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100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Święty Jan Paweł II (1920 – 2020)

WYCHOWANIE DOMOWE
Karol Wojtyła urodził się 18 maja
1920 roku w Wadowicach. Późniejszy
kardynał, a następnie papież przyszedł
na świat jako drugi syn Karola i Emilii
z domu Kaczorowskiej. Jego rodzice byli
dobrymi, szanowanymi i bardzo religijnymi ludźmi. Ochrzczono go 19 czerwca
1920 w pobliskim kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny nadając imiona Karol Józef. Ze świątynią tą
będzie związany do ostatniego swego
pobytu w Wadowicach.
Matka Emilia zmarła gdy Karol miał
dopiero lat dziewięć. Kilka dni po jej
śmierci ojciec udał się wraz z nim i jego
starszym bratem Edmundem, studentem medycyny, do Kalwarii Zebrzydowskiej, aby w Sanktuarium Matki Bożej
powierzyć Jej opiece siebie i swych
synów. Trzy lata po tych wydarzeniach
w życiu Karola wydarza się kolejny dramat. W wyniku zarażenia od chorych
śmiertelną wtedy szkarlatyną umiera
ukochany starszy brat.
STUDIA
Gdy w 1941 roku po długiej chorobie
umiera jego ojciec, ostatnia najbliższa osoba z rodziny, Karol postanawia
poświęcić się kapłaństwu. Wstępuje
do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Nie było to proste.
Zajęcia w Seminarium w czasie okupacji odbywały się potajemnie i w trybie
eksternistycznym.
Karol Wojtyła przyjmuje święcenia
kapłańskie już po wojnie 1 listopada
1946 roku w kaplicy Pałacu Arcybiskupów w Krakowie. Szybko zostaje
wysłany do Rzymu, by tam kontynuować studia teologiczne. Latem 1948
roku, po powrocie z Rzymu do kraju
już z tytułem naukowym doktora, rozpoczyna pracę duszpasterską w parafii
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w Niegowici oraz kontynuuje studia
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niedługo po tym
zostaje przeniesiony do parafii Świętego Floriana w Krakowie, gdzie organizuje duszpasterstwo akademickie.
Kształtuje młodych ludzi poprzez turystykę odbywając z nimi wyprawy kajakowe lub wędrówki po górach. W latach
pięćdziesiątych poświęca się również
pracy naukowej i dużo publikuje. Jednak mimo starań habilitacji nie otrzymuje ze względu na sprzeciw ministerstwa, pomimo jednogłośnego przyjęcia
jego pracy przez Radę Wydziału Teologicznego UJ.
SŁUŻBA W KOŚCIELE
W wieku 38 lat w 1958 roku Karol Wojtyła dostaje nominację na biskupa
pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. 28 września 1958 roku w Katedrze Wawelskiej otrzymuje sakrę biskupią. Tym razem już biskup Karol Wojtyła
swoją posługę powierza Matce Bożej,
czyniąc słowa „TOTUS TUUS” swoim
zawołaniem biskupim, a także papieskim. Sześć lat potem Papież Paweł VI
mianuje biskupa Karola Wojtyłę na arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Uroczysty ingres odbywa się 8 marca 1964
roku. Trzy lata później papież mianuje
go kardynałem.
PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
Najwyższą jednak godność uzyskał
Karol Wojtyła 16 października 1978 roku.
Ten dzień zapisał się głęboko w sercach wszystkich Polaków. W godzinach
popołudniowych, cały świat usłyszał
„Habemus papam”. Pierwszy papież
Polak – kardynał Karol Wojtyła, który
przyjął imię Jan Paweł II. Pamiętam to
popołudnie. Najpierw niedowierzanie,
a następnie niekończąca się radość:
Polak papieżem, Polak papieżem słychać było wokół… a On, już na samym
początku pontyfikatu ujął wszystkich
swoją miłością, otwartością i mądrością. Trudno zapomnieć pierwszą Mszę
Świętą i te słowa jakie wypowiedział Jan
Paweł II: …”Bracia i siostry, nie lękajcie się przyjąć Chrystusa”… po czym
donośnym głosem kilka razy powiedział:
”Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”.

