zgłaszało się do lekarzy w 2020 r. Pro-
gram Profilaktyka 40 PLUS ma pomóc 
w odbudowie zdrowia Polaków, ale też 
przygotować nas na tego typu wyda-
rzen ia  w  prz y s z łoś c i . 
Zadbajmy o nasze zdrowie 
i skorzystajmy z zapropo-
nowanej profilaktyki”
 Aby skutecznie realizo-
wać program i zwiększyć 
dostępność lekarzy spe-
cjalistów, zniesiono limity 
przyjęć do ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej, 
które były jedną z podsta-

wowych barier w dostępie do specjali-
stów. Od 1 lipca NFZ zapłaci za każdego 
chorego, który pojawi się w gabine-
cie lekarza specjalisty. Jednak należy 
zauważyć, że zniesienie limitów do spe-
cjalistów dotyczy tylko już zawartych 
umów z NFZ na specjalistykę, więc 
raczej nie wpłynie to na istotne zwięk-
szenie dostępności do specjalistów 
na terenie gminy. Powinna za to popra-
wić się dostępność do porad rehabili-
tacyjnych, dermatologicznych i gine-
kologicznych, bo takie umowy są u nas 
zawarte.
 W spotkaniu z premierem Mate-
uszem Morawieckim i ministrem zdro-
wia Adamem Niedzielskim uczestniczyli 
dyrektor i pracownicy CM JUDYTA, zaś 
Gminę Raszyn reprezentowali: wójt 
Andrzej Zaręba, zastępca wójta Michał 
Kucharski oraz dyrektor CSR Katarzyna 
Klimaszewska. Znowu gmina Raszyn 
pojawiła się w telewizji i na oficjalnych 
stronach mediów społecznościowych 
w pozytywnym kontekście. 

Jacek Kaiper 

INAUGURACJA PROGRAMU PROFILAKTYKA40PLUS W CM JUDYTA

Dr. Zbigniew Figat z pracownikami, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Gminy Raszyn. Fot. J. Kaiper
Premier Mateusz Morawiecki ogłasza Program Zdrowotny Profilaktyka40PLUS. 

Fot. J. Kaiper

Inauguracja Profilaktyka40PLUS w Judycie. Fot. Min. Zdrowia
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RAPORT O STANIE GMINY RASZYN W 2020 ROKU
Podczas XLII Sesji Rady Gminy Raszyn, 
24 czerwca br., Wójt Andrzej Zaręba 
zaprezentował „Raport o stanie Gminy 
Raszyn w 2020 roku”. Tegoroczny 
dokument, przygotowany przez pra-
cowników Urzędu Gminy, przedstawia 
stan finansów, demografii, zasobów 
materialnych, ładu przestrzennego, 
mienia komunalnego, ochrony środo-
wiska, bezpieczeństwa, komunikacji, 
realizacji polityki społecznej, progra-
mów i strategii, oświaty, edukacji kul-
tury i sportu na koniec minionego roku. 
Podsumowanie, poza relacją z zacho-
dzących zmian, pokazało jak nasz 
samorząd radził sobie w nowej, pan-
demicznej rzeczywistości, pełnej lęku 
o zdrowie i życie mieszkańców. Jak 
pokazuje Raport, większość zadań 
udało się zrealizować bez strat na co 
wskazał we wstępie dokumentu Wójt 
Andrzej Zaręba: W tym trudnym dla nas 
czasie Samorząd Gminy Raszyn doło-
żył wszelkich starań i wykorzystał każdą 
możliwość, by poprzez pozyskane środki 
zewnętrzne zapewnić wzmocnienie sta-
bilnego i bezpiecznego budżetu.

CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Raszyn, położona w wojewódz-
twie mazowieckim, powiecie pruszkow-
skim, zajmuje powierzchnię 43,89 km2, 
ma 22 112 mieszkańców, którzy zamiesz-
kują w 18 wsiach. W ubiegłym roku mie-
liśmy ujemny przyrost naturalny, ponie-
waż zmarło 212 osób, a narodziło się 173. 
Najwięcej osób zamieszkuje Raszyn 
(6927 osób), Rybie (4934 osoby), 
Nowe Grocholice (1290 osób), Dawidy 
Bankowe (1069 osób) i Janki (1054). 
Na koniec 2020 roku było zameldowa-
nych 1315 obcokrajowców, w tym 236 
na pobyt stały, a 1079 na pobyt czasowy.

WŁADZE GMINY RASZYN

Organ uchwałodawczy – 
Rada Gminy Raszyn 
W 2020 roku funkcję radnych peł-
niło 21 osób, wybranych w wyborach 
w 2018 roku. W skład Prezydium Rady 
Gminy Raszyn weszli: Przewodniczący – 
DARIUSZ MARCINKOWSKI, Wiceprze-
wodniczący SŁAWOMIR OSTRZYŻEK, 
JAROSŁAW ARANOWSKI. 

Pozostali radni to: Marek Bańburski, 
Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, 
Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, 
Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard 
Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata 
Kuran-Kalata, Anna Matracka, Tade-
usz Pawlikowski, Teresa Senderowska, 
Beata Sulima-Markowska, Ewa Sur-
macz, Wiesław Szustak, Rafał Olesiń-
ski, Andrzej Zawistowski. W 2020 roku 
Rada podjęła 132 uchwały. Do Wójta 
Gminy Raszyn radni zgłosili 66 inter-
pelacji i zapytań.

Organ wykonawczy:
Wójt Gminy Raszyn – Andrzej ZARĘBA
Zastępca Wójta Gminy Raszyn – Michał 
KUCHARSKI
Skarbnik – Liliana KŁOS
Sekretarz – Jolanta OSOWIECKA
(do 1 lutego 2021 r.), Alicja GADOWSKA

URZĄD GMINY RASZYN

Mieści się w Raszynie, przy ulicy Szkol-
nej 2A. W skład Urzędu wchodzi 16 Refe-
ratów. Szczegółowe informacje można 
uzyskać na: www.raszyn.pl, a bieżące – 
www.facebook.com/ugraszyn 

BUDŻET GMINY 
Budżet Gminy Raszyn na rok 2020 
przy jęt y  30.12 .2019 r.  Uchwałą 
Nr XX/175/2019 Rady Gminy Raszyn, 
w ciągu roku zmieniany był uchwałami 
Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta. 
Szczegółowa analiza budżetu zapi-
sana została w sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu Gminy Raszyn 2020 rok, 
przedstawionym Radzie Gminy i Regio-
nalnej Izbie Obrachunkowej w Warsza-
wie Zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta 
Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie budżetu: 
Dochody ogółem – 171 048 825,64 zł 
1a. Dochody bieżące – 154 992 773, 17 zł 
w tym: subwencje – 22 232 201,00 zł;
dotacje – 28 222 563,08 zł
1b. Dochody majątkowe – 16 056 052,47 zł
Wydatki ogółem – 149 226 794,06 zł 
2a. wydatki bieżące – 130 966 770,47 zł 
2b. Wydatki majątkowe – 18 260 023,59 zł 
Wynik budżetu – nadwyżka 21 822 031,58 
Nadwyżka wynika z celowego zabez-
pieczania środków na liczne inwestycje, 

planowane w najbliższych latach. Więk-
szość z nich otrzymała dofinansowanie 
zewnętrzne, ale do ich realizacji gmina 
musi posiadać własne fundusze. 

ZADŁUŻENIE GMINY

W roku 2020 deficyt budżetowy wyniósł 
0 zł, co oznacza to że wystąpiła nad-
wyżka, która wynosiła 21 822 031,58 zł. 
Zadłużenie gminy spadło o 7 270 000 zł 
i zgodnie z wcześniejszymi prognozami 
na koniec roku wynosiło 45 540 000 zł.

INFRASTRUKTURA

W 2020 r. w Gminie Raszyn było 136 km 
wodociągów i 193 km kanalizacji. Drogi 
gminne miały 129 km, a ścieżki pieszo-

-rowerowe 6,67 km.

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Budżet Gminy Raszyn wspomagany 
jest funduszami zewnętrznymi. Źró-
dłami dotacji były:
 •  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-

nych
 •  Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego/PROW LGD
 •  Mazowiecka Jednostka Wdrażania 

Programów Unijnych
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Komisja Europejska
 •  Ministerstwo Cyfryzacji, Minister-

stwo Sportu, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej

 •  Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej

 •  Kuratorium Oświaty
W sumie, na realizację 32 programów 
uzyskaliśmy 56 509 596,91 zł. 
Największym zadaniem, z dotacją 14 mln 
złotych dofinansowania jest adaptacja 
budynków Austerii na Centrum integra-
cji społeczno-kulturalnej w Raszynie 
przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2. Wnio-
sek złożony w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego spełnił kryteria mery-
toryczne i uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 73%, ponadto z dota-
cji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (12%) oraz ze środków 
własnych Gminy Raszyn (15%). Ogólny 
koszt inwestycji planowanej na lata 
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2021-2023, to kwota 17 044 044,52 zł. 
Projekt „Adaptacj i  Austeri i ”  ma 
podwójny cel – modernizację i reno-
wację zabytkowego zespołu urbani-
stycznego oraz stworzenie atrakcyj-
nej i nowoczesnej oferty kulturalnej. 
Zrekonstruowana część kompleksu 
stanie się Nansenowskim Centrum 
Integracji i Dialogu, gdzie Gmina 
Raszyn – za pośrednictwem Centrum 
Kultury Raszyn wraz z partnerami: Fun-
dacją na Rzecz Dialogu – partnerem 
polskim oraz Nansenowską Akademią 
Humanistyczną z siedzibą w Lileham-
mer (The Nansen Humanistic Aca-
demy) i Szkołą Wyższą Kristiania 
z siedzibą w Oslo (Høyskole Kristia-
nia) – partnerami norweskimi, będą 
prowadzić wspólnie działania na rzecz 
poprawy dostępności do sztuki i nauki.

