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Z KART HISTORII

…”Nie sposób zrozumieć tego miasta Warszawy, stolicy Polski, która w 1944 roku zdecydowała się na nie-
równą walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, 
w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chry-
stus Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu.”

(Jan Paweł II fragment z homilii dn 2.06.1979)

Powstanie Warszawskie – 76 rocznica
 Nie wszystkie przełomowe wydarzenia 
stają się świętami. To narody wskazują, 
które z nich powinny mieć taką rangę. 
Tak się stało z rocznicą wybuchu 
Powstania.

W  czterdziestym czwartym armia 
sowiecka parła na zachód przełamu-
jąc niemiecki opór. Był to kolejny rok 
wojny od kiedy dwa totalitaryzmy starły 
się w śmiertelnej walce o panowanie 
nad światem. Dla obu z nich nie miały 
znaczenia żadne inne wartości cywili-
zacyjne, liczyła się tylko władza; wła-
dza absolutna nad duchem i materią. 
Doświadczyliśmy tych totalitaryzmów 
w dwudziestym i trzydziestym dziewią-
tym roku i obu przeciwstawiliśmy się 
zdecydowanie. 

Wiosną 1944 Armia Czerwona osią-
gnęła tereny Rzeczpospolitej i tu wpro-
wadzała swoje porządki, gromiąc naj-
pierw Niemców, a potem polską armię 
podziemną. 22 lipca utworzyła mario-
netkowy rząd pod auspicjami Sta-
lina. Tydzień później była już tak blisko 

granic Warszawy, że jak wspominają 
mieszkańcy, słychać było kanonadę 
dział. Widok uciekających Niemców 
cieszył wszystkich. Samoloty z czer-
woną gwiazdą zrzucały ulotki a sowiec-
kie radio – Kościuszko wzywało ludność 
Warszawy do powstania, twierdząc 
z całą pewnością, że lada chwila Armia 
Czerwona zdobędzie miasto.
 D o w ó d z t w o  A r m i i  K r a j o w e j 
po doświadczeniach z Wilna, Lwowa 
i  Białegostoku nie miało złudzeń 
co będzie, gdy Sowieci dotrą do War-
szaw y.  Jak  wc ześnie j  nastąpią 
powszechne aresztowania, egzekucje 
oficerów i działaczy politycznych, a pro-
ste wojsko czeka wywózka do obozów, 
tak samo morderczych jak Auschwitz. 
Ludność cywilną spotkają, kolejne 
po okupacji niemieckiej gwałty i rabunki. 
Cień szansy dla Polski, jej administracji 
i armii, dawało zwycięskie powstanie. 
Istniała nadzieja, że w razie wybuchu 
walk w  Warszawie Niemcy  się wyco-
fają, pozostawiając aliantom do  roz-
strzygnięcia poważny problem. Wcze-
śniej, co już nie było tajemnicą, podział 

stref wpływów w Europie został doko-
nany i w jego ramach Polskę sprzedano 
Stalinowi. Warszawski zryw AK, jak kal-
kulowali dowódcy, powinien wymusić 
na rządach Anglii i Stanów Zjednoczo-
nych pomoc dla walczącego miasta, 
a w rezultacie renegocjacje umów co 
do przyszłości kraju. Z drugiej strony 
istniała realna groźba, że powstanie 
rozpocznie kierowana przez NKWD 
komunistyczna partyzantka wsparta 
przez wojska sowieckie. Jeśli, kalkulo-
wano dalej do takiego powstania przy-
łączą się oddziały AK, szkolone przez 
lata do  walki powstańczej, to wtedy 
po zdobyciu przez nich Warszawy 
i wprowadzeniu marionetkowego rządu 
z Lublina, legalny rząd na uchodźstwie 
straci wszelki wpływ na sprawy polskie.
 Zanim wybuchło Powstanie, pierwsi 
zbuntowali się cywile ignorując nie-
mieckie rozkazy. Do zaplanowanej 
przez okupanta budowy fortyfikacji 
wokół miasta, nie zgłosił się nikt i to 
pomimo grożących represji. Treść tych 
rozkazów jednoznacznie wskazywała, 
że Niemcy chcą uczynić z Warszawy 
twierdzę, której obrona zetrze miasto 
z powierzchni ziemi. 
 Był w  Warszawie jeszcze jeden 
czynnik – wojsko. Armia Krajowa, nie-
źle wyszkolona i choć uzbrojona byle 
jak, pełna bojowego ducha. Służyli 
w niej ludzie w rozmaitym wieku i żoł-
nierze pamiętający Cud Nad Wisłą 
i klęskę wrześniową, ale najwięcej było 
takich, którzy dorastali w czasie oku-
pacji i wychowywani w duchu patrio-
tycznym. To właśnie oni stanowili trzon 
oddziałów. Entuzjazm, z którym młode 
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wojsko przyjęło decyzję o rozpoczęciu 
Powstania i pierwsze tygodnie walki 
w mieście najlepiej oddaje wiersz Zbi-
gniewa Jasińskiego najpopularniejszy 
w pierwszych dniach zrywu.

Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier,
Tu nas nikt nie płacze w  Walczącej 
Warszawie.
Tu się Prusakom siada na karku okrakiem
I wrogów gołą garścią za gardło się dławi.

...

Czemu żałobny chorał śpiewacie wciąż 
w Londynie,
Gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane 
święto!
U  boku swoich chłopców walczą tu 
dziewczęta
I  małe dzieci walczą i  krew radośnie 
płynie.

Jednak amunicji było mało, a broń zdo-
bywano na wrogu. Te braki młode woj-
sko nadrabiało bohaterstwem i brawurą 
z pełną świadomością, że toczą bitwę 
o swój honor i tożsamość przyszłych 
pokoleń. Londyn nam nie  pomógł. 
Dostawy broni były spóźnione i tak nikłe, 
że nawet w małym stopniu nie popra-
wiły sytuacji walczącego miasta.
 Zbigniew Jasiński przeżył i Powsta-
nie i obóz jeniecki, jednak wielu to się 

nie udało. Gajcy, Stroiński, Baczyń-
ski, nazwiska poległych poetów można 
mnożyć. Poetów wybitnych, mimo 
że zginęli śmiercią żołnierza, nie osią-
gnąwszy nawet dwudziestu pięciu lat, 
na trwałe zapisanych w polskiej litera-
turze. Józef Szczepański żołnierz bata-
lionu Parasol poległ dopiero we wrze-
śniu ale przed śmiercią, obserwując 
wojska sowieckie, napisał ostatni wiersz, 
jakże gorzki i odbiegający w nastroju 
od cytowanego wyżej, czy własnych 
wcześniejszych utworów np. Pałacyku 
Michla.

Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam kraj przedtem rozdarłszy 
na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

W  czasie gdy Warszawa się wykrwa-
wiała pozornie sojusznicza Armia Czer-
wona stała bezczynnie tuż za brze-
giem rzeki mszcząc się w ten sposób 
rękami Niemców na Warszawie za klę-
skę sprzed lat dwudziestu poniesioną 
w  tym samym miejscu. Można przy-
puszczać, że w  sprawie Polski ist-
niało porozumienie między Stalinem 
i Hitlerem, obowiązujące bez względu 
na aktualny stan stosunków mię-
dzy nimi, które zawierało się w słowie 
zniszczyć. Dowodem przemawiającym 

za nim jest do cna zburzona i obrabo-
wana Warszawa.
 Do dziś spierają się historycy, czy 
decyzja o rozpoczynająca Powstanie 
była racjonalnie uzasadniona i do dziś 
nie potrafią się w tej sprawie porozu-
mieć. Niektórzy uczeni krytycy podno-
szą straty osobowe, straty kulturalne 
i  straty materialne, dowodząc w ten 
sposób, że cena, którą przyszło płacić 
była zbyt wysoka. Taka ocena wywołuje 
sprzeciw znacznej części powstańców, 
ich potomków lub zwykłych mieszkań-
ców tamtej Warszawy, którzy wpraw-
dzie się z nimi zgadzają co do kosztu, 
ale w sercach noszą obraz sześćdzie-
sięciu trzech dni chwały bezprzykład-
nej i bezcennej.
 Jak twierdzi pan prof. Witold Kie-
żun, powstaniec odznaczony Krzyżem 
Walecznych i Virtuti Militari: Powsta-
nie (red.) „... uratowało wolny świat. 
Gdyby Stalin nie skierował swoich 
wojsk na Bałkany (oczekując na upadek 
Powstania), ale szedł prosto na Zachód, 
przeszedłby w zwycięskim pochodzie 
całe Niemcy i doszedł do silnie skomu-
nizowanej Francji. Cała Europa byłaby 
w jego ręku. Nie byłoby PRL, byłaby 
kolejna sowiecka republika. I my musimy 
te fakty rozpowszechniać, mówić o nich 
jak najgłośniej. To nasza chwała.” 

