
NR 117/2021 (327) PISMO UKAZUJE SIĘ OD 1990 ROKU  |  WWW.RASZYN.PL  |  ISSN 1425-4506  |  INDEKS PR 49 10

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER RASZYŃSKI

WÓJT ZADŁUŻA GMINĘ
A PRAWDA JEST TAKA

35,87% 
ZADŁUŻENIE GMINY
W ROKU 2010

27,19% 
ZADŁUŻENIE GMINY 

W ROKU 2020

PRZEZ 10 LAT PRACY WÓJT ANDRZEJ ZARĘBA 
WYDATKOWAŁ 270 MLN NA INWESTYCJE

ZMNIEJSZAJĄC JEDNOCZEŚNIE ZADŁUŻENIE 
Z 36% DO 27%

ZDANIEM OPOZYCJI –
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BUDŻET

Budżet Gminy Raszyn w 2021 roku
Podczas XXXV Sesji dnia 18 grudnia 2020 roku Rada Gminy Raszyn uchwaliła 
budżet na 2021 rok. Zgodnie z obowiązującą procedurą pierwotny projekt budżetu 
przekazany do opiniowania w połowie listopada uległ niewielkim zmianom na sku-
tek wniosków składanych przez instytucje gminne i komisje Rady Gminy Raszyn. 
Ostatecznie do realizacji w 2021 roku przyjęty został dokument zawierający nastę-
pujące dane:

DOCHODY BUDŻETU

W budżecie na 2021 rok zaplanowano 
dochody wysokości 163 075 282 zł 
z czego dochody bieżące mają wynieść 
154  635  739 zł, a  dochody mająt-
kowe 8 439 543 zł. Dochody bieżące 
z następujących źródeł:

PODATKI

Większość –  52,5%  wpływów do 
naszego budżetu czyli 81 344 800 zł 
pochodzi z podatków. Na tę kwotę 
składają się następujące pozycje, któ-
rych udział pokazuje poniższy diagram:

RODZINA

Dużą część dochodów – 21,5%, czyli 
33  396  750 zł ,  stanowią wpłaty 
z  budżetu państwa z  tytułu 500+ 
i świadczeń rodzinnych. W tej grupie 
dochodów nazwanych RODZINA dwie 
najważniejsze pozycje to:
•	 	Świadczenie	wychowawcze	500+	–	

27 562 000 zł
•	 	Świadczenia	 rodzinne,	 alimenta-

cyjne – 4 832 000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

W budżecie na 2021 rok zaplanowano 
dochody majątkowe w  wysokości 
8 439 543 zł. Dotacje celowe ze środ-
ków europejskich i krajowych w tej kwo-
cie to aż 8 078 002 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W budżecie Gminy Raszyn na 2021 rok 
ogólnie zaplanowano wydatki w wyso-
kości 167 997 247 zł, z czego bieżące 
w  kwocie 144  098 442 zł, a  mająt-
kowe wysokości 23 898 805 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące w 2021 roku, których 
zadaniem jest realizacja podstawowych, 
powtarzających się w  każdym kolej-
nym roku zadań własnych gminy prze-
znaczono 88,36% dochodów. Jak co 
roku największe kwoty przeznaczono 
w ramach działów: Oświata i wychowa-
nie, Rodzina, Gospodarka komunalna 
i Ochrona środowiska, Transport i łącz-
ność, Administracja publiczna, Kultura 
fizyczna, Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego, Edukacyjna opieka 
wychowawcza i Pomoc społeczna.
 W  bieżącym roku na wydatki 
majątkowe przeznaczono kwotę 

23 898 805 zł, z czego 7 961 414 zł 
stanowią środki zewnętrzne pocho-
dzące z budżetu UE lub Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego. RADA 
Gminy podjęła decyzję o następują-
cych wydatkach majątkowych:

W dziale Transport i łączność zapla-
nowano przebudowę kilku gminnych 
dróg: Cichej, Prostej, Łąkowej, Waryń-
skiego i Olszowej. Ostatnia z ulic uzy-
skała 41% dofinansowania z  Rządo-
wego programu Inwestycji Lokalnych. 
Pozostałe sfinansuje budżet gminy. 
1 479 000 zł przeznaczono na projekty 
i budowę tras rowerowych.

W  dziale Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska – 3 580 000 
zł przeznaczono na gospodarkę ście-
kową i ochronę wód, przy czym aż 74% 
z  tej kwoty stanowi dofinansowanie 

DOCHODY 
BIEŻĄCE

21,83%
15,73%

5,03%

2,43%
1,68%

53,18%

DOCHODY BIEŻĄCE: 
163 075 282 zł

▪  Podatki – 28 260 686 zł   (53,18%)
▪  Rodzina – 33 396 750 zł   (21,83%)
▪  Subwencje – 24 052 892 zł   (15,73%)
▪  Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska – 7 688 000 zł   (5,03%)
▪  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

– 3 717 100 zł   (2,43%)
▪  Kultura fizyczna, oświata i wychowanie, 

inne – 2 751 935 zł   (1,68%)

PODATKI

17,82%
16,80%

5,55%
1,87%
0,12%

63,30%

PODATKI: 
81 344 800 zł

▪  Udział gminy w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa – 51 549 000 zł   
(63,30%)

▪  Podatek rolny, leśny, PCC i opłaty lokalne 
od osób prawnych – 14 501 000 zł   
(17,82%)

▪  Podatek rolny, leśny, PCC, i opłaty lokalne 
od osób fizycznych – 13 669 300 zł   
(16,80%)

▪  Udział gminy w podatkach od osób praw-
nych – 4 522 134 zł   (5,55%)

▪  Inne opłaty dla JST na podstawie ustaw – 
1 525 000 zł   (1,87%)

▪  Karta podatkowa – 100 500 zł   (0,12%)
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z UE w ramach V Fazy projektu – Upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w  Gminie Raszyn. Znacząca 
kwota – 1 691 198 zł dofinansuje zada-
nie Ochrona powietrza i  klimatu. 
Odwodniona zostanie ul. Zakole oraz 
wykonane projekty odwodnienia 
Jarząbka i Małej.

W  ramach Kultury i  ochrony dzie-
dzictwa narodowego gmina planuje 
II etap rewitalizacji budynków Austerii 
w Raszynie. Dla tej wieloletniej inwe-
stycji w 2021 roku zaplanowano dofi-
nansowanie z Funduszy Norweskich 
w wysokości 3 715 148 zł.
 W 2021 roku planowane jest pro-
jektowanie i budowa strażnicy OSP 
w Dawidach, na które uzyskaliśmy 
2 miliony złotych z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Pod koniec 
roku otrzymaliśmy również informację 

o otrzymaniu 3 milionów złotych na 
budowę żłobka w Raszynie, rów-
nież z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Nie zapomniano też 
o najmłodszych: dla których powsta-
nie plac zabaw przy Austerii, kolejny 
przy Szkole Podstawowej w Raszynie, 
a obiekty w Jankach i Słominie zostaną 
doposażone. W Falentach powstanie 
boisko, a na Wroniku zaplecze z szatnią 
i łazienką.
 Finansowanie wymienionych wyżej 
wydatków majątkowych w 33% będzie 
pochodziło ze środków zewnętrznych, 
pochodzących z funduszy struktural-
nych Funduszu Spójności oraz Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowanego.
 Planowany deficyt budżetowy 
w wysokości 4 921 965 zł zostanie sfi-
nansowany z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych otrzymanych w 2020 
roku z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w  kwocie 1  539  946  zł 
oraz wolnych środków w  wysokości 
3 382 019 zł.

KOLEJNY 
SPADEK ZADŁUŻENIA

Rok 2020 Gmina R aszyn zakoń-
czyła z zadłużeniem na poziomie 27%, 
co w stosunku do dochodów oznacza 
poziom niższy niż w 2010 roku. W 2021 
roku planowany jest wykup obligacji 
komunalnych w kwocie 4 mln złotych, 
co oznacza kolejną redukcję zadłuże-
nia – do 25%.
 Mimo pandemii koronawirusa i uza-
sadnionych obaw o realizację budżetu 
w 2020 roku, w kolejny 2021 rok wcho-
dzimy z bardzo pozytywnymi planami.

Małgorzata Kaiper

BUDŻET

WYDATKI
MAJĄTKOWE
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WYDATKI MAJĄTKOWE: 
23 898 805 zł
▪  Transport i łączność – 10 561 000 zł   (44,19%)
▪  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 311 198 zł   (26,40%)
▪  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 470 763 zł   (18,70%)
▪  Rolnictwo i łowiectwo – 910 000 zł   (3,80%)
▪  Kultura fizyczna – 600 690 zł   (2,51%)
▪  Gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

oświata i wychowanie, inne – 1 045 154 zł   (4,37%)
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PODZIĘKOWANIA

Podziękowania dla pana Sławomira Gajewskiego
Wójt Gminy Raszyn wraz ze swoim zastępcą oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Raszyn Dariusz Marcinkowski składają 
serdeczne podziękowania Panu Sławomirowi Gajewskiemu - 
Sołtysowi Falent Nowych za przekazanie warzyw osobom 
potrzebującym.
 Dzięki Pana szlachetnej inicjatywie w tym trudnym czasie 
epidemii wiele potrzebujących rodzin z naszej gminy otrzy-
mało niezbędne warzywa. Doceniamy i bardzo szanujemy 
Pański zaangażowanie i chęć niesienia pomocy osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji.

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Podziękowanie
Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że przez zaangażowa-
niu tak wielu osób możemy poczuć się wspólnotą, któ-
rej przyświecał jeden cel – niesienie pomocy, a gest 
dobrego serca połączył wiele osób i instytucji.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszy-
nie składa serdeczne podziękowania:
Panu Dariuszowi Marcinkowskiemu – Przewodniczącemu 
Rady Gminy Raszyn oraz Radnym Gminy Raszyn za przeka-
zanie dań świątecznych osobom samotnym i ubogim.
Spółce Creality Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 85/87 
90-057 Łódź – reprezentowaną przez Julię Sidorowicz – 
Event Managera za darowanie dań obiadowych wraz z dowo-
zem dla osób wymagających wsparcia,
Panu Sławomirowi Gajewskiemu – Sołtysowi Falent 
Nowych za podarowanie płodów rolnych dla osób 
potrzebujących.

 Dzięki Państwa dobroci świąteczny czas dla wielu 
mieszkańców naszej gminy okazał się dostatni i radosny.

Podziękowanie za uratowanie życia
W nawiązaniu do informacji zawartej w Kurierze Raszyńskim 
Nr 115/2020 o przyznaniu tytułu STRAŻAKA MIESIĄCA 
LIPCA 2020 roku, mojemu sąsiadowi Mateuszowi Krawczy-
kowi, który uratował mi zdrowie, a może i życie w wypadku 
mojego samochodu osobowego spowodowanego awa-
rią wspomagania układu kierowniczego, chciałem tą drogą 
jeszcze raz gorąco podziękować i dołączyć się do składa-
nych gratulacji. Jestem pełen podziwu i uznania dla tego, 
zaledwie 15-letniego, a już bardzo dojrzałego i rozsądnego 
młodzieńca i strażaka. Muszę przyznać, że Jego działanie 
i zachowanie było bardziej dojrzałe od zachowania dorosłych, 
którzy byli świadkami tego bardzo przykrego dla mnie zda-
rzenia. Bardzo serdecznie dziękuję.

Tadeusz Skierniewski

Nowy samochód dla OSP KSRG Dawidy

Nowy samochód dla OSP KSRG Dawidy już pracuje na rzecz 
mieszkańców i pomaga dojeżdżać na sczepienia przeciwko 
COVID-19.
 Niech służy jak najlepiej mieszkańcom Gminy Raszyn – 
powiedział Michał Kucharski Zastępca Wójta.

Mieszkanka Dawid Bankowych 
laureatką X edycji konkursu 
Mazowieckie Barwy Wolontariatu
Od Marszałka Województwa Mazowieckiego na ręce Wójta 
Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby przyszło zawiadomienie 
następującej treści:
 „Z wielką przyjemnością informuję Pana Wójta, że Pani 
Krystyna Paszko – zamieszkała w Dawidach Bankowych uzy-
skała Wyróżnienie w X edycji konkursu Mazowieckie Barwy 
Wolontariatu w kategorii wolontariat indywidualny.
 Pani Krystyna jest uczennicą klasy maturalnej. Od lat zaan-
gażowana jest w szereg inicjatyw społecznych, pomocowych 
i wolontariackich. Pełni funkcję przybocznej w warszawskiej 
drużynie harcerskiej 23WDW Binduga. Jest autorką projektu 
pomocowego o nazwie Rumianki i Bratki, którego celem jest 
pomoc ofiarom przemocy domowej. Aktualnie przy projek-
cie współpracuje ok. 30 psycholożek oraz 20 prawniczek 
i prawników.
 …Serdecznie gratuluję zaangażowania lokalnej spo-
łeczności w  wolontariat – bezinteresowną działalność 
na rzecz innych. 

Z wyrazami szacunku Marszałek Województwa Adam Struzik

Pan Sławomir Gajewski przekazał płody rolne.