INWESTYCJE I REMONTY

W 2020 r. Gmina Raszyn w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych przebu-
dowała 4 ulice za kwotę 6 175 587,46 zł, 
z czego dofinansowanie wyniosło 
3 876 335, 31 zł. Były to:
1.  Przebudowa ulicy Wierzbowej w Sło-

minie 
2.  Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawi-

dach 
3.  Przebudowa ul. Zacisze w Raszynie 
4.  Przebudowa ul. Jutrzenki i ulicy bez 

nazwy wzdłuż ogrodzenia Szkoły 
Podstawowej w Ładach w Dawidach 
Bankowych 

Z własnego budżetu gmina sfinanso-
wała budowę kolejnych trzech ulic:
5.  Ulica Lecha w Rybiu 
6.  Ulica Hetmańska w Dawidach Ban-

kowych 
7.  Rozpoczęto przebudowę ulicy Orze-

chowej i Akacjowej w Rybiu 
W 2020r. wykonano również następu-
jące inwestycje i remonty:
 •  Zakończono rewitalizację budynku 

Austerii w Raszynie, polegającą 
na przywróceniu budynkowi kształtu 
i formy zgodnie z pierwotnym, XVIII-

-wiecznym projektem Szymona 
Bogumiła Zuga. Budynek wyposażono.

 •  Zagospodarowano teren Ogródka 
Jordanowskiego w Raszynie

 •  Rozpoczęto opracowanie doku-
mentacji projektowo-kosztoryso-
wej budynku socjalno-komunalnego 
w Podolszynie Nowym

 •  Wyremontowano po pożarze lokale 

mieszkalne w budynku socjalno-
-komunalnym przy ul. Nadrzecznej 
w Raszynie

 •  Opracowano dokumentację projek-
towo-kosztorysową dla Strażnicy 
OSP w Dawidach

 •  Doposażono place zabaw w Jaworo-
wej, Słominie, Jankach i w Raszynie 
przy ul. Jesiennej i na terenie Przed-
szkola pod Topolą.

 •  Wykonano ogrodzenie parkingu przy 
ul. Starowiejskiej w Sękocinie Starym

 •  Opracowano dokumentację projek-
towo-kosztorysową Skweru im. Rot-
mistrza Pileckiego w Raszynie

 •  Zamontowano domofony w Przed-
szkolu w Falentach i w Przedszkolu 

„Pod Topolą” w Raszynie oraz w Świe-
tlicy Środowiskowej.

OŚWIATA

Największe wydatki gmina ponosi 
na oświatę i wychowanie. W 2020 r. 
wyniosły one 44 069 957,19 zł. Do sub-
wencji i dotacji oświatowej gmina doło-
żyła z budżetu 21 500 342 zł (47,43%).
W gminie są trzy szkoły: 
 •  Szkoła Podstawowa im. Cypriana 

Godebskiego w Raszynie, ul. Szkolna 
2, ul. Unii Europejskiej 1,

 •  Szkoła Podstawowa im. Włodzimie-
rza Potockiego w Sękocinie, Wierz-
bowa 5, Słomin, 

 •  Zespól Szkolno-Przedszkolny im. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego w Ładach, 
ul. Długa 49, Dawidy Bankowe, 

W gminnych szkołach, w 97 oddzia-
łach, uczyło się 2035 uczniów. Szkoła 
w Sękocinie oraz Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Ładach zostały w ostat-
nich latach rozbudowane i całkowicie 
wyremontowane. Obok szkół są wielo-
funkcyjne boiska i place zabaw. Szkoła 
Podstawowa w Raszynie, mieszcząca 
się w dwóch budynkach, przeszła wie-
lostronną modernizację. Do dyspozy-
cji uczniów jest boisko wielofunkcyjne. 
Wszystkie szkoły posiadają pracow-
nie komputerowe, a w wielu klasach są 
tablice multimedialne.
W gminie jest 6 gminnych przedszkoli:
 •  Przedszkole z Oddziałami Integra-

cyjnymi nr 1”Pod Topolą”, ul. Prusz-
kowska 21c, Raszyn

 •  Przedszkole nr 2 „W Stumilowym 
Lesie”, ul. Lotnicza 43A, Raszyn

 •  Przedszkole nr 3 „Wyspa Skarbów”, 
ul. Poniatowskiego 18, Raszyn

 •  Przedszkole w Zespole Szkolno-
- W y c h o w a w c z y m  w  Ł a d a c h , 
ul. Długa 49, Dawidy Bankowe

 •  Przedszkole w Falentach, Opac-
kiego 44, Falenty, 

 •  Przedszkole w Sękocinie, Sękociń-
ska 20, Sękocin Stary

W gminnych przedszkolach, w 31 oddzia-
łach, przebywało 746 przedszkola-
ków. Cztery pierwsze z wymienionych 
to nowoczesne placówki wybudowane 
w ciągu ostatnich 11 lat. W 2020 roku, 
po raz kolejny, znalazło się w nich miej-
sce dla wszystkich zgłoszonych dzieci. 
Do prywatnych przedszkoli i punk-
tów przedszkolnych, dofinansowanych 
z budżetu gminy, uczęszczało 357 dzieci 
w 25 oddziałach.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI 
ORGANIZACYJNE GMINY

 •  Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakow-
ska 29A, Raszyn

 •  Gminna Biblioteka Publiczna, sie-
dziba główna Poniatowskiego 20, 
Raszyn. Filia ul. Warszawska 95, 
Jaworowa

 •  Centrum Sportu Raszyn, ul. Spor-
towa 30, Raszyn

 •  Gminny Ośrodek Opieki Społecznej, 
ul. Unii Europejskiej 3, Raszyn

 •  Świetlica Środowiskowa „Świetlik” 
w Rybiu, ul. Spokojna 23, Rybie

 •  Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, 
ul. Warszawska 94, Jaworowa

Wszystkie placówki oferują bogaty pro-
gram kulturalny, sportowy i opiekuń-
czo-wychowawczy. W czasie pande-
mii część programu była realizowana 
online. 

JEDNOSTKI POMOCNICZE 
GMINY RASZYN – SOŁECTWA

W Gminie Raszyn są 22 sołectwa. Każde 
z nich dysponuje funduszami sołeckimi 
zależnymi od ilości mieszkańców, któ-
rzy podczas zebrań sołeckich decy-
dują o ich przeznaczeniu. W 2020 roku 
na fundusze sołeckie przeznaczona 
była kwota 891 974 zł., za którą zreali-
zowano, mimo pandemii, wiele z wcze-
śniej założonych zadań. 
Z pełnym Raportem o stanie Gminy 
Raszyn w 2020 roku można zapo-
znać się na stronie www.bip.raszyn.pl.

Małgorzata Kaiper 
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SESJA ABSOLUTORYJNA

Sesja absolutoryjna 2021
Ostatnia XLII Sesja Rady Gminy Raszyn 
rozpoczęła się 24 czerwca, a jej obrady 
przeciągnęły się o jeden dzień. Istotą 
tej sesji była debata nad „Rapor-
tem o stanie gminy” i udzielenie Wój-
towi Gminy Raszyn panu Andrzejowi 
Zarębie wotum zaufania, a następnie, 
po zapoznaniu się radnych ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu w roku 
2020, sprawozdaniem finansowym, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunko-
wej, informacją o stanie mienia Gminy 
Raszyn i stanowiskiem Komisji Rewizyj-
nej UCHWALENIE ABSOLUTORIUM
 W tym roku przedstawiono Radzie 
Gminy Raszyn „Raport o stanie gminy” 
w całości stworzony przez pracowników 
gminy. Nad tym dokumentem przepro-
wadzono długą debatę, w której wzięli 
udział mieszkańcy i radni. Uczestnicy 
dyskusji mieli okazję wyrazić swoje opi-
nie o raporcie i w ramach jego tema-
tyki zadać pytania Wójtowi Gminy 

panu Andrzejowi Zarębie. Na posta-
wione pytania Wójt odpowiadał obszer-
nie, przedstawiając przesłanki swoich 
decyzji, sięgając do swego programu 
wyborczego. Taki sposób prowadze-
nia debaty satysfakcjonował jednych, 
a niecierpliwił przedstawicieli opozycji, 
którzy wzywali do ograniczenia czasu 
wypowiedzi Wójta. 
 Nad  przebiegiem debaty czu-
wał przewodniczący Rady Gminy pan 
Dariusz Marcinkowski, który inter-
weniował, gdy dyskusja wykraczała 
poza dopuszczalne ramy, jak i wtedy 
gdy przybierała zbyt emocjonalną 
formę. Ostatecznie, gdy już wszyscy 
zainteresowani zabrali głos, zamknięto 
dyskusję nad raportem, po czym w gło-
sowaniu udzielono wotum zaufania wój-
towi Gminy Raszyn panu Andrzejowi 
Zarębie. Następnie, po zapoznaniu się 
z właściwymi sprawozdaniami, opiniami, 
informacjami oraz stanowiskiem Komisji 

Rewizyjnej, radni uchwalili absolutorium 
Wójta Gminy Raszyn. 
 Podsumowując dwa dni obrad 
nad raportem o stanie gminy i udzie-
lone mu absolutorium Wójt stwierdził, 
że w 2020 roku pomimo panującej pan-
demii Gmina Raszyn wykonała budżet 
i zamknęła najważniejszą inwestycję 
Austerię. Oprócz tego wybudowano 
8 ulic za łączną kwotę 11,5 mln. zło-
tych, wykonano oświetlenie w kilkuna-
stu ulicach, do wielu domów wybudo-
wano kanalizację sanitarną i wodociągi. 
Powstał efektowny plac zabaw przy 
basenie. Gmina zrealizowała te inwe-
stycje w oparciu o rekordowo wyso-
kie dofinansowania zewnętrzne. Aby 
takie pieniądze wpłynęły do budżetu 
potrzebny był wielki wysiłek pracow-
ników Urzędu Gminy zarówno przed 
przystąpieniem do konkursów, jak 
i w trakcie rozliczania wykonanych 
inwestycji. Wymagało to od urzędni-
ków doskonale zorganizowanej pracy, 
pełnej poświęcenia, wykraczającej poza 
ustawowe godziny często w  soboty 
i niedziele. Wójt stwierdził, że zarówno 
wotum zaufania, jak i absolutorium 
stanowi wyraz uznania dla niego, ale 
głównie dla wszystkich, których wysi-
łek złożył się na ten sukces – radnych 
i zatrudnionych w Urzędzie pracowni-
ków. 