Jacek Kaiper

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego 
Proboszcza Parafii św. Szczepana w Raszynie 

ks. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Raszyn, z wielkim smutkiem i żalem 
zawiadamiamy o śmierci wieloletniego Proboszcza Parafii św. Szcze-
pana w Raszynie ks. Stanisława Leszczyńskiego. Ks. Kapelan Jego 
Świątobliwość dr Stanisław Leszczyński zmarł w  wieku 85  lat. 
W imieniu swoim, Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn oraz Rad-
nych Gminy Raszyn składam kondolencje rodzinie, przyjaciołom 
i wszystkim pogrążonym w smutku.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
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Obchody 76 rocznicy Powstania Warszawskiego w cieniu epidemii
Czczenie kolejnych rocznic wybuchu 
Powstania Warszawskiego stało  się 
trwałą tradycją, a  dzień 1 sierpnia 
i godzina W, w której na chwilę wszyscy 
zamieramy w bezruchu, symbolizuje 
naszą polską wspólnotowość. Robimy 
to tylko my, nie robi tego nikt inny.
 W  dzień, w  którym przypadała 
76. Rocznica Powstania Warszawskiego 
w  Raszynie na Placu Powstańców 
Warszawskich 1944 roku o  godzinie 
W  zebrali się mieszkańcy i  samorzą-
dowcy. Gdy zabrzmiały syreny z wozów 
strażackich,  wszyscy znierucho-
mieli oddając hołd żywym i poległym 
Powstańcom. Wójt Gminy Raszyn 
wygłosił krótkie przemówienie, w któ-
rym powiedział o  przyczynach i prze-
słaniu Powstania. Porównał czyn, boha-
terstwo i patriotyzm okazane w czasie 
walk do diamentu, który jest minerałem  
najtwardszym i najtrwalszym. Stwier-
dził, że pamięć o czynie powstańczym 
jak diament będzie narodowi polskiemu 
towarzyszyła przez  wieki.
 Następnie delegacja samorządow-
ców udała się na cmentarz parafialny, 

gdzie na grobach powstańców zło-
żyła wieńce i zapaliła znicze, po czym 
udała się do kościoła aby w czasie uro-
czystej mszy pomodlić się za dusze 
poległych i pomyślność ojczyzny.
 Wieczorem o  godzinie 20:00 kto 
mógł spotkał się na Placu Powstań-
ców Warszawskich 1944 roku aby wziąć 
udział w programie zorganizowanym 
przez CKR pod nazwą „Raszyniacy 
śpiewają pieśni powstańcze”. Pomimo 
że mieszkańców przerzedziła epide-
mia i tak około dwustu osób zgroma-
dziło się na widowni. Koncert w reży-
serii Krystyny Smolicha poprowadził 
dyrektor CKR Mariusz Smolicha, przy 
udziale zespołów Rybian, Senio-
rek i Barw Jesieni. Na tym tle dosko-
nale wypadli soliści: Edyta Ciechom-
ska, Tomasz Michalski, Ksiądz Dominik 
Koperski, Milena Pengryn i Agnieszka 
Więch. Aranżację muzyczną zapewnili 
Katarzyna Magdziak i Piotr Piskorz, któ-
rzy wraz z Krzysztofem Tomaszewskim 
akompaniowali śpiewakom. Za muliti-
media odpowiadała Anna Maria Sitkie-
wicz, a opracowanie plastyczne Anna 

Pluta. Dzięki nim dźwięki powstańczych 
melodii rozlegały się w Raszynie, poka-
zując, że pamięć Powstania Warszaw-
skiego jest dla nas bardzo ważna. 

Jacek Kaiper

OBCHODY 76 ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Kwiaty na grobach.

Godzina W.

Uroczystość z prawnukiem powstańca.

Uroczysta Msza Święta.

Ks. Dominik ma głos!
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XXX SESJA RADY GMINY RASZYN
Podczas sesji Rady Gminy Raszyn 
w  dniu 9 l ipca br.  Radni pod-
jęli decyzję o  udzieleniu wotum 
zaufania Wójtowi Gminy Raszyn 
panu Andrzejowi Zarębie. Pod-
stawą do przegłosowania i udzielenia 
wotum był szeroko omówiony i długo 
dyskutowany przedstawiony przez 
Wójta Raport o Stanie Gminy Raszyn 
w 2019 Roku. Przeciwnicy udzielenia 
wotum zaufania wskazywali zmniej-
szenie w  omawianym roku budżetu 
inwestycyjnego gminy i na osłabienie 
w związku z tym szeregu wskaźników. 
Odpowiadając na takie zarzuty Wójt 
Zaręba wskazywał na różnice pomię-
dzy otwarciem a zamknięciem cyklu 
inwestycyjnego w gminie, który zakoń-
czył się w roku 2018 rekordowymi kwo-
tami, a następny rozpoczął w roku 2019 
siłą rzecz ze znacznie niższego pułapu 
wydatków.
 Podobnie długo trwała dyskusja nad 
dokumentami koniecznymi z  tytułu 
prawa dla udzielenia absolutorium. 
Podstawą dyskusji było wykonanie 
budżetu w  2019 roku, sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z bada-
nia sprawozdania finansowego. Doku-
menty te wraz z  Wójtem przedsta-
wiła Radzie Gminy Skarbnik Gminy 
Raszyn pani Liliana Kłos długo i cier-
pliwie wyjaśniając te kwestie, które 
wydawały się radnym niejasne lub 
wymagały komentarza. Odczytano 
też dokumenty konieczne dla podjęcia 
przez Radę Gminy decyzji o udzieleniu 
absolutorium – opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, informację o stanie 
mienia Gminy Raszyn, a także przed-
stawiono stanowisko Komisji Rewizyj-
nej. Dyskusja nad tymi dokumentami 
trwała do północy, po której została 
przerwana i  zakończyła po północy 
dnia następnego uchwaleniem abso-
lutorium dla Wójta Gminy Raszyn 
pana Andrzeja Zaręby.

Zgodnie z obowiązującym prawem wójt 
zależny jest od rady w kwestii wotum 
zaufania i absolutorium za wykonanie 
budżetu. Wotum zaufania określa sto-
sunek rady gminy do informacji przed-
stawionych przez wójta w  raporcie 

o  stanie gminy, obejmujący podsu-
mowanie działalności wójta w  roku 
poprzednim, a w szczególności reali-
zację programów i uchwał rady gminy. 
Dwukrotne nieudzielenie wójtowi 
wotum zaufania może być podstawą 
do ogłoszenia referendum w sprawie 
jego odwołania.

ABSOLUTORIUM
Absolutorium natomiast jest wyra-
zem akceptacji rady gminy dla spo-
sobu wykonania budżetu w poprzed-
nim roku przez wójta i wiąże się ono 
z odpowiedzialnością jaką ponosi wójt 
z tytułu prowadzenia gospodarki finan-
sowej gminy. Udzielane jest dopiero 
po przedstawieniu radzie następują-
cych informacji: sprawozdania z wyko-
nania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, sprawozdania finanso-
wego, sprawozdania z badania spra-
wozdania finansowego, opinii regio-
nalnej izby obrachunkowej, informacji 
o stanie mienia gminy oraz stanowiska 
komisji rewizyjnej.

Jacek Kaiper

Szanowni Państwo Radni
Bardzo dziękuję za uchwalone wotum 
zaufania i absolutorium. Ten akt zaufa-
nia z waszej strony przyjmuję z rado-
ścią i pokorą. Następuje on w trudnych 
czasach, gdy muszę codziennie bronić 
naszych działań i uczciwych intencji. 
Bronić przed zarzutami płynącymi nie 
ze znajomości problemów gminy, lecz 
ze złej woli, nie z troski o sprawy gminy 
ale z czystej prywaty.  

Szanowni Państwo!  Rozliczanie 
naszej pracy w okresach rocznych ma 
oczywiście sens, ale dopiero wtedy, 
gdy spoglądamy na te okresy z dłuż-
szej perspektywy, przynajmniej czte-
roletniej, a w moim przypadku i niektó-
rych radnych w okresie dziesięciolecia. 
Rozpoczęte inwestycje szczególnie 
liniowe, jak drogi i  kanalizacja, two-
rzone są wiele lat i  w  takiej gminie 
jak nasza nigdy się nie kończą ponie-
waż wciąż uchwalane są nowe plany 

zagospodarowania a na licznych tere-
nach budowlanych wzdłuż nowych 
ulic powstają nowe domy. Do  takiej 
refleksji o  możliwościach działania 
władzy w ramach budżetu gminy skła-
nia nasze wspólne dziesięcioletnie już 
doświadczenie.
 Każdy kolejny budżet jest zakorze-
niony w budżecie poprzednim, a jego 
wykonanie jest otwarciem dla kolejnego. 
W  tym roku postanowiliśmy oszczę-
dzić i zmniejszyć zadłużenie gminy, bo 
ten wskaźnik wśród niektórych wzbu-
dza nieuzasadniony niepokój. Pomimo 
tego zamiast trzech zaplanowanych 
wykonujemy pięć ulic ponieważ dzięki 
dobrej pracy zespołu zatrudnionego 
w Urzędzie Gminy zdobyliśmy dodat-
kowe dofinansowania i lista ta nie jest 
jeszcze zamknięta. Wszystko to dzieje 
się bez zmiany podstawowych parame-
trów zaplanowanego budżetu. Z komu-
nikatów rządowych wiem, że dla gmin 

szykowane są kolejne dofinansowania, 
które prawdopodobnie nastąpią jesz-
cze w tym roku. Na pewno sięgniemy 
po nie. Jesteśmy do tego dobrze przy-
gotowani, mamy przygotowane pro-
jekty i ekipę doskonałych fachowców.

Szanowni Państwo Radni; jeszcze 
raz dziękuję za okazane mi zaufanie, 
pokazaliście Państwo, że w chwilach 
ważnych dla naszej wspólnoty więk-
szość z Was jest zjednoczona pomimo 
śmiesznych zarzutów, którymi sta-
rano  się podważyć sens i  wartość 
naszej pracy. Doskonale zdaję sobie 
sprawę, że  reprezentujecie miesz-
kańców gminy, chciałbym zapewnić 
Państwa i za waszym pośrednictwem 
mieszkańców, że dalej będę pracował 
realizując nasze wspólne marzenie – 
zasobną i nowoczesną Gminę Raszyn.

Wójt Andrzej Zaręba

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
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XXX SESJA W OPINII RADNYCH

Poszukiwanie kompromisu

Z  perspektywy blisko czternastu lat 
działalności samorządowej obecną 
kadencję rady gminy Raszyn postrze-
gam jako jedną z trudniejszych. Rady tak 
zróżnicowanej, tak rozbitej można rzec 
skłóconej, wydaje się że jeszcze nie było. 
Nie mam zamiaru wypowiadać się, 
czy oceniać działania poszczególnych 
osób sądzę, że każdy z nas zasiadający 
w Radzie Gminy Raszyn decydując się 
na pracę w  samorządzie ma własne 

priorytety, cele i marzenia. To w jaki spo-
sób je realizuje wynika zapewne z róż-
norodności temperamentu i przebojo-
wości każdego z nas. Powstaje pytanie, 
czy taka różnorodność jest w stanie 
wypracować dobre mechanizmy, które 
mogą przynieść pozytywne rozwią-
zania służące rozwojowi nasze gminy. 
Od początku kadencji do dnia dzisiej-
szego pracujemy w  permanentnym 
sporze, którego w żaden sposób my 
jako radni nie potrafimy załagodzić, 
nie jesteśmy w stanie w sposób nor-
malny rozmawiać.
 Z dużą łatwością oceniamy siebie 
nawzajem, wydajemy osądy używając 
do tego pogardliwego konfrontacyj-
nego języka, wprowadzamy osobiste 
spory do debaty samorządowej.