Nowy samochód w OSP Dawidy. Fot. K. Bielasz
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Panie Wójcie, znalazłem dziś w skrzynce kolejną gminną 
gazetkę. Pisze Pan, że spada zadłużenie gminy? W czasie 
ostatnich wyborów pisali, że gmina ma 100 mln zadłużenia. 
Jak jest z tym zadłużeniem? Jakie długi mamy w końcu spła-
cać? Antoni Z. (nazwisko znane redakcji)

Szanowny Panie, nasza gmina nigdy nie miała takiego zadłuże-
nia. Komitet Wyborczy, konkurencyjny do mojego, podawał abso-
lutnie nieprawdziwą informację, wychodząc pewnie z założenia, 
że w walce wyborczej wszystkie chwyty są dozwolone. Tymcza-
sem prawda była zupełnie inna. Zacznijmy może od czasów wcze-
śniejszych. Kiedy obejmowałem urząd Wójta Gminy Raszyn, 
a było to pod koniec 2010 roku, zadłużenie wynosiło nie-
całe 30 mln złotych, co stanowiło 35,87% dochodów gminy. 
Mój poprzednik zaciągał je, żeby móc budować kanalizację. Mie-
liśmy wprawdzie przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej, ale musieliśmy najpierw wykonać inwesty-
cję, a następnie dostawaliśmy zwrot części kosztów. Nie mieliśmy 
takich pieniędzy w budżecie, więc braliśmy pożyczki. Kiedy zosta-
łem wójtem, w gminie było bardzo wiele do zrobienia. Brakowało 
porządnych szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia, domu kultury, 
wiele ulic było w fatalnym stanie. A przede wszystkim we wsiach 
brakowało kanalizacji. Uważałem, że mieszkańcom naszej gminy 
sąsiadującej z Warszawą, to wszystko się należy.
 Razem z większością radnych ustaliliśmy wówczas, że możemy 
zwiększać zadłużenie do bezpiecznego poziomu, a potem te 
długi spłacać. Chodziło tu o  realizację znanego w  ekonomii 
procesu lewarowania przychodów. Dzięki bardzo dobrej pracy 
urzędu gminy mogliśmy uzyskać liczne i bardzo wysokie środki 
zewnętrzne, do których musieliśmy posiadać wkład własny. Zadłu-
żenie stopniowo rosło, ale rósł też nasz budżet. Najwyższe zadłu-
żenie w wysokości 54 mln złotych było w 2018 roku kiedy koń-
czyliśmy największe inwestycje w gminie: Szkołę i Przedszkole 
w Ładach oraz Halę Sportową w Raszynie. Potem zaczęło spa-
dać. 2020 rok skończyliśmy z zadłużeniem ok 45 mln zło-
tych, a na koniec obecnego planujemy na poziomie 41 mln, 
co oznacza 25,4% w stosunku do dochodu, czyli o 10% mniej 
niż gdy obejmowałem urząd Wójta Gminy Raszyn.
 To bardzo dobry wynik, szczególnie, że od 2010 roku wyko-
naliśmy inwestycje za 270 mln złotych. Na koniec powtórzę 
to, co mówiłem od samego początku w 2010 roku, że najpierw 
będziemy musieli zwiększyć zadłużenie po to, żeby w czasie gdy 
inwestowanie jest stosunkowo tanie, wykonać jak najwięcej inwe-
stycji. A potem spowolnić inwestowanie i spłacać długi. Zgodnie 
z Wieloletnią Prognozą Finansową zadłużenie powinniśmy całko-
wicie spłacić do 2030 roku. Obecnie otrzymujemy dalsze środki 
zewnętrzne, ale do ich absorpcji narazie wystarczą nasze własne 
dochody.

Panie Wójcie, czy naprawdę jest szansa, że w naszej gminie 
zostanie wybudowany żłobek publiczny? Joanna R. (nazwisko 

znane redakcji)

Szanowna Pani w drugiej połowie ubiegłego roku Rada Ministrów 
podjęła uchwałę o stworzeniu Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) z którego finansowane są środki na inwestycje 
bliskie ludziom potrzebne w gminach, powiatach i miastach w całej 
Polsce. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19.
 Nasza gmina zgłosiła się do tego programu z wnioskiem o dofi-
nansowanie dwóch inwestycji: budowy żłobka i strażnicy OSP 
w Dawidach. Obydwa wnioski przyjęto. Na budowę żłobka przy-
znano nam 3 mln złotych, co pokryje ok. 60% całej inwestycji. Żło-
bek powstanie przy ul. Godebskiego w Raszynie, tuż obok Auste-
rii	i Kościoła	parafialnego	pw.	Św.	Szczepana.	Na	ładnej	działce	
ze starodrzewem o powierzchni 6261 m2, wyremontujemy i roz-
budujemy budynek z początku XX wieku. W sumie powstanie 
3 lub 4 oddziałowy żłobek, z zapleczem sanitarnym i wszystkimi 
innymi pomieszczeniami potrzebnymi do właściwego funkcjono-
wania takiej placówki. W niedługim czasie rozpoczniemy procedurę 
projektowania i budowy żłobka. Trudno jeszcze powiedzieć, kiedy 
do nowego żłobka w Raszynie trafią pierwsze maluchy. Ale wszy-
scy wiemy, że jest on bardzo potrzebny.

Panie Wójcie, słyszałem, że obiecane od dawna mieszkania 
socjalne mogą nie być wybudowane albo powstać w odle-
głym czasie. Moja rodzina czeka na takie mieszkanie kilka 
lat i nie mogę pogodzić się z myślą, że będziemy dalej czekać. 
Proszę mi to wyjaśnić. (Imię i nazwisko znane redakcji)

Szanowny Panie, od kilku lat przygotowujemy się do wybudo-
wania domu socjalnego w Podolszynie Nowym przy ul. Olszyno-
wej 42. Najpierw Rada Gminy uchwaliła plan zagospodarowania 
działki z przeznaczeniem na budownictwo wielorodzinne, potem 
podjęła decyzję o budowaniu w tym miejscu domu z mieszkaniami 
socjalnymi i komunalnymi. Pierwotnie zakładaliśmy 20 mieszkań, 
ale okazało się, że zmieści się 30 lokali. Latem 2020 roku, pod-
czas Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, radni zostali poinfor-
mowani o możliwości powiększenia ilości lokali i zaakceptowali tę 
informację. Wybrany w przetargu projektant przystąpił do pracy, 
którą powinien zakończyć w połowie bieżącego roku przedkłada-
jąc projekt ze wszystkimi uzgodnieniami i zezwolenie na budowę. 
Niedawno okazało się, że budowę oprotestowują właściciele 
sąsiednich działek a wraz z nimi niektórzy radni. Podczas jednej 
z najbliższych sesji Rada Gminy podejmie decyzję. Dodam jeszcze, 
że obecnie w kolejce do zamieszkania w lokalach gminnych czeka 
180 rodzin.

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

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

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA

PYTANIA DO WÓJTA
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SĄSIEDZKA POMOC

Pomoc sercem pisana

W połowie stycznia bieżącego roku doszło do tragedii. W Nowych Grocho-
licach spalił się dom mieszkalny dający schronienie licznej rodzinie. Pożar 
strawił dom i cały dobytek rodziny. Sąsiedzi ruszyli z pomocą.

Jako pierwsi pospieszyli strażacy 
Raszyna, Dawid i  Falent. Na miej-
sce zdarzenia przybyła też straż PSP 
z Pruszkowa. Dzięki ich szybkiej reakcji 
pożar został ugaszony, a rodzina wypro-
wadzona w bezpieczne miejsce. Dużą 
pomocą wykazali się także policjanci, 
w tym Zastępca Komendanta aspirant 
sztabowy Marzena Dąbrowska. Pani 
Aspirant Marzena zaangażowała  się 
od samego początku w zapewnieniu 
dzieciom opieki psychologicznej i zała-
twieniu formalności. Rodzinę wsparli 

również na miejscu zdarzenia: Pro-
boszcz Parafii w Raszynie Ksiądz Zdzi-
sław Karaś, Wójt Andrzej Zaręba oraz 
Zastępca Wójta gminy Raszyn Pan 
Michał Kucharski koordynując pomoc. 
Podobnie wielkim sercem okazała się 
dyrektor SOSW w  Pruszkowie Pani 
Agnieszka Krysińska obejmując ofiary 
pożaru opieką psychologiczną.
 Wtedy z pomocą przyszła sąsiadka 
z naprzeciwka, która przyjęła rodzinę 
pod swój dach. Pani Radna Ewa Sur-
macz nie dość, że zakwaterowała ich, to 

jeszcze zajęła się przebudową i remon-
tem domu, tak aby niebawem mogli 
w nim zamieszkać. Pożar strawił cały 
dobytek, więc rodzina została praktycz-
nie bez niczego. Za to w budynku do 
zrobienia było wszystko: przebudowa 
pomieszczeń, elektryka, hydraulika, 
wymiana dachu, okien i drzwi, a także 
tynki, podłogi oraz prace glazurnicze. 
 Od dnia pożaru Pani Ewa zajmuje się 
wszystkimi pracami związanymi z prze-
budową domu. Wraz z  pomocą Pro-
boszcza Ks. Prałata Zdzisława Karasia, 
koordynuje prace firm, które praktycz-
nie bezpłatnie biorą udział w  odbu-
dowie oraz dba o zakup potrzebnych 
materiałów.
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SĄSIEDZKA POMOC I  PODZIĘKOWANIA

 Ogromne słowa podziękowania 
należą się Pani Ewie Surmacz, dzięki 
której rodzina znalazła schronienie, 
w  którym mogli poczuć choć odro-
binę komfortu, w  tej trudnej i  przy-
krej sytuacji. Wyrazy wdzięczności 
należą się Proboszczowi Ks. Prałatowi 
Zdzisławowi Karasiowi za zaangażowa-
nie, nadzór i wspólne działania z Panią 
Ewą w zakresie kontaktu z firmami, któ-
rych wsparcie było niezbędne. Dzięki 
sprawnym działaniom remont domu 
dobiega końca i wkrótce rodzina będzie 
mogła się wprowadzić.
 Podziękowania należą się miesz-
kańcom gminy Raszyn, których pomoc 
okazała się bezcenna. Dzięki nim 

rodzina otrzymała wiele produktów 
niezbędnych w codziennym funkcjono-
waniu. Niezwykłą rzeczą jest to, w jaki 
sposób sąsiedzi byli w stanie, w krótkim 
czasie, zjednoczyć się i stworzyć wielką 
grupę wsparcia. Pogorzelcy dostali 
również pomoc finansową od sąsia-
dów i ludzi dobrego serca, bezzwrotny 
zasiłek celowy oraz zasiłek specjalny 
na pokrycie kosztów związanych 
z ogrzewaniem od Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Rodzina dostała 
również pomoc w postaci posiłków dla 
dziadka oraz dla dzieci w przedszkolu 
i szkole. Wyrazy wdzięczności należą 
się też wszystkim innym ludziom dobrej 
woli, których w  tak ciężkiej sytuacji 

pojawiło  się bardzo wielu i  których 
wielka pomoc, choć w części, zmniej-
szyła cierpienia rodziny. 
 W  remoncie domu wzięło udział 
wiele firm, którym należą się podzię-
kowania. Firmy Dach Holding Han-

-bud oraz Blachy Pruszyński zajęły się 
dachem, firma Ins-San Tomasz Ksią-
żek sprowadziła i zamontowała części 
hydrauliczne. Wielką pracę wykonała 
Grupa Ogólnobudowlana, której wła-
ścicielem jest Karol Bigda oraz firma 
Sanpol Profi. Okna do domu przeka-
zała firma Velux, a firma Amica zaopa-
trzyła dom w sprzęt elektryczny. 

Paulina Raubo

Handbud – pokrycie dachu. Fot. P. RauboSuper Grupa przy pracy.

Przedpokój. Fot. P. Raubo Wykańczanie łazienki. Fot. P. Raubo Malowanie Super Grupa. Fot. P. Raubo
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PRZEDSZKOLA

Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022
Zgodnie z  ustawą Prawo oświatowe 
do publicznego przedszkola przyjmuje 
się dzieci od 3 do 7 lat, zamieszkałe 
na obszarze gminy.

Dzieci sześcioletnie (urodzone 
w 2015 roku) obowiązuje roczne przy-
gotowanie przedszkolne. Na wnio-
sek rodziców może ono rozpocząć 
naukę w  klasie I  szkoły podstawo-
wej, o  ile w  roku poprzednim korzy-
stało z  wychowania przedszkol-
nego lub w oparciu o opinię z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

1. Rodzice dzieci 6-letnich, wniosek 
o przyjęcie dziecka do oddziału przed-
szkolnego zorganizowanego w szkole 
rejestrują w systemie elektronicznym 
i po wydrukowaniu i podpisaniu skła-
dają w sekretariacie szkoły. 

2. Dzieci z  odroczonym obowiąz-
kiem szkolnym kontynuują przygo-
towanie przedszkolne w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole pod-
stawowej lub innej formie wychowania 
przedszkolnego. 

3. Dzieci pięcioletnie (urodzone 
w 2016 r.), dzieci czteroletnie (uro-
dzone w 2017 r.) oraz dzieci trzyletnie 
(urodzone w 2018 r.) mają ustawowe 
prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego. W sytuacji nieprzyję-
cia dziecka w postępowaniu rekrutacyj-
nym do żadnego z przedszkoli wskaza-
nych we wniosku, Wójt Gminy Raszyn 
wskaże rodzicom inne przedszkole lub 
oddział przedszkolny w szkole podsta-
wowej, który przyjmie dziecko. 

4. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach przedszkole może przy-
jąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku 
(na dzień 31.08.2021 r.).