Jacek Kaiper

Austeria – elewacja frontu. Fot. J. Kaiper

Ulica Złote Łany

Plac zabaw przy basenie

Ulica Zacisze

Ulica Hetmańska w stronę Rycerskiej

Ulica Jutrzenki przy Miklaszewskiego Ulica Lecha ulica Wierzbowa
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Ochrona powietrza
30 czerwca br. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim 
na kolejne zadanie dotyczące ochrony powietrza. Gminie Raszyn przy-
znano dofinansowanie w wysokości 19 335 zł, co stanowi 50% kosztów, 
na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Referat Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej zrealizuje do listo-
pada 2021 roku zadanie polegające 
na „Pobieraniu, analizie i opracowa-
niu wyników próbek popiołu z palenisk 
w celu potwierdzenia bądź wykluczenia 
podejrzenia spalania odpadów ze wska-
zanych posesji na terenie gminy Raszyn” 
 Systematycznie wdrażamy różne 
przedsięwzięcia służące ochronie śro-
dowiska naturalnego, poprawie jakości 
powietrza, a tym samym poprawie jako-
ści zdrowia mieszkańców. Projekt, który 
uzyskał dotację, to działania, które mają 

na celu pomoc w likwidacji źródeł niskiej 
emisji (szczególnie pieców węglowych, 
tzw. kopciuchów) odpowiedzialnych 
za przekroczenia norm jakości powie-
trza na terenie gminy. 
 Zadanie zostanie zrealizowane przy 
pomocy środków z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021”. Zadania te realizuje 
Referat Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Komunalnej pod kierownictwem 
pani Moniki Marszałek.

Usuwanie wraków w gminie Raszyn
Walczymy o porządek w gminie od 2018 roku usuwając wraki samocho-
dów zaśmiecających nasze parkingi gminne i ulice. Usunęliśmy 28 pojaz-
dów z czego 3 zostały odebrane z parkingu gminnego. Michał Kucharski 
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

Od 2018 roku Gmina Raszyn prowa-
dzi działania polegające na usuwaniu 
porzuconych pojazdów z pasa dróg 
gminnych na podstawie art. 50a ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. 2021 poz. 450 z późn. 
zm.), który stanowi :
 „1.Pojazd pozostawiony bez tablic 
rejestracyjnych lub pojazd, którego 
stan wskazuje na to, że nie jest uży-
wany, może zostać usunięty z drogi 
przez straż gminną lub Policję na koszt 
właściciela lub posiadacza.
 2.Pojazd usunięty w trybie określo-
nym w ust. 1, nieodebrany na wezwa-
nie gminy przez uprawnioną osobę 
w terminie 6 miesięcy od dnia usunię-
cia, uznaje się za porzucony z zamia-
rem wyzbycia się. Pojazd ten przecho-
dzi na własność gminy z mocy ustawy.”
 Działania podejmowane są z urzędu 
lub po otrzymaniu informacji od miesz-
kańca gminy. Następnie pracownik 
gminy udaje się na wskazane miejsce, 
w celu weryfikacji zgłoszenia. Infor-
macja o tym pojeździe przekazywana 

jest do Komisariatu Policji w Raszynie 
w celu podjęcia działań zmierzających 
do ustalenia właściciela oraz sprawdze-
nia, czy dany pojazd posiada ubezpie-
czenie i aktualny przegląd. Jeżeli nie da 
się od razu ustalić właściciela i wezwać 
go do usunięcia pojazdu zostaje on usu-
nięty i przetransportowany na parking 
gminny. Jeżeli przez 6 miesięcy pojazd 
nie zostanie odebrany przez właści-
ciela lub nie uda się ustalić właściciela, 
zostaje on przejęty na własność Gminy 
Raszyn, po czym po dokonaniu wyceny 
przez rzeczoznawcę, jeżeli jego wartość 
nie przekracza 4 tysięcy złotych, pod-
dawany jest utylizacji.
 Dotychczas z terenu Gminy Raszyn 
zostało usuniętych 28 pojazdów, 
z czego 3 zostały odebrane przez wła-
ścicieli z parkingu gminnego, po uisz-
czeniu opłaty związanej z holowaniem 
pojazdu na parking oraz przedstawie-
niu stosownych dokumentów potwier-
dzających właścicielstwo, 16 aut zostało 
poddanych utylizacji gdyż nie udało się 
ustalić właścicieli, a ich wartość (zgod-

nie z wyceną rzeczoznawcy) nie prze-
kraczała kilkaset złotych, w przypadku 
pozostałych 9 aut toczy się proces 
weryfikacji i ustania właścicieli, jeżeli 
nie uda się ich ustalić lub nie zgłoszą 
się po auta w terminie 6 miesięcy od 
momentu ich usunięcia z terenu gminy, 
prawdopodobnie też zostaną zutylizo-
wane. 
 Tomasz Kowalczyk Inspektor w Refe-
racie Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej
 Zgłoszenia porzuconych aut można 
dokonywać w Referacie Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy Raszyn: Tomasz Kowal-
czyk, telefonicznie pod nr 22 701-79-16 
lub mailowo pod adresem: tkowalczyk@
raszyn.pl

Liliana Kłos, Katarzyna Dombska, Monika Marszałek 
i Wójt Andrzej Zaręba. Fot. J. Kaiper
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OTWARCIE AUSTERII

Austeria – Wizytówka Raszyna uroczyście otwarta
Wyjątkowy dzień dla mieszkańców Gminy Raszyn. 3 lipca odbyło się uroczyste otwarcie Austerii, z kolei 
4 lipca Dzień Otwarty z atrakcjami.

Wizytówka Raszyna – bez wątpienia 
Austeria zasługuje na to miano. Prze-
jeżdżając Al. Krakowską nie sposób 
nie zwrócić uwagi na piękny obiekt. 
Raszyńska perła prezentuje się pięknie, 
co z pewnością cieszy mieszkańców 
Gminy Raszyn.
 3 lipca lokalna społeczność przeży-
wała wyjątkową uroczystość. Otwarcie 
Austerii dla wielu osób było pięknym 
doświadczeniem, okazją do wspomnień 
i wzruszeń. W końcu obiekt ten, liczący 
ponad 230 lat, w ciągu ostatnich trzech 
lat przeszedł niezwykłą metamorfozę. 
Dlatego dziś z pełną świadomością 
możemy mówić o Austerii jako Wizy-
tówce Raszyna.
 Podczas uroczystego otwarcia zgro-
madzonych w Sali Balowej gości powi-
tał Dyrektor Centrum Kultury Raszyn 
Mariusz Smolicha. Głos zabrał Wójt 
Gminy Raszyn Andrzej Zaręba, który 
mówił o wartości i znaczeniu Auste-

rii dla lokalnej społeczności oraz dzia-
łaniach podjętych na rzecz rewitaliza-
cji budynku. Wójt Zaręba podziękował 
radnym, pracownikom Urzędu Gminy 
Raszyn, Wykonawcy, mieszkańcom 
oraz wszystkim zaangażowanym w pro-
ces renowacji obiektu. Radości z rewi-
talizacji Austerii nie ukrywał Radny 
Gminy Raszyn i przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Krzysztof Będkowski, który przed 
laty nakręcił film „Austeria zakurzona 
Perła”. Obiekt pobłogosławił Proboszcz 
Parafii Św. Szczepana w Raszynie Ks. 
Prałat Zdzisław Karaś.
 Kolejnym punktem uroczystego 
otwarcia Austerii był program arty-
styczny. Zgromadzeni mogli wysłu-
chać „Pieśni Raszyńskich” w wykona-
niu Zespołu Instrumentów Dawnych 

„Ars Nova”. Wystąpiły również Zespoły 
Śpiewacze Działające przy CKR. W rytm 
pieśni tańczyli tancerze z zespołu „Pol-

ski Łan”, którzy zaprezentowali się 
w pięknych ludowych strojach.
 Po części artystycznej mieszkańcy 
i zgromadzeni goście mogli poznać 
ekspozycję Austerii. Piękne obrazy, 
wyjątkowe eksponaty i klimat miejsca 
wprawiły wszystkich w zachwyt. Zgro-
madzeni podziwiali kolekcję obrazów 
Bernardo Belloto. W Izbie Pamięci 
można było znaleźć pamiątki zwią-
zane z Bitwą pod Raszynem i okresem 
napoleońskim. Czas zwiedzającym 
w Sali Balowej umilał Kwartet działa-
jący przy CKR. Goście mogli podziwiać 
również karykatury Józefa Piłsudskiego 
autorstwa Zdzisława Czermańskiego. 
Nie sposób było obojętnie przejść 
obok obrazów „Bitwa pod Raszy-
nem” Januarego Suchodolskiego, 

„Bitwa pod Raszynem” oraz „Bateria 
w ogniu – Raszyn” Wojciecha Kossaka 
czy „Cud nad Wisłą” Jerzego Kossaka. 
Wiele osób z zainteresowaniem anali-
zowało dzieło Jana Matejki „Konsty-
tucja 3 Maja 1791 roku” oraz portret 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
O 18.00 dr Tomasz Duda poprowadził 
wykład „Dialog metodą Nansena – sku-
teczna metoda zrozumienia innych”.
 Na wszystkich czekała pyszna kawa, 
herbata oraz smaczne lemoniady i cia-
sto przygotowane przez firmę „U Przy-
jaciół Catering”. Za oprawę dźwiękową 
dziękujemy firmie Marek Behounek 

„Investmed”.