GDZIE LEŻY PROBLEM?
Zapewne w różnym podejściu do spraw, 
do problemów występujących w gminie. 
Gmina Raszyn jak wiele innych gmin 
w Polsce ma swoje problemy swoje sła-
bości i chyba nam wszystkim powinno 
zależeć na tym by to, co niewłaściwe 
znalazło pozytywne rozwiązanie.

 Wciągu trwającej kadencji odbyło się 
trzydzieści sesji rady gminy, prak-
tycznie każda z  nich to bezustanny 
spór niewiele wnoszący pozytywów. 
Wielogodzinne debatowanie stało się 
normą, tak jak normą stała się bezu-
stanna wszechobecna krytyka jakich-
kolwiek działań organu wykonawczego.

Ponownie powstaje pytanie czy tak ma 
wyglądać nowy styl zarządzania gminą 
prezentowany przez część radnych. 
To ma być pomysł na rozwiązywanie 
naszych lokalnych spraw ,śmiem twier-
dzić, że nie.
 Zadaniem nas jako radnych jest 
służenie lokalnej społeczności jest to 
naszą powinnością a wręcz obowiąz-
kiem . Nie na kłótnie nie na bezowocne 
spory zostaliśmy powołani .
 Minione półtora roku obecnej kaden-
cji to dowód na to, że nie tak ma pra-
cować raszyński samorząd, to moment 
aby zastanowić się co dalej.

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski

Blaski i cienie sesji absolutoryjnej

Bieżąca kadencja wprowadziła sporo 
zmian w organizacji pracy samorzą-
dów gminnych. Dotyczą one, między 
innymi, tak zwanej sesji absolutoryjnej. 
Do obowiązującego w  poprzednich 

kadencjach sprawozdania Wójta 
z wykonania budżetu za rok poprze-
dzający debatę i  związanego z  tym 
absolutorium dla Wójta, doszedł obo-
wiązek przedstawienia przez Wójta 
raportu o stanie gminy. W punkcie tym 
odbywa  się debata, w  której prawo 
zadawania pytań mają mieszkańcy. 
Nie ma limitu czasu wypowiedzi rad-
nych. Podsumowaniem debaty jest 
udzielenie lub nie wotum zaufania wój-
towi. Wprowadzając te zasady ustawo-
dawca chciał zapewne dać możliwość 
przeprowadzenia rzetelnej, meryto-
rycznej dyskusji nad stanem Gminy. 
Niestety, nie przewidział, że te demo-
kratyczne zasady będą wykorzysty-
wane do bezwzględnej walki opozycji 
z koalicją mającą większość w Radzie 
Gminy. Niestety, Raszyn jest tu dobit-
nym przykładem takich działań. Miesz-
kaniec, by wziąć udział w debacie, musi 

wypełnić i złożyć stosowny wniosek. 
Jak są one składane? Wnioski przy-
noszą bądź przesyłają przez EPUAP…. 
No  właśnie, składa je jedna osoba 
w  imieniu piętnastu. W  przypadku 
opozycji, tej osoby nie było nawet na 
liście pytających, bo… pełni funkcję 
radnego. Gdzie w tym wszystkim jest 
zwykły mieszkaniec Gminy? Proceder 
ten w roku ubiegłym zapoczątkowała, 
oczywiście, opozycja. Popełnili jed-
nak błąd. Wnioski zawierały zbyt małą 
liczbę podpisów poparcia. Co prawda, 
przewodniczący Dariusz Marcinkow-
ski pozwolił złożyć je ponownie, jed-
nak w  międzyczasie wnioski złożyli 
mieszkańcy związani z drugą częścią 
rady. By zadowolić wszystkich prze-
wodniczący podjął wówczas decy-
zję, że dopuści do pytań wszyst-
kich. W tym roku szybsza okazała się 
strona związana z większością w radzie. 

Dariusz Marcinkowski Przewodniczący Rady Gminy Raszyn.

Jarosław Aranowski wiceprzewodniczący Rady Gminy Raszyn.
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Pojawiły się też nowe wytyczne, co do 
samych przepisów przestrzegania 
ustawy, wg których przewodniczący 
nie może jednoosobowo podejmować 
takich decyzji. W ustawie jest wprost 
napisane, że decyduje Rada. Ponieważ 
taka decyzja powinna mieć rangę aktu 
prawa miejscowego, wymaga stosow-
nej uchwały i jej opublikowania. Inter-
pretacja ta pojawiła się jednak na tyle 
późno, że na podjęcie jej nie starczyło 
już czasu i mieszkańcy zgłoszeni przez 
opozycję pytań nie zadali… Nie prze-
szkodziło to jednak radnym opozycji na 
przeprowadzenie ataku na wójta i rad-
nych posiadających większość w Radzie. 
Ich wypowiedzi, trwające grubo ponad 
godzinę to norma. W dodatku w przy-
najmniej jednym przypadku nacecho-
wane osobistymi urazami do wójta…. 
Merytorykę tych wypowiedzi przemil-
czę. Można je odsłuchać na raszyn.
esesja.pl. Oczywiście byłbym niespra-
wiedliwy, wrzucając wszystkich radnych 

opozycji do jednego worka. Byli tacy, 
którzy pytań nie mieli i  tacy, którzy 
zrobili to w sposób wręcz wzorcowy. 
Tu wypada pochwalić najmłodszego 
stażem radnego, Rafała Olesińskiego. 
Zadał kilka krótkich, merytorycznych 
pytań i uzyskał  równie merytoryczną 
odpowiedź. Czym kierowali się pozo-
stali przedłużając w nieskończoność 
dyskusję i  zniechęcając tym samym 
do zadawania pytań innych?
 Stan finansów, gminnych inwe-
stycji i działań Wójta to pewien pro-
ces. Nie da się go ocenić w kontekście 
jednego roku. Ten proces zaczął się 
przed wieloma laty, w roku 2010 kiedy 
to po raz pierwszy mieszkańcy zaufali 
Andrzejowi Zarębie. W  tym czasie 
powstało dziesiątki kilometrów kana-
lizacji, wodociągów, przeprowadzono 
remonty szkół, rozbudowano szkołę 
w Ładach, wybudowano czy wyremon-
towano kilka przedszkoli. Powstała 
hala sportowo-widowiskowa, Centrum 

Kultury. Na ukończeniu jest odbu-
dowa Austerii. A przecież buduje się 
też drogi, place zabaw. To wszystko 
wielomilionowe inwestycje na które 
pozyskano wiele milionów środków 
zewnętrznych. Część z tych inwestycji 
powstawało lub rozpoczęło się w roku 
ubiegłym i jest obecnie kontynuowane. 
Oczywiście, zawsze można powiedzieć, 
że mogłoby być lepiej i ja gorąco wie-
rzę, że tak będzie. Że my radni, wspól-
nie z  Wójtem zrobimy wszystko co 
w naszej mocy, by mieszkańcom gminy 
Raszyn żyło się lepiej. Dlatego kilka-
dziesiąt minut po północy po ponad 
dwunastogodzinnej debacie głoso-
wałem za wotum zaufania dla wójta 
Andrzeja Zaręby i dlatego w kolejnym 
dniu sesji, tuż przed północą, po blisko 
siedmiogodzinnej debacie głosowałem 
za udzieleniem absolutorium dla Wójta 
Gminy Raszyn.

Jarosław Aranowski 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Raszyn

Drogi w Dawidach Bankowych
Dawidy Bankowe to jedna z najszyb-
ciej rozwijających się miejscowo-
ści w naszej gminie. Warszawa przez 
miedzę, wygodny dojazd na Ursynów, 
do Metra Wilanowska czy na lotni-
sko Okęcie, zachęca do zamieszkania 
tych, którzy nad miejski gwar przedkła-
dają obszerne domy i zielone ogrody. 
Bliskość nowoczesnej szkoły, któ-
rej wyniki są nie gorsze od wielu war-
szawskich, obszerne, świetnie wypo-
sażone przedszkole, lokalne sklepy 
i punkty usługowe podobają się szcze-
gólnie zamożniejszym warszawia-
kom. Bo zakup działki i budowa domu 
o koszt minimum 1 mln złotych. Plany 
zagospodarowania dla całego obszaru 
zakładają duże działki: 1000 m2 na dom 
wolnostojący i 750 na bliźniak. Gdzie-
niegdzie zdarza się zabudowa szere-
gowa. Takie założenia urbanistyczne 
tworzą z  Dawid Bankowych rejon, 
który w niedalekiej przyszłości pokryją 
obszerne domy jednorodzinne poło-
żony wśród pięknych, zadbanych ogro-
dów. Bo przyznać trzeba, że ziemia to 
rodzi wspaniale, a niedawne jeszcze 
pola porastają coraz wyższymi drze-
wami, krzewami i klombami kwiatów. 