Papież Jan Paweł II był bez wątpienia
człowiekiem, który spotkał się osobiście z największą liczbą ludzi. W swoich
104 pielgrzymkach odwiedził wszystkie
kontynenty. Witały go miliony wiernych,
wątpiących i niewiernych. Jeśli jego
wysoki urząd wprowadzał dystans, to
jego osobowość bliskość. Wszyscy, którzy go widzieli pamiętają.
PAPIEŻ POLAK
Po raz pierwszy w dziejach Kościoła
i historii naszego narodu na Stolicy Piotrowej zasiadł Polak. Nie dziwi zatem
fakt, że jedną z pierwszych pielgrzymek była Polska. Stało się to w niełatwym momencie narodowej egzystencji. Powszechnie wydawało się wtedy,
że komunistyczny reżim trwać będzie
wiecznie, a my w nim będziemy cierpieć w ucisku. Natomiast już sam wybór
Karola Wojtyły na Papieża obudził w nas
wielką nadzieję, że oczekiwana przemiana nastąpi.
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II
do ojczyzny była początkiem wielkiego zrywu świadomości narodowej
ku wolności i samostanowieniu. Niezapomniane są słowa wypowiedziane
na Placu Zwycięstwa obecnie Piłsudskiego, które wciąż wracają jak echo:
… „I wołam ja syn polskiej ziemi,
a zarazem ja Jan Paweł II papież,
wołam z całej głębi tego tysiąclecia(…), wołam wraz z wami wszystkimi – Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze
ziemi – tej ziemi.” Modlitwa papieska
okazała się prorocza.
Papież w swoim orędziu nauczał jak
naszym myśleniem i postępowaniem,
niejednokrotnie wbrew czasom i systemom politycznym, budować cywilizację
prawdy i sprawiedliwości, miłości i braterstwa. Na krakowskich Błoniach Jan Paweł
II zwrócił się do nas: …”proszę was: abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością
która się wyraziła przez Krzyż, a bez
której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to”…
Mając talent i doświadczenie aktorskie porywał tłumy, był świetnym
mówcą, ale zarazem oddawał się niezwykłej kontemplacji. Osobowość
Świętego Papieża była bardzo bogata,
nie dziwi, że był wzorem dla młodzieży.

100. ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PAPIEŻ POWOŁAŃ
Święty Jan Paweł II to papież mojego
powołania. W historii naszego Wyższego
Metrop olitalne go S eminarium
Duchownego w Warszawie byliśmy
największym kursem – było nas 83
kleryków na pierwszym roku. Nauczanie
Jana Pawła II odcisnęło na nas piętno,
bo dojrzewaliśmy w jego cieniu. Zachowałem w pamięci i sercu niezwykłe spotkanie z Janem Pawłem II – to człowiek
święty. Czuło się niezwykłość: ciepło
i prostotę zarazem.
RELIKWIE KRWI W RASZYNIE
W 2005 roku wrócił „do domu Ojca”,
a dzisiaj z „okna domu Ojca” wstawia się
za nami. Każdego dnia proszę, żeby był
dla mnie światłem, inspiracją i obroną
tam w niebie. Dzisiaj, jako proboszcz
parafii Świętego Szczepana w Raszynie, dziękuję Bogu, że Wielki Papież
jest z nami tak blisko, bowiem 16 października 2019 roku w rocznicę wyboru
kardynała Wojtyły na urząd Papieża
uroczyście wprowadziliśmy relikwie
Jego krwi do naszego kościoła. Święte
relikwie są darem wieloletniego kapelana Kardynała Stanisława Dziwisza dla
naszej parafii, przywiezione przeze mnie
i pana Jacka Gromka z Krakowa. Wprowadzone do kościoła pod wezwaniem

Kardynał S. Dziwisz, Prałat Z. Karaś i Komandor Kapituły Konfraternia mazowiecka Jacek Gromek. Fot. arch. parafii.

Świętego Szczepana uroczystą mszą
pod przewodnictwem księdza prałata
doktora Janusza Bodzona Kanclerza
Kurii Metropolitalnej w Warszawie. Uroczystościom tym towarzyszyła wystawa
na placu przed kościołem poświęcona
osobie Świętego Jana Pawła II. Relikwie
zostały umieszczone w relikwiarium po
lewej stronie ołtarza głównego.
Stanisław Kardynał Dziwisz na moje
ręce przesłał list, w którym czytamy:
„gratuluję pięknej uroczystości. Życzę
by Święty Jan Paweł II, obecny w parafii
w sposób szczególny i wymowny
w znaku relikwii, był dla każdego
wzorem oddania sprawom Bożym,
wierności Bogu i Ewangelii oraz miłości
do Matki Najświętszej. Niech Jego

