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GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER RASZYŃSKI

REZERWAT Stawy Raszyńskie 
jest naszym wspólnym dobrem.

Jak można było pomyśleć, 
że ktoś chciałby to zmienić. (str. 2-3)



|   KURIER RASZYŃSKI NR 119/2021   |   WWW.RASZYN.PL2

XL Sesja Rady Gminy Raszyn
29 kwietnia 2021 r. odbyła się Sesja 
Rady Gminy Raszyn poświęcona 
Rezerwatowi  Stawy Raszyńskie. 
Uczestnikami Sesji, poza stałym skła-
dem: Radnymi, Wójtem i pracownikami 
urzędu gminy, byli przedstawiciele 
Instytutu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Falentach władającego Rezer-
watem z ramienia Skarbu Państwa, 
mieszkańcy Gminy Raszyn i ościen-
nych gmin oraz przedstawiciele orga-
nizacji ekologicznych i niektórych partii 
politycznych. 
 To liczne grono zajęło się wyja-
śnianiem i dementowaniem infor-
macji, które znalazły się w szerokim 
obiegu medialnym za sprawą arty-
kułu w „Naszej Strefie”. Zatytuło-
wany ”Instytut Przyrodniczo-Dewe-
loperski”, poprzedzały, na pierwszej 
stronie sugestie: „Grunty zostały rzu-
cone! Falenty na wyprzedaż? Pół rezer-
watu pod nóż?” (…) Ujawniamy: 200 
ha w Falentach szykowanych jest pod 
zabudowę pod mieszkania i hale: niemal 
1/3 rezerwatu i cała jego otulina”. Intry-
gujące, budzące protest – tyle że nie-
prawdziwe, co udowodniono podczas 
Sesji Rady Gminy. 

MEDIALNA AKCJA „RATUJMY 
REZERWAT STAWY RASZYŃSKIE”
Artykuł z lokalnej gazety szeroko roz-
powszechniony w Internecie, poruszył 
serca wielu osób. W ratowanie Stawów 
Raszyńskich włączyło się kilka tysięcy 
internautów. Petycję, skierowaną 
do Przewodniczącego Rady Gminy 
Raszyn, sygnowało Grodziskie Koło 
Partii Zieloni, Okręg Podwarszawski 
Lewica Razem, Grodziskie koło Partii 
Nowoczesna, Polska 2050 powiat gro-
dziski i pruszkowski. Raszyn znalazł się 
na wielu ustach. Niepochlebnie, jako ta 
gmina, która wspiera Instytut w jego 
niecnych zamiarach. 
 W miarę upływu czasu emocje 
malały. Coraz powszechniejsza sta-
wała się wiedza, że nie ma o co walczyć, 

bo Rezerwat Stawy Raszyńskie jest 
niezagrożony. Wniosek ITP o zmianę 
planów zagospodarowania niektó-
rych działek został zarejestrowany, 
ale nie przekazany do procedowania 
Radzie Gminy. Strona „Ratujmy Stawy 
Raszyńskie” z ponad 400 udostępnie-
niami, zniknęła tak szybko jak się poja-
wiła. Zapowiadanych audycji radiowych 
i telewizyjnych nie widać.

SESJA RADY GMINY RASZYN
W dniu 28.04.2021 r. Instytut Techno-
logiczno-Przyrodniczy w Falentach 
wycofał wniosek o zmianę planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Podczas Sesji w dniu następnym 
zebrani skupili się na wyjaśnianiu sta-
nowiska Gminy Raszyn i określeniu 
zamierzeń Instytutu co do gospodaro-
wania wielkim majątkiem przekazanym 
przez Skarb Państwa, a leżącym na 
terenie Gminy Raszyn. Strony zgodnie 
oświadczały, że nie istniało zagrożenie 
dla Rezerwatu Stawy Raszyńskie. 
Gmina, ponieważ nie rozpoczęła pro-
cedury, Rada Gminy, bo byłaby prze-
ciwna zmianom, nawet jeśliby Instytut 
skutecznie o nie wnioskował, Instytut, 
że ich propozycja dotyczyła fragmen-
tów nie obejmujących Rezerwatu, który 
jest chroniony mocą ustaw. Pracow-
nicy ITP przypomnieli, że od lat utrzy-
mują Rezerwat w Falentach i doskonale 
znają jego wartość przyrodniczą. 
 Radni i mieszkańcy oraz przedstawi-
ciele organizacji ekologicznych zada-
wali szereg pytań na temat bieżącej 
ochrony terenu Rezerwatu oraz jego 
otuliny. Wątpliwości budziły zaorane 
łąki, kolejne lata bez spuszczania wody 
ze stawów na zimę czy brak sprzątania 
terenu. Radnych interesował powód 
ogłoszenia przez ITP w maju 2020r. 
przetargu na wykonanie planu zago-
spodarowania przestrzennego, do któ-
rego prawo ma jedynie Rada Gminy. 
Przedstawiciele Instytutu odpowia-
dali na pytania wyjaśniając liczne 
wątpliwości. 
 Wójt Andrzej Zaręba i Kierownik 
Referatu Urbanistyki i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego p. Monika Łachniak 
wyjaśnili, że urząd gminy, uznając wnio-
sek ITP za wadliwy, nie przygotował go 
pod obrady Rady Gminy.

STANOWISKO 
RADY GMINY RASZYN
W trakcie sprawnie przeprowadzo-
nej sesji, Radni Gminy Raszyn przyjęli 
proekologiczne Stanowisko wobec 
pojawiających się w przestrzeni 
publicznej niepokojących informa-
cji dotyczących Rezerwatu przy-
rody Stawy Raszyńskie i jego otu-
liny. 14 Radnych poparło Stanowisko, 
6  było przeciw, a 1 osoba wstrzy-
mała się od głosu.

Za Stanowiskiem 
Rady Gminy Raszyn głosowali:
Aranowski Jarosław
Bańburski Marek
Będkowski Krzysztof
Hoffman Janusz
Janiszewski Grzegorz
Koper Henryka
Koper Ireneusz, Kowalczyk Ryszard
Kuran-Kalata Agata
Marcinkowski Dariusz
Matracka Anna, Ostrzyżek Sławomir
Pawlikowski Tadeusz, Surmacz Ewa

Przeciwko Stanowisku głosowali:
Kuczara Elżbieta, Olesiński Rafał
Senderowska Teresa
Sulima-Markowska Beata
Szustak Wiesław
Zawistowski Andrzej

Wstrzymał się od głosu Górecki Andrzej

PODSUMOWANIE
Społeczny protest przeciwko ingeren-
cji w Rezerwat Stawy Raszyńskie i jego 
otulinę jest niezwykle budujący. Świad-
czy o żywym zainteresowaniu środo-
wiskiem przyrodniczym i umiejętności 
jednoczenia się, gdy jego byt wydaje się 
być zagrożony. To ogromny kapitał spo-
łeczny. Tyle tylko, że w opisywanej sytu-
acji wyniknął z fałszywych przesłanek, 
dezinformacji przekazanej przez Redak-
cję lokalnej gazety i część Radnych 
Gminy Raszyn. Szeroka ochrona rze-
komo zagrożonego Rezerwatu Stawy 
Raszyńskie przyniosła równie szeroką 
krytykę gminy. W związku z oskarże-
niami rozpowszechniono negatywną 
opinię o Gminie Raszyn. A podpisujący 
Petycję w dobrej wierze zostali wprowa-
dzeni w błąd.                            Jacek Kaiper

XL SESJA RADY GMINY RASZYN
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Stanowisko Rady Gminy Raszyn 
w sprawie pojawiających się w przestrzeni publicznej niepokojących informacji 

dotyczących  Rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie i jego otuliny.
przyjęte na Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 29.04.2021 r.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele informacji dotyczących zmian planów zagospoda-
rowania przestrzennego terenów będących we władaniu Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach 
(dalej ITP), położonych na terenie Gminy Raszyn. Wywołały one szeroki oddźwięk wśród społeczności lokalnej 
jak i różnego rodzaju kół i stowarzyszeń przyrodniczych wyrażających swoje obawy o przyszłość Rezerwatu 
przyrody Stawy Raszyńskie wraz z otuliną. 

Rada Gminy Raszyn oświadcza, że samorząd nie podjął żadnych formalnych działań mających na celu zmianę 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w związku z wnioskiem złożonym w dniu 17 lipca 2020 
roku (dalej MPZP) terenów będących we władaniu ITP. W związku z tym nie możliwe są również żadne działania, 
które mogłyby doprowadzić do zmiany charakteru Rezerwatu przyrody Stawy Raszyńskie wraz z otuliną.

Członkowie Rady Gminy, to wieloletni mieszkańcy Gminy Raszyn, osoby kierujące się dobrem zarówno miesz-
kańców Gminy jak i ochroną przyrody w tym zachowaniem rezerwatu Stawy Raszyńskie. Mają pełną świadomość 
unikalnego charakteru tego obiektu i nigdy nie zgodzą się na działania mogące powodować jego degradację.

 Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym każdy właściciel gruntów ma prawo złożyć wniosek o zmianę 
MPZP a Rada Gminy nie ma wpływu na jego treść. Złożenie samego wniosku nie oznacza automatycznej zmiany 
MPZP ani też obowiązku gminy do wszczęcia takiej procedury. 

Wniosek w pierwszej kolejności rozpatrywany jest pod względem formalno-prawnym w tym zgodności ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i kierowany do Komisji Planowania Prze-
strzennego. Po zaopiniowaniu przez Komisję trafia pod obrady Rady Gminy. W pierwszym etapie Rada decyduje 
czy w ogóle wyraża zgodę na  przystąpienie do zmiany a dopiero po długotrwałym procesie projektowo-legi-
slacyjnym,  zmiana MPZP jest uchwalana, bądź odrzucana przez Radę.