 Dawidy Bankowe mają pełną infra-
strukturę: prąd, gaz, wodę i oczywiście 
kanalizację. Sieci w głównych ulicach są 
od wielu lat, obecnie doprowadzane są 
tylko do nowo powstałych domów.
 Czy jest to raj na ziemi? Niestety nie. 
Mógłby nim być, gdyby nie dwie prze-
szkody. Pierwsza to drogi, a właściwie 
ich brak, druga to lotnisko Okęcie. Pan-
demia, która z dnia na dzień wyłączyła 
loty samolotów pokazała nam jak wspa-
niale byłoby, gdyby w miejsce Okęcia, 
położonego w środku miasta, powstał 
Centralny Port Komunikacyjny, tak jak 
na całym świecie, oddalony od centrum 
stolicy. Nasze Okęcie to relikt prze-
szłości. Tak się od dawna nigdzie lot-
nisk nie buduje. Wygodna droga dojaz-
dowa i lotnisko w odległości 30-50 km 
od dużego miasta, to norma. Nieza-
leżnie od kwestii politycznych i kon-
cepcji rządzenia państwem, z naszego, 
lokalnego punktu widzenia, wyrzucenie 
lotniska zza miedzy byłoby w naszym 
interesie.
 Wracając do dróg, to Dawidy Ban-
kowe mają trzy zasadnicze problemy. 
Pierwszy to duża ilość tzw. ślepych 
ulic. Pozornie to dobre, bo drogą 

jeżdżą tylko mieszkańcy ulicy, ale już 
z punktu widzenia całej miejscowości – 
fatalne, ponieważ brakuje tras space-
rowych, czy rowerowych. To trochę jak 
miejskie osiedla zamknięte płotami. 
Co z tego, że plan zakłada szereg prze-
cinających się ulic, kiedy co i rusz drogę 
zagradza dom.
 Druga sprawa to rodząca się z tru-
dem ulica Miklaszewskiego. Wąska, 
dziurawa, niebezpieczna. I  na tyle 
długa, że bardzo kosztowna w budowie. 
Pierwszy odcinek, od Długiej do zakrętu 
był kilkakrotnie remontowany. Drugi 
ma znacznie mniej szczęścia. Projekt 
budowy całej drogi o szerokości, która 
dawałaby szanse na dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządowych, 
wymagający wykupu gruntów, jest pra-
wie zakończony. Teoretycznie można 
by myśleć o budowie. Trzeba jednak 
pamiętać, że obok powstaje trasa S7. 
Realna jest obawa, że TIR-y zaopatru-
jące budowę rozjadą w szybkim tem-
pie naszą nową, piękna ulicę. Rozsą-
dek nakazuje jeszcze dwa lata ja łatać, 
a potem dopiero wybudować z pewno-
ścią, że będzie służyć przez lata.

Małgorzata Kaiper

XXX SESJA W OPINII RADNYCH
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Żmija co się ugryzła w ogon 
W debacie publicznej Gminy Raszyn 
pojawiła niedawno afera dotycząca 
rzekomych konszachtów wójta z Insty-
tutem Technologiczno-Przyrodni-
czym. Radni: Beata Sulima Markow-
ska i Andrzej Zawistowski opublikowali 
w Naszej Strefie artykuły, w których 
sugerowali, że Wójt Andrzej Zaręba 
porozumiewa się z  władzami ITP 
i za plecami Rady Gminy Raszyn szy-
kuje nowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów, którymi 
ITP włada w  Falentach. „Tajemni-
czy wójt, ukryty interes. Czy Instytut 
w  Falentach szykuje się do wyprze-
daży gruntów? Chcą opracować zmianę 
planu zagospodarowania 77 swoich 
działek! Czy wójt wie o tych planach? 
A może w nich uczestniczy – w zamian 
za możliwość odkupienia pałacu, umoż-
liwi „puszczenie” gruntów pod dewelo-
perkę?” piszą Państwo radni. W kolej-
nych fragmentach autorzy przedstawili 
jeszcze więcej argumentów na uzasad-
nienie swojej tezy w formie pytań tak 
czytelnych, że niejeden czytelnik mógł 
uznać, że to gruba afera. 

A JAK WYGLĄDA PRAWDA?
Łatwo ją poznać śledząc oficjalne 
dokumenty:
13 maja 2019 roku Rada Gminy Raszyn, 
w tym radni Beata Sulima Markowska 
i  Andrzej Zawistowski, wystosowała 

„Apel w sprawie: wyjaśnienia sytu-
acji dotyczącej interwencji w Insty-
tucie Technologiczno-Przyrodni-
czym funkcjonującym w Falentach 
i  podjęcia dalszej współpracy 
w  zakresie ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego i  historycznego, 
znajdującego się na terenie ITP.”. 
Apel był reakcją na bulwersujące wyda-
rzenia z padłymi krowami w Instytucie. 
W ostatnim akapicie Apelu Radni umie-
ścili następujące słowa: „Wyrażamy 
także gotowość ewentualnego 
przejęcia tych obiektów i  tere-
nów lub ich istotnych części przez 
Gminę Raszyn od Skarbu Państwa, 
w zarząd lub we władanie lub inne 
formy wsparcia działalności obec-
nego ich gospodarza.”
 Radni zobowiązali Wójta do rozesła-
nia dokumentu do: Prezesa Rady Mini-
strów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministra Środowiska, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora 
Instytutu Technologiczno – Przyrodni-
czego w Falentach, co Wójt uczynił. 
 Odpowiedzi na pisma z w/w insty-
tucji państwowych spływały do Urzędu 
Gminy Raszyn od lipca 2019 do maja 
2020 roku. I tak: 

– Z Kancelarii Premiera pismo zostało 
przekierowane do Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, z prośbą o  jego usto-
sunkowanie się do Apelu i ewentualne 
zorganizowanie spotkania.

– Z Ministerstwa Środowiska przy-
szła odpowiedź, w której zapewniono 
o właściwej opiece i ochronie roztoczo-
nej nad Rezerwatem Stawy Raszyńskie.

– Z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odpowiedziano naj-
później, bo 7 maja 2020 roku. W piśmie 
stwierdzono, że po kontroli pałacu, ofi-
cyny, oranżerii oraz parku, dokonanej 
przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 29.10.2019 
roku, stwierdzono, że stan zachowa-
nia zabytku jest zadowalający, a kwe-
stię zakupu obiektu regulują przepisy 
odpowiednich ustaw. 
 Wszystkie te dokumenty każdy 
z Państwa może przeczytać, umiesz-
czone są bowiem na BIP gminy Raszyn, 
w odpowiedzi na interpelację radnej 
Beaty Sulimy Markowskiej z dnia 23 
czerwca 2020r. o „udzielenie informacji, 

na jakiej podstawie MKiDN potwierdza 
w ww. piśmie wolę zakupu przez gminę 
Raszyn zespołu pałacowo-parkowego 
w Falentach? Czy gmina złożyła jaką-
kolwiek deklarację w tej sprawie? 

KTO CHCE KUPIĆ PAŁAC
W FALENTACH 
I REZERWAT STAWY RASZYŃSKIE?
Z analizy dokumentów jasno wynika, 
że jedynym dokumentem, w  którym 
Gmina Raszyn wyraziła wolę zakupu 
zespołu pałacowo-parkowego w Falen-
tach jest Apel Rady Gminy Raszyn 
z dnia 13 maja 2019 r. Podpisali się 
pod nim również radni: Beata Sulima 
Markowska i Andrzej Zawistowski.

SPOSÓB NA AFERY
To nie pierwsza sytuacja, w  któ-
rej radni opozycyjni wobec wójta 
Andrzeja Zaręby tworzą dokumenty, 
które następnie wykorzystują prze-
ciw niemu. Spór polityczny to stały 
element naszego życia społecznego. 
Jednak w lokalnej społeczności, gdzie 
znamy się ponieważ jesteśmy sąsiadami 

– takie manipulacje jak wyżej zaprezen-
towana wychodzą po za zakres sporu 
i nie powinny mieć miejsca. Szczegól-
nie w wykonaniu osób zaufania publicz-
nego – radnych. Od nich szczególnie 
wymagamy prawdy i czystości intencji. 

Jacek Kaiper

MAJĄTEK W FALENTACH

Pałac w Falentach.
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Panie Wójcie, czy nasza Gmina Raszyn może przejąć od Insty-
tutu w Falentach pałac i działki? Jolanta S. (nazwisko znane 
redakcji)
 Szanowna Pani, od jakiegoś czasu sporo osób pyta mnie o tę sprawę. 
Cieszę się, że zadała mi Pani takie pytanie, ponieważ mogę, na łamach 
Kuriera Raszyńskiego, który dociera do domów wszystkich naszych 
mieszkańców, wyjaśnić to zagadnienie.
 Tereny obejmujące Rezerwat Stawy Raszyńskie, zespół pała-
cowo-parkowy w Falentach i szereg innych gruntów leżących obok 
nich, w sumie 370 ha, znajduje się od lat w użytkowaniu wieczystym 
jednostki naukowej, która obecnie nosi nazwę Instytutu Technolo-
giczno-Przyrodniczego. Jako użytkownik wieczysty gruntów, których 
właścicielem jest Skarb Państwa ITP włada nimi jak właściciel. Nie 
jest zasadne podejrzewanie, że zamierza z tego zrezygnować. Pałac 
w Falentach jest główną siedzibą Instytutu, który prowadzi liczne 
prace badawcze. Rezerwat Stawy Raszyńskie również jest pod nad-
zorem tej instytucji naukowej. 11 zbiorników wodnych w rezerwacie 
to stawy hodowlane, zatwierdzone przez Wojewodę Mazowieckiego. 
Służą prowadzeniu działalności gospodarczej do czego ITP ma wszel-
kie uprawnienia, jest bowiem przedsiębiorcą zarejestrowanym w KRS. 
 Dla mieszkańców Gminy Raszyn zespół pałacowo-parkowy 
w Falentach to ważny element dziedzictwa historycznego i kulturo-
wego. Zapewne z tego względu pojawiają się co jakiś czas propozycje, 
żeby to gmina przejęła pod zarząd ten wspaniały zabytek, tak histo-
ryczny jak i przyrodniczy. Rok temu Rada Gminy Raszyn wystosowała 
Apel do najwyższych organów państwa polskiego, w którym wyraziła 
chęć współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
i historycznego, znajdującego się na terenie ITP oraz gotowość ewen-
tualnego przejęcia tych obiektów i terenów lub ich istotnych części 
przez Gminę Raszyn od Skarbu Państwa w zarząd, we władanie lub 
inne formy wsparcia działalności obecnego ich gospodarza. Wystą-
pienie z Apelem poprzedziła głośna sprawa braku opieki nad krowami 
i cielakami w gospodarstwie hodowlanym należącym do ITP. 
 Sprawa nie ma dalszego ciągu, ponieważ nic nie wskazuje na to, 
żeby ITP chciało zrezygnować z posiadanego prawa użytkowania wie-
czystego. Instytut działa, prowadzi działalność naukową i gospodarczą. 
Kontrola przeprowadzona jesienią ubiegłego roku przez Wojewódz-
kiego, Mazowieckiego Konserwatora Zabytków uznała stan zabyt-
kowego pałacu i obiektów wokół za zadowalający, a Minister Środo-
wiska, że Rezerwat Stawy Raszyńskie jest pod właściwym nadzorem. 
Być może, jako miłośnicy zabytkowych i szczególnie cennych obiektów 
architektury i przyrody na naszym terenie, chcielibyśmy, żeby gmina 
w jak największym stopniu z nich korzystała, ale musimy mieć świado-
mość, że zarówno Pałac w Falentach jak i Rezerwat Przyrody Stawy 
Raszyńskie a także grunty wokół nich, mają prawnie ustalonego wła-
dającego. Nawet, jeśli hipotetycznie założymy, że ITP chciałby ze swo-
ich praw zrezygnować, to my jako gmina musielibyśmy móc to prawo 
przejąć. A to moim zdaniem jest w obecnej chwili niemożliwe, ponie-
waż gmina nie jest przedsiębiorcą, który prowadzi działalność gospo-
darczą, a tym bardziej developerem. Z ogromnym trudem odbudo-
waliśmy tylko jeden obiekt w zespole Austerii, na pozostałe nie mamy 

pieniędzy w budżecie. Na restaurację pałacu w Falentach obiektu kil-
kakrotnie większego od Austerii nas po prostu nie stać, tym bardziej, 
że w kolejce czeka budowa dróg i kanalizacji.