wstawiennictwo umacnia wszystkich na
drodze dążenia do osobistej świętości.”
Dla nas rodaków Świętego Papieża,
setna rocznica Jego urodzin, to szczególny czas dziękczynienia za dar życia
i posługę Wielkiego Pasterza Kościoła
Chrystusowego.
Święty Janie Pawle Wielki, pragniemy
wracać do często przypominanego
nam, że „być” znaczy więcej niż „mieć”.
Otocz nasze myśli, serca i działania
swoją modlitwą, abyśmy pamiętali,
ze miłosierdzie jest przedłużeniem
i warunkiem sprawiedliwości.
Szc zególnie polecamy Ci os oby
i sprawy, które potrzebują uzdrowienia,
oczyszczenia, wsparcia i ratunku.
Ksiądz prałat Zdzisław Karaś

Obchody 100 rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II
pomnikiem na dziedzińcu Kościoła pw.
Św. Szczepana w Raszynie, a następnie udziałem w uroczystej Mszy św,
po której Pan Jacek Gromek komandor Kapituły Konfraterni Odznaki św.
Floriana Mazovia, przekazał na ręce
Księdza prałata Zdzisława Karasia, dwa

złote medale upamiętniające rocznicę. W dniu 27 maja w Centrum Kultury w Raszynie odbył się niezwykły,
transmitowany online, koncert "Pamięć
i tożsamość" łączący muzykę z poezją
Karola Wojtyły.
Jacek Kaiper

Kwiaty od samorządu.

18 maja 2020 r. obchodziliśmy 100
rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II –
Papieża Polaka. Czas pandemii sprawił,
że uczciliśmy Wielkiego Polaka wiązankami kwiatów składanymi przed jego
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Z KART HISTORII - KONSTYTUCJA 3 MAJA

Konstytucja 3 Maja

3 maja br. obchodziliśmy 229 rocznicę
uchwalenia przez Polaków pierwszej
w Europie i drugiej na świecie, po amerykańskiej, nowoczesnej konstytucji.
Ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów przyjęta
przez posłów podczas Sejmu Czteroletniego, wprowadziła w naszym kraju
ustrój monarchii konstytucyjnej oraz
przyjęła nowoczesny podział władzy
na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zakończyła niechlubny czas rządów liberum veto, zniosła konfederację
i wolną elekcję. Tym samym ograniczyła immunitety prawne i przywileje
szlachty zagrodowej, często przekupywanej przez agentów obcych państw.
Konstytucja potwierdziła przywileje
mieszczańskie, dając im prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania
majątków ziemskich, zajmowania ważnych stanowisk w administracji i wojsku
oraz prawo nabywania szlachectwa.
Wprowadziła stałą armię, ustanowiła
wysokość podatków, zwalniając gołotę,
mieszczan i chłopów z ich płacenia.
Katolicyzm uznała za religię panującą,
jednocześnie zapewniając swobodę
wyznań.
Autorzy Konstytucji - Król Stanisław
August Poniatowski, Ignacy Potocki
i Hugo Kołłątaj wykorzystali czas, gdy
wielu posłów, pracujących na zlecenie państw Rosji, Prus i Austrii, którzy sprzeciwiali się powołaniu ustawy
zasadniczej, nie wróciło na obrady
Sejmu po Wielkanocnym urlopie. 3 maja
1791 roku, po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję,
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a król ją podpisał. Twórcy aktu prawnego nazwali go „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.
Zgodnie z zapisami Konstytucji
3 maja w Rzeczypospolitej władza ustawodawcza należała do dwuizbowego
parlamentu, w skład którego wchodziła
Izba Poselska z 204 posłami i 24 plenipotentami reprezentującymi miasta
królewskie. W Izbie Senackiej, liczącej
132 członków, zasiadali senatorowie,
wojewodowie, kasztelani, ministrowie
i biskupi.
Władzę wykonawczą pełniła rada królewska z królem jako przewodniczącym,
pięcioma ministrami, prymasem Polski, następcą tronu (bez prawa głosu),
marszałkiem sejmu, ministrem pieczęci
spraw wewnętrznych, ministrem pieczęci spraw zagranicznych, ministrem
wojny i ministrem skarbu.
Konstytucja 3 maja obowiązywała
jedynie 14 m-cy, ponieważ prawa jakie