5. W przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, wychowaniem przedszkol-
nym może być objęte dziecko w wieku 
powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do 
końca roku szkolnego w roku kalenda-
rzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Rekrutację dzieci posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego prowadzi Przedszkole z Oddzia-
łami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” 
w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c. 

Postępowanie rekrutacyjne pro-
wadzone jest na wniosek rodziców/
opiekunów prawnych kandydata, 
zarejestrowany w  systemie elek-
tronicznym, który po wydrukowa-
niu z systemu i podpisaniu należy 
złożyć do dyrektora przedszkola 
pierwszego wyboru wraz z innymi 
dokumentami.

Do przedszkola zapisywane są dzieci 
tylko jeden raz, na cały etap eduka-
cji przedszkolnej w  danej placówce. 
W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, 
które już w roku szkolnym 2020/2021 
uczęszczają do przedszkola. Rodzice 
(prawni opiekunowie) tych dzieci skła-
dają jedynie deklarację kontynuowa-
nia wychowania przedszkolnego przez 
dziecko w roku szkolnym 2021/2022. 
Rodzice zapisując dziecko, mają prawo 
wskazać nie więcej niż trzy przedszkola 
w preferowanej przez siebie kolejności.
 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
rekrutacja będzie się odbywała dwu-
etapowo, przy czym kryteria w pierw-
szym etapie wynikają z zapisów ustawy:

W  pierwszym etapie przyznawane 
jest 70 pkt za spełnianie następują-
cych kryteriów: 
⃝	Wielodzietność rodziny dziecka, 
⃝	 Niepełnosprawność dziecka, 
⃝	 	N i e p e ł n o s p raw n o ś ć  j e d n e g o 

z rodziców, 
⃝	 	N i e p e ł n o s p r a w n o ś ć  o b o j g a 

rodziców, 
⃝	 Niepełnosprawność rodzeństwa 
⃝	 	Samotne wychowywanie dziecka 

w rodzinie 
⃝	 Objęcie kandydata pieczą zastępczą 

W drugim etapie brane są pod uwagę 
kryteria dodatkowe, samorządowe 
ustalone przez Radę Gminy Raszyn 
(Uchwała Nr XLVII/438/17 i Uchwała 
Nr XX/181/2019).

⃝	 32 pkt – Dziecko z rodziny objętej 
nadzorem kuratorskim lub wsparciem 
asystenta rodziny.
⃝	 16 pkt – Dziecko, którego rodzice/
opiekunowie prawni mieszkają w Gmi-
nie Raszyn i rozliczają podatek docho-
dowy w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie. Jeśli robi to jeden rodzic – 8 pkt.
⃝	 8 pkt – Dziecko, którego oboje 
rodzice/opiekunowie prawni pra-
cują, wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą się w try-
bie dziennym, prowadzą gospodar-
stwo rolne lub pozarolniczą działalność 
gospodarczą.
⃝	 4 pkt – Dziecko, którego rodzeń-
stwo uczęszcza do placówki.
⃝	 2 pkt – Kandydaci, który przeszli 
obowiązkowe szczepienia ochronne 
oraz dzieci, które zwolnione są z obo-
wiązku szczepień ze względów medycz-
nych. Bezpłatne i obowiązkowe szcze-
pienia to: WZW typu B, BCG (gruźlica), 
DTP (błonica, tężec, krztusiec), Polio, 
MMR (odra, świnka, różyczka), Hib 
(Haemophilus influenzae typu B), 
Pneumokoki (obowiązkowe dla dzieci 
urodzonych w 2017 r i później).
⃝	 1 pkt – Jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie dziecka jest mniejszy lub 
równy 100% kwoty, o  której mowa 
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003r. o świadczeniach rodzin-
nych (Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje na temat 
rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 
2021/2022 zamieszc zone będą 
w  witrynie kandydata dostępnej 
na stronie internetowej: naborp-kan-
dydat.vulcan.net.pl/raszyn w terminie 
od dnia 22 lutego tj. przed rozpoczę-
ciem postępowania rekrutacyjnego 
w  elektronicznym systemie naboru 
do przedszkoli i  oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, 
celem zapoznania rodziców ze sposo-
bem wypełnienia wniosku o przyjęcie 
dziecka do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole.

Na podstawie informacji 
ze strony www.raszyn.pl
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PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021
Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

DATA
ETAP REKRUTACJI/CZYNNOŚĆ RODZICA

od do

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

15 lutego 19 lutego  
godz. 17.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego 
w kolejnym roku szkolnym. (Nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkołach) 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1 marca, godz. 10.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych.

1 marca
godz. 10.00

15 marca
godz. 24.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

1 marca
godz. 10.00

16 marca
godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

8 kwietnia, godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

8 kwietnia
godz. 13.00

21 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym 
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 kwietnia, godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

od 23 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic 
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia. 
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora 
przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

8 czerwca, godz. 10.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

8 czerwca
godz. 10.00

15 czerwca
godz. 24.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

8 czerwca 
godz. 10.00

16 czerwca
godz. 16.00

Złożenie w  przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o  przyjęcie 
oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

18 czerwca, godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

18 czerwca
godz. 13.00

24 czerwca
godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko 
zostało zakwalifikowane.

25 czerwca
godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 25 czerwca Procedura odwoławcza.

31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Wyciąg z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2021 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 stycznia 2021 r.
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Linia R1       Pruszków – Michałowice – Raszyn – P+R Al. Krakowska
Lp. MIEJSCO-

WOŚĆ NAZWA PRZYSTANKU D D D D D D D D D D D D D

1 Pruszków Osiedle Staszica Pętla 01 05:10 06:00 06:50 08:00 08:45 10:00 13:00 14:00 15:00 15:45 16:45 17:45 19:30
2 Pruszków  Akacjowa 01 05:12 06:02 06:52 08:02 08:47 10:02 13:02 14:02 15:02 15:47 16:47 17:47 19:32
3 Pruszków Działkowa 01 05:13 06:03 06:53 08:03 08:48 10:03 13:03 14:03 15:03 15:48 16:48 17:48 19:33
4 Pruszków  Urząd Skarbowy 02 05:14 06:04 06:54 08:04 08:49 10:04 13:04 14:04 15:04 15:49 16:49 17:49 19:34
5 Pruszków Urząd Skarbowy 01 05:16 06:06 06:56 08:06 08:51 10:06 13:06 14:06 15:06 15:51 16:51 17:51 19:36
6 Pruszków rondo ks. J. Popiełuszki 01 05:17 06:07 06:57 08:07 08:52 10:07 13:07 14:07 15:07 15:52 16:52 17:52 19:37
7 Pruszków  Ołówkowa 03 05:19 06:09 06:59 08:09 08:54 10:09 13:09 14:09 15:09 15:54 16:54 17:54 19:39
8 Pruszków  Al. Wojska Polskiego 05 05:20 06:10 07:00 08:10 08:55 10:10 13:10 14:10 15:10 15:55 16:55 17:55 19:40
9 Pruszków  Al. Wojska Polskiego 01 05:21 06:11 07:01 08:11 08:56 10:11 13:11 14:11 15:11 15:56 16:56 17:56 19:41
10 Pruszków  Armii Krajowej, Bolesława Prusa 01 05:22 06:12 07:02 08:12 08:57 10:12 13:12 14:12 15:12 15:57 16:57 17:57 19:42
11 Pruszków Armii Krajowej, Andrzeja 03 05:24 06:14 07:04 08:14 08:59 10:14 13:14 14:14 15:14 15:59 16:59 17:59 19:44
12 Pruszków  Armii Krajowej, Szpital Powiatowy 05 05:25 06:15 07:05 08:15 09:00 10:15 13:15 14:15 15:15 16:00 17:00 18:00 19:45
13 Pęcice Pęcice, Majatek 05:27 06:17 07:07 08:17 09:02 10:17 13:17 14:17 15:17 16:02 17:02 18:02 19:47
14 Reguły  WKD, Urząd Gminy 05:30 06:20 07:10 08:20 09:05 10:20 13:20 14:20 15:20 16:05 17:05 18:05 19:50
15 Reguły  Aleja Topolowa (Cmentarz) 05:32 06:22 07:12 08:22 09:07 10:22 13:22 14:22 15:22 16:07 17:07 18:07 19:52
16 Michałowice  ul. Spacerowa/ul. Szkolna 05:34 06:24 07:14 08:24 09:09 10:24 13:24 14:24 15:24 16:09 17:09 18:09 19:54
17 Michałowice ul. Szkolna (Kościół) 05:36 06:26 07:16 08:26 09:11 10:26 13:26 14:26 15:26 16:11 17:11 18:11 19:56
18 Opacz Mała ul. Polna /ul. Czapli 05:37 06:27 07:17 08:27 09:12 10:27 13:27 14:27 15:27 16:12 17:12 18:12 19:57
19 Opacz Mała Targowa 05:38 06:28 07:18 08:28 09:13 10:28 13:28 14:28 15:28 16:13 17:13 18:13 19:58
20 Raszyn CM Raszyn 01 (zawieszony do odwołania) 05:39 06:29 07:19 08:29 09:14 10:29 13:29 14:29 15:29 16:14 17:14 18:14 19:59
21 Raszyn Orlik 01 05:42 06:32 07:22 08:32 09:17 10:32 13:32 14:32 15:32 16:17 17:17 18:17 20:02
22 Raszyn  Sportowa 01 05:46 06:36 07:26 08:36 09:21 10:36 13:36 14:36 15:36 16:21 17:21 18:21 20:06
23 Raszyn  Młyn 01 05:48 06:38 07:28 08:38 09:23 10:38 13:38 14:38 15:38 16:23 17:23 18:23 20:08
24 Warszawa  Na Skraju 01 05:49 06:39 07:29 08:39 09:24 10:39 13:39 14:39 15:39 16:24 17:24 18:24 20:09
25 Warszawa  Stoicka 01 05:51 06:41 07:31 08:41 09:26 10:41 13:41 14:41 15:41 16:26 17:26 18:26 20:11
26 Warszawa Szyszkowa 01 05:52 06:42 07:32 08:42 09:27 10:42 13:42 14:42 15:42 16:27 17:27 18:27 20:12
27 Warszawa P+R Al. Krakowska 05 05:53 06:43 07:33 08:43 09:28 10:43 13:43 14:43 15:43 16:28 17:28 18:28 20:13

Lp. MIEJSCO-
WOŚĆ NAZWA PRZYSTANKU D D D D D D D D D D D D D

1 Warszawa  P+R Al. Krakowska 06 06:00 07:07 08:00 09:00 09:30 10:45 14:00 15:00 16:00 16:40 17:30 18:40 20:20
2 Warszawa Szyszkowa 02 06:01 07:08 08:01 09:01 09:31 10:46 14:01 15:01 16:01 16:41 17:31 18:41 20:21
3 Warszawa Stoicka 02 06:02 07:09 08:02 09:02 09:32 10:47 14:02 15:02 16:02 16:42 17:32 18:42 20:22
4 Warszawa Na Skraju 02 06:03 07:10 08:03 09:03 09:33 10:48 14:03 15:03 16:03 16:43 17:33 18:43 20:23
5 Raszyn Młyn 02 06:05 07:12 08:05 09:05 09:35 10:50 14:05 15:05 16:05 16:45 17:35 18:45 20:25
6 Raszyn Szkolna 02 06:06 07:13 08:06 09:06 09:36 10:51 14:06 15:06 16:06 16:46 17:36 18:46 20:26
7 Raszyn Orlik 02 06:10 07:17 08:10 09:10 09:40 10:55 14:10 15:10 16:10 16:50 17:40 18:50 20:30
8 Raszyn CM Raszyn 02 (zawieszona do odwołania) 06:13 07:20 08:13 09:13 09:43 10:58 14:13 15:13 16:13 16:53 17:43 18:53 20:33
9 Opacz Mała ul. Targowa 06:14 07:21 08:14 09:14 09:44 10:59 14:14 15:14 16:14 16:54 17:44 18:54 20:34
10 Opacz Mała ul. Polna / ul. Czapli 06:16 07:23 08:16 09:16 09:46 11:01 14:16 15:16 16:16 16:56 17:46 18:56 20:36
11 Michałowice Szkolna (kościół) 06:17 07:24 08:17 09:17 09:47 11:02 14:17 15:17 16:17 16:57 17:47 18:57 20:37
12 Michałowice  ul. Spacerowa/ul. Szkolna 06:19 07:26 08:19 09:19 09:49 11:04 14:19 15:19 16:19 16:59 17:49 18:59 20:39
13 Reguły Al.. Topolowa (cmentarz) 06:21 07:28 08:21 09:21 09:51 11:06 14:21 15:21 16:21 17:01 17:51 19:01 20:41
14 Reguły  WKD, Urząd Gminy 06:23 07:30 08:23 09:23 09:53 11:08 14:23 15:23 16:23 17:03 17:53 19:03 20:43
15 Pęcice Pęcice Majątek 06:27 07:34 08:27 09:27 09:57 11:12 14:27 15:27 16:27 17:07 17:57 19:07 20:47
16 Pruszków Armii Krajowej, Andrzeja 04 06:30 07:37 08:30 09:30 10:00 11:15 14:30 15:30 16:30 17:10 18:00 19:10 20:50
17 Pruszków  Armii Krajowej, Bolesława Prusa 02 06:31 07:38 08:31 09:31 10:01 11:16 14:31 15:31 16:31 17:11 18:01 19:11 20:51
18 Pruszków  Al. Wojska Polskiego 06 06:33 07:40 08:33 09:33 10:03 11:18 14:33 15:33 16:33 17:13 18:03 19:13 20:53
19 Pruszków Pułaskiego 02 06:34 07:41 08:34 09:34 10:04 11:19 14:34 15:34 16:34 17:14 18:04 19:14 20:54
20 Pruszków  Urząd Skarbowy 02 06:35 07:42 08:35 09:35 10:05 11:20 14:35 15:35 16:35 17:15 18:05 19:15 20:55
21 Pruszków Urząd Skarbowy 01 06:36 07:43 08:36 09:36 10:06 11:21 14:36 15:36 16:36 17:16 18:06 19:16 20:56
22 Pruszków Działkowa 01 06:38 07:45 08:38 09:38 10:08 11:23 14:38 15:38 16:38 17:18 18:08 19:18 20:58
23 Pruszków  Akacjowa 01 06:39 07:46 08:39 09:39 10:09 11:24 14:39 15:39 16:39 17:19 18:09 19:19 20:59
24 Pruszków Osiedle Staszica Pętla 01 06:41 07:48 08:41 09:41 10:11 11:26 14:41 15:41 16:41 17:21 18:11 19:21 21:01
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Linia R2       Rybie – Raszyn – Nowe Grocholice – Puchały – Wypędy – Janki Sękocin Nowy – 
Falenty Duże – Falenty Nowe – Falenty – Podolszyn Nowy