Panie Wójcie, jak to się dzieje, że corocznie w naszej gminie 
wartość wykonanych inwestycji znacznie przekracza wysokość 
środków przewidzianych w projekcie budżetu gminy? Pytam, 
bo wskazuje to na jakieś dodatkowe pieniądze, które urucha-
miane są w trakcie roku finansowego.
Szanowna Pani, uzyskanie takiego rezultatu nie jest łatwe. Wymaga 
bardzo wiele pracy ode mnie i zespołu, którym kieruję. Oczywiście 
powiem. 
 W jaki sposób inwestuje Gmina Raszyn, aby maksymalizować efekt 
inwestycyjny przy zastosowaniu swoich niewielkich, środków finan-
sowych. Brzmi to skomplikowanie choć sprawa jest prosta. Gmina 
Raszyn od lat dziesięciu startuje we wszystkich możliwych konkursach 
i inicjatywach, w których można uzyskać dofinansowanie do inwestycji. 
Najpierw tworzymy wiele projektów przebudowy ulic, następnie dopa-
sowujemy któryś z nich do warunków konkursowych. Jeśli nasz projekt 
budowy ulicy przejdzie przez sito eliminacji i pieniądze zostaną przy-
znane, to są one automatycznie przeznaczane na kolejną inwestycję 
zgłaszaną do kolejnego konkursu. W ten sposób jeśli mamy do czy-
nienia z wysokimi dofinansowaniami – ostatnio rzędu 80%, to prze-
znaczając np. trzy miliony złotych na przebudowę ulicy uzyskujemy 
dwa miliony czterysta tysięcy złotych zwrotu środków, które możemy 
przeznaczyć na inną inwestycję. Teoretycznie jeśli wszystko składa się 
po naszej myśli, to wykorzystując takie możliwości uzyskujemy z zain-
westowanych pieniędzy efekt pięciokrotny. W praktyce jednak bywa 
różnie, ale zawsze korzystnie dla naszej gminy.
 To, że nasze inwestycje infrastrukturalne są widoczne, zawdzię-
czamy bardzo wysokiej efektywności wydatkowanych środków budże-
towych w konkursach i ciężkiej pracy zespołu fachowców. Bez tych 
ludzi nie byłoby sukcesów. Oni wyszukują konkursy i dopasowują do 
nich nasze projekty. Poza oczywistym warunkiem, który musi być speł-
niony, że gmina jest właścicielem gruntu pod projektowaną inwestycją 
zasady konkursów są jednoznaczne np. przebudowywana ulica wtedy 
zostanie dofinansowana jeśli ma nie mniej niż 10 m szerokości na całej 
długości. To nie jedyny, ale kluczowy warunek. Ulice węższe musimy 
budować z własnych pieniędzy.
 Ważnym warunkiem otrzymania dofinansowania, kto wie czy 
nie najważniejszym, jest rozliczenie inwestycji zgodnie z przyjętym 
na początku preliminarzem wydatków. Musi Pani wiedzieć, że za inwe-
stycję najpierw musimy sami zapłacić. Zwrot otrzymujemy dopiero 
po bardzo dokładnym rozliczeniu poniesionych kosztów, w sposób 
zgodny z zasadami narzuconymi przez Unię Europejską, stosowne 
ministerstwo lub Sejmik Samorządowy. Wszelkie odstępstwa od pro-
jektu w przebiegu inwestycji albo zastosowanych materiałów grożą 
niewypłaceniem środków. Dlatego fachowy nadzór inwestorski w trak-
cie budowy jest niezbędny. Jak widać dajemy sobie z tym radę, ponie-
waż z dofinansowaniem zewnętrznym wybudowaliśmy w ostatnich 
latach 7 ulic, a kolejną zaczynamy niedługo.

•• 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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Plac zabaw za basenem
Rozbudowa placu zabaw za basenem 
zakończona. Jeszcze tylko trawniki, chod-
niki, odbiory techniczne i można przypro-
wadzić dzieci. Najlepiej widać bogactwo 
wyposażenia z trybun stadionu.

Plac zabaw za basenem.

ZESPÓŁ AUSTERII – STAJNIA
Na początku lipca br. wyłoniono wykonawcę, który 
opracuje dokumentację aplikacyjną do Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 pomagająca w zgłosze-
niu odbudowy stajni wchodzącej w skład Zespołu 
Austerii. Najlepszą ofertę złożyła firma CKSP 
Sp. z o.o. z Warszawy oferując cenę 5 904 zł i ter-
min realizacji – 25.08.2020 r.

 Trasa S7
Na trasie S7 Via Intermare z Gdańska przez Warszawę do Ode-
ssy rosną góry kruszywa. Już można sobie wyobrazić którędy 
w naszym pobliżu przebiegnie trasa. Widać to po zarysie nasypu 
do wiaduktu nad ulicą Baletową i po zbrojeniach do wiaduktu nad 
trasą w Węźle Zamienie. W węźle tym wybetonowano już zada-
szony korytarz w poprzek trasy.  Trudno zidentyfikować jak będą 
przebiegały serwisówki ponieważ nie wiadomo, czy jezdnie tym-
czasowe dla ciężkiego sprzętu budowlanego poprowadzone są 
po ich śladzie, czy będą nikły  w miarę pojawiania się trasy.

Stajnia w zespole Austerii.

Góry Kruszywa.

Korytarz w poprzek trasy.

S7 z Warszawą w tle.
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Kolejna droga do szkoły – dofinansowana 
z funduszy zewnętrznych
W  2017 roku całkowity remont przeszła ul. Szkolna w  Raszynie, w  2020 – 
ul. Jutrzenki i Bez nazwy przy Zespole Szkolno-Edukacyjnym w Ładach, a teraz 
przyszła kolej na ulicę Wierzbową w Słominie, położonej przy kolejnej szkole pod-
stawowej. Przy budowie wszystkich trzech traktów gmina skorzystała z wysokiego 
dofinansowania zewnętrznego. Na budowę Wierzbowej otrzymaliśmy dofinanso-
wanie z „Funduszu Dróg Samorządowych, Program Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na rok 2020”.
 Łączna długość odcinka, od Al. Krakowskiej do ulicy Sarenki wynosi 648 m. 
W ramach zamówienia zaprojektowane zostały nowe konstrukcje jezdni, chod-
ników i zjazdów. Jedynie na odcinku od Alei Krakowskiej do Szkoły Podstawowej 
zaprojektowane zostało poszerzenie istniejącego chodnika. Przy jezdni asfaltowej 
o szerokości 5,5 m znajdować się będzie 2,5 m chodnik, zjazdy, progi spowalnia-
jące. Na zielonych fragmentach posadzone zostaną drzewa oraz wysiana trawa. 
Inwestycja powinna być zakończona do 30 listopada 2020 r.

Remont łazienek w SP w Raszynie
Wakacje, czas wypoczynku dla dzieci i nauczycieli, to dla dyrektorów raszyńskich 
szkół pora na liczne gospodarskie działania. To jedyny okres kiedy, bez zaburza-
nia procesu dydaktycznego, możliwe jest wykonywanie koniecznych remontów. 
Mniej dotyczy to szkół w Sękocinie i w Ładach, bo są po kompleksowych remon-
tach. Natomiast w szkole w Raszynie co roku remontowany jest kolejny element. 
      W tym roku urząd Gminy Raszyn podjął decyzję o remoncie łazienek na naj-
wyższej kondygnacji budynku przy Szkolnej. Niestety do pierwszego przetargu 

nie zgłosił się żaden wykonawca. Kolejny ogłoszono natychmiast. Miejmy nadzieję, że tym razem znajdzie się firma, 
którą praca zainteresuje.

Remont w budynku komunalnym 
na Nadrzecznej
W marcu br. w  jednym z mieszkań socjalnych na Nadrzecznej 
wybuchł pożar.  Dzięki naszym dzielnym strażakom spaliły się tylko 
dwa lokale. Na początku lipca wybrano firmę, które przeprowadzi 
remont. Będzie kosztował 176 252 zł i ma zostać wykonany w ciągu 
trzech miesięcy od podpisania umowy.

Remont łazienek w SP w Raszynie.

Pożar przy Nadrzecznej. Fot. A. Zaręba.

Ulica Wierzbowa.