wprowadzała były nie do zaakceptowania przez warstwę magnacką. Odsunięcie szlachty zagrodowej od władzy
uniemożliwiało magnaterii kupczenie
ustawami czy zgłaszanie liberum veto
ustami przekupionych posłów.
27 kwietnia 1792 roku Szczęsny
Potocki, Ksawery Branicki i Seweryn
Rzewuski zawiązali konfederację targowicką. Podlegające im 20 tysięczne
wojsko, wraz z 97 tysięczną armią rosyjską wkroczyło do Polski. Ostateczny
cios zadał król Stanisław August Poniatowski, który przyłączył się do Targowiczan, kiedy wojska rosyjskie podeszły
pod Warszawę. Sen o wolności kraju
umarł na ponad sto lat.
Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru w 1795
roku, a następnie dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku. Zdelegalizowane podczas okupacji niemieckiej od 1939 roku, a następnie
radzieckiej, wróciło najpierw w 1981
roku, jako że władza ludowa zezwoliła
na obchody, ale dopiero od 1989 roku
Święto Konstytucji 3 maja uznane
zostało za święto narodowe.
Tegoroczne obchody były nadzwyczaj skromne. Pandemia koronawirusa
nie pozwoliła na uroczystości i liczne
imprezy, tak w kraju jak i za granicami
w środowiskach polonijnych. Również
u nas, w gminie Raszyn, z konieczności
ograniczone zostały do złożenia wieńców przez wójta Andrzeja Zarębę i nieliczną grupę przedstawicieli samorządu
na Raszyńskiej Reducie.
Małgorzata Kaiper, fot. J. Kaiper

Przedstawiciele samorządu na Reducie Raszyńskiej 3 maja.

ROTMISTRZ WITOLD PILECKI - UPAMIĘTNIENIE

Rotmistrz Witold Pilecki żołnierz Rzeczpospolitej
Prezentacja postaci bohatera jako patrona skweru w centrum Raszyna

Urodzony 13 maja 1901 roku. Wychowany i żyjący dla Niepodległości Polski.
Już jako młodzieniec brał udział w walkach i działaniach dla wolności Ojczyzny w Wilnie. W lipcu 1920 roku wobec
nadciągającego ze wschodu zagrożenia bolszewickiego wstąpił do wojska.
Razem ze swoim oddziałem dotarł do
Warszawy biorąc udział w zwycięskiej
Bitwie Warszawskiej i później w wyzwolicielskiej kampanii Wileńskiej.
Młodzież uczył: „kochajcie swoją
świętą wiarę i tradycję własnego narodu.
Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze
wierni wartościom najwyższym, którym
trzeba służyć całym swoim życiem”.
Od początku II wojny światowej brał
aktywny udział w walce o wyzwolenie Ojczyzny. Z rozkazu Komendanta
Związku Walki Zbrojnej, poprzedniczki Armii Krajowej, generała Stefana
Roweckiego „Grota”, wykonał tajną
misję, przeprowadzenia działań wywiadowczych na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu KL Auschwitz.
W tym celu dał się pojmać na warszawskim Żoliborzu. 22 września 1940 roku
został więźniem nr. 4859 obozu KL
Auschwitz – piekła na ziemi. W obozie organizował konspirację i wysyłał
raporty dokumentujące zbrodnicze
działania Niemców. Gdy po schwytaniu

jednego z członków konspiracji wzrosło znacznie zagrożenie dla jego
życia i dalszej działalności – nocą z 26
na 27 kwietnia 1943 roku dokonał wraz
z dwoma innymi więźniami brawurowej
ucieczki z obozu. Wkrótce powstała
pierwsza wersja raportu. W sierpniu był
już ponownie w Warszawie i pełną parą
włączył się w działania Polski Podziemnej. Wtedy tez powstała druga, bardziej
rozbudowana wersja raportu.
W czasie Powstania Warszawskiego
1944, walczył w zgrupowaniu „Chrobry II”. Po jego upadku trafił do obozu
w Ożarowie a później do oflagu Murnau. Natychmiast po wyzwoleniu
obozu przez Amerykanów 28 kwietnia
1945 roku zameldował się do służby.
Jako oficer został przydzielony do II
Korpusu Polskiego w Włoszech, tam
też powstała najobszerniejsza wersja
raportu z Auschwitz. W Polsce pozostała jego rodzina – żona Maria i dwójka
dzieci. Pilecki na własne życzenie został
przerzucony do kraju, by kontynuować główną misję i marzenie – Wolną
i Niepodległą Polskę. Trwał na posterunku mimo rosnącego terroru, inwigilacji sowieckiego NKWD i polskiego
UB oraz mimo osobistego zagrożenia. Pozostawał w kraju wbrew radom
i naciskom, aby ratować się i emigrować.