Lp. MIEJSCOWOŚĆ NAZWA PRZYSTANKU D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C
1 Podolszyn Podolszyn 01 05:45 06:40 08:00 08:40 10:05 11:20 12:30 13:40 14:30 15:30 16:20 17:20 19:30 21:20 08:20 10:05 12:00 13:50 15:45 17:40
2 Podolszyn Nowy Olszynkowa 01 05:47 06:42 08:02 08:42 10:07 11:22 12:32 13:42 14:32 15:32 16:22 17:22 19:32 21:22 08:22 10:07 12:02 13:52 15:47 17:42
3 Podolszyn Nowy Willowa 01 05:48 06:43 08:03 08:43 10:08 11:23 12:33 13:43 14:33 15:33 16:23 17:23 19:33 21:23 08:23 10:08 12:03 13:53 15:48 17:43

4 Falenty Nowe  Osiedle Willowa 03 
(zawieszony do odwołania) 05:50 06:45 08:05 08:45 10:10 11:25 12:35 13:45 14:35 15:35 16:25 17:25 19:35 21:25 08:25 10:10 12:05 13:55 15:50 17:45

5 Falenty Nowe Widokowa 01 05:51 06:46 08:06 08:46 10:11 11:26 12:36 13:46 14:36 15:36 16:26 17:26 19:36 21:26 08:26 10:11 12:06 13:56 15:51 17:46
6 Falenty Osiedle 01 05:53 06:48 08:08 08:48 10:13 11:28 12:38 13:48 14:38 15:38 16:28 17:28 19:38 21:28 08:28 10:13 12:08 13:58 15:53 17:48

Falenty Nowe Falenty Nowe 02 05:55 06:50 08:10 08:50 10:15 11:30 12:40 13:50 14:40 15:40 16:30 17:30 19:40 21:30 08:30 10:15 12:10 14:00 15:55 17:50
7 Falenty Duże Owocowa 03 05:56 06:51 08:11 08:51 10:16 11:31 12:41 13:51 14:41 15:41 16:31 17:31 19:41 21:31 08:31 10:16 12:11 14:01 15:56 17:51
8 Falenty Duże Leszczynowa 01 05:57 06:52 08:12 08:52 10:17 11:32 12:42 13:52 14:42 15:42 16:32 17:32 19:42 21:32 08:32 10:17 12:12 14:02 15:57 17:52
9 Nowy Sękocin Poniatowskiego 01 05:58 06:53 08:13 08:53 10:18 11:33 12:43 13:53 14:43 15:43 16:33 17:33 19:43 21:33 08:33 10:18 12:13 14:03 15:58 17:53
10 Nowy Sękocin Nowy Sękocin 01 06:00 06:55 08:15 08:55 10:20 11:35 12:45 13:55 14:45 15:45 16:35 17:35 19:45 21:35 08:35 10:20 12:15 14:05 16:00 17:55
11 Janki Działkowa 01 06:01 06:56 08:16 08:56 10:21 11:36 12:46 13:56 14:46 15:46 16:36 17:36 19:46 21:36 08:36 10:21 12:16 14:06 16:01 17:56
12 Janki Plac Szwedzki 01 06:02 06:57 08:17 08:57 10:22 11:37 12:47 13:57 14:47 15:47 16:37 17:37 19:47 21:37 08:37 10:22 12:17 14:07 16:02 17:57
13 Janki Plac Szwedzki 03 06:03 06:58 08:18 08:58 10:23 11:38 12:48 13:58 14:48 15:48 16:38 17:38 19:48 21:38 08:38 10:23 12:18 14:08 16:03 17:58
14 Janki Janki 01 06:04 06:59 08:19 08:59 10:24 11:39 12:49 13:59 14:49 15:49 16:39 17:39 19:49 21:39 08:39 10:24 12:19 14:09 16:04 17:59
15 Janki Janki 02 06:07 07:02 08:22 09:02 10:27 11:42 12:52 14:02 14:52 15:52 16:42 17:42 19:52 21:42 08:42 10:27 12:22 14:12 16:07 18:02
16 Janki Wspólna 01 06:09 07:04 08:24 09:04 10:29 11:44 12:54 14:04 14:54 15:54 16:44 17:44 19:54 21:44 08:44 10:29 12:24 14:14 16:09 18:04
17 Wypędy Platynowa 01 06:10 07:05 08:25 09:05 10:30 11:45 12:55 14:05 14:55 15:55 16:45 17:45 19:55 21:45 08:45 10:30 12:25 14:15 16:10 18:05

18 Puchały Sokołowska 01 (zawieszony 
do odwołania) 06:13 07:08 08:28 09:08 10:33 11:48 12:58 14:08 14:58 15:58 16:48 17:48 19:58 21:48 08:48 10:33 12:28 14:18 16:13 18:08

19 Puchały Żwirowa 01 06:14 07:09 08:29 09:09 10:34 11:49 12:59 14:09 14:59 15:59 16:49 17:49 19:59 21:49 08:49 10:34 12:29 14:19 16:14 18:09
20 Puchały Centralna 01 06:15 07:10 08:30 09:10 10:35 11:50 13:00 14:10 15:00 16:00 16:50 17:50 20:00 21:50 08:50 10:35 12:30 14:20 16:15 18:10
21 Puchały Cmentarz 01 06:16 07:11 08:31 09:11 10:36 11:51 13:01 14:11 15:01 16:01 16:51 17:51 20:01 21:51 08:51 10:36 12:31 14:21 16:16 18:11

22 Raszyn Austeria 01 (zawieszony do 
odwołania) 06:18 07:13 08:33 09:13 10:38 11:53 13:03 14:13 15:03 16:03 16:53 17:53 20:03 21:53 08:53 10:38 12:33 14:23 16:18 18:13

23 Nowe Grocholice Waryńskiego 01 06:21 07:16 08:36 09:16 10:41 11:56 13:06 14:16 15:06 16:06 16:56 17:56 20:06 21:56 08:56 10:41 12:36 14:26 16:21 18:16
24 Raszyn Orlik 01 06:23 07:18 08:38 09:18 10:43 11:58 13:08 14:18 15:08 16:08 16:58 17:58 20:08 21:58 08:58 10:43 12:38 14:28 16:23 18:18
25 Raszyn Sportowa 01 06:27 07:22 08:42 09:22 10:47 12:02 13:12 14:22 15:12 16:12 17:02 18:02 20:12 22:02 09:02 10:47 12:42 14:32 16:27 18:22
26 Raszyn Unii Europejskiej 01 06:28 07:23 08:43 09:23 10:48 12:03 13:13 14:23 15:13 16:13 17:03 18:03 20:13 22:03 09:03 10:48 12:43 14:33 16:28 18:23
27 Rybie Spokojna 01 06:30 07:25 08:45 09:25 10:50 12:05 13:15 14:25 15:15 16:15 17:05 18:05 20:15 22:05 09:05 10:50 12:45 14:35 16:30 18:25
28 Rybie Krucza 01 06:33 07:28 08:48 09:28 10:53 12:08 13:18 14:28 15:18 16:18 17:08 18:08 20:18 22:08 09:08 10:53 12:48 14:38 16:33 18:28
29 Rybie Okrężna 02 06:34 07:29 08:49 09:29 10:54 12:09 13:19 14:29 15:19 16:19 17:09 18:09 20:19 22:09 09:09 10:54 12:49 14:39 16:34 18:29
30 Rybie Przelotowa 02 06:35 07:30 08:50 09:30 10:55 12:10 13:20 14:30 15:20 16:20 17:10 18:10 20:20 22:10 09:10 10:55 12:50 14:40 16:35 18:30
31 Rybie Jarząbka 02 06:37 07:32 08:52 09:32 10:57 12:12 13:22 14:32 15:22 16:22 17:12 18:12 20:22 22:12 09:12 10:57 12:52 14:42 16:37 18:32

D – kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku     |     C – kursuje w soboty, niedziele i święta

Lp. MIEJSCOWOŚĆ NAZWA PRZYSTANKU D D D D D D D D D D D D D D C C C C C C 
1 Rybie Jarząbka 02 04:55 05:40 06:40 07:40 08:55 10:20 11:40 12:40 13:40 14:35 15:30 16:30 18:30 20:30 07:30 09:15 11:00 13:00 14:50 16:45
2 Rybie Polna 02 04:57 05:42 06:42 07:42 08:57 10:22 11:42 12:42 13:42 14:37 15:32 16:32 18:32 20:32 07:32 09:17 11:02 13:02 14:52 16:47
3 Rybie Południowa 02 04:58 05:43 06:43 07:43 08:58 10:23 11:43 12:43 13:43 14:38 15:33 16:33 18:33 20:33 07:33 09:18 11:03 13:03 14:53 16:48
4 Raszyn Poczta 02 05:00 05:45 06:45 07:45 09:00 10:25 11:45 12:45 13:45 14:40 15:35 16:35 18:35 20:35 07:35 09:20 11:05 13:05 14:55 16:50
5 Raszyn Młyn 02 05:01 05:46 06:46 07:46 09:01 10:26 11:46 12:46 13:46 14:41 15:36 16:36 18:36 20:36 07:36 09:21 11:06 13:06 14:56 16:51
6 Raszyn Szkolna 02 05:02 05:47 06:47 07:47 09:02 10:27 11:47 12:47 13:47 14:42 15:37 16:37 18:37 20:37 07:37 09:22 11:07 13:07 14:57 16:52
7 Raszyn Orlik 02 05:06 05:51 06:51 07:51 09:06 10:31 11:51 12:51 13:51 14:46 15:41 16:41 18:41 20:41 07:41 09:26 11:11 13:11 15:01 16:56
8 Nowe Grocholice Waryńskiego 02 05:08 05:53 06:53 07:53 09:08 10:33 11:53 12:53 13:53 14:48 15:43 16:43 18:43 20:43 07:43 09:28 11:13 13:13 15:03 16:58

9 Raszyn Austeria 02 (zawieszony do 
odwołania) 05:10 05:55 06:55 07:55 09:10 10:35 11:55 12:55 13:55 14:50 15:45 16:45 18:45 20:45 07:45 09:30 11:15 13:15 15:05 17:00

10 Puchały Cmentarz 02 05:12 05:57 06:57 07:57 09:12 10:37 11:57 12:57 13:57 14:52 15:47 16:47 18:47 20:47 07:47 09:32 11:17 13:17 15:07 17:02
11 Puchały Centralna 02 05:13 05:58 06:58 07:58 09:13 10:38 11:58 12:58 13:58 14:53 15:48 16:48 18:48 20:48 07:48 09:33 11:18 13:18 15:08 17:03
12 Puchały Żwirowa 02 05:14 05:59 06:59 07:59 09:14 10:39 11:59 12:59 13:59 14:54 15:49 16:49 18:49 20:49 07:49 09:34 11:19 13:19 15:09 17:04

13 Wypędy Sokołowska 02 (zawieszony 
do odwołania) 05:15 06:00 07:00 08:00 09:15 10:40 12:00 13:00 14:00 14:55 15:50 16:50 18:50 20:50 07:50 09:35 11:20 13:20 15:10 17:05