DZIEŃ OTWARTY
4 lipca drzwi Austerii dla wszystkich były 
otwarte od godziny 8.00. Mieszkańcy 
ponownie licznie odwiedzili Wizytówkę 

 Austeria – wizytówka Raszyna. Fot. J. Małkiński

 Wnętrze Austerii. Fot. arch. CKR  Wnętrze Austerii. Fot. arch. CKR Wnętrze Austerii. Fot. arch. CKR
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Raszyna. Poznaliśmy wiele ciekawych 
historii. Starsi wspominali swoje czasy 
szkolne, z kolei inni analizowali, w któ-
rym miejscu mieścił się ich pokój. Wszy-
scy nie mogli wyjść z podziwu jak piękną 
metamorfozę przeszła Austeria.
 Z myślą o dzieciach przygotowaliśmy 
animacje, za których realizację odpo-
wiadała firma Kate Sensoryka Kata-
rzyna Regulska. Uśmiechnięte panie 
angażowały najmłodszych do kreatyw-
nych działań, a ich dzieła były powo-
dem dumy dla rodziców. Dzieci chętnie 
spędzały czas na terenie placu zabaw 
przy Austerii. Dorośli korzystali z terenu 
dziedzińca, gdzie mogli przysiąść 
i porozmawiać, a także zapoznać się 
z ulotką informacyjną na temat Austerii 
i komiksem „Bitwa pod Raszynem 1809 

– chwała polskiego oręża”. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się materiały 
promocyjne Austerii – magnesy, dłu-
gopisy, ołówki i pyszne krówki. 
 O 15.00 nastąpiło „oberwanie 
chmury”. Złe warunku atmosferyczne 
nie pokrzyżowały nam planów. O 16.00 
w Sali Balowej koncert zagrała miesz-
kanka naszej Gminy i wspaniała skrzy-
paczka – YLO Violin. Mogliśmy usły-

szeć znane utwory takich artystów jak: 
Elvis Presley, Ed Sheran, Ennio Mor-
ricone w wykonaniu Pani Ilony. YLO 
porwała publiczność, która nagrodziła 
ją brawami. Wójt Andrzej Zaręba wrę-
czył artystce kwiaty. Koncert YLO Violin 
o 19.00 zgromadzeni mogli podziwiać 
z dziedzińca. Artystka zaprezentowała 
się na balkonie Austerii. To było wyjąt-
kowe i piękne wydarzenie, a wrażenia 
niezapomniane. Niektórzy pytali, czy 
można było lepiej spędzić ten wieczór.
 W imieniu Dyrektora Centrum Kultury 
Raszyn, swoim, pracowników Austerii 
oraz Centrum Kultury Raszyn – dzię-
kujemy Państwu za wspólnie spędzony 
czas podczas Uroczystego Otwarcia 
Austerii i Dnia Otwartego. Podziękowa-
nia kierujemy również do Wójta Gminy 
Raszyn Andrzeja Zaręby, zastępcy 
Wójta Michała Kucharskiego, Radnych 
Gminy Raszyn, Sołtysów, Pracowników 
Urzędu Gminy Raszyn, Wykonawcy 
oraz wszystkich, którzy przyczynili się 
do realizacji pięknego dzieła jakim jest 
rewitalizacja Austerii.
 Pragniemy w sposób szczególny 
wyróżnić i podziękować za wkład oraz 
zaangażowanie w przygotowanie eks-
pozycji Austerii Pani Marioli Wiewiór 
oraz Panu Waldemarowi Zubkowi.

REWITALIZACJA
Obiekt został wybudowany w latach 
1784-1790 przez właściciela dóbr 
falenckich, warszawskiego bankiera 
Piotra Teppera Starszego według 
projektu Szymona Bogumiła Zuga. 
Wspaniała historia, wyjątkowy obiekt, 
który wraz z kościołem i plebanią 
miał być początkiem założenia miej-
skiego. Przez lata budynek niszczał, 
a jego stan był daleki od ideału. Wysi-
łek raszyńskiego samorządu i działa-
nia Wójta Andrzeja Zaręby sprawiły, 
że w 2017 roku rozpoczęła się rewita-

lizacja Austerii. Dziś możemy podzi-
wiać przepiękny budynek. Prawdziwą 
perłę, która urzeka i daje mieszkańcom 
Gminy Raszyn powód do dumy. Trzeba 
mieć na uwadze, że obiekt uznano 
za jeden z najwspanialszych klasycy-
stycznych zespołów zabudowań w Pol-
sce z przełomu XVIII i XIX wieku. Prace 
rewitalizacyjne wykonano dzięki dofi-
nansowaniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości prawie 60%. 
Pozostała część pochodziła z budżetu 
Gminy Raszyn. Ogólny koszt I etapu to 
kwota ponad 5,3 miliona złotych. Pro-
ces rekonstrukcji Austerii odbywa się 
pod nadzorem Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. 
 W latach 2021-2023 realizowany 
będzie drugi etap rewitalizacji Austerii 
obejmujący wozownię, kramy i pocztę, 
możliwy dzięki wsparciu finansowemu 
ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (73%), dotacji Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
(12%) oraz środków własnych Gminy 
Raszyn (15%).

Jakub Małkiński

Radny Krzysztof Będkowski, autor filmu Zakurzona Perła. Fot. arch. CKR

Uroczystego otwarcia Austerii dokonali Wójt Andrzej Zaręba 
i Dyrektor CKR Mariusz Smolicha. Fot. M. Kaiper Wspaniały koncert YLO Violin. Fot. arch. CKR

Raszyńskie Zespoły Śpiewacze podczas inauguracji. Fot. arch. CKR
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Boisko w Falentach
Dobiega końca budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Falen-
tach na terenie Gminy Raszyn prowadzona przez firmę KACPER Sport 
Invest Leszek Zdybel. Przedmiotem finalizowanej inwestycji jest budowa 
płyty o wymiarach 60 m x 30 m, o nawierzchni trawiastej z gotowej darni 
w rolkach. Obejmuje ona wykonanie ogrodzenia, piłkochwytów oraz ele-
mentów małej architektury w postaci ławek dla zawodników i koszy 
na śmieci wraz z przebudową sieci wodociągowej zlokalizowanej pod płytą. 
Podstawowe parametry boiska: całkowita powierzchnia – 1 800 m2; bramki 
o wymiarach – 500 cm x 200 cm, ogrodzenie z siatki stalowej z furtką i bramą o łącznej długości ok. 190 m, 
piłkochwyty wysokości 6 m i długości 37 m. Całkowity koszt wyniesie 492 000 złotych.

Boisko w Falentach w budowie. Fot. J. Kaiper

Ulica Olszowa
Przebudowa ulicy Olszowej w części od ulicy Wesołej do 19. kwietnia trwa 
w najlepsze. Prowadzi ją Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Han-
dlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonano 
już instalacje podziemne i od strony ulicy 19.kwietnia pojawiły się chodniki. 
Jeszcze trochę czasu i cierpliwości, a cała ulica będzie jak nowa. Cena 
wykonania tej przebudowy wynosi 1 843 770 zł. z dofinansowaniem z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ulica Łąkowa
Przebudowa nawierzchni ulicy Łąkowej, obejmuje swoim zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, 
opasek i chodników oraz zjazdów indywidualnych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania 
poziomego i pionowego. Do zakresu przedmiotu zamówienia, należy również budowa kanalizacji deszczowej, budowa 
sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przyłączy a także wykonanie robót tymczasowych i prac im 
towarzyszących. Inwestycję poprowadzi firma Delta S.A. z Warszawy za 2 198 480 zł.

Ulica Waryńskiego
Trwa przebudowa fragmentu ulicy Waryńskiego pomiędzy Traktem Grocho-
lickim a końcem ulicy Zacisze. Prace prowadzi firma INSTAL-NIKA z Warszawy, 
która za 1 881 900 zł. podjęła się tego zadania. Wraz z zakończeniem prac 
powstanie dodatkowa trasa dojazdu z Raszyna do Nowych Grocholic, po któ-
rej będzie jeździć autobus. Budowa ta jest ukoronowaniem wieloletnich starań 
sołtysów i radnych z tej części gminy: E. Surmacz, A. Matrackiej, K. Będkow-
skiego, A. Szeląga i B. Rusnak, do których niedawno dołączył, mieszkający 
przy ulicy Andrzej Zawistowski.

Odbiór Akacjowej i Orzechowej
Przebudowa obu ulic rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Zimą, ze względu 
na mrozy nastąpiła przerwa w pracach, a w marcu bieżącego roku ekipy znów weszły 
na plac budowy. W ulicy Orzechowej wykonano prace instalacyjne, wybudowano 
chodniki, wybudowano solidną podbudowę pod jezdnię, którą pokryto asfaltem, 
a jezdnię w ulicy Akacjowej pokryto kostką Bauma. 14 czerwca Wójt Gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba w towarzystwie kierowników działu inwestycji i przedstawicieli 
wykonawcy dokonali inspekcji wybudowanych ulic i zgłosili swoje uwagi do protokołu. 
Ulice zostały odebrane przez Gminę, a drobne usterki na bieżąco usunięte.

INWESTYCJE

Wójt Andrzej Zaręba wraz z współpracownikami 
oraz przedstawicielami wykonawcy

Ulica Orzechowa skrzyżowanie z ulicą Olszową.