W przedmiotowej sprawie złożony przez ITP wniosek nie był procedowany, na żadnym etapie. Rozpętana burza 
medialna pozbawiona jest rzeczywistych podstaw do kreowania fałszywego wizerunku Samorządu Gminy 
Raszyn i buduje nieprawdziwy a wręcz krzywdzący obraz naszej gminy.
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Panie Wójcie, w internecie napisali, że nasza gmina 
wystąpiła do sądu przeciwko dwóm osobom o obrazę 
dobrego imienia gminy. Dlaczego skarżącym jest Gmina 
Raszyn, a nie Pan osobiście? Joanna W. (nazwisko znane 
redakcji)
Szanowna Pani, w 2018 roku, niedługo przed wyborami 
samorządowymi, w gminie Raszyn pojawiła się gazeta 

„Nasza Strefa” prowadzona przez opozycję krytycznie odno-
szącą się do bardzo wielu działań raszyńskiego samorządu. 
Szczególny atak został skierowany na mnie i moich pracow-
ników, niektórych radnych oraz Kurier Raszyński. Przez długi 
czas starałem się nie zwracać uwagi na wiele nieprawdziwych 
informacji podawanych w artykułach i numerach, wychodząc 
z założenia, że prawda obroni się sama. Czas pokazał, że nie 
miałem racji. W kolejnych wydaniach było coraz więcej nie-
sprawdzonych, wręcz kłamliwych informacji na temat władz 
i pracowników samorządowych Gminy Raszyn, które wielo-
krotnie powtarzane sugerowały czytelnikom „Naszej Strefy”, 
czyli mieszkańcom Gminy Raszyn, że w gminie źle się dzieje, 
a oni są oszukiwani. 
 Gmina Raszyn jest osobą prawną, która ma prawo 
do ochrony dóbr osobistych. Rozpowszechnianie nie-
prawdziwych informacji prowadzi do jej zniesławienia, rów-
nież wtedy, gdy nieuzasadnionej krytyce poddawane są 
organy gminy, czyli wójt i rada gminy oraz osoby zatrud-
nione w urzędzie i jednostkach organizacyjnych. Działanie 
ich ma bowiem realny wpływ na postrzeganie  jednostki 
samorządu terytorialnego przez mieszkańców, inne samo-
rządy i władze kraju. Wielokrotnie powtarzane kłamstwa 
uderzają w dobre imię całej wspólnoty samorządowej. 
Przed takimi działaniami Gmina Raszyn ma prawo i obowią-
zek się bronić. 
 Pod koniec lutego br. w imieniu Gminy Raszyn został zło-
żony do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o ochronę 
dóbr osobistych przeciwko dwóm osobom. 
 Pozwani zostali zobowiązani do złożenia przeprosin 
w związku z publikowaniem w gazecie „Nasza Strefa” sze-
regu artykułów zawierających nieprawdziwe informacje 
na temat działań wójta i pracowników Urzędu Gminy Raszyn.
 Wolność wypowiedzi, zagwarantowana w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczona jest zobowiązaniem 
do podawania prawdy. Zamieszczanie informacji nieprawdzi-
wych i znieważających prowadzi do naruszenia czci i dobrego 
imienia, tak poszczególnych osób jak i całej wspólnoty samo-
rządowej. Z tego względu można uznać, że pozwani, w rze-
czywistości szkalowali dobre imię Gminy Raszyn, działając 
na niekorzyść zarówno władz gminy jak i jej mieszkańców.

 Pozew, który złożyła Gmina Raszyn, dotyczy tych dwóch 
osób i rozpowszechniającej ich kłamstwa gazety Nasza 
Strefa, ale jest też ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy idą 
tą drogą. Debata publiczna musi być oparta na prawdzie. 
Kłamstwo jest narzędziem niszczącym naszą wspólnotę.  
 Proszę nie myśleć, że sprzeciwiam się krytyce płynącej 
od opozycji. Wprost przeciwnie, uważam, że jest ona bar-
dzo pomocna w prowadzeniu spraw gminy. Sprzeciwiam się 
natomiast wprowadzaniu kłamstwa do debaty publicznej. 
I z takimi działaniami jak opisane powyżej będę walczył.

Panie Wójcie, kiedy wreszcie powstanie porządny 
urząd gminy? Budynek, w którym teraz jesteście jest 
bardzo zniszczony, wygląda byle jak i wystawia złe 
świadectwo nam wszystkim. Krzysztof R. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowny Panie, zgadzam się z Panem. Nasz urząd gminy 
wymaga nie tylko remontu, ale też zasadniczej prze-
budowy, powiem więcej, rozbudowy. Po pierwsze jest 
za mały do prawidłowego pełnienia funkcji w rozrastają-
cej się gminie. Niewiele zmieniają pomieszczenia odzy-
skane po Urzędzie Stanu Cywilnego, który przenieśliśmy 
do Austerii. Od kilku lat tę sprawę podnosiliśmy przy kon-
struowaniu budżetów, ale pilniejsze inwestycje wygry-
wały – ulice, budynki publiczne, instalacje sanitarne czy 
odwodnienie. Dopiero w tegorocznym zaplanowaliśmy 
wykonanie projektu przebudowy budynku przy Szkolnej 2a, 
aby w kolejnych latach ją wykonać. Mam również nadzieję, 
że uda nam się uzyskać dofinansowanie w ramach Nowej 
Perspektywy i Unijnego Funduszu Odbudowy.

Panie Wójcie kiedy zostanie wybudowany żłobek 
w naszej gminie? Myślę, że nie tylko dla mnie jest to 
sprawa pilna. W okolicy mieszka wiele mam, które 
ze względu na małe dziecko musiały zrezygnować z pracy.
Szanowna Pani, jeśli nic nie zakłóci naszych planów, żłobek 
zacznie działać od początku 2023 roku. Powstanie w roz-
budowanym, budynku po przedszkolu przy ulicy Godeb-
skiego naprzeciwko kościoła pw. Św. Szczepana. Budynek 
jest zabytkowy i ze względu na to procedury uzyskiwania 
zezwolenia budowlanego są trudniejsze. Właśnie podpi-
saliśmy umowę z pracownią architektoniczną Archimedia 
na wykonanie projektu. Żłobek zaplanowaliśmy na przyjęcie 
100 dzieci, a spore środki przeznaczone na budowę, gwa-
rantują wysoki poziom wyposażenia placówki. Na budowę 
tego obiektu uzyskaliśmy 3 mln złotych dofinansowania 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

	• 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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SALA ŚLUBÓW W AUSTERII

sala ślubów W RASZYŃSKIEJ AUSTERII

Restauracja XVII wiecznej Auste-
rii w Raszynie zakończyła się ponad 
rok temu. Z powodu pandemii zre-
zygnowano z hucznego otwarcia. 
W oczekiwaniu na zakończenie restryk-
cji sanitarnych Wójt Andrzej Zaręba 
podjął decyzję o urządzeniu w zabyt-
kowym obiekcie Sali Ślubów. Obszerna, 
wysoka sala, z pięknymi, dużymi oknami, 
meblami stylizowanymi na epokę sta-
nisławowską i ogromnymi obrazami, 
których treść nawiązuje Bitwy pod 
Raszynem, stanowi świetną oprawę 
dla świętowania najważniejszych wyda-
rzeń z życia rodziny.
 Pierwsze uroczystości w raszyńskiej 
Austerii już się odbyły.

INAUGURACJA SALI ŚLUBÓW
17 kwietnia 2021 roku Sala Ślubów 
w Austerii gościła cztery młode pary. 
Pierwszego ślubu udzielał Wójt Andrzej 
Zaręba, kolejnych Jolanta Kuć – Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego. 
Wymarzona oprawa podkreślała wagę 
decyzji młodej pary, pozostawiając nie-
zapomniane wrażenia.

ZŁOTE GODY - GALA JUBILATÓW
Przez trzy kolejne środy kwietnia trwała 
Gala Jubilatów - uroczystość wrę-
czania medali „Za długoletnie poży-
cie”, nadanych przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę parom, które przeżyły 
wspólnie przynajmniej 50 lat. Tego-
roczna, XII Gala Jubilatów była zupeł-
nie inna niż poprzednie. Z powodu 

reżimu sanitarnego Wójt Andrzej 
Zaręba i Jolanta Kuć – Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego dekorowali 
medalami każdą z par indywidualnie. 
Każda z nich otrzymywała, poza meda-
lami, pamiątkową statuetkę od władz 
Gminy Raszyn, kwiaty i tort do osło-
dzenia uroczystości w rodzinnym gro-
nie. Wspaniałe wrażenie, mimo niewiel-
kiej ilości osób towarzyszących każdej 
parze, robiło wejście małżonków na salę 
w rytm dźwięków Marsza Weselnego, 
przypominające wydarzenie sprzed pół 
wieku. Uroczystości zostały rozłożone 
na trzy kolejne środy kwietnia. W kolej-
nym numerze Kuriera Raszyńskiego 
wrócimy do tematu, przekazując Pań-
stwu relację z całej Gali Jubilatów. 

Raszyński Pałac Ślubów jest miejscem 
niezwykle reprezentacyjnym, dorów-
nując swoją urodą najpiękniejszym 

obiektom w kraju. Ceremonie zawar-
cia związku małżeńskiego, do których 
oprawy przykładamy duże znaczenie, 
przeprowadzane w tak wspaniałej sce-
nerii, z pewnością zostaną na długo 
w pamięci młodych par i ich bliskich. 

Pierwsze uroczystości w odrestau-
rowanej Austerii pozwalają liczyć 
na to, że  już wkrótce będziemy 
mogli korzystać z całego obiektu, 
a za kilka lat z odbudowanej pozosta-
łej części zespołu. Już teraz wiadomo, 
że  w  odnowionych murach będą się 
odbywały liczne wydarzenia kulturalne 
o randze europejskiej w związku z przy-
znanym nam dofinansowaniem z tzw 
Funduszy Norweskich, których część 
będzie wydatkowana na prowadzenie 
Nansenowskiego Centrum Integracji 
i Dialogu.

Jacek Kaiper

Pierwsza Młoda Para w Sali Ślubów w Austerii. Fot. A. PlutaPierwszego ślubu udzielił Wójt Gminy Raszyn A. Zaręba. Fot. A. Pluta

Gala Jubilatów. Fot. A. Pluta
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KWIETNIOWE ROCZNICE

RASZYŃSKIE ROCZNICE
Kwiecień, to miesiąc szczególny dla 
naszej raszyńskiej społeczności. Czas, 
w  którym wydarzenia historyczne 
o  wielkim znaczeniu dla całego pol-
skiego narodu splatają się ze zda-
rzeniami kształtującymi świadomość 
mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, 
wytwarzając wśród nas przekonanie 
o odrębności. Czasami są to geogra-
ficznie bliskie zdarzenia jak na przy-
kład Bitwa pod Raszynem, która zna-
cząco wpłynęła na XIX wieczną historię 
kształtowania losów narodu polskiego, 
a Raszyn utrwaliła w historii kraju, a cza-
sami takie, które zdarzyły się gdzieś na 
końcu świata w Katyniu i Smoleńsku – 
81 i 11 lat temu, ale naznaczyły nas obo-
wiązkiem pamięci i czci. 