14 Wypędy Platynowa 02 05:17 06:02 07:02 08:02 09:17 10:42 12:02 13:02 14:02 14:57 15:52 16:52 18:52 20:52 07:52 09:37 11:22 13:22 15:12 17:07
15 Janki Wspólna 02 05:18 06:03 07:03 08:03 09:18 10:43 12:03 13:03 14:03 14:58 15:53 16:53 18:53 20:53 07:53 09:38 11:23 13:23 15:13 17:08
16 Janki Plac Szwedzki 04 05:20 06:05 07:05 08:05 09:20 10:45 12:05 13:05 14:05 15:00 15:55 16:55 18:55 20:55 07:55 09:40 11:25 13:25 15:15 17:10
17 Janki Działkowa 02 05:21 06:06 07:06 08:06 09:21 10:46 12:06 13:06 14:06 15:01 15:56 16:56 18:56 20:56 07:56 09:41 11:26 13:26 15:16 17:11
18 Nowy Sękocin Poniatowskiego 02 05:24 06:09 07:09 08:09 09:24 10:49 12:09 13:09 14:09 15:04 15:59 16:59 18:59 20:59 07:59 09:44 11:29 13:29 15:19 17:14
19 Falenty Duże Leszczynowa 01 05:25 06:10 07:10 08:10 09:25 10:50 12:10 13:10 14:10 15:05 16:00 17:00 19:00 21:00 08:00 09:45 11:30 13:30 15:20 17:15
20 Falenty Duże Owocowa 01 05:26 06:11 07:11 08:11 09:26 10:51 12:11 13:11 14:11 15:06 16:01 17:01 19:01 21:01 08:01 09:46 11:31 13:31 15:21 17:16
21 Falenty Duże Falenty Duże 01 05:28 06:13 07:13 08:13 09:28 10:53 12:13 13:13 14:13 15:08 16:03 17:03 19:03 21:03 08:03 09:48 11:33 13:33 15:23 17:18
22 Falenty Nowe Falenty Nowe 01 05:29 06:14 07:14 08:14 09:29 10:54 12:14 13:14 14:14 15:09 16:04 17:04 19:04 21:04 08:04 09:49 11:34 13:34 15:24 17:19
23 Falenty Osiedle 01 05:31 06:16 07:16 08:16 09:31 10:56 12:16 13:16 14:16 15:11 16:06 17:06 19:06 21:06 08:06 09:51 11:36 13:36 15:26 17:21
24 Falenty Nowe Widokowa 02 05:33 06:18 07:18 08:18 09:33 10:58 12:18 13:18 14:18 15:13 16:08 17:08 19:08 21:08 08:08 09:53 11:38 13:38 15:28 17:23

25 Falenty Nowe Osiedle Willowa 02 
(zawieszony do odwołania) 05:35 06:20 07:20 08:20 09:35 11:00 12:20 13:20 14:20 15:15 16:10 17:10 19:10 21:10 08:10 09:55 11:40 13:40 15:30 17:25

26 Podolszyn Nowy Willowa 04 05:37 06:22 07:22 08:22 09:37 11:02 12:22 13:22 14:22 15:17 16:12 17:12 19:12 21:12 08:12 09:57 11:42 13:42 15:32 17:27

27 Podolszyn Nowy Wygody 02 (zawieszony do 
odwołania) 05:39 06:24 07:24 08:24 09:39 11:04 12:24 13:24 14:24 15:19 16:14 17:14 19:14 21:14 08:14 09:59 11:44 13:44 15:34 17:29

28 Podolszyn Nowy Podolszyn 01 05:41 06:26 07:26 08:26 09:41 11:06 12:26 13:26 14:26 15:21 16:16 17:16 19:16 21:16 08:16 10:01 11:46 13:46 15:36 17:31
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PRZEDSZKOLA

Raszyńskie przedszkola w roku epidemii
Wszystkich rodziców małych dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminie Raszyn 
zainteresuje jak personel „ich” przedszkola zrealizował w ubiegłym roku wytyczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie unikania rozprzestrzeniania się epi-
demii koronawirusa.

PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ – 
informacja od pani dyrektor Hanny 
Pasterskiej

Do zaistniałej sytuacji epidemicznej 
podeszliśmy w zgodzie z obowiązują-
cymi przepisami łącznie z wytycznymi 
przeciwepidemicznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 
Edukacji i Nauki (do 31.12.2020 r. Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej). 
 Na tej podstawie opracowaliśmy 
procedury postępowania związane 
z opieką nad dziećmi oraz określiliśmy 
obowiązki nauczycieli, pracowników 
i rodziców. Wewnętrzne regulacje bar-
dzo pomogły nam w dobrej organizacji 
pracy. Zwróciliśmy szczególną uwagę 
nie tylko na dezynfekcję pomieszczeń 
edukacyjnych, przestrzeni wspólnych 
czy dezynfekcję rąk, noszenie mase-
czek, ale także na usprawnienie orga-
nizacyjne związane z uruchomieniem 
dodatkowego wejścia dla rodziców 
w celu maksymalnego rozgęszczenia 
przedszkolnej komunikacji.
 Od początku wystąpienia pandemii 
otrzymujemy wsparcie od gminy. Auto-
matyczne podajniki płynów dezynfeku-
jących, oczyszczacze powietrza i lampy 
bakteriobójcze, duża ilość płynów 
dezynfekujących oraz bieżący moni-
toring sytuacji epidemicznej w gminie 

to realne przykłady wspólnego radze-
nia sobie z nowymi wyzwaniami zwią-
zanymi z pandemią. 
 Dużą wagę przywiązujemy do 
ujednolicenia procesów komunika-
cji wszystkich organów przedszkola. 
Wykorzystujemy do tego profil przed-
szkolny FB, stronę www przedszkola. 
Jesteśmy w stałym kontakcie z Radą 
Rodziców, której przekazujemy wszyst-
kie informacje dotyczące organizacji 
pracy przedszkola w okresie pandemii. 
Należy zaznaczyć, że  rodzice rzetel-
nie przestrzegają wszystkich procedur 
i ze zrozumieniem respektują kolejne 
wdrażane obostrzenia.

O PRZEDSZKOLU W FALENTACH 
informuje dyrektor pani Bożena 
Sieradzka.

⃝	 D l a  P r z e d s z ko l a  w   Fa l e n -
tach w okresie pandemii opracowano 
Instrukcję bezpieczeństwa zawierającą 
procedury postępowania na wypa-
dek zakażenia koronawirusem lub 
zachorowania na COVID-19. Zapew-
niono bezpieczne warunki dzieciom 
i wszystkim pracownikom przedszkola. 
Opracowano zasady nauczania dzieci 
w  systemie zdalnym i  stacjonarnym. 
Rodzice byli informowani na bieżąco 

poprzez stronę internetową przed-
szkola lub mailowo. Na terenie przed-
szkola wyznaczono pomieszczenie 
do izolacji – Izolatorium.
⃝	W  okresie wakacji  funkcjono-
wały dwie grupy dzieci z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Przyjmowano je do 
przedszkola po uprzednim wypełnieniu 
Karty Dyżuru zawierającej wytyczne 
GIS, MEN I MZ.
⃝	W   N o w y m  r o k u  s z k o l -
nym 2020/2021 – wprowadzono pro-
cedury bezpieczeństwa zgodne z aktu-
alnymi wytycznymi epidemiologicznymi 
MEN, MZ, GIS.
 Opracowano i  wdrożono zasady 
bezpiecznego zachowania dzieci, pra-
cowników i  rodziców. Wprowadzono 
nowe zasady przyprowadzania i odbie-
rania dzieci z przedszkola. Zwiększyła 
się ilość obowiązków dla dyrektora 
i dla pracowników niepedagogicznych, 
doszły czynności związane wprowa-
dzonym Harmonogramem Dezynfekcji 
Urządzeń. Dużym wsparciem dla przed-
szkola było otrzymanie od Wójta Gminy 
pana Andrzeja Zaręby oczyszczaczy 
powietrza, zamgławiaczy i lampy bak-
teriobójczej, które zwiększyły bezpie-
czeństwo naszej pracy. Zaopatrzeni 
również zostaliśmy w środki do dezyn-
fekcji, maseczki i  termometry. Za to 
wsparcie bardzo dziękujemy. Stały kon-
takt i wsparcie Kierownika Oświaty Pani 
Jolanty Osowieckiej pozwolił na roz-
wiązywanie bieżących problemów.
⃝	 Podsumowując – praca w czasie 
epidemii przebiega w dużym stresie 
wśród nauczycieli, pracowników nie-
pedagogicznych i dyrektora. Wszyscy 
dokładamy wszelkich starań do prze-
strzegania najwyższych standardów 
higienicznych.
 Pomimo wprowadzonych ograni-
czeń w  funkcjonowaniu przedszkola, 
w dalszym ciągu realizujemy stacjonar-
nie zadania dydaktyczno-wychowaw-
czo – opiekuńcze i statutowe. Zasługa 
częstego przebywania na świeżym 
powietrzu i przestrzegania przez pra-
cowników, rodziców i dzieci wprowa-
dzonych Procedur bezpieczeństwa 
oraz przyprowadzanie do przedszkola 
dzieci zdrowych skutkuje 100% fre-
kwencją. Mamy nadzieję, ze wrócimy 
do normalności.
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BAJKOWE PRZEDSZKOLE w cza-
sie epidemii – pisze do nas pani 
wicedyrektor Zofia Witkowska 

W  okresie od wybuchu pande-
mii do końca roku szkolnego. 
Od  11  do  25  marca zajęcia w  przed-
szkolu były zawieszone decyzją MEN. 
Od 13 marca do 11 maja 2020 r. była 
prowadzona nauka zdalna. Wycho-
wawcy, nauczyciele zajęć dodatko-
wych oraz specjaliści kontaktowali się 
z rodzicami za pośrednictwem strony 
internetowej przedszkola, poczty 
mailowej lub telefonicznie. Nauczy-
ciele zamieszczali w Internecie propo-
zycję zadań na dany tydzień, do reali-
zacji w  domu z  rodzicami. Od dnia 
11 maja dzieci miały możliwość powrotu 
do przedszkola w szczególnych warun-
kach reżimu sanitarnego. W pierwszej 
kolejności musieliśmy  zagwaranto-
wać miejsca dla dzieci, których rodzice 
wykonywali pracę związaną z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19. Uruchomiono dwie 
grupy, pozostałe dzieci kontynuowały 
pracę zdalną.
 W  czasie wakacji  przedszkole 
funkcjonowało przez sześć tygodni. 
Z opieki skorzystało 39 dzieci, podzie-
lonych na dwie grupy wiekowe. W celu 
zapewnienia dzieciom i nauczycielom 
bezpieczeństwa do placówki mogły 
uczęszczać tylko dzieci z  naszego 
przedszkola. Przez 2,5 tygodnia pla-
cówka była zamknięta.
 W nowym roku szkolnym urucho-
miliśmy sześć grup przedszkolnych. 
Nadal pracujemy w  reżymie sanitar-
nym określonym przez MEN oraz GIS. 
Nauczyciele przeprowadzali zajęcia 

profilaktyczne odnośnie przestrze-
gania zasad higieny. Zasady te, są 
na bieżąco przypominane a  nauczy-
ciele kontrolują czy są przestrzegane. 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci z poszczególnych grup nie spo-
tykają się ze sobą ani w przedszkolu, ani 
na placach zabaw. W salach jest mniej 
zabawek, nie ma dywanów, a dzieci nie 
dziwi już widok pracowników przed-
szkola w  maseczkach czy przyłbi-
cach. Kontakt z rodzicami najczęściej 
odbywa się za pośrednictwem poczty 
mailowej lub telefonicznie, a w szcze-
gólnych sytuacjach nauczyciele spoty-
kają się bezpośrednio z rodzicem przy 
zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. 
Funkcjonowanie przedszkola w czasie 
pandemii stanowi wyzwanie nie tylko 
dla dyrektorów ale również dla pra-
cowników i dzieci. Wszyscy musieliśmy 
nauczyć  się funkcjonować w  nowej 
rzeczywistości. Udało nam się spełnić 
wszystkie wymagania.

PRZEDSZKOLE W STUMILOWYM 
LESIE pani dyrektor Magdalena 
Kołakowska

W  obliczu zagrożenia koronawiru-
sem wartością nadrzędną stało się 
zdrowie naszych przedszkolaków, ich 
rodzin i  pracowników przedszkola. 
Dzięki zintegrowanym działaniom 
zespołu pracowniczego i  rodziców 
naszych podopiecznych – opartych 
na współpracy, komunikacji, zaufaniu 

i  szacunku  – osiągnęliśmy wysokie 
standardy w zakresie bezpieczeństwa 
sanitarnego. Z  wyzwania, jakim jest 
sprawne funkcjonowanie w  reżimie 
sanitarnym, wychodzimy zwycięsko! 
 Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym 
Lesie” wznowiło stacjonarną działal-
ność statutową w  dniu 11.05.2020  r. 
po uzyskaniu akceptacji organu pro-
wadzącego i   prowadzi ją w  spo-
sób niezakłócony do dziś. W dniach 
10-31.08.2020 r. podczas nieobecno-
ści dzieci w przedszkolu, przeprowa-
dzone zostały prace konserwacyjne 
w  budynku przedszkola i  na placu 
zabaw, w tym m.in. pomalowanie ścian 
w salach zabaw. 
 W początkowym okresie działały sta-
cjonarnie 3 grupy przedszkolne, prowa-
dzone było także wychowanie przed-
szkolne na odległość. Od 01 września 
przedszkole zapewnia opiekę 167 dzie-
ciom w  7 grupach przedszkolnych, 
w dwóch lokalizacjach: przy ul. Lotni-
czej 43A i ul. Spokojnej 23.
 P r z e d s z ko l e  d z i a ł a  z g o d n i e 
z wytycznymi przeciwepidemicznymi 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego 
dla przedszkoli obowiązującymi w okre-
sie pandemii. Rodzice i  pracownicy 
przedszkola zostali zapoznani z obo-
wiązującymi zasadami i procedurami. 
Placówka uzyskała wsparcie Urzędu 
Gminy Raszyn w zaopatrzeniu w środki 
ochrony osobistej, takie jak: maseczki, 
przyłbice, fartuchy, rękawiczki jednora-
zowe, środki dezynfekujące, dwie lampy 
UV-C oraz zamgławiacz do oczysz-
czania powierza. We własnym zakre-
sie przedszkole zakupiło ozonator, trzy 
lampy UV-C oraz odkurzacze parowe.
 W  salach znajdują się jedynie te 
przedmioty sprzęty, zabawki i pomoce 
dydaktyczne, które można skutecz-
nie prać i codziennie dezynfekować. 
Do  przedszkola uczęszczają jedy-
nie dzieci zdrowe. Sale zabaw są sys-
tematycznie wietrzone. Pracownicy 
i rodzice zachowują wymagany dystans 
społeczny. Sprzęty na placu zabaw są 
regularnie czyszczone. Sale są sys-
tematycznie poddawane dezynfekcji 
po zakończeniu pracy placówki. Dzięki 
wypracowanym standardom w zakre-
sie współpracy, nie pojawiła się dotych-
czas konieczność zawieszenia dzia-
łalności grupy przedszkolnej czy też 
skierowania dzieci lub pracowników 
na kwarantannę. 
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 Aktualne informacje o podejmowa-
nych przez Przedszkole działaniach 
przekazywane są rodzicom za pośred-
nictwem systemu komunikacji elektro-
nicznej i Przedszkole.