Ul. Olszowa od ul. Wesołej w budowie
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Teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

DOFINANSOWANIE PLACÓW ZABAW
Dnia 30.06.2021 zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Mazowiecki 
Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. na projekty, które będą realizowane w sołectwach: Słomin, Jawo-
rowa i Łady. Wszystkie zadania planujemy wykonać do 30.09.2021 roku.
1. Projekt pn. „Doposażenie wiejskiego placu zabaw w miejscowości Słomin”
Dofinansowanie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 10.189,31 zł. 
Całość zadania 20.189,31 zł. Przedmiotem zadania jest zakup trampoliny dla dzieci i młodzieży oraz wprowadzone zostaną 
elementy zwiększające bezpieczeństwo bawiących się na placu dzieci i młodzieży poprzez wykonanie nawierzchni bez-
piecznej. Trampolina ziemna o całkowitym wymiarze około 1,5 x 1,5 m. Nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR z wierzchnią 
warstwą EPDM, włącznie z podbudową, o powierzchni około 25 – 30 m2.
2. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach”
Dofinansowanie 9.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 9.000 
zł. Całość zadania 18.000 zł. Przedmiotem zadania jest zagospodarowanie istniejącego ogólnodostępnego terenu 
wokół stawu w miejscowości Łady. Altana o konstrukcji drewnianej 
i powierzchni około 30 – 35 m2 z podestem, ławkami, koszami i kwiet-
nikami.
3. Projekt pn. „Uzupełnienie zagospodarowania terenu na placu 
zabaw w miejscowości Jaworowa”
Dofinansowanie 10.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Środki Gminne z Funduszu Sołeckiego 16.800 zł. Całość zada-
nia 26.800 zł. Przedmiotem zadania jest zakup altany wraz z pode-
stem, zakup i montaż ławek oraz stołów. Altana o kon-strukcji drew-
nianej, wraz z podłogą, stołami i ławkami. Powierzchnia altany około 
30 – 35 m2. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.09.2021 roku.

****

2 miliony złotych na kanalizację w Sękocinie
30 czerwca 2021 r. została podpisania umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego a Gminą Raszyn dla operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofi-
nansowanie zawdzięczamy pracownikom Referatu Funduszy Zewnętrznych urzędu gminy Raszyn pod kierownictwem 
Pani Katarzyny Dombskiej.
 Dofinansowanie unijne w wysokości 2 mln. zł zostanie przeznaczone na zbudowanie sieci w Sękocinie Las. Szacun-
kowa wartość całkowita inwestycji to 3.866.102,80zł. W ramach projektu zostanie wybudowane 2,928 km sieci w ulicach: 
Księżnej Zofii Czetwertyńskiej, Maślaka, Jeża, Sowiej, Rydza, Cyprysowej, Leśnych Skrzatów, Słonecznej, Wierzbowej, 
Polanki. 
 Termin zakończenia inwestycji planujemy na 30 czerwca 2022 roku.

Budowa Strażnicy dla OSP Dawidy
17 czerwca, 2021 podpisałem umowę z firmą „IZOLBUD” Sp. z o.o. z War-
szawy na budowę strażnicy OSP w Dawidach. Termin wykonania przedmiotu 
umowy wynosi 14 miesięcy, czyli upływa z dniem 17.08.2022 roku. Całko-
wite wynagrodzenie brutto wykonawcy opiewa na kwotę 5 685 332,06 zł. 
Gmina uzyskała na tę inwestycję 2 000 000 zł. dofinansowania w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
     Spełnia się marzenie naszych strażaków. Jest to jednocześnie forma 
podziękowania od całej naszej społeczności za ich ofiarność, szczególnie 
w czasie pandemii. Wyrazy uznania przekazuję też zespołowi pracowni-
ków Urzędu Gminy, którzy przygotowali tę inwestycję: Pani Marii Jasik-
-Sikorskiej, Pani Katarzynie Dombskiej oraz Panu Bolesławowi Saneckiemu. 
Dobra praca przynosi efekty. Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

INWESTYCJE

Dobry zespół to dobra robota. Fot. arch. UGR
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Bezpieczny Rowerzysta – wzajemny szacunek na drodze to podstawa

Letnia aura powoduje, że coraz wię-
cej mieszkańców gminy przesiada się 
z samochodu na rower. Niestety, użyt-
kownicy jednośladów – zaraz po pie-
szych – to grupa użytkowników dróg 
szczególnie narażona na niebezpie-
czeństwo utraty zdrowia, a nawet życia 
w konfrontacji z pojazdami. Dlatego tak 
ważne jest, abyśmy pamiętali o wza-
jemnym szacunku na drodze, a przede 

wszystkim pamiętali, że rowerzyści 
w zderzeniu z pojazdem narażeni są 
na poważne konsekwencje zdrowotne, 
a nawet utratę życia.

JADĄC JEDNOŚLADEM 
PAMIĘTAJ!
 • Należy zawsze używać roweru prawi-

dłowo wyposażonego i sprawnego
 • Włączając się ruchu należy zachować 

ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa 
innemu uczestnikowi ruchu lub innemu 
pojazdowi
 • Jezdnię należy przekraczać na prze-

jazdach dla rowerów. Na przejściach dla 
pieszych zawsze należy przeprowadzić 
rower
 • Przestrzegaj przepisów ruchu drogo-

wego uważając na znaki

 • Stosuj zasadę ograniczonego zaufa-
nia
 • Podczas jazdy na rowerze należy 

unikać rozmów przez telefon i używa-
nia słuchawek
 • Zamiar zmiany kierunku jazdy lub 

pasa ruchu zawsze wyraźnie i odpo-
wiednio wcześniej należy sygnalizować
 • Dobra widoczność to podstawa – 

dlatego warto jeździć w kamizelce 
odblaskowej, odzieży wyposażo-
nej w elementy odblaskowe i kasku 
ochronnym.

Sezon rowerowy rozkręca się w najlep-
sze, dlatego już teraz warto odświeżyć 
sobie podstawowe zasady ruchu dro-
gowego i zadbać o bezpieczeństwo 
swoje i nie tylko.                       Jacek Kaiper

Rachmistrzowie ruszają w teren!
Od 23 czerwca rozpoczyna się, w woje-
wództwie mazowieckim, prowadzenie 
przez rachmistrzów wywiadów bezpo-
średnich. 
 Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą 
to zrobić w bezpośredniej rozmowie 
i przy wsparciu rachmistrza. Będzie to 
w końcu możliwe! W przypadku woje-
wództwa mazowieckiego osoby, które 
nie wypełniły jeszcze obowiązku spi-
sowego, mogą spodziewać się wizyty 
rachmistrza począwszy od 23 czerwca. 
Nie ma absolutnie żadnych powodów 
do obaw – rachmistrz przychodzi, by 
służyć pomocą.

CZY WIZYTA RACHMISTRZA JEST 
BEZPIECZNA?
Rachmistrzowie są przygotowani 
do pracy w reżimie epidemicznym. 
Wchodząc do mieszkania będą mieć 
założone maski i będą zachowywać 
bezpieczny odstęp. Odpowiedzi na spi-
sowe pytania będą wprowadzane przez 
rachmistrza do aplikacji internetowej. 
Nie ma więc konieczności dotykania 
i podpisywania żadnych dokumentów!
 Jeśli mamy wątpliwość, czy to praw-
dziwy rachmistrz, można to w prosty 
sposób zweryfikować.

JAK SPRAWDZIĆ TOŻSAMOŚĆ 
RACHMISTRZA?
Każdy rachmistrz posiada identyfikator 
i powinien on być okazany na samym 
początku rozmowy. Dane z identyfi-
katora możemy zweryfikować na dwa 
sposoby. Pierwszym jest internetowa 
aplikacja „Sprawdź tożsamość rach-
mistrza”, dostępna na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. 
Druga opcja weryfikacji rachmistrza to 
infolinia spisowa pod numerem tele-
fonu 22 279 99 99. 

NIE ODMAWIAJ RACHMISTRZOWI
Rachmistrzowie będą docierać do tych 
osób, które jeszcze się nie spisały. 
Warto skorzystać z tej możliwości 

i wypełnić obowiązek spisowy, aby nie 
myśleć o tym podczas wakacji. 
 Nie należy odmawiać rachmistrzowi. 
Wyjątkowo – jeśli mamy uzasadniony 
powód – możemy poprosić o przeło-
żenie kontaktu na inny możliwie szybki 
termin. Unikanie na różne sposoby 
udzielenia odpowiedzi podczas roz-
mowy z rachmistrzem spisowym skut-
kuje przekazaniem do organów ściga-
nia zawiadomienia o niedopełnieniu 
obowiązku ustawowego i wszczęciem 
postępowania w sprawie o wykrocze-
nie. Rachmistrz przychodzi do Ciebie, 
aby Ci pomóc. Dlatego warto pamię-
tać o wzajemnej życzliwości. 

Urząd Gminy Raszyn
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Akcja kastracji, sterylizacji i czipowania psów i kotów w 2021 r.
Właściciele kotów i psów, zamieszkujący 
w Gminie Raszyn i rozliczający podatek 
dochodowy w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie mogą ubiegać się o 50% 
dofinansowanie zabiegu sterylizacji/
kastracji kotów i psów, a także bezpłat-
nego zabiegu oznakowania zwierząt 
domowych, który jest w całości finan-
sowany przez Urząd Gminy Raszyn. 
Finansowanie tych zabiegów jest moż-
liwe dzięki decyzji Rady Gminy Raszyn 
zawartej w Programie opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
niu bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Raszyn w 2021 r. 