 Rocznice kwietniowe AD 2021 roz-
poczęła 16 rocznica śmierci Świętego 
Jana Pawła II. Często wracamy do Jego 
homilii, ciągle aktualnych mimo upływu 
czasu od rozpoczęcia i końca jego pon-
tyfikatu. 2 kwietnia, kiedy zamknęła się 
księga jego życia, jest dla wielu z nas 
dniem niezwykle ważnym, przypo-
minającym jego znaczenie dla Polski 
i całego chrześcijańskiego świata. 
 W kwietniu wracamy też myślą 
do  innych ludzi, którzy dziełem swo-
jego życia wpłynęli na nasze dzisiejsze 
losy. Raszyńskie dzieci od pierwszych 
lat edukacji uczą się, że bohaterami są 
patroni ich szkół: książę Józef Ponia-
towski, Cyprian Godebski, Włodzi-
mierz Potocki – bohaterowie Bitwy pod 
Raszynem i  wkrótce błogosławiony 
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyń-
ski. Dowiadują się też, że elita polska 

zamordowana w Katyniu, czy delega-
cja rządowa, która jadąc na obchody 
70. rocznicy zbrodni znalazła śmierć 
w Smoleńsku, to polscy patrioci. 
 Uroczystości rocznicowe w Raszy-
nie stanowią świadectwo rangi, jaką 
przykładamy do tych wszystkich wyda-
rzeń i osób. 10 kwietnia przedstawiciele 
naszego samorządu złożyli wiązanki 
kwiatów na rondach im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego i  jego małżonki 
Marii Kaczyńskiej poległych w Smoleń-
sku. W kościele na Rybiu odprawiana 
została Msza Św. w  intencji pomordo-
wanych w Katyniu i poległych w kata-
strofie smoleńskiej. 14 kwietnia, w dniu 
powołanego niedawno Święta Chrztu 
Polski, zostały wywieszone biało czer-
wone flagi na wszystkich budynkach 
publicznych.
 19 kwietnia na odrestaurowanej 
Raszyńskiej Reducie i miejscu śmierci 
żołnierza – poety Cypriana Godeb-
skiego, delegacja raszyńskiego samo-
rządu złożyła kwiaty. Podczas uroczy-
stości odznaczony został Waldemar 

Zubek, rekonstruktor, wieloletni pro-
pagator wiedzy o Bitwie pod Raszy-
nem.  Medal za  Działalność na Rzecz 
Historii i Kultury wręczył mu Poseł 
Bartosz Kownacki, a podziękowania 
od samorządu – Wójt Andrzej Zaręba 
i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz 
Marcinkowski.

 Ze  względów epidemic znych 
nie  odbyła się na terenie Pałacu 
w  Falentach impreza organizowana 
przez Stowarzyszenie „Projekt Raszyn 
1809”, która od lat gromadziła rekon-
struktorów Wojsk Księstwa Warszaw-
skiego, prezentując ich stroje, obyczaje 
i przypominając wydarzenia historyczne 
z kwietnia 1809 roku. Bez przeszkód 
natomiast Centrum Kultury Raszyn 
ogłosiło kolejną edycję konkursu foto-
graficznego „Ziemia Raszyńska w obiek-
tywie”. Zdjęcia przesyłane na konkurs, 
prezentowane później na ścianach sali 
wystawowej i budynku CKR, pokazują 
niezwykłe piękno naszych stron.
 Jesteśmy wyjątkową społecznością, 
która mimo różnych poglądów poli-
tycznych potrafi odnaleźć wspólnotę 
w swojej historii i w wyznawanych war-
tościach. Nawet w czasie pandemii. 

Jacek Kaiper

Radna Katarzyna Klimaszewska, Wójt Andrzej Zaręba, 
Radny Krzyszof Będkowski. Fot. arch. UGR

W święto Konstytucji 3 Maja i Matki Boskiej Królowej Polski. 
Fot. M. Klimaszewska

Odznaczenie dla W. Zubka. Fot. K. Małkiński

Minister Bartosz Kownacki, Wójt Andrzej Zaręba, Rekonstruktor 
Waldemar Zubek. Fot. K. Małkiński

Radni Gminy Raszyn i Powiatu Pruszkowskiego. Fot. K. Małkiński
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WSPOMNIENIE O KS. ST. KICMANIE

Pożegnanie śp. Księdza Stanisława Kicmana

Ks. Stanisław Kicman. Fot. arch. parafii

W piątkowe popołudnie 16 kwietnia 
do raszyńskiej społeczności dotarła 
bardzo smutna wiadomość, iż w dniu 
tym odszedł w wieku niespełna 84 lat 
śp. ksiądz Stanisław Kicman.
 Przez ostatnie blisko siedem lat peł-
nił funkcję rezydenta parafii św. Szcze-
pana w Raszynie. Przez ten czas dał się 
poznać jako oddany i gorliwy duszpa-
sterz, a nade wszystko ciepły i życzliwy 
człowiek.
 Historia jego życia była niezwykła. 
Urodził się w 1937 roku we Włochach 
pod Warszawą w rodzinie o trady-
cjach patriotycznych. Rodzice Czesław 
i  Monika Kicmanowie byli pracowni-
kami Urzędu Telekomunikacyjnego 
i  Telegraficznego przy ulicy Nowo-
grodzkiej w Warszawie. Jesienią 1939 
roku ze względów bezpieczeństwa 
wyjechał z rodzicami do rodziny ojca 
w  okolice Kutna. Zagrożeni areszto-
waniem przez Niemców, w 1941 roku 
przybyli do mieszkania dziadków na 
warszawskiej Woli, przy ulicy Dwor-
skiej 7 (obecnie Kasprzaka). Rodzice 
wstąpili w konspiracyjne szeregi ZWZ-

-AK. W momencie wybuchu Powstania 
Warszawskiego Czesław Kicman udał 
się na koncentrację swojego oddziału, 
matka – łączniczka w Biurze Informa-
cji Komendy Głównej AK, ze wzglądu 
na konieczność opieki nad niespełna 
siedmioletnim synem i babcią, została 
zwolniona z obowiązku służby wojsko-
wej. Jako dziecko ocalał z rzezi na war-
szawskiej Woli, która została przepro-
wadzona przez Niemców na początku 
sierpnia 1944 r.
 Ks. Kicman miał 7 lat, gdy Niemcy 
przystąpili do eksterminacji ludności 
cywilnej na warszawskiej Woli. – Mama 
przycisnęła mnie do piersi i mówiła: 

„zamknij oczy, nie będzie bolało” – opo-
wiadał po latach, wspominając dzień 

8 sierpnia 1944 r. Na egzekucję cze-
kali 3 godziny. Nie wykonano jej jed-
nak i zaprowadzono ich do kościoła na 
całą noc.
 Następnie Niemcy wysłal i  ich 
w transportach z ludnością do obozu 
przejściowego w Pruszkowie, a następ-
nie do obozów pracy. Duchownego 
i jego bliskich po trzech dniach prze-
transportowano do obozu koncen-
tracyjnego w Sachsenhausen, gdzie 
oddzielono kobiety z dziećmi i prze-
wieziono je do obozu koncentracyj-
nego Bergen-Belsen. Stamtąd Stani-
sław Kicman z mamą i babcią trafili do 
obozu pracy w Hameln pod Hanowe-
rem, gdzie doczekali wyzwolenia.
 Po wojnie Stanisław był słuchaczem 
Niższego Seminarium Duchownego, 
potem studiował socjologię w Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych. Był aktywny 
w duszpasterstwie akademickim i har-
cerskim. W 1959 roku wziął ślub i miał 
potem dwóch synów. Ukończył studia 
na Papieskim Wydziale Teologicznym 
w Warszawie. W 1991 roku został świec-
kim szafarzem Komunii św. w parafii 
św. Wojciecha na Woli. Przez wiele lat, 
w każdy piątek roku, po Mszy świętej 
prowadził też Drogę Krzyżową, traktu-
jąc to jako podziękowanie Bogu za oca-
lenie w tym miejscu w czasie Powstania. 
Po śmierci żony, w wieku 76 lat otrzymał 
w sobotę 14 grudnia 2013 r. z rąk metro-
polity warszawskiego kard. Kazimierza 
Nycza święcenia kapłańskie i po kilku 
miesiącach rozpoczął swoją posługę 
w parafii św. Szczepana w Raszynie.
 Ksiądz Stanisław był kapłanem, który 
swoją posługę duszpasterską zawsze 
stawiał na pierwszym miejscu. Uczył jak 
żyć z ludźmi i dla ludzi. Pomimo wielu 
obowiązków znajdywał czas na roz-
mowę oraz służył swoją radą i pomocą.
 Bardzo dużą wagę przykładał zawsze 
do kultywowania pamięci historycz-
nej. Jeżeli tylko mu pozwalał na to stan 
zdrowia, uczestniczył w wielu wyda-
rzeniach o charakterze historyczn  – 
patriotycznym. Jego przejmujące 
i często bogate we własne doświad-
czenia, homilie wygłaszane w czasie 
Mszy świętych wielu z nas chwytały za 
serce oraz zapadały w pamięć.
 Chętnie dzielił się swoimi wspo-
mnieniami. We wrześniu 2018 roku 