Witold Pilecki z żoną Marią i dziećmi, Ostrów Mazowiecka, 1934.

Witold Pilecki z żoną Marią i synem Andrzejem, Ostrów Mazowiecka, 1933.

Rotmistrz był wierny swym ideałom
i złożonej przed laty przysiędze. Został
aresztowany 8 maja 1947 roku i osadzony w areszcie śledczym na Rakowieckiej w Warszawie. Był torturowany
tak okrutnie przez komunistycznych
funkcjonariuszy, że podczas rozmowy
z żoną po ogłoszeniu wyroku powiedział: – Mnie tutaj wykończyli. Oświęcim
to była igraszka... (za Polska Zbrojna).
Tak służby moskiewskie – niby sojusznicy, a tak naprawdę nowi okupanci,
rozprawiały się z tymi, którzy pozostali
wierni Polsce.
Ostatecznie 15 marca 1949 roku
Witold Pilecki po sfałszowanym procesie został skazany na śmierć. Wyrok
wykonano 25 maja 1949 roku strzałem w tył głowy. Rotmistrz zginął tak
samo jak wcześniej mordowano oficerów w Katyniu, Charkowie i wielu innych
miejscach kaźni. Miejsce spoczynku
Rotmistrza-Pułkownika Witolda Pileckiego mimo poszukiwań nie jest znane
do dziś. Jego ciało wrzucono do dołu
śmierci. Zbrodniczy system chciał zabić
nie tylko żołnierza, ale i pamięć o nim.
Dzisiaj Rada Gminy Raszyn w imieniu
mieszkańców pragnie rozpocząć upamiętnianie tego niezwykłego człowieka
tu w Raszynie poprzez nadanie imienia
Pana Rotmistrza znaczącemu miejscu.
Przypominam, moje starania o to trwają
już zbyt długo aby dalej odkładać to
w czasie.
Niech Pan Rotmistrz pomaga nam
swoją obecnością być wiernymi tym
wartościom, które Jemu przyświecały.
Czołem Panie Rotmistrzu!
Cześć i chwała bohaterom! Raszyn
26 maja 2020 r.
Krzysztof Będkowski
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WIADOMOŚCI Z GMINY

Niezwykły Jubileusz

Pani Zofia Tolak. Fot. J. Kaiper

Są tacy ludzie, którzy dla naszej raszyńskiej ziemi są solą i światłem. Pani Zofia
Tolak jest właśnie taką osobą. Przeżyła wojnę i bardzo ciężkie czasy, stąd
z pogodą ducha podchodzi do dzisiejszej sytuacji. Nasza szacowna Jubilatka
od stu lat mieszka w gminie Raszyn. Jej
mama również pochodziła z Nowych
Grocholic, gdzie urodziła się pod koniec
dziewiętnastego wieku. Jak stwierdził syn pani Zofii od trzech pokoleń

ich rodzina nieprzerwanie zamieszkuje
w Nowych Grocholicach. Z okazji setnych urodzin Wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba w towarzystwie swojego zastępcy w dniu 23.04.2020 roku
przekazali Dostojnej Jubilatce w imieniu
całej społeczności życzenia następnych
wielu lat przeżytych w zdrowiu i otoczeniu kochającej rodziny, kwiaty i skromny
prezent.
Redakcja

Dla dzieci w naszej gminie
W smutnym czasie pandemii dla dzieci
w gminie Raszyn dzieje się wiele przyjemnych i praktycznych rzeczy.
– 24 kwietnia w szkole Podstawowej
w Raszynie odbyła się miła ceremonia.
Pani Dyrektor CH Janki Anna Paziewska przekazała 100 paczek z prezentami
od swojej firmy dla dzieci z Raszyna.
Pani dyrektor Paźniewskiej podziękował Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba,
który przybył tu wraz ze swoim zastępcą
Michałem Kucharskim oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej w Raszynie Andrzej
Niedbała.
– W dniu 28 kwietnia wójt Andrzej
Zaręba przekazał Dyrektorom Szkoły
Podstawowej w Raszynie, w Ładach
i w Sękocinie komputery zakupione