Dofinansowanie w wysokości 50% 
zabiegów kastracji i sterylizacji psów 
i kotów, których właścicielami są Miesz-
kańcy Gminy Raszyn.
Dofinansowanie będzie udzielone 
w kolejności składania wniosków, 
a warunkiem skorzystania z dofinanso-
wania jest:
 •  Złożenie wniosku o przyznanie dofi-

nansowania zabiegu sterylizacji/
kastracji,

 •  Potwierdzenie aktualnego szczepie-
nia psa przeciw wściekliźnie,

 •  Kopie potwierdzenia rozliczania 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy 
Raszyn, jako miejsca zamieszkania 
w ubiegłym roku.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinan-
sowania właściciel zwierzęcia otrzyma 
skierowanie na zabieg do gabinetu 
weterynaryjnego. 
 Gmina ponosi wyłącznie koszty ste-
rylizacji/kastracji zwierząt, bez badań 
i zabiegów dodatkowych czy potrzeb-
nych leków. Po wykonanym zabiegu 

właściciel zwierzęcia składa oświad-
czenie wg. załącznika nr 2. Druki są 
do pobrania stronie www.raszyn.pl. 

Zabiegi będzie wykonywać: 
JANKIWET Przychodnia Weteryna-
ryjna Janusz Wojciechowski 
ul. Wspólnej nr 3a, 05-090 Janki 
tel. (22) 720-58-31
tel. kom. 501-979-671

Osoba korzystająca z dofinansowania, 
bezpośrednio po wykonanym zabiegu 
sterylizacji lub kastracji zwierzęcia 
uiszcza lekarzowi weterynarii, opłatę 
w wysokości 50% kosztów tj. odpo-
wiednio:

–  sterylizacja/kastracja psa –150 zł
–  sterylizacja/kastracja suki – 200 zł 
–  sterylizacja/kastracja kotki – 

100 zł 
–  sterylizacja/kastracja kota –50 zł

Dofinansowanie przysługuje właścicie-
lowi zwierząt w ilości 1 szt. w ciągu roku 
z danego gatunku. Ilość zabiegów ste-
rylizacji/kastracji z dofinansowaniem 
jest ograniczona wielkością środków 
zabezpieczonych na ten cel w budże-
cie gminy. 
 
Bezpłatny zabieg oznakowania 
zwierząt domowych właścicielskich 
(czipowanie) 

Urząd Gminy Raszyn w 2021 roku 
wprowadził i finansuje w 100% akcję 
czipowania zwierząt tj. psów i kotów, 
których właściciele zamieszkują 
na terenie Gminy Raszyn. 

Dane o zaczipowanych zwierzętach 
wprowadzone zostaną do Międzynaro-
dowej Bazy SAFE-ANIMAL zrzeszonej 

w European Pet Network, co pozwoli 
na szybkie odnajdywanie właścicieli 
zagubionych zwierząt.
Dofinansowanie będzie udzielone 
w kolejności składania wniosków, 
a warunkiem skorzystania z dofinanso-
wania jest:
 •  Złożenie wniosku o przyznanie dofi-

nansowania zabiegu 
 •  Potwierdzenie aktualnego szczepie-

nia psa przeciw wściekliźnie,
 •  Kopie potwierdzenia rozliczania 

podatku dochodowego od osób 
fizycznych w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie, ze wskazaniem Gminy 
Raszyn, jako miejsca zamieszkania 
w ubiegłym roku.

Po potwierdzeniu uzyskania dofinan-
sowania właściciel zwierzęcia otrzyma 
skierowanie na zabieg z którym powi-
nien zgłosić się do gabinetu weteryna-
ryjnego.

Druki są do pobrania na stronie 
www.raszyn.pl.

Zabiegi będzie wykonywać Przy-
chodnia weterynaryjna „ZWIE-
RZAKI” ul. Starzyńskiego 4, 
05-090 Dawidy, tel. (22) 24 34 228, 
tel. kom. 666 981 846, poniedziałek 

– piątek, 9:15 – 20:00, sobota 10:00 
– 15:00. 
Dofinansowanie w 100% przysługuje 
właścicielowi zwierząt w ilości 1 szt. 
w ciągu roku z danego gatunku.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Referacie Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Gminy Raszyn u Pani Jolanty Banasiak 
(tel. 22 701 79 12). 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn
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WIANKI W ŁADACH

WIANKI W ŁADACH

Dzień 19.06.2021 r zapisał się w historii 
wsi Łady jako jeden z bardziej udanych, 
bowiem nad pięknym, dużym stawem 
przy ul. Za Olszyną odbyła się plenerowa 
impreza o wdzięcznej nazwie „Wianki”. 
Organizacją zajęło się sołectwo Łady 
oraz prężnie działające KGW SQŁAD. 
Przygotowania trwały od samego rana, 
po to aby wszystkie zaplanowane atrak-
cje dosłownie „wypaliły” na sto procent. 
Z polnych kwiatów zrywanych już od 
świtu, można było zapleść fantazyjne 
wianki na głowę, które po zachodzie 
słońca zostały puszczone do stawu. 
Po szaleństwach na dmuchańcach 
dzieci mogły ochłodzić się pysznymi 
lodami, a rodzice orzeźwiającą lemo-

niadą serwowaną do woli. W przerwie 
od zabawy z animatorką z „Uśmie-
chu Warte”, można było wziąć udział 
w loterii, posmakować ciast domowej 
roboty, kiełbasek czy karkówki z grilla 
oraz osłodzić się watą cukrową. Baloni-
kowe zoo, malowanie twarzy, brokatowe 
tatuaże, wspólne układy taneczne, 
przeciąganie liny – najmłodsi na pewno 
się nie nudzili. Ten słoneczny dzień nie 
mógł zakończyć się inaczej, niż bitwą 
na wodne baloniki. Zabawy było co nie-
miara. Na koniec, dzieci zostały obda-
rowane drobnymi upominkami. Przez 
cały czas muzycznie towarzyszył nam 
DJ Mr.B., który poprowadził nocną 
dyskotekę. Kto nie był, niech żałuje. 

Na szczęście, zabawę możemy teraz 
mile wspominać patrząc na kolorowe 
fotografie. Szczególne podziękowania 
dla sołectwa Falenty Nowe, które nas 
wsparło w organizacji tego wydarzenia 
oraz naszym sponsorom: Panu Andrze-
jowi Zarebie wójtowi Gminy Raszyn, 
Pani Katarzynie Klimaszewskiej dyrek-
tor CSR, firmie Wygodnadieta.pl, Deli-
katesom Raj, KG Group Sp. z o. o. osie-
dle Strefa, firmie Bij Komara. Serdeczne 
podziękowania wszystkim uczestnikom 
imprezy, będzie nam niezmiernie miło 
gościć Was kolejnym razem.

Beata Boros-Bieńko sołtys sołectwa Łady, 
przewodnicząca KGW SQŁAD

Z archiwum KGW SQŁAD

Z archiwum KGW SQŁAD

Z archiwum KGW SQŁAD

Z archiwum KGW SQŁAD
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ROZPOCZĘCIE LATA w Parku nad Raszynką
26 czerwca, pierwszy dzień wakacji 
mieszkańcy mogli spędzić w Parku nad 
Raszynką. Plenerową imprezę „Roz-
poczęcie Lata” przygotowało Cen-
trum Kultury Raszyn. Bogaty program 
dedykowany był małym i dużym. Dzieci 

szalały na dmuchańcach, jeździły na 
kucyku, cierpliwie czekały na swoją 
kolejkę do malowania buziek, a w mię-
dzyczasie podziwiały ogromne bańki 
mydlane. Młodzież jeździła na koniu, 
kręciła się w szalonej kuli, a dorośli 

bawili się podczas koncertu „Poparzeni 
Kawą Trzy”. Było wesoło, szczegól-
nie podczas pokazu iluzjonisty Rafała 
Mulki. To było bardzo udana inaugura-
cja sezonu letniego. 

Centrum Kultury Raszyn

Powrót Rybian na scenę
W sobotę 26 czerwca odbył się 
IV Regionalny przegląd Pieśni Ludowej, 
w którym wystąpili nasi Rybianie. Zespół 
został zaproszony przez Centrum Kul-
tury w Piasecznie oraz Klub Kultury 

w Złotokłosie. Radość i satysfakcja tym 
większe, że była to pierwsza od ponad 
roku możliwość zaprezentowania pięk-
nego, rodzimego repertuaru na scenie 
oraz serdecznego spotkania z muzy-

kującymi grupami seniorów z sąsied-
nich gmin – mówią członkowie zespołu 
Rybianie, stęsknieni za muzykowaniem 
i wspólnym spędzaniem czasu. 

Małgorzata Kaiper

Dmuchańce. Fot. arch. CKR A mniejsi na kucyki. Fot. arch. CKR Ale numer. Fot. arch. CKR

Atrakcja dla najodważniejszych. Fot. arch. CKR Malowanie buziek – stały hit. Fot. arch. CKR Poparzeni Kawą Trzy budzili entuzjazm. For. arch. CKR

Rybianie uhonorowani dyplomami. Fot. arch zespołu
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Nie tylko chłopak może być SUPERBOHATEREM!
Uczennica klasy II b Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Józefa Poniatowskiego 
w Ładach Zuzanna Zielińska została 
SUPERBOHATEREM w akcji informa-
cyjno-edukacyjnej Komendy Stołecz-
nej Policji pt. „Bądź Superbohaterem”. 
Zuzia wykonała pracę plastyczną i zna-
lazła się wśród SUPERBOHATERÓW 
wybranych przez funkcjonariuszy Poli-
cji, którzy  przyjechali specjalnie do 
naszej szkoły, aby wręczyć uczennicy 
nagrodę i pamiątkowy dyplom. Ser-
decznie gratulujemy Zuzi.
 Pamiętajcie, o tym, że SUPERBO-
HATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS I WY 
TAKŻE MOŻECIE NIMI ZOSTAĆ !