PRZEDSZKOLE W  SĘKOCINIE 
informuje pani dyrektor Jolanta 
Kosz

⃝	 Organizacja pracy w  placówce 
w okresie epidemii COVID-19 odbywała 
się w oparciu o obowiązujące przepisy. 
Opracowaliśmy Instrukcję Bezpieczeń-
stwa, a w niej procedury postępowa-
nia na wypadek zakażenia koronawi-
rusem lub zachorowania na COVID-19. 
Zapewniliśmy bezpieczne warunki 
pobytu w placówce dzieciom i wszyst-
kim pracownikom. Opracowaliśmy 
zasady nauczania – uczenia się dzieci 
w okresie epidemii zarówno dla pracy 
zdalnej jak i stacjonarnej.
⃝	W  okre sie wakacji  z   uwagi 
na warunki zajmowaliśmy się jedną 
grupą dzieci z  naszego przedszkola 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.
⃝	W nowym roku szkolnym – orga-
nizujemy opiekę w  przedszkolu 
z  uwzględnieniem szczegółowych 
wytycznych MEN, MZ,GIS w  opar-
ciu o opracowane i wdrożone zasady 
bezpiecznego zachowania dzieci, pra-
cowników i rodziców. Znacznie zwięk-
szona ilość obowiązków dla dyrektora, 
również dla pracowników niepedago-
gicznych w związku z systematyczną 
dezynfekcją obiektu i sprzętów.
⃝	Wszyscy pracownicy placówki zobo-
wiązani do przestrzegania najwyższych 

standardów higienicznych. Tak nowe 
przepisy jak i obostrzenia zasad zwięk-
szają stres nauczycieli i pracowników 
niepedagogicznych.
⃝	 Pomimo wprowadzonych ogra-
niczeń w  funkcjonowaniu placówki, 
w dalszym ciągu realizujemy zadania 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuń-
cze. Frekwencja dzieci wynosi 100%. 
W moim przekonaniu jest to zasługa 
częstego przebywania na świeżym 
powietrzu i tego, że rodzice przypro-
wadzają do przedszkola tylko zdrowe 
dzieci. Cierpliwie czekamy na powrót 
do normalności.

PRZEDSZKOLE WYSPA SKARBÓW 
przedstawia pani dyrektor Ewa Gac

 

⃝	 Od początku stanu epidemii do 
10 maja 2020 – prowadziliśmy naucza-
nie na odległość we wszystkich gru-
pach wiekowych z  wykorzystaniem 
dostępnych form i  technik informa-
tycznych: strona www przedszkola.
⃝	 Od 11 maja do końca roku szkolnego 
prowadziliśmy zajęcia opiekuńcze dla 
dzieci, którym rodzice nie mogli zapew-
nić opieki w domu, głównie rodziców 
pracujących w służbach mundurowych, 
medycznych i  usługowych, w  gru-
pach liczących do 12 dzieci, przyjmu-
jąc rygorystyczne zasady wobec osób 
z  zewnątrz oraz w  razie podejrzenia 
zachorowania dziecka lub pracowni-
ków. Równolegle z zajęciami opiekuń-
czymi prowadzonymi w  przedszkolu 
mieliśmy dwie grupy dzieci i odbywało 
się nauczanie na odległość dla dzieci 
przebywających w domu.

⃝	 Podczas wakacji przedszkole funk-
cjonowało przez 6 tygodni, opieku-
jąc się dziećmi tylko z naszej placówki. 
Zachowując wzmożony reżim sanitarny 
zajmowaliśmy się czterema grupami 
po 18 dzieci.
⃝	W  nowym roku szkolnym obowią-
zuje przestrzeganie reżimu sanitar-
nego, a placówkę gmina doposażyła 
w  sprzęt dezynfekcyjny i  wirusobój-
czy w tym lampa UV-C wirusobójcza, 
płyny dezynfekcyjne, maseczki, ręka-
wiczki, parownice. Skrócono godziny 
pracy przedszkola o 0,5h w celu zmi-
nimalizowania ryzyka zarażenia grup. 
Pomimo przejściowych trudności zwią-
zanych z absencją pracowników, nie ma 
poważniejszych problemów z zapew-
nieniem prawidłowego funkcjonowania 
przedszkola.

Mając na uwadze dużą liczbę dzieci 
uczęszczających do naszego przed-
szkola, całą rzeszę rodziców i  liczną 
grupę pracowników, mogę stwierdzić, 
że w obecnej trudnej sytuacji pande-
micznej, radzimy sobie bardzo dobrze. 
Taką sytuację zawdzięczamy w głów-
nej mierze oddaniu, sumienności i pra-
cowitości personelu, który codziennie 
troszczy się o zapewnienie w placówce 
bezpiecznych i higienicznych warun-
ków. Niezwykle ważna jest współpraca 
z  organem prowadzącym, który nas 
wspiera we właściwej organizacji funk-
cjonowania przedszkola, jak również 
zabezpiecza urządzenia i środki dezyn-
fekujące, których zużywamy ogromne 
ilości. Wielkie znaczenie ma zacho-
wanie znacznej większości rodziców 
naszych wychowanków. Pomimo trud-
ności organizacyjnych w zapewnieniu 
opieki swoim pociechom, rozumieją 
wprowadzane ograniczenia i nakazy, 
które wynikają zawsze z troski o zdro-
wie i bezpieczeństwo nas wszystkich.
 Przykro nam jest jednak słuchać, gdy 
w przestrzeni publicznej mówi się tylko 
i wyłącznie o nauczycielach szkolnych 
i zagrożeniach płynących z ewentual-
nego powrotu dzieci do szkół. W przy-
padku nauczycieli przedszkoli i  per-
sonelu obsługowego nie może być 
mowy o jakimkolwiek dystansie, nara-
żamy się codziennie – a  jednak pra-
cujemy i  radzimy sobie bez testów, 
szczepionek…

Ewa Gac Dyrektor Przedszkola Nr 3 
„Wyspa Skarbów”
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JAWOROWA

Z życia świetlicy szkolnej
Świetlica	pełni	funkcje,	które	wpływają	
na rozwój dzieci  i jest integralną czę-
ścią społeczności szkolnej. Za główny 
cel świetlicy uważa się zapewnie-
nie uczniom opieki przed i  po zaję-
ciach	szkolnych.	Czyli	Świetlica	wspo-
maga rodziców w wychowaniu pociech. 
Dzieci uczęszczające w zajęciach świe-
tlicowych uczą się m. in. planowania 
pracy, podejmowania decyzji, kształce-
nia sprawności manualnych. Lista zajęć 
świetlicowych jest długa i atrakcyjna.
	 Świetlica	ZSP	w Ładach	od	wrze-
śnia 2020 r. ma nowe pomieszcze-
nia, które są położone na parterze 
i I piętrze, wyposażone w tablice inte-
raktywne, gry dydaktyczne, książki, 
zabawki, a korytarze udekorowane są 
pracami dzieci.
 To w świetlicy pamiętamy o niety-
powych świętach : Dniu uśmiechu, Dniu 
pluszowego misia, Dniu postaci z bajek 

itp. Nasi podopieczni relaksują się 
po zajęciach lub podejmują się nowych 
wyzwań zaproponowanych przez opie-
kuna. Wychowawcy wykazują się umie-
jętnością współpracy ze wszystkimi 
pedagogami, są wszechstronnie zorga-
nizowani, szczegółowo planują organi-
zację czasu wolnego dzieci poprzez 
zajęcia plastyczne, muzyczne , „żywego 
słowa”, gry integracyjne czy konkursy. 
Starają się wspierać w rozwoju każde 
dziecko, a  pojawiające się sytuacje 
konfliktowe lub trudności wychowaw-
cze bezzwłocznie rozwiązują przy ści-
słej współpracy pedagoga i psychologa 
szkolnego.
 W  tym roku zimowy czas nie jest 
bogaty w atrakcje dla dzieci, dlatego 
nauczyciele świetlicy postanowili stwo-
rzyć bank kreatywnych pomysłów – 
listę z zabawami dla milusińskich.  Pro-
pozycje gier i aktywności znajdziecie 

Drodzy Rodzice i Dzieci na edufunkids.
com,  bystredziecko.pl, mojedziecikre-
atywnie.pl, miastodzieci.pl, rodziciel-
skieinspiracje.pl, haart.pl, eduzabawy.
com, digipuzzle.net, zabawy.zielona-
grupa.pl, zabawy.org., printoteka.pl. 
Na Facebooku, wbrew pozorom, także 
są edukacyjne strony, np. Happyfeeta-
nimacje, Twórcza świetlica. Swoją pro-
pozycję przygotowała także Telewizja 
Polska. Na  stronie ferie.tvp.pl uczniowie 
z pewnością znajdą coś dla siebie oraz 
w Salonie edukacyjnym Empik z cyklem 
warsztatów  pt. „Przecinek i kropka”.
 Dzieci z  niecierpliwością czekają 
na powrót do szkoły, a my nauczyciele 
szykujemy moc pomysłów na zajęcia 
świetlicowe. W planach mamy zajęcia 
relaksacyjne, zajęcia taneczne, dramy, 
biblioterapię i bardzo popularną ogól-
nopolską wymianę pocztówkową.

Katarzyna Bryczek

Wojciech Kucewicz o pracy Ogniska Jaworowa w czasie pandemii
Okres pandemii postawił przed nami 
nowe wyzwania. Wcześniej nasza praca, 
skoncentrowana na bezpośrednim 
kontakcie z podopiecznymi i ich opie-
kunami, pomocy i  wsparciu w  sytu-
acjach kryzysowych, podejmowaniu 
wspólnych zadań mających na  celu 
poczucie sukcesu, stała się niemoż-
liwa. Od 16 marca zostaliśmy zmuszeni 
do poszukiwania nowych, alternatyw-
nych form pracy. W  początkowym 
okresie wykorzystując własne zasoby 
informatyczne, na stronie internetowej 
Ogniska proponowaliśmy różne formy 
zajęć, które miały na celu organizację 
czasu wolnego i pomoc w nauce.
 Z radością przyjęliśmy wiadomość, 
że od 25 maja możemy wznowić dzia-
łalność, oczywiście przy zachowa-
niu ścisłego reżimu sanitarnego. 
Praca odbywała się w  małych gru-
pach z  uwzględnieniem wszystkich 
wytycznych Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. W tym rygorze sanitar-
nym organizowaliśmy zajęcia w cza-
sie wakacji. Przez pięć dni w  tygo-
dniu  prowadziliśmy zajęcia sportowe, 
plastyczne, filmowe, konstruktorskie. 
Niestety wszelkie formy wyjazdowe 
były zabronione co niewątpliwie przy-
czyniało się do mniejszej atrakcyjno-
ści zajęć wakacyjnych. Od września 
wystartowaliśmy z ofertą pomocową 
skierowaną do naszych podopiecz-
nych, oczywiście dostępność zajęć 
musieliśmy ograniczyć z uwagi na cią-
gle obowiązujący reżim sanitarny. Jed-
nocześnie jako zespół przygotowa-
liśmy się do uruchomienia pomocy 
zdalnej. I tak decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego od dnia 24 października 
musieliśmy zawiesić otwarte formy 
zajęć i przejść na system pracy zdalnej.                                                                                                        
Poprzez indywidualny kontakt z wycho-
wankami, pomagamy w  odrabianiu 
prac domowych, dajemy możliwość 

prowadzenia rozmów, świadczymy 
porady, czasami gramy w  gry plan-
szowe. Czas pandemii to nowa rze-
czywistość, której staramy się spro-
stać, ale z tęsknotą czekamy na powrót 
do starych, sprawdzonych form pracy 
z naszymi podopiecznymi.                                                                    