INWESTYCJE

PROJEKT BUDYNKU SOCJALNO-KOMUNALNEGO w PODOLSZYNIE NOWYM
W pracowniach: Krzysztof Janus „Archimedia” Pracownia Architektoniczna – Architeksi & Inżynierowie z Poznania 
powstaje projekt nowego budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym. Pracę swoja wycenili na 299 505 zł 
i maja ja wykonać w ciągu roku od dnia podpisania umowy. 
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Uroczystości pogrzebowe księdza proboszcza 
Stanisława Leszczyńskiego

31 lipca 2020 roku, w  wieku 85 lat, 
zmarł opatrzony sakramentami ksiądz 
prałat Stanisław Leszczyński, Ks. Kape-
lan Jego Świątobliwości, Sędzia Sądu 
Metropolitalnego oraz Obrońca Węzła 
Małżeńskiego, wieloletni Proboszcz 
Parafii świętego Szczepana w Raszy-
nie. Przez ostatnie lata swojego życia 
mieszkał w Domu Księży Emerytów 
w Łomiankach pod Warszawą.
 Urodzony 19 maja 1935 roku 
w Gródku Nowym koło Pułtuska, świę-
cenia kapłańskie przyjął w 1959r. z rąk 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był 
wikariuszem w Parafii w Białej Rawskiej, 
a następnie w parafii św. Izydora w Mar-
kach, po czym objął funkcję rektora 
w kościele w Grodzisku Mazowieckim. 
 Proboszczem parafii w  Raszynie 
został w 1975 roku. Mieszkańcy darzyli 
go szacunkiem, miał duży autorytet. 
W czasie posługi wykonywał nie tylko 
pracę duszpasterską na rzecz wiernych, 
ale też z wielką dbałością podchodził 

do zabytkowych obiektów sakralnych. 
Pod nadzorem konserwatora zabytków 
odrestaurował XVII wieczny, barkowy 
kościół pw. Św. Szczepana i Św. Anny, 
dobudował skrzydło, odnowił i  zmo-
dernizował dom parafialny i dzwonnicę. 
Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę 
kościoła w Rybiu.
 Po uroczystej mszy żałobnej konce-
lebrowanej w kościele Świętego Szcze-
pana w Raszynie pod przewodnictwem 
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza 
Nycza 4 sierpnia 2020 roku ciało Księ-
dza Stanisława Leszczyńskiego spo-
częło na cmentarzu parafialnym w gro-
bach kapłańskich. Msza odbyła się we 
współudziale wielu kapłanów w  tym 
Księdza Prałata Zdzisława Karasia pro-
boszcza parafii w Raszynie i Księdza 
Kanonika Grzegorza Jaszczyka, który 
wygłosił mowę pro memoria. Zmarłego 
na miejsce spoczynku odprowadziły 
setki mieszkańców Raszyna. Cześć 
jego pamięci.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KSIĘDZA PROBOSZCZA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO

Kondukt.

Msza pod przewodnictwem Kardynała K. Nycza.

Miejsce ostatniego spoczynku.

Kardynał K. Nycz i ks. Z. Karaś. Ostatnia droga.

Ksiądz Grzegorz Jaszczyk.
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DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2020 r.

Podobnie jak w  latach ubiegłych 
Gmina otrzymała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
na realizację zadania pn. „Usuwanie 
i  utylizacja wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Raszyn w 2020 
roku”. Aby skorzystać z dofinansowa-
nia należy złożyć stosowne dokumenty 

dostępne w siedzibie Urzędu (na par-
terze w kancelarii) oraz na stronie inter-
netowej  www.raszyn.pl  w  zakładce 
informator – jak załatwić sprawę – 
ochrona środowiska i  gospodarka 
komunalna – ochrona środowiska.

Lista potrzebnych dokumentów:
• Wniosek o dofinansowanie usunicia 
wyrobów zawierajcych azbest;

• Oświadczenie o posiadaniu tytułu 
prawnego do obiektu budowlanego 
oraz zgodności prac budowlanych 
z przepisami prawa:
a) W przypadku współwłasności obiek-
tów budowlanych, należy dołączyć 
zgodę współwładających,
b) W  przypadku obiektów budowla-
nych w rodzinnych ogrodach działko-
wych – potwierdzenie zarządu ogrodu 
działkowego, że wnioskodawca jest 

użytkownikiem działki i  położonej 
na niej altany

• Informacja o wyrobach zawierajcych 
azbest, których wykorzystanie zostało 
zakończone;

• Dokument stwierdzajcy tożsamość.

W roku 2020 odbiór i utylizację wyro-
bów zawierający azbest na terenie 
Gminy Raszyn wykonuje firma „DELTA” 
Tomasz Wejman mieszcząca się przy 
ul. Kurowskiej 118, 24-130 Końskowola 
wyłoniona w  drodze zapytania ofer-
towego. Więcej informacji w tej spra-
wie można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Raszyn, Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty 
Banasiak pod nr tel. (22)  701-79-12 
w godzinach pracy urzędu.

Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

Liczenie pieców w naszej gminie

Realizując szereg przedsięwzięć 
na rzecz poprawy jakości powietrza, 
Gmina Raszyn przystąpiła do realizacji 
zadania pn. inwentaryzacja źródeł 
niskiej emisji, potocznie zwanej licze-
niem pieców w zabudowie mieszkalnej, 
handlowo-usługowej i  użyteczności 

publicznej. W ramach inwentaryzacji 
gmina zobowiązana jest do pozyskania 
danych o  sposobie ogrzewania każ-
dego budynku położonego na terenie 
Gminy Raszyn. 
 Inwentar y zacja zac znie się 
w połowie lipca i zakończy w listo-
padzie bieżącego roku. 
 Dane zbierać będą ankieterzy z firmy 
Ekolog Sp. z  o.o.: Barbara Górska, 
Olga Walkowiak,
 Bogusław Smakulski, Marta Bielaw-
ska, Julia Pakuła, Wiktor Górniak, Kamil 
Bartz, Wiktor Torzyński. Uprawnienia 
ankieterów będzie można potwier-
dzić w Referacie Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej. 
 Inwentaryzacja wykonywana będzie 
metodą wywiadu kwestionariuszowego, 
polegającego na bezpośredniej rozmo-
wie ankietera z mieszkańcem i odno-
towywaniu jej na formularzu ankiety 
zawierającej m.in. dane o  rodzaju 
ogrzewania, mocy i klasie kotła, rodzaju 
paliwa stałego. 
 Obowiązek wykonania powyższego 
opracowania wynika z  art. 8 ust. 1 
i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i  jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 283 z  późn. zm.) oraz uchwały 
nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku 
zmieniającej uchwałę w sprawie pro-
gramu ochrony powietrza dla strefy 
mazowieckiej, w której są przekroczone 
poziomy dopuszczalne pyłu zawie-
szonego PM 10 i PM 2,5 w powietrzu. 
Inwentaryzacja pozwoli poznać rze-
czywistą skalę stosowania paliw stałych 
na terenie Gminy oraz podjąć właściwe 
działania w zakresie poprawy jakości 
powierza.
 Liczymy na Państwa zaangażowanie 
i dziękujemy za poświęcony czas.
 Dodatkowe informacje można uzy-
skać w  referacie OŚGK – Tomasz 
Kowalczyk pod nr tel. (22) 701-79-16.

ZADANIE PN.: „PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI INDYWIDUALNYCH 
ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY RASZYN” REALIZOWANE PRZY 
POMOCY ŚRODKÓW Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
W RAMACH „MAZOWIECKIEGO INSTRUMENTU WSPARCIA OCHRONY 
POWIETRZA MAZOWSZE 2020”
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Czipowanie, kastracja i sterylizacja zwierząt domowych
Akcja czipowania, kastracji i steryliza-
cji zwierząt posiadających właścicieli 
w 2020r.
 Urząd Gminy Raszyn zaprasza miesz-
kańców gminy posiadających zwierzęta 
do skorzystania z dofinansowania:
w 100% do czipowania zwierząt tj. 
psów i kotów ( w ilości 100 szt.) 
w  50% do sterylizacji/kastracji 
psów i kotów ( w ilości 25 szt. psów, 
25 szt. suk, 35 szt. kotek i  15 szt. 
kocurów).
Dofinansowanie będzie udzielone wg 
kolejności składania wniosków. Warun-
kiem skorzystania z w/w zabiegu jest:

• złożenie wniosku o przyznanie dofi-
nansowania zabiegu czipowania lub 
sterylizacji/kastracji psa/suki/ kota/
kotki,

• potwierdzenie aktualnego szczepie-
nia psa przeciw wściekliźnie

• kopie potwierdzenia rozliczania 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w Urzdzie Skarbowym w Pruszko-
wie, ze wskazaniem Gminy Raszyn jako 
miejsca zamieszkania, za ubiegły rok, 
poprzez przedstawienie do wgldu jed-
nego z poni|szych dokumentów:
a) pierwszej strony zeznania podat-
kowego (PIT) za rok ubiegły podatku 

od osób fizycznych opatrzonego pre-
zentatą urzędu skarbowego – pieczęcią 
wpływu z datą,
b) pierwszej strony zeznania podatko-
wego (PIT) za rok ubiegły wraz z doku-
mentem nadania na poczcie ze wska-
zanym adresem nadawcy oraz odbiorcy 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,
c) zaświadczenia z  Urzędu Skarbo-
wego potwierdzającego fakt złożenia 
zeznania o  wysokości osiągniętego 
dochodu/poniesionej straty ze wska-
zaniem Gminy Raszyn jako miejsca 
zamieszkania,
d) zaświadczenia z  Urzędu Skarbo-
wego potwierdzającego fakt niezłoże-
nia zeznania podatkowego ze względu 
na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, 
z jednoczesną informacją o zarejestro-
waniu w Urzędzie Skarbowym w Prusz-
kowie, ze wskazaniem Gminy Raszyn 
jako miejsca zamieszkania i rozliczaniu 

podatku w latach ubiegłych;
e) pierwszej strony zeznania podatko-
wego (PIT) za rok ubiegły wraz z Urzę-
dowym Poświadczeniem Odbioru 
(UPO) zeznania podatkowego za rok 
ubiegły, wydanego przez elektroniczna 
skrzynkę podawczą systemu elektro-
nicznego administracji podatkowej.