Centrum Kultury Raszyn zorganizowało 
wieczór z historią poświęcony książce 
mamy księdza Stanisława - Moniki Kic-
man pt. „Pokonać strach. Niemieckie 
zbrodnie w relacji naocznego świadka”, 
która to jest historią jej rodziny z cza-
sów II wojny światowej. Gościem spe-
cjalnym był syn autorki, który swoimi 
osobistymi opowieściami uzupełniał 
przedstawioną w książce historię.
 Sam ksiądz Stanisław również jest 
autorem, wydanej kilka lat wcześniej 
książki pt. „Wiadomości zapisane ser-
cem”, która składa się z dwóch odle-
głych od siebie o wiele lat wątków. 
Pierwszy jest zapisem losów rodziny 
wiedzianymi oczami dziecka, natomiast 
drugi powrotem autora do miejscowo-
ści Hameln i miejsc obozowej gehenny 
z czasów wojny. 
 Ksiądz Stanisław był opiekunem 
grupy parafialnego Caritas, która to 
pod jego kierunkiem zajmowała się 
przygotowywaniem i dostarczaniem 
paczek dla najbardziej potrzebujących 
parafian. Akcja ta odbywała się regu-
larnie przez każdymi Świętami Wielka-
nocnymi oraz Bożego Narodzenia.
 Posiadał on również ogromną wie-
dzę z zakresu Pisma Świętego, którą 
chętnie przekazywał. Z jego inicjatywy 
klika lat temu powstał krąg biblijny 
przy parafii św. Szczepana w Raszynie. 
Odbywające się co miesiąc niezwykle 
ciekawe spotkania prowadził osobiście, 
często pomimo zmęczenia wynikają-
cego ze stanu zdrowia.
 Wiadomość o jego odejściu była 
dla nas wszystkich wielkim zaskocze-
niem, gdyż jeszcze kilka dni wcześniej 
spotykaliśmy się z nim gdy posługiwał 
w naszej wspólnocie parafialnej. 
 Dzisiaj niezwykle trudno jest mówić 
o nim w czasie przeszłym. Wielu z nas 
ciągle ma swojej pamięci jego spokojny 
głos i ciepły uśmiech. 
 Był człowiekiem skromnym i dobrym. 
Straciliśmy w zmarłym kapłanie ducho-
wego przewodnika, ale wielu z nas stra-
ciło także oddanego przyjaciela.
 Pamięć o nim pozostanie na zawsze 
w naszych sercach.
 Polecajmy w naszych modlitwach 
księdza Stanisława Miłosierdziu 
Bożemu. Spoczywaj w pokoju.

Dominik Chmielewski
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Badanie próbek popiołu – 
edycja 2021
W bieżącym roku, podobnie jak 
w latach poprzednich  będzie prowa-
dzone badanie próbek popiołu z pale-
nisk w celu potwierdzenia bądź wyklu-
czenia podejrzenia, że są w nim spalane 
odpady. W pięciu turach nastąpi prze-
badanie 30 posesji. Pobrany popiół 
poddany zostanie analizie przez Cen-
tralne Laboratorium Pomiarowo-

-Badawcze Sp. z o.o. z Jastrzębia 
Zdroju. Kwota brutto za tę usługę 
wyniesie 48.339,00 zł, a prace będą 
trwać do 20.12.2021 r.

Odpady zielone – odda-
jemy lub kompostujemy

W Gminie Raszyn 
zgodnie z aktual-
nie obowiązującą 
Ustawą z 14 grud-
nia 2012 r. o odpa-
dach oraz Regula-
minem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy 
Raszyn, właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do selektywnego 
zbierania bioodpadów, w tym odpa-
dów zielonych z pielęgnacji ogrodów. 
Oznacza to, że zabronione jest ich spa-
lanie, ponieważ powoduje ono wydzie-
lanie się rakotwórczych węglowodorów, 
szkodliwych dla zdrowia. Osoba, która 
spala odpady zielone, liście, gałę-
zie w ogródku lub na działce, może 
zostać ukarana mandatem w wyso-
kości do 500 zł. Spalenie w ognisku 
odpadów zielonych powoduje również 
przedostawanie się dymu na sąsied-
nie nieruchomości i może być uznane 
za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 
145 Kodeksu wykroczeń, które zagro-
żone jest również mandatem karnym 
w wysokości do 500 zł.

ODPADÓW ORGANICZNYCH 
MOŻNA POZBYĆ SIĘ 
NA TRZY SPOSOBY: 
 • Poprzez kompostowanie.
 • Poprzez przekazanie przedsię-

biorcy odbierającemu odpady ulega-
jące biodegradacji w workach koloru 
brązowego, związanych pakietów 
gałęzi długości do 1m i do 20 kg wagi. 
Odpady należy wystawić przed posesję 
w dniu odbioru do godz. 6:00 zgodnie 
z harmonogramem. 
 • Odpadów zielonych można pozbyć 

się także poprzez dostarczenie ich 
na własny koszt do Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Pruszkowie ul. S. Bryły 6.

ZGŁASZANIE
Organami uprawnionymi do reago-
wania na spalanie odpadów zielo-
nych w przydomowych ogródkach na 
terenie gminy są zarówno Policja jaki 
i Urząd Gminy. Sprawę do Policji naj-
lepiej zgłaszać przez dzielnicowych 
odpowiedzialnych za poszczególne 
rejony. Wykaz ulic nadzorowanych 
przez poszczególnych dzielnicowych 
wraz z danymi kontaktowymi można 
znaleźć na stronie Komisariatu Policji 
w Raszynie: http://kpppruszkow.policja.
waw.pl/ppr/komisariaty/78788,Komi-
sariat-Policji-w-Raszynie.html
 Sprawę spalania odpadów można 
również zgłaszać do Urzędu Gminy 
Raszyn - telefonicznie 22 701-79-16 
w godzinach pracy (poniedziałek 8-18, 
wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14) lub 
na adres poczty elektronicznej urzędu 
ratusz@raszyn.pl.

Eksploatacja instalacji 
grzewczych
Zgodnie z uchwałą Nr 162/17 z dnia 
24 października 2017 r. Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego w sprawie 
wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego ograniczeń i zaka-
zów w zakresie eksploatacji instala-
cji, w których następuje spalanie paliw 
(Dz.Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017 r., poz. 
9600) tzw. „uchwałę antysmogową” 
dla Mazowsza,  
 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno 

używać kotłów na węgiel lub drewno 

nie spełniających wymogów dla 
klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 
303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno 

używać kotłów na węgiel lub drewno 
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 
303-5:2012,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy 

PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich 
korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli 

wymienić je do końca 2022 roku 
na takie, które spełniają wymogi eko-
projektu, lub wyposażyć je w urządze-
nie ograniczające emisję pyłu do war-
tości określonych w ekoprojekcie.

Deklaracja o wymianie bądź insta-
lacji dodatkowych źródeł ciepła
Zgodnie z zapisami obowiązują-
cego Programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowiec-
kim, w których zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne   i docelowe 
substancji w powietrzu (uchwała 
nr 115/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 08 września 
2020 r.) - właściciele oraz Zarządcy 
nieruchomości na terenie gminy 
Raszyn zobowiązani są między innymi 
do   przekazania do Urzędu Gminy 
Raszyn  deklaracji o wymianie bądź 
instalacji dodatkowych źródeł cie-
pła we wszelkich budynkach służących 
celom mieszkalnym bądź gospodar-
czym znajdujących się na terenie nieru-
chomości, w przypadku, gdy wymiana 
realizowana jest bez pośrednictwa 
lub współfinansowania przez gminę 
w terminie 30 dni od dnia rozpo-
częcia użytkowania nowego źródła 
ciepła. Więcej informacji można 
uzyskać pod nr tel. 22 701-79-16 
lub na stronie http://raszyn.pl/infor-
mator/jak-zalatwic-sprawe/ochrona-

-rodowiska- i-gospodarka-komu-
nalna/program-ochrony-powietrza/a/
obowiazki-mieszkancow/.

Referat OŚiGK Urzędu Gminy Raszyn

EKOLOGIA
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MOJA WODA – program przeciwdziałania suszy
Dostępność zasobów wody w Polsce jest stosunkowo niska. Około 1600 m3 wody 
rocznie na jednego mieszkańca oznacza wartość trzykrotnie mniejszą niż w pozo-
stałych krajach Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” ma pomóc w łagodzeniu 
skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy 
domach instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Pierwszy nabór do programu, w 2020 r. 
cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem i objął 25 tys. instalacji. W Świa-
towy Dzień Wody, 22 marca 2021  r., 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 
drugą odsłonę programu dla kolejnych 
20 tys. instalacji. 
 Każdy właściciel domu jednorodzin-
nego będzie mógł otrzymać dotację 
do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. 
kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe 
informacje o programie oraz regula-
minach naboru znajdują się na stronie 
http://nfosigw.gov.pl/moja-woda
 Do dofinansowania kwalifikuje się 
zakup, montaż, budowa i uruchomie-
nie instalacji pozwalających na zbiera-
nie, retencjonowanie i wykorzystywanie 
wód opadowych oraz roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej przed-
sięwzięciem. Dzięki temu wody te 
nie będą odprowadzane na przykład 
do kanalizacji bytowo-gospodarczej, 
kanalizacji deszczowej, rowów odwad-
niających odprowadzających poza 
teren nieruchomości, na tereny sąsia-
dujące, ulice, place itp.