Kierownik Ogniska Jaworowa 
Wojciech Kucewicz

Kierownik Ogniska Wychowawczego Wojciech Kucewicz.
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ROK 2020 W BIBLIOTECE
Dla większości instytucji kultury, w tym 
raszyńskiej biblioteki, miniony rok nie 
należał do łatwych. Okresy, podczas 
których wskutek rządowych rozpo-
rządzeń zmuszeni byliśmy pracować 
za zamkniętym drzwiami (osiem tygo-
dni wiosną i trzy w listopadzie) dały się 
we znaki całej bibliotecznej społecz-
ności. Odbieraliśmy w tym czasie setki 
telefonów z pytaniami o termin ponow-
nego otwarcia placówek, my także 
tęskniliśmy wtedy za normalnym try-
bem spotkań z Wami! Pozostały czas, 
to praca non stop w ostrym reżimie 
sanitarnym, w maseczkach, rękawicz-
kach, z  użyciem środków dezynfek-
cyjnych i stosowaniem obowiązkowej 
kwarantanny dla całości powracających 
do  biblioteki materiałów. Wszystko 
po to, by zarówno użytkownicy, jak 
i  pracownicy czuli się bezpiecznie 
i pozostali zdrowi. Bardzo wiele z tego, 
co zaplanowaliśmy musiało ulec zawie-
szeniu lub całkowitej zmianie. Najbar-
dziej brakowało nam w tym czasie tra-
dycyjnych spotkań z  mieszkańcami 
w każdym wieku – na warsztatach dla 
dzieci i dorosłych, spotkaniach autor-
skich i edukacyjnych, wystawach. Bar-
dzo wiele tego rodzaju działań pro-
wadziliśmy w tym czasie online. Mimo 
wszystkich ograniczeń biblioteka, 
w przeciwieństwie do wielu całkowicie 
zamkniętych dla publiczności instytucji, 
mogła prowadzić swą podstawową sta-
tutową działalność i korzystała z tego 

jak mogła najlepiej, dlatego rok 2020 
nie był rokiem straconym. Cieszymy się, 
że biblioteka w tym trudnym czasie jest 
dla użytkowników ważnym miejscem 
na ich gminnej mapie. Podczas pan-
demii odwiedza nas regularnie 90 pro-
cent czytelników w stosunku do roku 
sprzed jej wybuchu, cierpliwie zno-
sząc obostrzenia obowiązujące w obu 
naszych placówkach. Bardzo Wam za to 
zaufanie dziękujemy! Wprowadziliśmy 
możliwość zdalnych zapisów, stosujemy 
liberalne podejście do ilości wypoży-
czanych zbiorów i  dajemy czytelni-
kom możliwość korzystania z dostępu 
do dwóch platform e-booków oraz 
pakietu e-kursów językowych. Zauwa-
żyliśmy również zasadniczy plus czasu 
obostrzeń – wielu z naszych czytel-
ników, wcześniej nie korzystających 
z  katalogu online, zaprzyjaźniło się 
z tym narzędziem i regularnie rezerwuje 
lub zamawia literaturę w ten sposób, 
co znacznie usprawnia obsługę i skraca 
czas odbioru zbiorów do bezpiecznego 
minimum. Mamy oczywiście wiele obaw 
i niepewności związanych z rokiem bie-
żącym, ale także sporo ostrożnych pla-
nów i wierzymy, że pod wieloma wzglę-
dami będzie on pierwszym krokiem 
w kierunku bibliotecznej „normalności”. 
Krótkie podsumowanie statystyczne 
roku 2020 prezentujemy Wam jak zwy-
kle w formie infografiki. Do zobaczenia 
w bibliotece!

Magdalena Golec – 
dyrektor GBP w Raszynie

LEGIMI – PRZEDŁUŻAMY 
DOSTĘP
Z  uwagi na duże zainteresowanie 
ofertą Legimi, przedłużamy dostęp do 
tej usługi o kolejny rok, czyli do końca 
grudnia 2021. Tym razem będzie można 
nie tylko czytać e-booki, ale także słu-
chać audiobooków! Z  oferty mogą 
skorzystać czytelnicy zapisani do 
biblioteki. Dostęp otwierają kody, 
które wydajemy na początku każdego 
miesiąca e-mailowo – prosimy w treści 
e-maila umieszczać numer karty biblio-
tecznej. Aby korzystać z Legimi, trzeba 
wejść na www.legimi.pl/mazowieckie, 
aktywować kod, zaakceptować regula-
min wypożyczeń i założyć sobie konto 

w  serwisie. Należy to zrobić w  trak-
cie bieżącego miesiąca od momentu 
pobrania kodu – nieaktywowanie kodu 
we wskazanym okresie powoduje, 
że kod ten wygasa, a czytelnik traci 
możliwość ponownego ubiegania się 
o kod w kolejnych miesiącach. Z Legimi 
można korzystać także na tablecie 
lub smartfonie (należy pobrać dedy-
kowaną aplikację) oraz na czytniku 
(oprócz Kindle). Jedno konto może 
być aktywowane na dwóch urzą-
dzeniach. Kody ważne są miesiąc, 
po upływie tego czasu należy zgłosić 
się do biblioteki po nowy kod. Biblio-
teka dysponuje 30 kodami miesięcz-
nie. Wszystkie tytuły w  wykupionej 
części zasobu Legimi można sprawdzić 
na www.legimi.pl klikając na „ebooki 
i audiobooki” i zaznaczając opcję „abo-
nament” – „abonament biblioteczny” 
i wpisując poszukiwany tytuł w wyszu-
kiwarkę (lupka).

E-BOOKI W IBUK LIBRA
Piszesz pracę, szukasz bibliografii, inte-
resuje Cię literatura naukowa i popu-
larnonaukowa? Zapytaj w bibliotece 
o kody do największej polskiej plat-
formy, oferującej publikacje w  wer-
sji elektronicznej – LIBRA.IBUK.PL. 
Nasi Czytelnicy mogą od 2 stycznia 
2021 roku bezpłatnie czytać ponad 
1800 e-książek, których listę publi-
kujemy na http://bibliotekaraszyn.pl/
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ibuk_libra/ Z platformy LIBRA.IBUK.
PL można skorzystać zarówno na miej-
scu, w bibliotece, jak i zdalnie: w domu, 
w pracy, czy na uczelni – wszędzie tam, 
gdzie jest dostęp do Internetu. W razie 
problemów, bibliotekarze chętnie 
pomogą – osobiście, poprzez e-mail 
(info@bibliotekaraszyn.pl) i telefonicz-
nie (22 720-03-81). Warto także zapo-
znać się z pomocnymi filmikami instruk-
tażowymi na stronie http://libra.ibuk.pl/
pomoc. Osoby, które w zeszłych latach 
korzystały z platformy i założyły konta 

MyIBUK, wciąż będą mieć do nich 
dostęp, kody wydawane przez nas 
w poprzednich latach nadal będą 
aktywne.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
– SPOTKANIA #15 i #16
15. spotkanie raszyńskiego Dysku-
syjnego Klubu Książki odbędzie się 

5 lutego o godz. 18:00. Będziemy dys-
kutować o książce „Gdzie śpiewają raki” 
Delii Owens. Kolejne, 16. spotkanie pla-
nujemy 5 marca, także o godz. 18:00. 
Będziemy wtedy omawiać książkę 
Jakuba Szamałka „Cokolwiek wybie-
rzesz”. W trakcie pandemii spotykamy 
się online, na platformie Zoom. Z racji 
tego, że Klub liczy już kilkanaście osób, 
na razie zawieszamy możliwość przyj-
mowania kolejnych Klubowiczów.

Już trzy lata temu Klub Sportowy 
Raszyn otworzył sekcję dla najmłod-
szych zawodniczek, które grają w piłkę 
nożną. Aktualnie trenuje 20 dziewczy-
nek w wieku od 6 do 13 lat. Biorą one 
udział w  lidze mazowieckiej i wystę-
pują w  licznych turniejach na tere-
nie Warszawy i okolic. Nasze zawod-
niczki robią duże postępy sportowe. 
Widać, że gra sprawia im radość. Zdo-
byte wysokie miejsca w zeszłorocznej 
Lidze Zimowej Polonez czy listopado-
wym Ursynowskim Turnieju Halowym 

Aurus potwierdzają tylko, że mamy 
bardzo zdolne dzieci w których drze-
mie ogromny potencjał. 

Od początku września 2020 roku tre-
ningi rozpoczęli najmłodsi adepci fut-
bolu urodzeni w  latach 2014 oraz 2015. 
Treningi odbywają się w  środy oraz 
piątki i trwają 60 minut. Zajęcia oparte 
są o gry i zabawy kształtujące ogólny 
rozwój psychomotoryczny dzieci. Szko-
leniowcy stosują szeroką gamę ćwi-
czeń ruchowych dla dzieci w trakcie 
ćwiczeń – zabawy  piłką nożną. Istotną 

kwestią tej kategorii wiekowej w tym 
sporcie jest typowy dla niej różnorodny 
trening ruchowy, który obejmuje: bie-
ganie, skakanie, podskakiwanie, utrzy-
mywanie równowagi oraz zabawową 
gimanstykę dziecięcą.
 Zadania, które wykonują dzieci są cie-
kawe, różnorodne, wyzwalające emocje 
i kreatywność. Treningi w naszym klubie 
przebiegają w pełni przyjaznej i rado-
snej atmosferze. Z nami każde dziecko 
czuje się komfortowo. Młodzi piłka-
rze realizują swoje pasje poprzez bycie 
w drużynie, wspólna grę.
 Kontakt do trenerów: Sylwia Mło-
dzianowska 690-006-774, Łukasz 
Wojciechowski 509-634-076
 Zapraszamy wszystkich młodych 
pasjonatów piłki nożnej do naszej 
drużyny! Nabór  trwa

Ze Sportowym Pozdrowieniem 
Klub Sportowy Raszyn #MOCNORASZYN
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Robert Lewandowski i Iga Świątek na czele  plebiscytu Przeglądu 
Sportowego

W imieniu całej lokalnej społeczności, 
Wójta Gminy Raszyn Andrzeja Zaręby, 
Zastępcy Wójta Michała Kuchar-
skiego, Przewodniczącego Gminy 
Raszyn Dariusza Marcinkowskiego, 
Rady Gminy Raszyn oraz wszystkich 
sympatyków sportu składam gratula-
cje Laureatom plebiscytu „Sportowiec 
Roku 2020” Przeglądu Sportowego 
dwójce najlepszych: Robertowi Lewan-
dowskiemu	–	I miejsce	i Idze	Świątek –	
II miejsce. Ich sportowy sukces to dla 

nas wielka duma, tym bardziej, że oboje 
są mieszkańcami Powiatu Pruszkow-
skiego. Niezorientowanym przypomi-
nam, że piłkarz Robert Lewandowski 
wychował się w Pruszkowie, a tenisistka 
Iga	Świątek	pochodzi	z Gminy	Raszyn.	
Liczymy na dalsze piękne sportowe 
emocje w wykonaniu naszych uzdol-
nionych sportowców i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy!

Katarzyna Klimaszewska 
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

O sporcie w Gminie Raszyn rozmawiam z Dyrektor Centrum Sportu 
Raszyn Katarzyną Klimaszewską

J. Kaiper: Pani dyrektor, proszę 
o  podsumowanie, co się działo 
w raszyńskim sporcie w 2020 roku?
K. Klimaszewska: To nie był łatwy rok 
dla sportu i  sportowców. Pandemia 
i  obostrzenia sanitarne ograniczyły 
funkcjonowanie obiektów sportowych. 
W  rezultacie musieliśmy zrezygno-
wać z cyklicznych zajęć prowadzonych 
przez Centrum Sportu Raszyn, co bar-
dzo niekorzystnie wpłynęło na wiele 
grup odbiorców sportowych usług 
w tym na dzieci uczestniczące w zaję-
ciach na pływalni i w treningach: piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, zajęć 
boksu, podnoszenia ciężarów, tańca 

i akrobatyki oraz wszystkich zajęć zdro-
wotno-rekreacyjnych. Ten stan zawie-
szenia dokuczył młodym rodzicom, 
którzy z maluszkami odwiedzają basen 
dla nauki pływania dla niemowląt, czy 
halę na zajęciach dla pampersiaków. 
Przede wszystkim dokuczył młodzieży, 
którą „roznosi energia”, co odczułam 
czytając wpisy i odbierając telefony 
z powtarzającym się pytaniem „Pani 
Kasiu kiedy działamy?”. Ten czas był 
także trudny także dla mojego perso-
nelu i statutowej działalności Centrum 
Sportu Raszyn oraz wszystkich pod-
miotów zewnętrznych współpracują-
cych z nami. 

J. K.: Jak w takich warunkach wyglą-
dała realizacja planu budżetowego 
na 2020 rok?
K. Klimaszewska: Budżet w dziedzinie 
wydatków zrealizowaliśmy w 88,09%, 
n ato m i a st  d o c h o d y  n a  p oz i o -
mie 88,84%. W  rezultacie powstały 
oszczędności finansowe w  kwocie 
755 396,33 zł, które wraz z końcem 
roku zwróciliśmy do gminy. Na dochody 
złożyły się wpływy z basenu – 76,4% 
zaplanowanych przychodów i  z  hali 
sportowej, które wyniosły aż – 102,05%. 
Analizując poszczególne klasyfika-
cje budżetowe stwierdzam, że basen 
co zrozumiałe nie wykonał planu, nato-
miast pozytywnie zaskoczyły mnie 
wyniki finansowe hali, w której pomimo 
częściowego lockdownu wykona-
łam plan z nadwyżką. Traktuję to jako 
sygnał, że hala ma wielki potencjał i jej 
komercyjne wykorzystanie może przy-
nieść w „normalnym” roku jeszcze lep-
sze wyniki, oczywiście z uwzględnie-
niem potrzeb lokalnej społeczności 
potraktowanych jako priorytet.