przez Gminę Raszyn w ramach Programu „Zdalna szkoła” Ministerstwa
Cyfryzacji. 42 komputery, z kamerkami,
głośnikami, dotykowymi ekranami, które
obecnie mogą służyć uczniom i nauczycielom do nauki zdalnej, a później przez
kolejne lata będą służyć do nauki w klasach szkolnych.
Dofinansowanie wyniosło 80 000 zł.
Projekt jest realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa
I. Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita
Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Takie komputery trafią do szkół. Fot. J. Kaiper
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– 13 maja uzyskaliśmy 100% dofinansowanie w wysokości 106.670zł
w ramach projektu projektu pod
nazwą: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego”. Za te pieniądze powstanie kolejna nowa pracownia informatyczna w Szkole Podstawowej w Raszynie. Zostanie ona
wyposażona w 25 zestawów komputerowych, a także monitor interaktywny 65” oraz switch. Wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba we wpisie internetowym wskazał jako twórcę
tego sukcesu panią Katarzynę Dombską kierownika Referatu Urzędu Gminy

Jeden z komputerów trafił do Zosi i Zuzi, uczennic SP w Ładach.
Fot. E. Tryfon

Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Społeczno-Edukacyjnych.
– Od 6 maja zgodnie z wytycznymi
Prezesa Rady Ministrów oraz Głównego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego mogą zostać otwarte
żłobki i przedszkola, nadal na restrykcyjnych warunkach i niezbędnych zasadach związanych z COVID-19.
– Publiczne przedszkola w Raszynie są
otwarte od 11 maja. Urząd Gminy Raszyn
dla wszystkich przedszkoli z terenu
naszej gminy, publicznych i niepublicznych, przygotował pakiety startowe środki do dezynfekcji rąk, rękawiczki,
maseczki, przyłbice.
Redakcja

WIADOMOŚCI Z GMINY

W czasie trwania XXVI Sesji Rady Gminy Raszyn, grupa radnych wraz z Przewodniczącym Rady Dariuszem
Marcinkowskim złożyli na ręce Wójta Pakiet Wsparcia dla przedsiębiorców i mieszkańców Gminy
Raszyn ogłoszony w czasie XXVI Sesji Rady Gminy Raszyn. Pakiet ten dotyczy pomocy przedsiębiorcom i mieszkańcom Gminy dotkniętych kłopotami ekonomicznymi przez restrykcje epidemiologiczne.
Od czasu jego ogłoszenia wiele spośród przedstawionych propozycji zostało przyjętych, a inne są wciąż
przedmiotem bardzo poważnej dyskusji i analiz.
Szanowny Panie Wójcie.
Stan epidemii to wyzwanie, to czas
podejmowania ważnych i odpowiedzialnych decyzji. Szanowny Panie Wójcie,
mając na uwadze konieczność wsparcia firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą z terenu Gminy
Raszyn, które w wyniku wprowadzenia
stanu zagrożenia epidemiologicznego
spowodowanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 były zmuszone
zaprzestać lub ograniczyć działalność
gospodarczą, jako radni Gminy Raszyn
występujemy z wnioskiem o powołanie
programu: „Pakiet wsparcia (pomocowy) Gminy Raszyn”.
Program ten skierowany ma być
do firm, osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą
w Gminie Raszyn. Proponujemy następujące wsparcie:
❶		o d r o c z e n i e l u b r o z ł o ż e n i e
na raty podatku od nieruchomości oraz
od środków transportowych dla przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z powodu pandemii;
❷		 odroczenie lub rozłożenie na raty
płatności czynszów za dzierżawę gruntów i lokali będących własnością Gminy
służących prowadzeniu działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaprzestali prowadzenia
działalności z powodu pandemii;
❷a odroczenie lub rozłożenie na raty
opłat za użytkowanie wieczyste a w uzasadnionych przypadkach całkowite
umorzenie należności;
❷b zastosowanie innych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych za okres
zawieszenia prowadzonej działalności
gospodarczej.
❷c wszystkie odroczenia w płatnościach powinny być bezodsetkowe
(nieoprocentowane).
❸		 zawieszenie poboru opłaty targowej
w czasie trwania epidemii;
❹		 oferowanie bezpłatnej reklamy
na czas trwania epidemii w Kurierze
Raszyńskim;
❺		 powołanie Gminnej Rady Biznesu
przy Radzie i Wójcie Gminy Raszyn;