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU 
O DOFINANSOWANIE NALEŻY:
1. Założyć konto na portalu benefi-
cjenta na stronie www.portal.wfosigw.
pl (nie dotyczy osób posiadających już 
konto na portalu beneficjenta) w celu 

pobrania, wypełnienia i przesłania 
wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe 
informacje znajdą Państwo na por-
talu beneficjenta w sekcji „PYTANIA 
I ODPOWIEDZI”.
2. Pobrać, a następnie wypełnić 
aktywny formularz PDF wniosku o dofi-
nansowanie (wersja 2.x.x), dostępny 
po lewej stronie w zakładce „MOJA 
WODA  (FORMULARZ WNIOSKU). Po 
zakończeniu wypełniania należy spraw-
dzić poprawność wpisanych danych.
3. Wysłać wypełniony formularz 
wniosku do Funduszu za pomocą 

„SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– 
dostępnej na portalu beneficjenta.
4. Wydrukować wypełniony formularz 
wniosku wraz z załącznikami, podpisać 
i dostarczyć:

• w wersji papierowej do siedziby 
Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie (centrala): ul. Ogro-
dowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (22) 
504 41 00, fax (22) 504 41 39

• Obsługuje powiaty: grodziski, legio-
nowski, nowodworski, otwocki, pia-
seczyński, pruszkowski, sochaczew-
ski, warszawski, warszawski zachodni, 
wołomiński, żyrardowski
 Wnioski należy składać przed zakoń-
czeniem realizacji przedsięwzięcia. 
Minimalna kwalifikowana kwota inwe-
stycji to 2 tys. zł. Minimalna, suma-
ryczna pojemność zbiornika/zbior-
ników to 2 m sześc. (jeśli będzie on 
przedmiotem wniosku). Okres trwało-
ści przedsięwzięcia to 3 lata od daty 
jego zakończenia. Realizacja przed-
sięwzięcia musi być zgodna z przepi-
sami prawa, a zastosowane urządze-
nia i materiały (nowe lub używane) 
muszą być dopuszczone do stosowa-
nia na rynku polskim.        Źródło NFOŚiGW

Bilet Metropolitarny – Raszyńska Karta Mieszkańca
Przypominamy, że niedługo tracą ważność karty uprawniające do zniżek w ramach  
Biletu Metropolitalnego – Raszyńskiej Karty Mieszkańca. Do 20 czerwca 2021 roku 
można składać wnioski o przedłużenie ważności karty. Brak takiego wniosku spo-
woduje automatyczne zablokowanie karty, bez możliwości późniejszego odbloko-
wania. Do wniosku należy dołączyć pierwszą stronę PIT i potwierdzenie złożenia 
rozliczenia rocznego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 

Więcej informacji: 
tel. 22 701-79-05, email: bboros@raszyn.pl
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Plac zabaw przy Austerii
Po zakończeniu badań archeologicznych na teren przy raszyń-
skiej Austerii wjechały koparki. To początek budowy nowego placu 
zabaw w Raszynie. Dokładny opis inwestycji znalazł się w poprzed-
nim Kurierze Raszyńskim. Tak jak zwykle będziemy Państwu relacjo-
nować postępy prac aż do uroczystego otwarcia obiektu.

Trasa S7
Domyka się trójkąt autostrad wokół naszej gminy. Wybudowano tunel pod trasą S7 w ciągu ulicy Baletowej, a wzdłuż 
głównego ciągu trasy poprowadzonego w tym miejscu nasypem wytyczono tzw. serwisówkę. Na granicy ul. Kar-
czunkowskiej w Warszawie, Zamienia i Zgorzały w gminie Lesznowola powstaje węzeł drogowy Lesznowola. Z ziemi 
wyrastają wiadukty, po obu stronach trasy – wjazdy, zjazdy i drogi serwisowe, które rozprowadzą ruch pomiędzy nią 
a okolicznymi wsiami. Inwestycja w rejonie gminy Raszyn przebiega „po nowym śladzie” tworząc zupełnie nową drogę 
na odcinku 6,6 km.
 Trasa S7 należy do najważniejszych szlaków komunikacyjnych w  Polsce. Posiada również duże znacznie międzynaro-
dowe jako E77. Odcinek drogi krajowej S7 od Gdańska do Elbląga leży w europejskim korytarzu transportowym Ryga – 
Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk znanym jako Via Hanzeatica oraz w korytarzu z Gdańska przez Warszawę do Odessy 
pod nazwą Via Intermare. Po  wybudowaniu utworzy najdłuższy w  Polsce ciąg komunikacyjny  – 720-kilometrową trasa 
przebiegać będzie przez trzy wielkie aglomeracje: gdańską, warszawską i krakowską łącząc Gdańsk z Warszawą i Rabką.

Plac zabaw przy Auterii. Fot. J. Małkiński

Sprzątanie Rezerwatu Stawy Raszyńskie
Stowarzyszenie Projekt Raszyn 1809, które corocznie w kwietniu organizowało 
manewry rekonstruktorów odgrywających wydarzenia Bitwy pod Raszynem, 
tym razem postanowiło zorganizować inna formę upamiętnienia. Tymczasem 
teraz chcemy zachęcić do innej formy świętowania – zróbmy coś wspólnie dla 
naszej małej ojczyzny: zapraszamy mieszkańców na sprzątanie okolicy. Zapra-
szamy wszystkich w tym wolontariuszy samorządowców 
i sołtysów. Ogłaszamy challenge czyli wyzwanie! W skró-
cie: przez cały tydzień w grupach rodzinnych, czy przyja-
ciół sprzątamy śmieci I odstawiamy je w miejsca wskazane 
na mapie. Dla tych, którzy przyślą swoje zdjęcia „przed 
i po sprzątnięciu” obiecujemy nagrody. To co na zdjęciach 
i wiele innych „dóbr” musi zniknąć. Jednak pamiętajmy też, 
że w rezerwacie mamy okres lęgowy – napisała na Face-
booku p. Grażyna Grzegorzewska.
 Na apel odpowiedziało wielu mieszkańców Gminy 
Raszyn i osoby spoza niej, dla których Rezerwat jest 
ważny: dzieci, młodzież i dorośli. W grupach lub indywidu-
alnie. Zebrali wiele worków śmieci. Rezerwat jest uprząt-
nięty. Miejmy nadzieję, że na długi czas. Małgorzta KaiperZe strony fb Grażyna Grzegorzewska.

Ze strony fb Grażyna Grzegorzewska.

ze strony fb Grażyna Grzegorzewska

Na S7 powstają nowe drogi dojazdowe. Nad S7 ścieżka pieszo rowerowa. Zjazd do ul. Starzyńskiego.
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Przebudowa Orzechowej i Akacjowej w Rybiu
Inwestycja rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Zimą, ze względu 
na mrozy nastąpiła przerwa w pracach, teraz ekipy znów weszły na plac 
budowy. Zakończono prace instalacyjne, budowane są chodniki, trwa 
wysypywanie podbudowy. Niedługo zaczną się prace, które najbardziej 
cieszą – pokrywanie jezdni ostatnią warstwą. Mieszkańcy obydwu ulic są 
zapewne zmęczeni trwajacą budową pod ich oknami. Pocieszeniem jest 
szansa na zakończenie inwestycji w przyszłym miesiącu. 

Przebudowa ulicy Waryńskiego w Nowych Grocholicach
Przebudowa ulicy Waryńskiego w Nowych Grocholicach rozpoczęła się w połowie kwietnia br. Ekipa firmy INSTAL-NIKA 
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z Warszawy, która wykonuje inwestycję za kwotę 1 157 430,00 brutto, od początku napotkała 
na problem z wysokim poziomem wód gruntowych. Pierwszy wykop błyskawicznie wypełnił się wodą. To częsta sytuacja 
na terenie naszej gminy i ekipy wiedzą jak sobie z problemem radzić. 
 Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę września 2021. Jej wybudowanie zakończy kilkuletni proces two-
rzenia nowego połączenia pomiędzy Raszynem a Nowymi Grocholicami.

„Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2021
W 2021 roku na bieżące utrzymanie dróg gmina przeznacza 947 100,00  złotych. Część kwoty jest przeznaczona na drogi 
o nawierzchni bitumicznej, część na drogi gruntowe.  Przetarg na wykonywanie tych prac wygrała firma P.P.U.H. EFEKT 
Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z Warszawy. Umowa trwa do 17 grudnia br.

Kostka na ulicy Akacjowej. Fot. J. Kaiper

Przebudowa ul. Olszowej w Rybiu
Pod koniec stycznia br. przetarg na budowę Olszowej na odcinku od Wesołej do 19 Kwiet-
nia wygrała firma P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg z Warszawy. 

Planowany koszt inwestycji, do której gmina 
Raszyn uzyskała dofinansowanie z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, to 1 843 770,00 
brutto. Mieszkańcy tego fragmentu ulicy 
długo czekali na jej remont. Pierwszy, od Na 
Skraju do Wesołej został wykonany w 2012 
roku. W końcu wykonanie inwestycji, umoż-
liwiło zakwalifikowane jej do dofinansowania 
z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. 
Prace już trwają, a ich zakończenie powinno 
nastąpić do 15 września 2021 roku.

Ul. Olszowa od ulicy 19 Kwietnia. Fot. M. Kaiper

Ul. Olszowa od ulicy Wesołej. Fot. M. Kaiper

Osuszanie ulicy Waryńskiego. Fot. J. Kaiper Ul. Waryńskiego prace rozpoczęte. Fot. M. Kaiper

INWESTYCJE
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Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Podczas XXVII Sesji 12 radnych Gminy Raszyn podjęło decyzję o upamiętnieniu Rotmistrza Witolda Pileckiego poprzez 
nadanie jego imienia skwerowi położonemu w Raszynie przy ul. Poniatowskiego. Z inicjatywą wystąpiła rok wcześniej 
Maria Izabela Makarska sołtys Raszyna II wraz z Radą Sołecką, a ich apel złożony do Wójta i Rady Gminy Raszyn poparło 
107 mieszkańców.
 Dziś znamy już projekt zagospodarowania placu, zielonego skweru poprzecinanego serią ścieżek łączących najczę-
ściej używane ciągi piesze. Głowna arteria, rozcinająca plac na dwie części, powstanie w osi ul. Księcia Józefa Poniatow-
skiego. Przy niej znajdzie się główny punkt informacyjny w formie 
pomnika mówiącego o śmierci Rotmistrza Pileckiego – beto-
nowa płyta z wytłoczonym kształtem jego sylwetk. Przy głównej 
ścieżce staną długie ławki wykonane z betonu architektonicz-
nego, miejscowo przykrytego drewnianym rusztem mocowanym 
przy pomocy śrub.
 Przy pozostałych ścieżkach umiejscowione zostaną tablice 
informacyjne zawierające opisy różnych wydarzeń z życia Rot-
mistrza podświetlane taśmą LED RGB na kolor odpowiadający 
nacechowaniu emocjonalnemu informacji. W całym parku staną 
ławki, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Moduły fotowolta-
iczne zamontowane na słupie zapewnią wystarczającą ilość ener-
gii. Dzięki takiej koncepcji zagospodarowania Skwer im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego będzie przestrzenią rekreacyjną oraz 
formą zielonej szkoły. Powstanie przestrzeń atrakcyjna wizualnie, 
funkcjonalna urbanistycznie, ale przede wszystkim edukacyjna.