Linki do druków znajdują się na stro-
nie www.raszyn.pl w  zakładce: infor-
mator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-

-rodowiska-i-gospodarka-komunalna. 
W/w wniosek należy składać w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy 
Raszyn wraz z  wyżej wymienionymi 
dokumentami. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać w Referacie 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn: 
Jolanta Banasiak, tel. 22 701-79-12

DOFINANSOWANIA OD MARSZAŁKA
W powyborczy poniedziałek, 13 lipca 
br. Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik zaprosił mnie  
wraz z  Panią skarbnik Lilianną Kłos, 

na spotkanie podczas którego podpi-
sane zostały cztery umowy na dofinan-
sowanie zadań realizowanych w naszej 
gminie. I tak:

•	 W ramach	„Mazowieckiego	 Instru-
mentu Wspierania Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020” otrzymamy pomoc 
finansową w wysokości 139 635 zł na 

„Przeprowadzenie inwentaryzacji indy-
widualnych źródeł ciepła na terenie 
Gminy Raszyn”. 
•	 Kolejne	trzy	dofinansowania,	w łącz-
nej kwocie 30 000 zł, w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2020” pomogą 
nam w budowie placów zabaw: przy 
ulicy Jesiennej w Raszynie, przy ulicy 
Falenckiej w Jankach oraz przy ulicy 
Warszawskiej w Jaworowej. 
 Pani Katarzynie Dombskiej, kierow-
nikowi „Referatu Pozyskiwania Fundu-
szy Zewnętrznych Społeczno-Eduka-
cyjnych”, wyrazy uznania za tak dobrze 
przygotowane wnioski aplikacyjne.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy RaszynSkarbnik L. Kłos, Wójt A. Zaręba, Marszałek A. Struzik.
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SOŁECKIE PLACE ZABAW

Prawie każde sołectwo w naszej gminie 
ma swój plac zabaw. Niektóre nawet po 
dwa. To inicjatywa mieszkańców, któ-
rzy na wyposażenie w zabawki i siłow-
nie zewnętrzne przeznaczają co roku 
znaczne fundusze sołeckie. W tym roku 
plany pokrzyżował koronawirus. Ale, jak 
widać, powolutku wychodzimy z impasu.

 Jako pierwsze realizowane jest 
zamówienie Słomina, które wzbo-
gaca swój plac zabaw przy Wierzbowej 
w dwa dodatkowe bujaki. Wyda na ten 
cel 4990 zł. Praca powinna być zakoń-
czona w ciągu dwóch miesięcy od daty 
zawarcia umowy.

OD 1 SIERPNIA
BEZPŁATNE PRZEJAZDY R2

Od początku sierpnia br. na mocy 
uchwały Rady Gminy Raszyn, podję-
tej z inicjatywy Wójta Andrzeja Zaręby, 
osoby korzystające z linii R2 nie płacą 
za przejazd. Linia prowadzi przez miej-
scowości w  naszej gminie: Rybie – 
Raszyn – Puchały – Wypędy – Janki – 
Laszczki  – Falenty Duże – Falenty 
Nowe – Podolszyn Nowy. Poza zwięk-
szeniem wygody mieszkańców i prze-
ciwdziałaniem wykluczeniu komunika-
cyjnemu, R2 ma zachęcić mieszkańców 
do korzystania z komunikacji zbiorowej, 
a tym samym doprowadzić do zmniej-
szenia natężenia ruchu i  ochrony 
środowiska.

Zwrot kosztów przewozu 
dzieci niepełnosprawnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
obowiązkiem gminy jest zapewnienie 
dzieciom z niepełnosprawnościami bez-
płatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do najbliższego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole pod-
stawowej, do innej formy wychowania 
przedszkolnego lub do ośrodka umoż-
liwiającego realizację obowiązku przed-
szkolnego lub szkolnego. Możliwy jest 
również, jeśli rodzice rezygnują z takiego 
transportu, zwrot kosztów przejazdu 
ucznia i opiekuna na zasadach określo-
nych w umowie zawartej między wój-
tem (burmistrzem, prezydentem mia-
sta) a rodzicami lub opiekunami, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice lub 
opiekunowie.
 Podczas lipcowej sesji Rady Gminy 
ustalono, że rodzice zawożący samo-
dzielnie dzieci do placówek oświatowych 
w roku szkolnym 2020/2012 będą mogli 
uzyskać zwrot kosztów w wysokości ilo-
ści km do placówki pomnożone przez 
4,19 zł za 1 l. benzyny, 4,32 zł za olej napę-
dowy i 2,04 zł za autogaz. Podstawą 
do wypłaty jest umowa zawarta z wój-
tem Gminy Raszyn – informuje redakcję 
Kuriera Raszyńskiego Zastępca Wójta 
Gminy Raszyn pan Michał Kucharski.

Jacek Kaiper

Dobra wiadomość!
Od soboty 29 sierpnia 715, po długim 
czasie nieobecności, wraca na ulicę 
Starzyńskiego. Taką informację otrzy-
maliśmy w oficjalnym piśmie od ZTM 
w Warszawie. Mam nadzieję, że tym 
razem Warszawa słowa dotrzyma...

W tym samym dniu zostaną również 
zmienione trasy linii 209 i  737. 209 
skierowana zostanie do pętli przy 
ul. Baletowej, a 737 wycofane ze Sta-
rzyńskiego i skierowane na ul Karczun-
kowską. Zmianie ulegną też przystanki 
krańcowe wszystkich linii. 715 i  737 
skierowane zostaną do krańca Ursy-
nów PŁN. a 209 i 809 do krańca Ursy-
nów PŁD. (pętla przy P+R Stokłosy). 
Ten ostatni kurować będzie w godzi-
nach szczytu od poniedziałku 31 sierp-
nia z pętli przy stacji PKP Jeziorki uli-
cami Dawidowska, Starzyńskiego i dalej 
po trasie 209. 

Jarosław Aranowski

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A

Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów, 
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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Sprostowanie
Do redakcji Kuriera Raszyńskiego 
wpłynęło żądanie sprostowania nie-
ścisłej informacji zawartej w poprzed-
nim numerze. Autorka pani Izabela 
Makarska nie zgadza się z określeniem, 
że „jakaś grupa mieszkańców złożyła 
wniosek o nadanie skwerowi w Raszy-
nie imienia Rotmistrza Pileckiego” 
przytaczam obszerne fragmenty tego 
pisma:
 „Poczytałam wersję internetową 
Kuriera Raszyńskiego i  zobaczyłam, 
że w  artykule o  skwerze Rotmistrza 
Pileckiego jest błąd. To nie jakaś grupa 
mieszkańców złożyła wniosek o nada-
nie imienia skwerowi tylko ja w 2019 
roku jako ówczesna Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla Raszyn II (obecnie 
sołtys) oraz Zarząd Osiedla (obec-
nie Rada Sołecka). Wniosek złożyłam 
w Urzędzie Gminy w dniu 30.07.2019 r. 
W  załączeniu przesyłam scan tego 
pisma. Do tego pisma dołączyłam 
listę z  podpisami 107 mieszkańców 
popierających wniosek. Podpisy sama 
zebrałam. Ponadto zebranie miesz-
kańców sołectwa Raszyn II przezna-
czyło pieniądze z Funduszu Sołeckiego 
na wykonanie projektu zagospodaro-
wania skweru.
 Bardzo proszę o zamieszczenie spro-
stowania w następnym Kurierze bo nie 
chcę, żeby inne osoby rozgłaszały, że to 
na ich wniosek Rotmistrz Pilecki został 
uhonorowany w  Raszynie. Już takie 
ich wpisy ukazały się na Facebooku 
bo oni kiedyś złożyli wniosek o nadanie 
imienia Pileckiego rondu przy poczcie 
i teraz sobie przypisują wszelkie zasługi 
w tym zakresie.
 Ponadto informuję, że Gmina Raszyn 
ma zamiar nawiązać współpracę 
z Instytutem Pileckiego w tej sprawie. 
Pozyskaliśmy okazały głaz narzutowy, 
który ustawimy na skwerze, na którym 
będzie tablica pamiątkowa. Darczyńcą 
głazu na ten szczytny cel jest miesz-
kaniec naszej gminy Tadeusz Sioćko. 
Gmina poszukuje obecnie wykonawcy 
projektu zagospodarowania skweru 
i urządzenia miejsca pamięci Rotmi-
strza Witolda Pileckiego. Zależy mi, 
żeby mieszkańcy naszej gminy dowie-
dzieli się, że z inicjatywy naszego sołec-
twa, Urzędu Gminy i pana Wójta Zaręby 
powstanie piękny skwer, na którym 

godnie upamiętnimy Rotmistrza Pilec-
kiego oraz jako społeczność zyskamy 
miejsce do składania kwiatów z okazji 
różnych rocznic patriotycznych. 
  Warto podkreślić – pisze pani Makar-
ska – że uchwałę w tej sprawie poparli 
radni „od wójta” i  radny niezależny, 
a radni opozycyjni albo się wstrzymali 
lub dwóch rannych głosowało przeciw.”

 W imieniu redakcji Kuriera Raszyń-
skiego przepraszam panią Izabelę 
Makarską za pominięcie jej i  repre-
zentowanych przez nią mieszkańców 
w relacji z sesji Rady i drukując jej wyja-
śnienia mam nadzieję, że nadrabiam 
zaniedbanie. 

Jacek Kaiper 
redaktor naczelny Kuriera Raszyńskiego

SPROSTOWANIE
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ŚWIETLIK

WAKACJE W ŚWIETLIKU
Tegoroczne wakacje są zupełnie inne 
niż we wcześniejszych latach. Bogate, 
jak co roku plany pomieszał nam koro-
nawirus. Wprawdzie nie słychać u nas 
o zarażonych, ale reżim sanitarny wpro-
wadzony przez  Głównego Inspektora 
Sanitarnego w odniesieniu dla prze-w odniesieniu dla prze-
strzeni na jedno dziecko lub opiekuna 
w placówce wsparcia dziennego, naka-
zał zmniejszenie ilości dzieci korzysta-
jących z zajęć. Z tego powodu musie-
liśmy ograniczyć ofertę do dzieci, 

które przez cały rok korzystają z naszej 
opieki. Zrezygnowaliśmy też z wycie-
czek i imprez poza świetlicą. Czy dzieci 
się nudzą. Nie, ponieważ panie: Justyna 
i Magda potrafią wyczarować wszystko. 
Zabawy w salach, tańce z Kinect  Xbox, 
filmy, robienie makram, i wiele, wiele 
innych zajęć. 
 Po południu Świetlica otwarta jest dla 
mieszkańców. Dzięki funduszom Peł-
nomocnika Wójta ds. Uzależnień dwa 
razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, 

odbywają się zajęcia muzyczne, a trzy 
razy sportowe. W poniedziałki i piątki – 
tenis stołowy, a w niedziele Piłkarskie 
drużyny Świetlika. Plac zabaw i boisko 
są otwarte każdego dnia od  17:00-
21:00. Poza tym dwa razy w tygodniu na 
stronie Facebook’a Świetlicy pani Syl-
wia Sawicka prezentuje kolejne zajęcia 
Aktywna Mama.