❻		 zorganizowanie bezpłatnej pomocy
prawnej dla mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego, gospodarczego oraz składania
wniosków pomocowych wynikających
z ustawy o tarczy antykryzysowej
❼		 dla osób fizycznych, które z tytułu
zagrożenia epidemiologicznego utraciły
pracę i nie podejmą zatrudnienia w czasie trwania epidemii, możliwe będzie
odroczenie podatku od nieruchomości, ewentualnie rozłożenie na raty
za ten okres;
❽		 dla osób fizycznych, które z tytułu
zagrożenia epidemiologicznego utraciły
pracę i nie podejmą zatrudnienia w czasie trwania epidemii, możliwe będzie
dofinansowanie opłaty za dostarczanie wody, odbiór ścieków i odpadów
komunalnych.
❾		 umorzenie opłaty stałej, w związku
z nieobecnością dziecka w placówce
szkolno-przedszkolnej (w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego).
❿		 w przypadku powrotu uczniów
do szkół, wprowadzenie darmowych
posiłków do końca roku szkolnego
2019/2020 roku.
⓫		 Najemcy lokali komunalnych
i socjalnych mogą składać wnioski
o odroczenie lub umorzenie opłat czynszowych za okres w którym ich dochody

pomniejszyły się w związku z utratą
pracy z powodu pandemii korona
wirusa.
⓬ Ścisła skoordynowana współpraca z GOPS wraz z ewentualnym
zasileniem finansowym tej jednostki,
która ma najlepsze rozeznanie potrzeb
mieszkańców.
Należy wyraźnie podkreślić, że okres
jaki obecnie przeżywamy jest ciężki dla
wszystkich grup społecznych i zawodowych. Wydaje się, że najtrudniejszy
okres dopiero jest przed nami.
Po zebraniu jak największej ilości
danych dotyczących nt. ograniczonych
wpływów do budżetu gminy i w przypadku dalszego trwania pandemii
należy się liczyć z potrzebą rozszerzenia pakietu pomocowego.
Przedłożone tu propozycje powinny
być opracowane pod względem formalno – prawnym przez Urząd gminy
i przedłożone Radzie Gminy .
Z poważaniem podpisani wnioskodawcy Radni Gminy Raszyn: Dariusz
Marcinkowski, Jarosław Aranowski, Sławomir Ostrzyżek, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz
Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard
Kowalczyk, Anna Matracka, Tadeusz
Pawlikowski, Ewa Surmacz.
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RADA GMINY RASZYN

XXVII sesja Rady Gminy Raszyn
Podczas XXVII nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek wójta Andrzeja Zaręby,
która odbyła się dnia 26.05.2020
roku, Rada Gminy Raszyn pracująca
pod przewodnictwem radnego Dariusza Marcinkowskiego podjęła dwie bardzo ważne uchwały o charakterze symbolicznym oraz dwie nie mniej ważne
dotyczące pomocy dla przedsiębiorców
dotkniętych kryzysem w związku z epidemią koronawirusa.
Pierwsza z uchwał symbolicznych
dotyczy nadania imienia Rotmistrza
Witolda Pileckiego dużemu skwerowi
położonemu samym środku Raszyna.
Placw rejonie ulic: Poniatowskiego, Mickiewicza, Chrobrego, Piasta. W uzasadnieniu wskazano, że „urządzenie skweru
i nadanie proponowanej nazwy będzie
zgodne z propozycjami mieszkańców,
którzy zwracają się o odpowiednie
zagospodarowanie tego terenu (…) tak
aby ten teren służył mieszkańcom jako
miejsce rekreacji a także upamiętniał
wielkiego patriotę rotmistrza Witolda
Pileckiego”. Radni przyjęli tę uchwałę
większością 12 głosów.
Druga uchwała dotyczyła nadania
nazwy Centrum Kultury Raszyn, położonego w Raszynie przy Al. Krakowskiej 29A, imię Jana Pawła II. W uzasadnieniu uchwały czytamy: „W dniu
18 maja 2020 r. świętujemy 100 – rocznicę urodzin Karola Wojtyły – późniejszego papieża Jana Pawła II. Jego rola