J. K.: Czy pandemia zmusiła Cen-
trum Sportu do zmiany planów jakie 
miało na 2020 rok?
K. Klimaszewska: Niestety tak. Pla-
nowaliśmy realizację imprez cyklicz-
nych i zaplanowaliśmy imprezy nowe. 
Podpisaliśmy jeszcze przed pandemią 
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umowy na nowe formaty sportowe ze 
związkami sportowymi i federacjami. 
Wszystkie te umowy niestety anek-
sowałam, z realizacją na obecny rok. 
Przygotowałam wprowadzenie nowej 
formuły współpracy z  raszyńskimi 
przedszkolami. Musiałam przełożyć je 
na najbliższy wrzesień, czyli następny 
rok szkolny 2021/2022. Wprowadzi-
liśmy jednak na halę kilka nowych 
sportowych eventów, które pomimo 
ograniczeń zrealizowaliśmy w udany 
sposób, a  obiekt hali spodobał się 
na tyle, że kolejne w tym roku zawody 
także odbędą się Centrum Sportu 
w Raszynie. To były bardzo duże for-
maty: Mistrzostwa Polski, eliminacje do 
Mistrzostw Europy. Nadal będę konty-
nuować „otwartą formułę współpracy 
CSR” z  podmiotami zewnętrznymi, 
ogólnopolskimi związkami sportowymi 
i federacjami oraz mniejszymi klubami 
sportowymi i  sekcjami. Najważniejsi 
są dla nas jednak mieszkańcy gminy 
Raszyn.

J. K.: Jak wygląda współpraca Cen-
trum Sportu z  lokalnymi klubami 
sportowymi?
K. Klimaszewska: Nieustannie obser-
wuję i jestem pod wrażeniem ich dzia-
łań. Lokalne kluby sportowe, dosłownie 
wszystkie, bardzo się rozwijają. Widzę 
postęp w  ich działaniach, przybywa 
nowych sportowców, tworzą się kolejne 
grupy, sekcje. Klub pływacki pięknie się 
rozwinął, w pełni korzystając z gminnej 
bazy sportowej. KS Raszyn wprowadza 
innowacyjne działania, tworzy nowe 
sekcje, zachęca swoją aktywnością do 
sportu. UKS Łady, UKS Orlęta i GKS 
Podolszyn także zabiegają o  swoją 
pozycję w raszyńskim sporcie. Robią 
to wspaniale, jestem pełna podziwu 
i będę otwarta w tym roku na kolejne 

wyzwania lokalnych klubów i  pozy-
tywną współpracę.

J. K.: A inwestycje, czy w 2020 roku 
coś przybyło? Wiem, że bardzo dużą 
uwagę poświęca Pani zarządzaniu 
nieruchomościami.
K. Klimaszewska: Tak. Nierucho-
mości, budynki i  budowle, ogólnie 
infrastruktura CSR to nasz najwięk-
szy skarb, o który musimy nieustan-
nie dbać, konserwować, remontować 
i modernizować, z uwagi na ich amor-
tyzację. W  2020 roku podnieśliśmy 
znacznie standard murawy natural-
nej boiska Stadionu im. K. Jedynaka, 
udało nam się stworzyć boisko pomoc-
nicze z naturalną trawą dla małych pił-
karzy, powstał nowoczesny plac zabaw 
w  Parku Jordanowskim, wymienili-
śmy kompleks dwóch saun na nowe 
oraz kompleksowo glazurę i terakotę 
w dwóch dużych szatniach na pływalni. 
W planach na 2021 rok mamy kolejne 
modernizacje podnoszące standard 
obiektów sportowych w Gminie Raszyn.

J. K.: Jak ocenia Pani w dniu dzi-
siejszym działalność sportową 
w Raszynie?
K. Klimaszewska: Sport w  gminie 
Raszyn rozwija się bardzo szybko. Doty-
czy on coraz większej ilości zawodników 
i amatorów uprawiających go dla zdro-
wia. Wszyscy musimy być świadomi, 
że tempo wzrostu Raszyna jest niepo-
równywalne do tego co było w prze-
szłości. My organizatorzy życia spor-
towego staramy się za tym rozwojem 
nadążyć. Mieszkańcy generują popyt 
na sportowy obszar swojej aktywności, 
a Rada Gminy, Wójt i CSR starają się te 
potrzeby zaspokoić mając świadomość, 
że dziś sport staje się globalną kulturą 
budując wspólną przestrzeń wartości. 

To bardzo ważne, że my mamy w tym 
swój udział. 

J. K.: Co oznacza więc ta „sportowa 
przestrzeń” w Gminie Raszyn?
K. Klimaszewska: Panie redaktorze 
jeżeli termin sport będzie rozumiany 
jako aktywność fizyczna to sportowa 
przestrzeń będzie oznaczała te miejsca 
w gminie, w których istnieje infrastruk-
tura sprzyjająca tej aktywności. Wśród 
menagerów zarządzających sportem, 
istnieje teoria, że tworzenie przestrzeni 
sportowej to nic innego jak kształtowa-
nie miasta/gminy, które następnie sta-
nowi o atrakcyjności tego miejsca. Dziś 
mówimy już o kolejnej generacji obiek-
tów sportowych tworzących całe kom-
pleksowe centra sportu. Takie obiekty 
jak nowe baseny, hale sportowe i sta-
diony to flagowe obiekty rewitalizacji 
regionu, które mają wpływ na rozwój 
gminy/miasta i jakości życia mieszkań-
ców, jednym słowem tworzą wizerunek 
miejsca.

J. K.: Czy to prawda, że w 2021 roku 
obchodzi Pani 10-lecie pracy dla 
raszyńskiego sportu?
K. Klimaszewska: Tak i nawet nie wiem 
kiedy to zleciało. Przez ostatnie 10 lat 
służyłam mieszkańcom Gminy Raszyn 
nieustannie budując nasz sport tak, 
aby wydawał się im atrakcyjną propo-
zycją spędzania wolnego czasu. Przez 
ten czas wiele się zmieniło, powstała 
nowa hala sportowa, duży plac zabaw 
za basenem i zmodernizowaliśmy sta-
dion. Wszystkie te obiekty razem sta-
nowią spory kompleks sportowy. Wie-
rzę, że nie jest to „ostatnie słowo” w tej 
dziedzinie. W sporcie jest coraz więcej 
wyzwań, więc i pracy jest wiele. A to 
moja największa satysfakcja, praca 
dla ludzi! 

SPORT



Ruszają szczepienia!!!
Informuję, że Centrum Medyczne Judyta zgłosiło do Narodowego Pro-
gramu Szczepień obie swoje przychodnie – na Poniatowskiego 21 i na Prusz-
kowskiej 52. Zapisywać się można według kolejności i w sposób przed-
stawiany w mediach. Zgodnie z odgórnie narzuconym limitem, możemy 
szczepić po 30 osób na tydzień w każdym punkcie szczepień.

Przed szczepieniem pacjent musi 
przejść pozytywnie proces kwalifikacji. 
Polega on przede wszystkim na udzie-
leniu wypełnieniu kwestionariusza 
opracowanego przez Ministerstwo 
Zdrowia. Wątpliwości będą wyjaśniane 
z personelem Judyty. Wstępne pytania 
do 8. nie powinny stwarzać trudności 
z odpowiedzią. W drugiej części kwe-
stionariusza zawarto 10 pytań dotyczą-
cych stanu zdrowia. Wyjaśnień wymaga 
zwłaszcza pytanie nr 6 i 7 przedstawia-
jące listy leków. Generalnie przyjmowa-
nie tych leków nie jest przeciwwskaza-
niem do szczepienia – zwłaszcza, jeśli 
są one przyjmowane od dłuższego 
czasu w podobnych dawkach, a cho-
roba nie uległa zaostrzeniu w ostatnich 
dniach. Jeżeli chodzi o  leki przeciw-
krzepliwe to informacja o ich zażywa-
niu jest wskazówką, że trzeba mocniej 
i dłużej przytrzymywać wacik w miejscu 
podania szczepionki.

Bardzo prosimy pacjentów zgłasza-
jących się do szczepienia o ścisłe 
przestrzeganie procedur związa-
nych z tym zabiegiem. Żeby osiągnąć 
odporność populacyjną powinniśmy 
zaszczepić 70% populacji, czyli prawie 
15 000 mieszkańców gminy Raszyn. 
Jeżeli będziemy szczepić 60  osób 
w  tygodniu, to zajmie nam to 250 
tygodni, czyli prawie 5 lat. Będziemy 
więc występować o sukcesywne zwięk-
szanie puli szczepionek, ale będzie to 
możliwe tylko w przypadku naprawdę 
doskonałej organizacji nie tylko szcze-
pień, ale i wykonywania innych świad-
czeń medycznych – poz, poradni spe-
cjalistycznych, rtg, usg, fizjoterapii, 

stomatologii i innych. Dlatego:
– W dniu szczepienia trzeba się zacho-
wywać tak, jak zwykle, czyli zjeść lekki 
posiłek i przyjąć leki, które się przyj-
muje codziennie. Pomyśleć o odpo-
wiednim ubraniu, by nie przedłużać 
przygotowań do iniekcji.
– Panom stanowczo odradzam koszule 
z  mankietami, krawaty, garnitury, 
a  paniom bluzki zapinane na guziki 
i  żakiety, które trudno będzie zdjąć. 
Im mniej trudu przy rozbieraniu, tym 
lepiej, im mniej guzików do rozpięcia, 
tym szybciej będziemy mieć wizytę 
za sobą. Zastrzyk jest podawany 
w  ramię. Przy odpowiednim stroju 
wystarczy je odsłonić bez zdejmowa-
nia ubrania. Najlepszym wyborem jest 
zwykła luźna podkoszulka, na którą 
można nałożyć sweter czy bluzę. Styl 
raczej sportowy niż galowy. 
– Wziąć ze sobą dowód osobisty, 
istotną dokumentację medyczną, jeśli 
szczepienie odbywa się w  innej pla-
cówce, spis zażywanych leków, okulary, 
jeśli ma się słaby wzrok.
– Pacjenci rejestrowani na szczepienie, 
termin znają odpowiednio wcześniej, 
a dodatkowo na dobę przed otrzymują 
przypomnienie smsem. Osoby posia-
dające jedynie telefon stacjonarny, 
mogą podać numer telefonu komór-
kowego kogoś ze swoich bliskich, a jeśli 
nie mają takiej możliwości, muszą pole-
gać na swojej pamięci. Punkty szcze-
pień zapisują na tę wizytę pacjen-
tów co kwadrans. Płynny ruch jest 
w tym przypadku szczególnie ważny, 
by nie powstawały zatory i by kolejne 
osoby nie musiały zbyt długo czekać. 
– Dlatego prosimy o  punktualność. 

Nie  ma sensu przy-
c h o d z i ć  z   d u ż y m 
w y p r z e d z e n i e m , 
bo wzrasta ryzyko 
kontaktu i  ewentu-
alnego zakażenia . 
Wystarczy że przy-
będzie się do  przy-
chodni pięć minut 
przed czasem. Jeżeli 

ktoś nie może przyjść w  wyznaczo-
nym terminie, trzeba jak najszybciej 
skontaktować się z  punktem szcze-
pień – po pierwsze dlatego, by można 
było w  jego miejsce przyjąć innego 
pacjenta, a po drugie, żeby senior mógł 
zostać zapisany na inny, nieodległy ter-
min. Po szczepieniu trzeba poczekać 
na miejscu 15 minut dla własnego bez-
pieczeństwa, by w razie pojawienia się 
niepożądanych reakcji, szybko uzyskać 
pomoc. Jeśli nic się nie dzieje, wracamy 
do domu. 
– Nie planujemy w tym dniu żadnych 
prac, związanych z wysiłkiem. Możemy 
czuć się normalnie, ale trzeba się 
liczyć z tym, że nasz organizm zare-
aguje na szczepionkę. Najczęściej 
obserwowany jest ból ręki, w  którą 
wykonano zastrzyk – dlatego ważne 
jest, by podano go w rękę mniej uży-
waną. Inne dość częste dolegliwości 
po szczepieniu to dyskomfort, bóle 
mięśni, stan podgorączkowy. Nie pani-
kujemy, czekamy 1-2 dni, bo w tym cza-
sie zwykle objawy znikają. Jeśli jednak 
gorączka będzie wysoka, a dolegliwo-
ści będą się nasilały, trzeba skontakto-
wać się ze swoim lekarzem rodzinnym.

I JESZCZE WAŻNY APEL 
DO ZASZCZEPIONYCH SENIORÓW 
I ICH BLISKICH: 
– Nie organizujmy spotkań rodzin-
nych i  towarzyskich zaraz po szcze-
pieniu. Żeby babcia lub dziadek byli 
bezpieczni, musi upłynąć jeszcze tro-
chę czasu. Częściową, 50-procen-
tową odporność nabywa się śred-
nio po 12 dniach, ale u starszych osób 
trwa to zwykle dłużej, bo z  wiekiem 
układ odpornościowy pracuje mniej 
sprawnie i  potrzebuje więcej czasu 
do produkcji przeciwciał. Na rodzinne 
imprezy z dziadkami najlepiej poczekać 
do tygodnia po drugiej dawce.

Dyrektor CM Judyta 
dr Zbigniew Figat