Wiadukt Mieczysława Burego
W dniu 18 grudnia 2020 roku Rady Gminy Raszyn podjęła uchwałę w spra-
wie nadania nazwy „Wiadukt Mieczysława Burego” wiaduktowi położo-
nemu w Dawidach nad trasą S2, w ciągu ulicy Złote Łany. W ten sposób 
podziękowano wieloletniemu sołtysowi Dawid Mieczysławowi Buremu, 
który włożył wiele, jak widać skutecznych działań, aby powstała droga 
pomiędzy ul. Warszawską w Dawidach a Kinetyczną w Warszawie. Dzięki 
decyzji radnych kierowcy, który licznie korzystają z przejazdu, wiedzą, 
że zawdzięczmy go Panu Mieczysławowi.

Strażnica dla OSP Dawidy
Wiadomo już jak będzie wyglądać nowa strażnica dla OSP Dawidy, która 
powstanie w Dawidach pomiędzy ul. Warszawską a Górną. Budynek, 
o powierzchni 802,1 m2, zaprojektowany na planie litery L, składa 
się z dwóch części: dwukondygnacyjnej oraz jednokondygnacyj-
nej, krytych stropodachem. 
Budynek został podzielony na następujące strefy funkcjonalne:
• Część dwukondygnacyjna biurowo-socjalna - sanitariaty, 
szatnie, korytarz, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia socjalne 
i biurowe. Na poziomie parteru część dwukondygnacyjna posiada 
2 wyjścia z budynku: od strony placu oraz z boku budynku.
• Część jednokondygnacyjna garażowa – garaż dla samo-
chodów gaśniczych, kotłownia, pom. sprzętu, konserwatora, 
dowodzenia.
Poszczególne pomieszczenia zostały skomunikowane wewnętrznym korytarzem, a komunikację pionowa stanowić 
będzie wewnętrzna klatka schodowa i windy z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych.
 Na terenie znajdzie się również plac zabaw dla dzieci, jako, że obecnie istniejący, sfinansowany z funduszy sołec-
kich, musi być rozebrany. 
Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wizualizacja

Pan Mieczysław Bury przed wiaduktem. Fot. arch. rodz.

INWESTYCJE
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CENTRUM SPORTU RASZYN

Centrum Sportu Raszyn lockdown wykorzystało 
na kompleksowy remont na pływalni

Na pływalni Centrum Sportu Raszyn 
okres częściowego zamknięcia obiek-
tów sportowo-rekreacyjnych ze 
względu na stan epidemii wykorzy-
staliśmy na remonty i modernizacje. 
W listopadzie rozpoczęliśmy konieczny 
i długo wyczekiwany remont w postaci 
kompleksowej  wymiany wszyst-
kich elementów dwóch saun fińskich 
(damskiej i męskiej) oraz komplek-
sowej wymiany glazury w 2 szatniach, 
2  natryskowniach, 2 toaletach oraz 
podłogi w pomieszczeniu solarium. 
Dodatkowo poprawiony został stan 
instalacji CO oraz instalacji hydrau-
licznej, wymieniono na nową armaturę 
łazienkową oraz oświetlenie. Zostało 
ułożonych ponad 185 m kw. glazury 
oraz ponad 70 m kw. terakoty, na nowo 
wyrównano podłoże wraz z gruntowną 
hydroizolacją, płytki zgodnie z obec-
nymi standardami zostały wyszlifowane 
w narożnikach. Stare i kolorowe płytki 
na ścianach zostały wymienione na 
piękne nowe i estetyczne, z połyskiem 
w kolorze białym, zaś podłoga została 
wyłożona grafitową płytką spełniającą 
niezbędne parametry to tego typu 
pomieszczeń. 
 Także dwie sauny fińskie zostały 
wymienione, w skład ich moderniza-
cji zawarto: wymianę kompleksu saun 
(ściany i sufit), kompletu leżanek wraz 
oparciami i zagłówkami, wymiana 
drewnianych osłon pomiędzy dolnym 
a górnym poziomem ław, wymiana 
podestów podłogowych oraz drzwi. 
Nowa konstrukcja saun jest wykonana 

z drewna świerkowego, jednak wymia-
nie nie uległy piece i sterowniki saun, 
ponieważ ich stan był zadowalający. 
 S auny f ińsk ie  znajdujące s ię 
na  obiekcie pływalni w Raszynie są 
jedynymi w okolicy, cieszą się wielką 
popularnością, a ich użytkownikami są 
mieszkańcy Raszyna oraz okolicznych 
gmin takich jak Piaseczno, Michało-
wice, Nadarzyn, Tarczyn oraz wielu 
mieszkańców  Warszawy. 
 Korzystanie z sauny ma bardzo wiele 
zalet. Sauna należy do znanych od wie-
ków zabiegów fizjoterapeutycznych 
z wykorzystaniem ciepła.  W równym 
stopniu oczyszcza duszę i ciało. Prze-
bywając w saunie dochodzi do przy-
spieszenia krążenia krwi. Procesy roz-
grzania oraz schładzania następujące 
po sobie wzmacniają nasze naczynia 
krwionośne. Hartuje to nasz organizm, 
jednocześnie mobilizując układ odpor-
nościowy. Panująca w saunie wysoka 
temperatura oczyszcza ciało i narządy 
z toksyn, które tracimy wraz z potem. 

Pobyt w saunie przynosi także ulgę 
przy zapaleniu ścięgien, nadwyrężeniu 
mięśni, jak również w bólach reuma-
tycznych i korzonkach. Seans w sau-
nie korzystnie wpływa także na nasze 
drogi oddechowe, oczyszczając je. 
Dlatego też poleca się go tym, którzy 
uskarżają się na nieżyty oskrzeli i zapa-
lenie zatok. Wysoka temperatura sty-
muluje produkcję niektórych grup hor-
monów, głównie endorfin. To sprawia, 
że saunę zawsze opuszczamy zrelakso-
wani i uspokojeni. 
 Naszym zadaniem jest nieustanne 
podnoszenie standardu i jakości 
obiektów CSR dla Państwa – naszych 
Klientów. Z niecierpliwością czekamy 
na możliwość udostępnienia Państwu 
odnowionych pomieszczeń. Na zdję-
ciach możecie Państwo zobaczyć 
pomieszczenia przed i po remoncie. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
Monika Bień Centrum Sportu Raszyn
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RASZYNIE

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie
Ochotnicza Straż 
pożarna w Raszy-
nie, najstarsza spo-

śród trzech obecnie funkcjonujących 
jednostek w Gminie Raszyn, powstała 
w 1932 r. i liczyła wówczas 31 członków. 
Pierwszym Naczelnikiem jednostki 
był Jan Cyran, jego Zastępcą Karol 
Lange, Gospodarzem Józef Rzepniew-
ski, a Sekretarzem Józef Sierakow-
ski. 7 lutego 1934 r. strażacy uzyskali 
zgodę od Administracji Dóbr i Intere-
sów Ks. Zofii Czetwertyńskiej w War-
szawie na odbudowę starych murów 
przy al. Krakowskiej 1 z przeznaczeniem 
na remizę. W czynie społecznym mury 
zostały odbudowane i straż uzyskała 
swoje pomieszczenia. W maju 1936 r. 
strażacy po raz pierwszy wzięli udział 
w zawodach sportowo-pożarniczych 
w Rembertowie. 31  grudnia 1940  r. 
otrzymali prawo użytkowania remizy.

Po II Wojnie Światowej, w dniu 26 maja 
1946 r. podczas Walnego zebrania 
został wybrany kolejny Naczelnik Straży 
Jan Misztal, który zaapelował do lokal-
nej społeczności o wsparcie w postaci 
dobrowolnych składek na  remont 

remizy. Dopiero w roku 1948, po wielu 
staraniach Zarządu, dzięki ofiarnej 
pomocy mieszkańców Gminy Raszyn 
został zakupiony pierwszy samochód 
dla straży marki „Bedford”.
 W 1958 r. na zebraniu Walnym pod-
jęto Uchwałę o dokonaniu zakupu uzu-
pełniającego sprzęt w świetlicy Straży 
Pożarnej w postaci: telewizora, stoli-
ków, krzeseł itp. oraz postanowiono 
zakupić rower dla Naczelnika Straży. 
Fundusze na wszelki potrzebny sprzęt 
czerpane były z dobrowolnych skła-
dek mieszkańców Raszyna, z organi-
zowanych w remizie bądź na powie-
trzu zabaw tanecznych oraz loterii 
fantowych. 
 Na początku lat sześćdziesiątych 
Zarząd OSP poczynił kroki zmierza-
jące do ustalenia lokalizacji na budowę 
nowej remizy. 7 października 1972 r. 
po stworzeniu projektu oraz zebra-
niu materiałów budowlanych roz-
poczęto budowę remizy strażac-
kiej w Raszynie przy ulicy Sportowej. 
Do budowy remizy włączali się miesz-
kańcy Raszyna, którzy bezinteresownie 
pracowali w czynie społecznym przez 
wiele dni. Wszyscy członkowie straży 
mieli obowiązek przepracowania 5 dni 

w czynie społecznym, ale byli i tacy, 
którzy przepracowali znacznie wię-
cej. W 1977 r. budynek został oddany 
do użytku.
 Ówczesna Naczelnik Gminy Raszyn 
Krystyna Ciszek dopilnowała aby jed-
nostka otrzymała środki finansowe 
na zakup nowego i zmodernizowa-
nie starego sprzętu. W 1995 r. jed-
nostka została włączona do Krajowego 

Jelcz 014 w 1997 roku.
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RASZYNIE

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
W 1998 r. został podpisany akt nota-
r ia lny pomiędzy Gminą Raszyn 
a Ochotniczą Strażą Pożarną w Raszy-
nie o oddaniu gruntu w użytkowa-
nie wieczyste i przeniesieniu własno-
ści budynku na rzecz OSP. Pod koniec 
roku z budżetu Gminy zakupiono lekki 
samochód pożarniczy.
 W 2012 r.  dokonano wymiany 
nawierzchni z kostki brukowej przed 
budynkiem, pomalowano garaże w czy-
nie społecznym. Rok 2012 był rokiem 
obchodów 80-lecia OSP. W 2014 r. 
strażacy wzięli udział w zawodach 
powiatowych gdzie zdobyli drugie miej-
sce oraz trzecie w zawodach dla kobiet. 
W tym roku zakupiono również łódź 
z silnikiem zaburtowym do ratownictwa 
wodnego. W roku 2017 r. podjęto decy-
zje o rozpoczęciu rozbudowy budynku 

OSP, która zakończyła się w 2019 r. 
Tym samym budynek powiększył się 
o dwa nowe garaże wraz z pomiesz-
czeniami gospodarczymi i socjalnymi. 
W latach 2013 i 2019 zakupiono dla 
OSP Raszyn dwa samochody bojowe. 
W  roku 2013 samochód pożarniczy 
ciężki o wartości około mln zł. W roku 
2019 kolejny samochód, tym razem 
pożarniczy średni za kwotę 1 100 000 
złotych. Zakupy w dużym stopniu sfi-
nansowała Gmina Raszyn.
 W 2020 r. OSP  Raszyn otrzymało 
nowy herb. W garażach została wymie-
niona posadzka oraz wyremontowano 
pomieszczenie dyżurne wraz z anek-
sem kuchennym. W tym samym roku na 
elewacji budynku powstał nowy napis 
„OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”.