Małgorzata Kaiper, Kierownik Świetlicy 
Środowiskowej Świetlik w Rybiu

Ania zrobiła bardzo skomplikowaną makramę. Fot. J. Paczkowska Gipsowe figurki nabierają kolorów. Fot. J. PaczkowskaRobimy wielkie bańki mydlane. Fot. J. Paczkowska

Pływalnia już czynna!!!
Po prawie 4 miesięcznej przerwie 
spowodowanej pandemią COVID-19 
raszyńska pływalnia została na nowo 
otwarta 3 lipca 2020 r. Musimy jed-
nak pamiętać że basen został otwarty 

na innych zasadach niż znaliśmy do tej 
pory, a zmiany są potrzebne, aby każdy 
klient czuł się na naszym obiekcie 
bezpiecznie.

Centrum Sportu Raszyn Monika Bień
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BIBLIOTEKA OTWARTA – II ETAP
Na pewno wielu z Was czekało na to, żeby można było wejść 
do biblioteki z wolnym dostępem do półek. Mamy dobre wie-
ści - z dniem 17 lipca br. (biblioteka główna) i 3 sierpnia br. 
(filia w Jaworowej) nasze placówki przywracają taką moż-
liwość! Osobom, które planują wizytę w jednej z naszych 
placówek rekomendujemy jednak wcześniejsze rezerwo-
wanie zbiorów poprzez elektroniczne konto czytelnika, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej info@biblioteka-
raszyn.pl, jaworowa@bibliotekaraszyn.pl) lub telefonicznie 
(22 720 03 81 - biblioteka główna i 513 618 775 - filia).
 Z uwagi na konieczność obsługi kwarantanny zbiorów 
i spływających online zamówień do odwołania zostają utrzy-
mane zmienione godziny otwarcia obu placówek:

biblioteka główna: 
poniedziałki, środy, piątki godz. 13:00-19:00; 

wtorki, czwartki godz. 9:00-14:00,

filia: 
poniedziałki, środy, czwartki, piątki 

godz. 14:00-18:00

W celu zachowania bezpieczeństwa, prosimy o stosowa-
nie się do nowych zasad korzystania z biblioteki.

Osoby przebywające w bibliotece obowiązkowo muszą nosić 
maseczki zasłaniające nos i usta, dotyczy to także osób 
korzystających z komputerów bibliotecznych lub własnych.
 Przed wejściem do każdego z pomieszczeń biblioteki 
należy dokładnie zdezynfekować dłonie.
 We wszystkich pomieszczeniach biblioteki należy utrzy-
mywać bezpieczną odległość od innych osób (min. 1,5 m).
 Limit osób przebywających w bibliotece głównej nie może 
przekroczyć 20 (obowiązują osobne limity w poszczegól-
nych pomieszczeniach), a w filii 3.
 Sala spotkań zostaje wyłączona z użytkowania dla gości 
i jest przeznaczona jako przestrzeń na wymagana przepi-
sami kwarantannę zbiorów, wstęp do niej ma tylko personel 
biblioteki.
 Przywrócona zostaje możliwość korzystania z usług ksero, 
skanowania, drukowania oraz – częściowo – stanowisk kom-
puterowych i tabletowych z dostępem do Internetu.
 Przywrócona zostaje możliwość korzystania z czytelni 
naukowej i czasopism.
 Dzieci nie będą miały możliwości zabawy w kąciku naj-
młodszego czytelnika.
 Do dyspozycji użytkowników udostępnia się jedną toa-
letę. Po skorzystaniu z niej należy umyć ręce i ponownie je 
zdezynfekować.
 Do odwołania zawieszona jest oferta kulturalno-eduka-
cyjna biblioteki w postaci stacjonarnych spotkań, warszta-
tów, szkoleń i lekcji bibliotecznych.

 Szczegółowe procedury zachowania bezpieczeństwa 
i zasady funkcjonowania biblioteki są zamieszczone na 
www.bibliotekaraszyn.pl i w BIP instytucji.

DODATKOWE 7.500 ZŁ NA KSIĄŻKI
Miło nam poinformować, że wniosek biblioteki złożony 
do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych został rozpatrzony pozytywnie! Biblioteka otrzymała 
dzięki temu dotację w wysokości 7.500 zł. Kwota ta pozwo-
liła powiększyć zbiory biblioteki głównej i filii o wiele atrak-
cyjnych tytułów literatury pięknej dla dorosłych, popular-
nonaukowej, młodzieżowej i dziecięcej, również w formie 
audiobooków. Nowe zbiory są już opracowane i można je 
wypożyczać.
 Program jest corocznie realizowany przez Bibliotekę 
Narodową, a finansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. W ubiegłym roku udało nam się 
z dofinansowania zrealizować zakup 420 tytułów. Informacje 
o wszystkich grantach uzyskanych przez bibliotekę i realizo-
wanych dzięki nim projektom można uzyskać na www.biblio-
tekaraszyn.pl w zakładce „O nas”.
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WYBORY PREZYDENTA POLSKI

Wybory w Polsce – Andrzej Duda ponownie został prezydentem Polski

28 czerwca 2020 roku Polacy wybierali prezydenta. Pierwszy termin, 
ustalony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek na 10 maja, został przeło-
żony ze względu na pandemię koronawirusa. Kolejny został wyznaczony 
na 28 czerwca 2020. 

Tak wielkich zawirowań nigdy wcze-
śniej w  powojennej Polsce nie było, 
bowiem przełożenie terminu wyborów, 
poprzedzone oprotestowaniem przez 
Senat wyborów korespondencyjnych, 
stworzyło możliwość zmiany jednego 
z kandydatów. 15 maja 2020 r., pięć dni 
po pierwotnym terminie wyborów, kan-
dydatka Koalicji Obywatelskiej Małgo-
rzata Kidawa-Błońska, która uzyskiwała 
w sondażach ok 2% głosów, wycofała 
się z wyścigu o fotel prezydenta, a na tej 
pozycji zdublował ją Rafał Trzaskowski.

PIERWSZA TURA WYBORÓW
W  pierwszej turze wyborów prezy-
denckich, które ostatecznie odbyły się 
28  czerwca 2020 roku Andrzej 
Duda zdobył 43,50 procent głosów. 
Na drugim miejscu znalazł się Rafał 
Trzaskowski, z poparciem 30,46 pro-
cent. Na trzecim miejscu uplasował 
się Szymon Hołownia, który uzyskał 
poparcie 13,87 procent głosujących. 
Pozostali kandydaci uzyskali: Krzysz-
tof Bosak – 6,78 procent głosów, 
Władysław Kosiniak-Kamysz  – 2,36 
procent, Robert Biedroń – 2,22 pro-
cent, Stanisław Żółtek – 0,23 procent, 
Marek Jakubiak – 0,17 procent, Paweł 

Tanajno – 0,14 procent, Waldemar Wit-
kowski – 0,14 procent i Mirosław Pio-
trowski – 0,11procent.

DRUGA TURA WYBORÓW
Wobec braku rozstrzygnięcia 12 lipca 
2020 roku miała miejsce II tura wybo-
rów Prezydenta RP. Ponownie wygrał 
Andrzej Duda uzyskując wynik 51,03% 
i po raz kolejny został Prezydentem RP. 
Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski 
prezydent miasta stołecznego War-
szawy, który poza swoimi zwolennikami 
z  I  tury przejął większość wyborców 
pozostałych kandydatów, nie zdołał 
przekroczyć poziomu 50%. 
 Tegoroczne wybory Prezydenckie to 
6 z kolei wygrane przez Zjednoczoną 
Prawicę, a zarazem wskaźnik ogrom-
nego zainteresowania Polaków poli-
tycznymi wyborami. Wskazuje na to 
rekordowa frekwencja, która w I turze 
wyniosła 64,51%, a w II aż 68,18%.
 Wybory Prezydenta RP w Gmi-
nie Raszyn.  Wybory w  Gminie 
Raszyn upłynęły w warunkach rekor-
dowej frekwencji,  która wyniosła 
75,93% uprawnionych do głosowa-
nia. Do bicia rekordu frekwencyjnego 
przyczynili się goście. Po raz pierwszy 

też w naszej gminie oddało głos tak 
wielu wyborców z  innych okręgów 
wyborczych – 518 osób.

Zdaniem wyborców, którzy poparli 
reelekcję, pan Prezydent Andrzej Duda 
wygrał wybory i  ponowi kadencję 
ponieważ przystąpił do nich posiadając 
program skierowany na rozwiązywanie 
problemów Polski i Polaków. Wskazał 
w nim na konieczność przezwyciężenia 
przez państwo wykluczenia ekonomicz-
nego, komunikacyjnego, edukacyjnego, 
kulturalnego obywateli. Zaproponował 
w tym kierunku konkretne rozwiązania. 
Odwiedził wszystkie powiaty i gminy 
potwierdzając swoją łączność z Pola-
kami ich wiarą i  tradycją. Zdeklaro-
wani wyborcy Prezydenta wskazywali 
na łączność pomiędzy deklaracjami, 
dokonaniami poprzedniej kadencji.
 Jego przeciwnik – który zastąpił 
panią Małgorzatę Kidawę Błońską – 
pan Rafał Trzaskowski nie przedstawił 
we właściwym czasie swojego pomysłu 
na Polskę, wystarczającym aby można 
było go spopularyzować. Pozostawił 
wrażenie, że takiego pomysłu nie ma. 
Pomimo tego, że w drugiej turze wybo-
rów pracował bardzo ciężko, to deklara-
cje, że wszystko zmieni, od 500+poczy-
nając, a na telewizji publicznej kończąc 
nie przekonały dostatecznej ilości oby-
wateli do jego elekcji. 

Jacek Kaiper



ANDRZEJ DUDA 
PREZYDENTEM POLSKI 

NA DRUGĄ KADENCJĘ
2020–2025

DZIĘKUJĘ ZA KAŻDY 
ODDANY NA MNIE GŁOS.