Anna Juszczyk, nauczyciel ZSP w Ładach

KLUB SENIORA RYBIANIE
Klub Seniora Rybianie przez wiele 
miesięcy pandemii znacząco ograni-
czył swoją aktywność. Pozostawaliśmy 
w domach, czasem tylko uczestniczyli-
śmy w uroczystościach organizowanych 
online przez Centrum Kultury. Początek 
czerwca przyniósł znaczące zmiany. 
Gdy tylko okazało się, że pandemia 
przygasa, a obostrzenia są zdejmo-
wane, postanowiliśmy o wspólnych, 
długo odkładanych wyjazdach.
 W dniach od 1 do 11 czerwca prze-
bywaliśmy w Darłówku nad pięknym 
polskim morzem. Grupa, spragniona 
integracji wiele czasu spędzała razem. 
Chodziliśmy na plażę, na spacery, 
delektując się wspaniałym powietrzem 
i słońcem. Pod koniec dnia organizowa-
liśmy wieczorki taneczne. Dużą atrakcją 
był rejs statkiem po Bałtyku. Wróciliśmy 
wypoczęci i opaleni.

 W dniach od 24 do 25 czerwca poje-
chaliśmy na Podlasie, do Centrum 
Szkoleniowo-Rekreacyjnego „Knieja” 
w Rajgrodzie, gdzie uczestniczyliśmy 
w warsztatach nt. zdrowego powie-
trza. Zwiedziliśmy Klasztor Pokame-
dulski, w którym przebywał Papież Jan 
Paweł II, pływaliśmy statkiem z Augu-
stowa do Doliny Rospudy. W czasie rejsu 
słuchaliśmy opowieści o Jaćwingach. 
Nasze warsztaty odbywały się bagnach, 
które zwiedzaliśmy pod okiem przewod-
nika. Byliśmy też w muzeum wilka, gdzie 
słuchaliśmy opowieści zaczerpniętych 
z obserwacji i spotkań z drapieżnikiem.
 Odpoczywaliśmy aktywnie. Te dwa 
wyjazdy pomogły nam zregenerować 
siły i poczuć znów, że jesteśmy grupą 
przyjaciół. 

Jadwiga Senator, 
Przewodnicząca Koła Seniora Rybie

KONTENERY NA MAŁE 
ELEKTROŚMIECI
Na początku czerwca na terenie gminy 
pojawiły się trzy czerwone kontenery, 
do których można wrzucać małe elek-
trośmieci:

 • Drobny zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny w tym m.in.: 
laptopy, tablety, klawiatury, myszki, 
słuchawki, piloty, drukarki, telefony, 
kamery, aparaty fotograficzne, MP3, 
odbiorniki radiowe, wiertarki i inne 
elektronarzędzia, konsole, PSP, drony, 
suszarki, lokówki, prostownice, młynki 
do kawy, tostery, wagi kuchenne łazien-
kowe, niewielkie ekspresy do kawy, 
zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny 
i sportowy, odkurzacze, przewody elek-
troniczne, podzespoły komputerowe, 
czajniki, miksery, maszynki do mielenia, 
ubijania.

 • Baterie i akumulatory – zużyte 
baterie i akumulatory, używane w tele-
fonach, elektronarzędziach, zabawkach, 
pilotach, zegarkach; 
Do kontenerów nie wolno wrzucać: 
odzieży, szkła i opakowań szklanych, 
żarówek w tym żarówek LED, opako-
wań po olejach, opon, resztek jedzenia, 
odpadów medycznych, zużytych leków, 
dużych urządzeń elektronicznych, tele-
wizorów, akumulatorów samochodo-
wych.
Kontenery, które dostarczyła firma 
Asekol, stoją na terenie:
 • Świetlicy Środowiskowej Świetlik, 

ul. Spokojna 23, Rybie
 • Centrum Sportu Raszyn, ul. Spor-

towa 30, Raszyn
 • Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakow-

ska 29A, Raszyn.
Pozbywanie się małego sprzętu elek-
tronicznego często jest problemem. 
Dlatego wychodzimy naprzeciw potrze-
bom mieszkańców oraz promujemy 
ochronę środowiska. 

Małgorzata Kaiper

Zuzanna Zielińska z Dyrektor Szkoły p. I. Uszyńską 
i przedstawicielami Policji. Fot. arch. szkoły

Na wycieczce. Fot. arch. KSR Kontener na terenie Świetlika. Fot. M. Kaiper
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Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie 
art.27g ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów oraz o centralnej ewi-
dencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 554) dotyczący obowiązku 
składania deklaracji o źródłach ciepła 
lub źródłach spalania paliw uruchamia-
nych po tej dacie.
 Na podstawie deklaracji powsta-
nie Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków. Będzie to aplikacja do gro-
madzenia i udostępniania informacji 
o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze 
domy oraz posłuży do rozpoznania rze-
czywistej sytuacji energetycznej w Pol-
sce i podjęcia realnych działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza.

Właściciel lub zarządca budynku 
lub lokalu ma obowiązek złożenia 
do Wójta Gminy Raszyn deklara-
cji o:
 •  źródłach ciepła wykorzystywanego 

na potrzeby budynku lub lokalu,
 •  źródłach spalania paliw o nominal-

nej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 
niewymagających pozwoleń albo 
zgłoszeń wydawanych na podstawie 
przepisów tej ustawy, instalowanych 
na obszarze Gminy Raszyn.

Deklaracja musi zawierać następu-
jące informacje:
1.  imię i nazwisko albo nazwę właści-

ciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub 
siedziby;

2.  adres nieruchomości, w obrębie któ-
rej eksploatowane jest źródło ciepła 
lub źródło spalania paliw;

3.  numer telefonu właściciela lub 
zarządcy budynku lub lokalu, o ile 
posiada;

4.  adres poczty elektronicznej wła-
ściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu, o ile posiada;

5.  informacje o liczbie i rodzaju eks-
ploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła lub źródeł spa-

lania paliw oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach

Deklarację należy złożyć w ciągu 
12 m-cy od dnia 1 lipca 2021 r., a w przy-
padku nowych budynków, bądź zaist-
niałe zmiany w ciągu 14 dni. Niezłoże-
nie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 
w/w ustawy jest   zagrożone karą 
grzywny.
 Więcej szczegółowych informa-
cji w zakresie nowych obowiązków 
można uzyskać w Referacie Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
pod nr tel. 22 701 79-16 lub na stro-
nie internetowej www.zone.gunb.
gov.pl

Nabór uzupełniający dla osób zain-
teresowanych otrzymaniem dotacji 
na wymianę urządzeń grzewczych – 
do 30.07.2021 r.
 W związku z realizacją projektu pn.: 
„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 

Raszyn poprzez wymianę indywidual-
nych Źródeł ciepła na niskoemisyjne – 
etap II” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020, Działa-
nie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń 

powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ogra-
niczanie zanieczyszczeń powietrza 
i rozwój mobilności miejskiej – Typ 
projektu – Ograniczenie ,,niskiej emi-
sji”, wymiana urządzeń grzewczych, 
Gmina Raszyn prowadzi uzupełnia-
jący nabór dla osób zainteresowanych 
otrzymaniem dotacji na wymianę urzą-
dzeń grzewczych (tzw. kopciuchów).
 Osoby, które będą chciały uzyskać 
dofinansowanie proszone są o wypeł-
nienie i przekazanie do Urzędu Gminy 
Raszyn na dziennik podawczy w godzi-
nach pracy Urzędu lub przesłanie 
drogą elektroniczną na adres: rp@
raszyn.pl wypełnionej ankiety w ter-
minie do dnia 30.07.2021 r. Z uwagi 
na ograniczoną liczbę miejsc, dla ankiet 
spełniających kryteria dofinansowania 
liczy się kolejność zgłoszeń.

EKOLOGIA
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„ROWEROWY MAJ” – 
PODSUMOWANIE
ROWEROWY MAJ to największa w Pol-
sce kampania promująca zdrowy tryb 
życia i zrównoważoną mobilność wśród 
dzieci i młodzieży. W tym roku po raz 
drugi uczestniczyli w niej uczniowie 
Szkół Podstawowych: w Raszynie 
i Sękocinie, dołączając do 32 miast 
i gmin z całej Polski. Akcja poprzez 
zabawę z elementami rywalizacji, popu-
laryzuje rower jako środek transportu 
do szkoły, uczy dobrych i zdrowych 
nawyków, które utrzymują się również 
po zakończeniu kampanii. 
 01.06.2021r. uroczyście zakoń-
czono kampanię. Zwycięskie klasy: IIIa 
ze SP w Sękocinie (96,9% frekwencji) 
i IIf – ze SP w Raszynie (71% frekwencji) 
otrzymały dyplomy uznania oraz, w pre-
zencie od Wójta Gminy Raszyn, zwrot 
kosztów jednodniowej wycieczki. 
Akcja „Rowerowy maj” w liczbach.

W Szkole Podstawowej w Raszynie:
– brało udział 28 klas i 268 uczniów,
–  odnotowano 4580 przejazdów 

w ciągu 15 dni akcji,
–  wygrała klasa IIf – 448 przejazdy przy 

frekwencji 71,1%
 
W Szkole Podstawowej w Sękocinie:
–  brało udział 11 klas i 186 uczniów,
–  odnotowano 4614 przejazdy w ciągu 

15 dni maja,
–  wygrała klasa IIIa – 494 przejazdów 

przy frekwencji 96,9% 
Każda z klas uczestniczących w kam-
panii otrzymała upominki ufundowane 
przez Wójta Gminy Raszyn.
 W akcji premiowana była aktyw-
ność. Uczestnik, który odbył od 1 do 2 
przyjazdów do szkoły rowerem, hulaj-
nogą, deskorolką, rolkami otrzymał 
brelok z lampką, za od 3 do 6 przejaz-
dów otrzymał brelok z lampką, nakładkę 
odblaskową na szprychy lub długopis, 
a za od 7 do 15 przejazdów nakładkę 
odblaskową na szprychy lub długopis 
oraz szelki z odblaskiem. Nauczyciele, 
wychowawcy uczestniczących w akcji 
klas także otrzymali symboliczne pre-
zenty w podziękowaniu za ich trud 
i pomoc w kampanii. 