Paulina Raubo na podstawie 
www.facebook.com/OSP-Raszyn

Świętego Floriana 
w Raszynie

W rocznicę męczeńskiej śmie rci Świę-
tego Floriana, który oddał swoje 
życie chcąc ratować innych skła-
damy wszystkim Druhom Strażakom 
najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy 
uznania i szacunku dla ich ofiarnej 
i często pełnej poświecenia służby. 
 
Należą się Państwu w tym dniu podzię-
kowania za gotowość i chęć niesienia 
pomocy wszystkim potrzebującym. 

Proszę przyjąć życzenia samych rado-
snych chwil w służbie społeczeństwu 
i tyle samo wyjazdów co szczęśliwych 
powrotów z akcji, aby ta trudna praca 
była źródłem satysfakcji oraz powo-
dem do dumy, a społeczne uznanie 
niech towarzyszy Wam w codziennej 
działalności. Niech Święty Florian nie-
ustannie czuwa nad Wami.

Uroczystość 60.lecia OSP Raszyn w 1992 roku. Fot. arch. OSP Raszyn.

Pojazd marki Steyer z 1944 roku przebudowany na pożarniczy. Fot. arch. OSP Raszyn.

Walne Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze
członków klubu UKS Łady
Na podstawie § 19 pkt. 2 oraz 
§ 20 pkt. 2 i 4 statutu UKS Łady, 
zwołuje się na dzień 7 czerwca 
2021 roku na godzinę 19:00 w Cen-
trum Sportu Raszyn w Raszy-
nie przy ul. Sportowej 30, Walne 
Zebranie Sprawozdawczo–Wybor-
cze członków klubu. W przypadku 
braku quorum w pierwszym termi-
nie, II termin wyznacza się na dzień 
7  czerwca 2021 roku na godzinę 
19:15 bez względu na liczbę obec-
nych członków klubu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
członków i sympatyków klubu.

Zarząd UKS „Łady”
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Blanka Ejsymont z UKS Łady w czołówce polskich juniorek w szachach!

Młodziutka mistrzyni Blanka Ejsmont.

Bardzo duże postępy czyni młodziutka 
zawodniczka z UKS Łady, która sza-
chy bliżej poznała zaledwie półtora 
roku temu! Szczególnie ostatnie pół 
roku jest naznaczone błyskawicznym 
rozwojem. W październiku podczas 
mistrzostw Polski do lat 8 zajęła wyso-
kie 8. miejsce i zdobyła III kat. szachową. 
Zaledwie miesiąc później w listopa-
dzie Blanka na turnieju w Chylicach 
uzyskała II kat. W styczniu tego roku 
wzięła udział w półfinałach mistrzostw 
Polski bezapelacyjnie je wygrywając - 
pokonała przeciwniczki we wszystkich 
9 partiach (!) Przy okazji znów podwyż-
szyła kategorię szachową. Na kolejnym 
turnieju pod koniec stycznia ponownie 
zagrała bardzo dobrze i w efekcie przy-
znano jej I kategorię.
 Finał mistrzostw Polski do lat 10 
odbył się w Jastrzębiej Górze w dniach 
21-28 luty tego roku. Tak szybki rozwój 
podopiecznej UKS Łady spowodował, 

że z anonimowej uczestniczki, stała się 
wyraźnym zagrożeniem dla każ-
dej rywalki oraz jedną z pretenden-
tek do medalu wśród 67 dziewczynek 
z całej Polski.
 Na dwie rundy przed końcem Blanka 
dzieliła 1-2 miejsce. W kluczowej 8. run-
dzie wszystko układało się dobrze, 
lecz złe zarządzanie czasem spowo-
dowało konieczność szybszej gry, 
przez to pojawiły się błędy i ostatecz-
nie Blanka przegrała. Remis po trudnej 
obronie w ostatniej rundzie zepchnął 
Blankę na 8 miejsce. Biorąc pod uwagę, 
że jest młodsza od wielu konkurentek 
to wysokie miejsce, dające możliwość 
startu w Mistrzostwach Europy. Naszej 
młodej zawodniczce życzymy nadal 
takiego zapału i pracowitości w drodze 
do sukcesów! 

Magdalena i Maciej Nurkiewicz 
Trenerzy sekcji UKS Łady

Kobieta… Natchnienie poetów
„Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać, niż z nudnymi.
Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca”

[George Bernard Shaw]

Barwna jak wiosna, zmienna jak pory 
roku… Już w starożytnym Rzymie 
zadedykowano jej szczególne święto, 
w pierwszym tygodniu marca celebru-
jąc Matronalia – dni kultu płodności 
i macierzyństwa. W tym czasie mężowie 
obdarowywali swoje żony prezentami, 

a kobiety niezamężne, tudzież panie 
lekkich obyczajów -  wypatrywały swo-
ich kawalerów.
 Wiele setek lat później płeć piękna 
doczekała się zapisanej i podkreślo-
nej w kalendarzu ważkiej daty upa-
miętniając marszem w Nowym Jorku 
dzień 8 marca 1908 r. kiedy to szwaczki, 
krojczynie,  krawcowe  pracujące 
w przemyśle tekstylnym podjęły strajk. 
W następnych latach święto zyskiwało 
na popularności i szturmem ruszyło 
w świat. Dziś Międzynarodowy Dzień 
Kobiet celebrowany  jest w kilkudzie-
sięciu krajach, choć istnieją na świecie 
także takie miejsca, jak np. Iran, gdzie 
obchody Dnia  Kobiet są surowo zabro-
nione. W Polsce po II wojnie światowej, 
do 1993 roku 8 marca był świętem pań-
stwowym, przypieczętowanym czerwo-
nym goździkiem  i paczką rajstop. 
 Mimo pandemii i w tym roku Cen-
trum Kultury Raszyn nie zapomniało 

o paniach organizując wyjątkowy kon-
cert on-line w wykonaniu członków 
zespołów wokalnych oraz Klubu Lite-
rackiego Kaliope. Piosenki dla kobiet 
o kobietach brawurowo wyśpiewali: 
Izabela Makarska, Grażyna Troniarz, 
Elżbieta Ginter i Tomasz Lewandow-
ski. Członkowie Klubu Literackiego 
„Kaliope”: Ewa Adamczyk, Ewa Jowik, 
Bogumiła Kędziora vel Szabel, Renata 
Kisiel, Mariola Wiewiór i Sławomir Sta-
rosta vel Jan Bagno zaprezentowali 
własne utwory o radościach, smutkach, 
pracy, pasjach i energii kobiet.
 Piotr Piskorz dodał koncertowi 
muzycznego piękna, Sława Petryńska 
wyczarowała pełną wdzięku sceno-
grafię, Anna Pluta ujarzmiała kamerę 
i wszelkie sprzęty techniczne, Anna 
Maria Sitkiewcz dokonywała cudu 
przekazu dźwięku i obrazu, a nad 
całością pieczę sprawował dyrektor 
Mariusz Smolicha, któremu dziękujemy 
za kolejne artystyczne przedsięwzięcie 
w CKR. 

Edyta Ciechomska
Kaliope. Fot. A. Pluta
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Jadłodzielnia KS Raszy. Fot. KS Raszyn

Jadłodzielnia KS Raszyn
W kwietniu została otwarta na skrzyżowaniu ulic Sportowej i Klonowej pierwsza na terenie 
Gminy Raszyn Jadłodzielnia, miejsce, w którym można zostawić nadmiary jedzenia lub się 
nim poczęstować. Będzie otwarta codziennie w godzinach 10:00-22:00.

Nowy punkt wymazów Covid-19. – Janki, Pl. Szwedzki
Od 16.04.2021r, w Jankach, na Pl. Szwedzkim 3, na parkingu sklepu JULA, działa nowy punkt 
wymazów Covid-19. Wymazy PCR, ze skierowaniem NFZ, są bezpłatne, prywatnie kosztują 
450 zł. Test antygenowy kosztuje 200 zł. Zaświadczenia wyników testów mogą być w języku 
angielskim. Wynik w ciągu 24h. 
Godziny otwarcia: Pn - Pt : 10 – 17 Sb - Ndz : 10 – 14 Kontakt : 519 627 993

Zakład pogrzebowy 

CERBER 
przy ulicy Waryńskiego 27B

24h   tel. 503 029 716
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PORTRETY: WYSTAWA
Od 7 maja do 30 czerwca br. można 
oglądać w holu biblioteki głów-
nej wystawę archiwalnych fotografii, 
pochodzących z okresu od lat 30. do 
50. XX w. Na dwudziestu wielkofor-
matowych planszach można zobaczyć 
m.in. zdjęcia okolicznościowe, wyko-
nane podczas uroczystości ślubnych, 
chrztu, czy pierwszej komunii świę-
tej, profesjonalnie wykonane w ate-
lier pozowane portrety indywidualne 
i rodzinne. Materiały pochodzą z kolek-
cji rodzinnych Aliny Adach, Beaty Ada-
miak, Andrzeja Ziomka, Ireny Mostow-
skiej-Waś, Alicji Mochockiej, Antoniego 
Żurawicza, Elżbiety Perkowskiej oraz 
Teresy Szostak i zostały udostępnione 
w ramach Cyfrowego Archiwum Tra-
dycji Lokalnej, działającego w naszej 
bibliotece od 2013 r. Darczyńcom ser-
decznie dziękujemy, a wszystkich 
zapraszamy do oglądania, wspomi-
nania i wspierania naszego archiwum 
kolejnymi dokumentami z przeszłości.

WARSZTATY DLA RODZICÓW 
I EDUKATORÓW ONLINE
Specyfika życia w pandemii, izola-
cja rówieśnicza, konieczność nauki 
zdalnej przekładają się na coraz 
większe trudności z przetwarza-
niem informacji za  pomocą zmy-
słów u dzieci. Jak  pomóc dziecku 

w ich przezwyciężaniu? Na co zwra-
cać uwagę? Jak z dzieckiem ćwiczyć? 
Nasza ekspertka, Marta Kaczmarek, 
diagnosta i terapeuta SI odpowie na te 
i wiele innych pytań podczas środowych 
warsztatów online 16 czerwca o 18:00.

Podczas warsztatu opowiemy o trud-
nościach z koncentracją:
–  jak sprawdzić, czy dziecko ma ma 

prawidłowy czas koncentracji uwagi?
–  jakie nawyki podczas odrabia-

nia lekcji, czy czytania powinny nas 
zaniepokoić?

–  jak wspierać dziecko w ćwiczeniu 
uważności?

Warsztaty są bezpłatne, obowiązują 
wcześniejsze zapisy na info@bibliote-
karaszyn.pl Osoby zapisane otrzymają 
link do spotkania na platformie MS 
Teams. 

Więcej informacji na 
www.bibliotekaraszyn.pl

BIBLIOTECZNE WRZUTNIE
Informujemy, że przed drzwiami fron-
towymi biblioteki głównej oraz filii 
w Jaworowej zamontowane są wrzut-
nie, czyli miejsca bezkontaktowego 
zwrotu materiałów bibliotecznych. 

Wrzutnie działają także poza godzi-
nami pracy naszych placówek:
Raszyn pon-pt 8.30-18.00
Jaworowa pon-pt 8.00-19.00

Zasady korzystania:
Użytkownik zobowiązany jest do deli-
katnego wkładania zwracanych mate-
riałów do wrzutni. Zbiory należy wkła-
dać pojedynczo, książki grzbietem 
do środka.
 Zwracać można wyłącznie zbiory 
wypożyczone w danej placówce.
 Wrzutnie są opróżniane codzien-
nie w dni robocze, w godzinach pracy 
biblioteki.
 Rejestracja zwrotu dokonanego 
z wykorzystaniem wrzutni w systemie 
bibliotecznym następuje najpóźniej 
w kolejny dzień roboczy w godzinach 
pracy biblioteki.
 Dokonując zwrotu z wykorzysta-
niem wrzutni użytkownik powinien 
mieć świadomość, że okresowe zmiany 
czasu pracy biblioteki (skrócenie lub 
wydłużenie godzin, dni wolne) przekła-
dają się odpowiednio na terminy wyj-
mowania książek z wrzutni i rejestracji 
zwrotu w systemie bibliotecznym.
 W przypadku stwierdzenia nie-
odnotowanych wcześniej zniszczeń 
lub zabrudzeń zwracanych materia-
łów biblioteka zastrzega sobie prawo 
zwrócenia się do użytkownika z prośbą 
o wyjaśnienia.
 Po dokonaniu zwrotu z wykorzy-
staniem wrzutni użytkownik jest obo-
wiązany do weryfikacji stanu swojego 
konta. Wątpliwości powinny być nie-
zwłocznie zgłaszane.
 Zabrania się wkładania do wrzutni 
wszelkich przedmiotów poza materia-
łami bibliotecznymi. Obiekty są objęte 
całodobowo monitoringiem wizyjnym.
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POLITYKA MIESZKANIOWA

Zasób mieszkaniowy Gminy Raszyn
Bezdomność stanowi wielopłaszczyznowy problem społeczny zarówno w swoich 
przyczynach jak i skutkach. Świadczy ona o kryzysie w jakim znalazła się rodzina 
nieposiadająca faktycznego miejsca zamieszkania i pozbawiona wystarczających 
środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb.

Aby przeciwdziałać takiemu kry-
zysowi wśród mieszkańców Gminy 
Raszyn, najniżej zarabiającym pomaga 
gmina. Wynika to z konstytucji gminy, 
w której zadania własne wpisano 
pomoc w zapewnieniu miejsca do życia 
mieszkańcom, których sytuacja finan-
sowa nie pozwala na samodzielne 
poradzenie sobie z tym problemem. Im 
więcej lokali komunalnych i socjalnych 
jest w zasobie mieszkaniowym gminy, 
tym większa jest szansa na zaspokoje-
nie potrzeb wspólnoty w tym zakresie. 
 Gmina Raszyn posiada obecnie 
77 lokali. Mieszkania komunalne zaj-
mowane są w oparciu o umowę bez-
terminową, co w rezultacie oznacza 
ich znikomą rotację. Lokatorzy miesz-
kań socjalnych mają umowy czasowe, 
ale regułą jest, że są one przedłu-
żane. W związku z tym kolejka rośnie, 
ponieważ, niestety bezdomnych przy-
bywa a gmina musi wynajmować lokale 
na rynku komercyjnym, jak w przy-
padku dwóch rodzin wykwaterowa-
nych z budynku przy Olszynowej 42 
w Podolszynie Nowym, który jest prze-
znaczony do rozbiórki. 

PROJEKTOWANIE 
I FINANSOWANIE 
BUDYNKU KOMUNALNEGO
W Gminie Raszyn na mieszkania komu-
nalne i socjalne oczekuje prawie 170 
rodzin. Jedynym rozwiązaniem pro-
blemu jest budowa kolejnych lokali. 
Gmina od lat planuje wybudowanie 
domu wielorodzinnego na w/w działce 
w Podolszynie Nowym. W 2013 roku 
uchwalono dla niej plan pozwalający na 
zabudowę. W budżecie na 2018 r. poja-
wiła się pozycja: wykonanie projektu 

budynku komunalnego w Podolszy-
nie Nowym. W połowie 2020 r. wyło-
niono w przetargu wykonawcę projektu 
budowlanego, który zaproponował 
budynek o 30  mieszkaniach. Latem 
2021 r. projekt ma być gotowy wraz 
z pozwoleniem na budowę. Wów-
czas gmina będzie mogła aplikować 
do  Narodowego Programu Miesz-
kaniowego, który zakłada wysokie, 
do 80%, dofinansowanie całkowitych 
kosztów budowy i modernizacji budyn-
ków i lokali komunalnych. Jak widać 
szansa na poprawienie sytuacji miesz-
kaniowej najuboższych rośnie.

WIELOLETNI PROGRAM 
GOSPODAROWANIA 
MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY RASZYN NA LATA 2021-2025
Podczas XXXIX sesji Gmina Raszyn 
przyjęła kolejny program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy 
Raszyn. Zawiera on prognozę wielko-
ści oraz stanu technicznego zasobu 
mieszkaniowego, analizę potrzeb, plan 
remontów i modernizacji posiadanych 
obiektów, zasady polityki czynszowej 
oraz zasady zarządzania mieszkanio-
wym zasobem gminy.

NOWY BUDYNEK KOMUNALNY
W programie utrzymano zapis z 2019 
roku, że nowy budynek komunalny 
ma powstać w Podolszynie Nowym 
przy Olszynowej 42, z tym, ze zamiast 
20 wpisano możliwość wybudowania 
30 lokali. Zapis wzbudził duże kontro-
wersje ze strony niektórych radnych. 
Próbowali wprowadzić zmianę pole-
gającą na wykreśleniu tej lokalizacji 
i zaplanowaniu dwóch budynków, ale 

bez podawania lokalizacji. Wójt Andrzej 
Zaręba tłumaczył, że zmiana może 
zahamować bardzo zaawansowaną 
procedurę projektowania, a budowę 
domu komunalnego przesunie w bliżej 
nieokreślony czas, ponieważ obecnie 
gmina nie dysponuje żadną działką, na 
której mógłby powstać budynek wielo-
rodzinny. Wątpliwe będzie też skorzy-
stanie z dofinansowania z Narodowego 
Programu Mieszkaniowego, ponieważ 
procedura zmiany planu i projektowa-
nia budynku potrwa od 2-3 lata. Wójt 
odniósł się również do protestu miesz-
kańców pobliskich działek, przypomi-
nając, że plany budowy domu komu-
nalnego w tym miejscu znane są od 
bardzo dawna i mieszkańcom i rad-
nym. Od 2013 roku są w kluczowych 
dokumentach planistycznych gminy, 
w kolejnych budżetach i ogłaszanych 
przetargach, a także w poprzednim 
Programie z 2019 roku. W tej sytuacji, 
szczególnie radni nie powinni zasłaniać 
się niewiedzą, ponieważ do ich zadań 
należy zapoznawanie się z dokumen-
tacją dotyczącą budżetu. Teraz, kiedy 
kończy się projektowanie inwestycji, – 
koszt ok. 300 tys. zł, rezygnacja z niej 
oznaczać będzie marnowanie pienię-
dzy gminnych. Program został przyjęty 
większością 12 głosów, 8 osób wstrzy-
mało się od głosu. 
 Wiadome jest, że zdania co do 
budownictwa komunalnego są podzie-
lone. Dla gminy jest to ustawowy obo-
wiązek. Dla wielu mieszkańców, którzy 
własną ciężką pracą dorobili się domów 
i mieszkań – wątpliwe działanie. Szcze-
gólnym problemem jest lokalizacja 
budynków. I tak się dzieje w tym przy-
padku. Połączenie sprzecznych inte-
resów 170 rodzin oczekujących od lat 
na mieszkanie i właścicieli kilku domów 
graniczących z inwestycją jest nie-
zwykle trudne a na obecnym etapie – 
wydaje się niemożliwe. Małgorzata Kaiper



PIERWSZY ŚLUB W AUSTERII
W zabytkowej Sali Balowej pięknie prezentującej się Austerii odbyła się 

pierwsza uroczystość zaślubin.

Sakramentalne „tak”, 

wzruszenie i zarazem radość - to był wyjątkowy dzień dla młodej pary. 
Nowożeńcy słowa przysięgi małżeńskiej wypowiedzieli 

przed Wójtem Gminy Raszyn Andrzejem Zarębą.