Katarzyna Dombska

Aleksandra Kazubska – 
w Kadrze Narodowej
ALEKSANDRA KAZUBSKA, uczen-
nica klasy 7a Szkoły Podstawowej im. 
Włodzimierza Potockiego w Sękocinie 
została zawodniczką Kadry Naro-
dowej na rok 2021. Od kilku lat Ola 
trenuje w CWKS LEGIA WARSZAWA. 
Na początku startowała w zawodach 
pływackich, potem w dwuboju nowo-
czesnym, a obecnie w pięcioboju. 

Olu, gratulujemy! Regina Suwała

Mistrzowski Weekend 
Młodej Raszynianki!
Ania Jakubiec jest 10-letnią, wszech-
stronnie uzdolnioną mieszkanką gminy 
Raszyn. Od najmłodszych lat trenuje 
squasha oraz taniec sportowy. W week-

end (tj. 22-23 maja) wywalczyła złoto 
i srebro w tych dwóch całkowicie róż-
nych konkurencjach sportowych. Ania 
uplasowała się na najwyższym stop-
niu podium podczas Mistrzostw Moko-
towa w tańcu oraz zajęła finałowe, dru-
gie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
Squasha w Białymstoku w najwyższej 
kategorii A. 
 Ania to prawdziwa sportsmenka, dla 
której nie ma niemożliwego. Gratulu-
jemy i życzymy powodzenia w sporto-
wych zmaganiach!

ANNA NURKIEWICZ, UCZENNICA 
ZSP ŁADY, V-CE MISTRZYNIĄ 
SZKOLNYCH MISTRZOSTW 
POLSKI W SZACHACH
Duży sukces odniosła uczennica z klasy 
5, Ania Nurkiewicz, która reprezen-
towała Szkołę Podstawową w Ładach 
na ogólnopolskich zawodach szacho-
wych. 
 Turniej, mimo panującej pandemii, 
został zorganizowany w dniach 15-21 

Gratulacje dla uczniów SP z Raszyna

Gratulacje dla uczniów SP z Sękocina

Gratulacje dla uczniów SP z Sękocina

Aleksandra Kazubska

Ania Nurkiewicz
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maja, w Pokrzywnej, w woj. dolnoślą-
skim.
 W grupie Ani o miejsca medalowe 
rywalizowało 15 dziewczynek, najlepszą 
okazała się Katarzyna Tkacz z Jeleniej 
Góry, trzecie miejsce przypadło Amelce 
Górskiej z Oławy, a srebro powędro-
wało do Dawid Bankowych. Miesz-
kanka Gminy Raszyn zajmując meda-
lową pozycję uzyskała prawo startu 
w Szkolnych Mistrzostwach Europy, 
które odbędą się w Grecji.  

Irina Medvedeva 
jest uczennicą klasy 4c. 
Karate to jej pasja.

Karate – japońska sztuka walki, która 
w skuteczny sposób wykorzystuje 
możliwości ludzkiego ciała. Począt-
kowo jej celem była walka,  jednak 
z biegiem lat większy nacisk poło-
żono na aspekt samorozwoju, ciągłego 
doskonalenia zarówno ciała, jak i cha-
rakteru. Karate tradycyjne to staro-
żytna i piękna sztuka samoobrony 
bez broni. Opiera się w większym stop-
niu na wykorzystaniu możliwości całego 
ciała (synchronizacji oddechu, napię-
cia i rozluźnienia mięśni oraz dynamiki 
całego ciała), niż siły mięśni rąk i nóg. 

Raszynianka – Aleksandra 
Polańska z kwalifikacją 
olimpijską do Tokio!

Igrzyska Olimpijskie należą do naj-
większych i najbardziej popularnych 

zawodów sportowych na świecie. Zwy-
cięstwo na igrzyskach olimpijskich 
uznawane jest przez sportowców więk-
szości dyscyplin za najbardziej presti-
żowe osiągnięcie, przed taką szansą 
stanie właśnie raszynianka – Aleksan-
dra Polańska zawodniczka UKS GOS 
Raszyn.
 Ola wywalczyła kwalifikację olimpij-
ską na dystansie 100m stylem dowol-
nym na Mistrzostwach Polski Seniorów, 
które odbyły się w Lublinie w dniach 
28.04.- 02.05.2021 r. Warto także wspo-
mnieć, że na tych zawodach Ola zajęła 
także pierwsze miejsce na dystansie 
200 m stylem dowolnym. Swoją dobrą 
predyspozycję zawodniczka UKS GOS 
Raszyn potwierdziła także w sobotę 
22.05.2021 r. na Mistrzostwach Europy 
w Budapeszcie gdzie w sztafecie wraz 
z koleżankami kadrowymi wywal-
czyły miejsce w finale, w którym zajęły 
6 miejsce. 
 Gratulujemy Oli osiągnięć, życzymy 
dalszych sukcesów i jesteśmy pewni, 
że raszyńscy kibice będą podczas tych 
Igrzysk Olimpijskich bacznie śledzili 
starty mieszkanki naszej gminy.

„Nie mam specjalnych 
talentów. Jestem po 
prostu strasznie ciekaw.” 
Albert Einstein

WOJCIECH BUCZYŃSKI, uczeń 
ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. 
Włodzimierza Potockiego w Sękoci-
nie, uzyskał tytuł LAUREATA Kon-
kursu Języka Angielskiego zorga-
nizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Warszawie oraz tytuł LAUREATA 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka 

Angielskiego organizowanej przez 
Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S. 
B. Lindego w Poznaniu.
 Wojtek przygotowywał się do kon-
kursów pod kierunkiem nauczycielki 
języka angielskiego, pani Anny Świl-
czewskiej, która wzbogacała program 
nauczania o nowe treści, rozszerzała 
zadania i zwiększała wymagania, zachę-
cając ucznia do samodzielności i aktyw-
ności. 
 W trakcie konkursów Wojtek musiał 
wykazać się znajomością systemów 
oświaty, historii i tradycji uniwersytetów 
w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej oraz w Sta-
nach Zjednoczonych, wiedzą o historii, 
geografii i kulturze krajów angielskiego 
obszaru językowego, umiejętnością 
reagowania językowego w sytuacjach 
życia codziennego, rozpoznawania 
i stosowania struktur leksykalno-gra-
matycznych. 
 Pele powiedział, że „Sukces to nie 
przypadek. To ciężka praca, wytrwa-
łość, nauka, analiza, poświęcenie, 
a przede wszystkim miłość do tego 
co robisz”. Te słowa najlepiej obrazują 
drogę Wojtka do sukcesu. Chłopiec już 
od kilku lat zdobywał nagrody w ogól-
nopolskich konkursach języka angiel-
skiego. Jego znajomość języka angiel-
skiego przewyższa umiejętności wielu 
maturzystów. Jest oczytanym i inteli-
gentnym młodym człowiekiem. Posta-
nowił wygrać konkurs i poświęcił się 
bez reszty temu zadaniu, nie zanie-
dbując pozostałych obowiązków ucznia. 
I tu ciekawostka – praca zdalna uła-
twiła przygotowania, ponieważ Wojtek 
sumiennie wykorzystywał każdą wolną 
chwilę, nawet w czasie ferii. 
 Jakie czynniki decydują o sukcesie? 
Zdaniem Wojtka są to: predyspozycje 
do nauki języka angielskiego, wczesna 
nauka języka, sumienna praca, ogląda-
nie filmów bez lektora, czytanie tek-
stów i praca przy komputerze w języku 
angielskim. Wojtku, gratulujemy! 

Regina Suwała

Irina Medvedeva i jej trofea

Ola Polańska

Wojciech Buczyński



Rewitalizacja kompleksu Austerii
Gmina Raszyn otrzymała pierwszą transzę dofinansowania na rewitalizację kompleksu 
Austerii (etap 2) pod koniec marca 2021 r. Przed przystąpieniem do robót budowla-
nych konserwator zobligował gminę do wykonania pełnych badań architektonicznych 
zespołu budynków oraz badań archeologicznych terenu inwestycji. 

Jak wynika ze sprawozdania archeologa, w trakcie prac pozyskano ok. 400 zabytków 
archeologicznych w postaci fragmentów ceramiki, szkła, kości, przedmiotów żelaznych 
i krzemieni. Przedmioty te, określane jako „zabytki” – zgodnie z dyspozycją konserwa-
tora zabytków – zostaną wystawione jako ekspozycja stała w gablotach Izby Pamięci 
w Austerii. Obecnie są one w trakcie katalogowania i oczyszczania.

Na podstawie znalezionych fragmentów wydzielono 4 etapy użytkowania terenu:
ETAP I – to osadnictwo pradziejowe i z nim należy łączyć 19 fragmentów ceramiki oraz 
3 krzemienie; materiały wydatowano na okres neolitu i kulturę przeworską;
ETAP II – to osadnictwo średniowieczne, z którym łączą się 62 fragmenty ceramiki;
ETAP III – datowany od XVI do 2 poł. XVIII wieku czyli przed wybudowaniem na tym 
terenie zabudowań Austerii; z tego etapu pochodzą ok. 270 fragmentów ceramiki, 
kości, pojedyncze kafle piecowe oraz szkło i jedna moneta;
ETAP IV – to czas funkcjonowania zabudowań Austerii od końca XVIII wieku do dnia 
dzisiejszego.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć obrazujących obecny stan budynków.

Anna Kaczyńska, Główny Specjalista w Referacie Funduszy Zewnętrznych
Zdjęcia A. Pluta