Skwer im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Fot. J. Kaiper
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w historii Naszej Ojczyzny, jak i świata
jest nie do przecenienia. Walnie przyczynił się do obalenia komunizmu,
odzyskania wolności Polski oraz zaistnienia samorządności. Szerzył kulturę
dialogu i spotkania, a jednocześnie niezachwianą wiarę w konieczność dążenia
do prawdy, zarówno w relacjach między
ludźmi, jak i między państwami. Uznawał kulturę za fundament suwerenności i tożsamości Narodu Polskiego
i mówił, że naród istnieje z kultury
i dla kultury oraz wzywał do nieustającego dbania o narodowe dziedzictwo.
Zarówno Sejm, jak i Senat RP ogłosiły
2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.”
Uchwała przeszła większością 11 głosów.
Obie uchwały przedstawił Radzie
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego radny
Krzysztof Będkowski, prosząc aby
zostały przyjęte przez aklamację,
ze względu na bezdyskusyjną wielkość obu bohaterów. Niestety stało
się inaczej, a upamiętnienie Witolda
Pileckiego i Jana Pawła II ledwie przeforsowano mimo, że wszyscy radni
deklarowali szacunek wobec obu patronów. Przeciwnicy upamiętnienia bohaterów w tych miejscach podawali inną
lokalizację na przykład na rondach
w ciągu ulicy Sportowej, a skwer imienia Witolda Pileckiego miałby ich zdaniem nosić imię Mirosława Lewandowskiego zmarłego przed dziesięciu laty
zastępcy wójta Janusza Rajkowskiego.
Podjęcie przez Radę Gminy decyzji w tym kształcie wyczerpuje i kończy dyskusje na temat upamiętnienia
w gminie Raszyn Świętego Jana Pawła
II i rotmistrza Witolda Pileckiego, obu
bohaterów służących Bogu i ojczyźnie.
Szkoda, że decyzje te, zgodnie z sugestią radnego Będkowskiego nie zapadły
poprzez aklamację.
Podczas XXVII Sesji Rady Gminy
uchwalono część propozycji dotyczących pomocy przedsiębiorcom zaproponowanych w Pakiecie Wsparcia
odczytanego w trakcie poprzedniej
Sesji. Zgodnie z art. 15p ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych: uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
od gruntów, budynków i budowli lub
ich części dla grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID‑19
oraz uchwałę w sprawie zwolnienia
z opłat od środków transportowych dla
grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
epidemii COVID-19.
Aby uzyskać powyższe zwolnienia
podatkowe – uchwalili radni – należy
złożyć w urzędzie gminy stosowne
załączniki konieczne przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii oraz złożyć korekty deklaracji
na podatek od nieruchomości (osoby
prawne) lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby
fizyczne), w których należy wskazać
okres zwolnienia oraz okres podlegania opodatkowaniu. Zwolnienia z tych
podatków dotyczą następujących branż:
sportu, rekreacji i turystyki ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
93, hotelarstwa w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019r. poz.
238 z późn. zm.), usług kosmetycznych,
fryzjerskich, tatuażu, piercingu; (ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z, 96.09.Z) oraz
usług gastronomicznych.
Z przepisów ustaw wynika, że uchwała
rady gminy może mieć zastosowanie
do tych grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
Na zakończenie Sesji radny Krzysztof Będkowski wspomniał o mijającej 30. rocznicy powołania samorządu
terytorialnego, w tym również Gminy
Raszyn. Okolicznościowy artykuł na ten
temat ukaże się w następnym numerze
Kuriera Raszyńskiego.
Jacek Kaiper

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

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

PYTANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Panie Wójcie, na facebooku publikowana była wyjątkowo
ordynarna wypowiedź radnego Zawistowskiego pod pańskim adresem. Czy mógłby pan ją skomentować? Krzysztof M. (Nazwisko znane redakcji)

Szanowny Panie, to niezwykle bulwersująca sprawa, szczególnie,
że bierze w niej udział radny naszej gminy. Osoby powinny świecić przykładem właściwych zachowań i kultury osobistej. W sprawie, do której Pan się odnosi, zabrakło i jednego i drugiego.
Opisując w skrócie: przedstawiciele firmy Apsys – zarządcy CH
Janki, postanowili obdarować nasze dzieci prezentami, które
umiliłyby im czas pandemii. Częścią paczek miała dysponować
szkoła w Raszynie, a częścią GOPS. Na spotkanie przekazania
darów zaprosiła mnie Pani Elwira Rogowska, kierownik GOPS.
Przyjąłem zaproszenie, ponieważ reprezentacja gminy wobec
podmiotów zewnętrznych to moje ustawowe prawo i obowiązek.
Tak jak reprezentowanie szkoły przez dyrektora SP w Raszynie
Pana Andrzeja Niedbałę również uczestniczącego w spotkaniu.
Całe wydarzenie przebiegło w miłej atmosferze.
Z ogromnym zdziwieniem i przyznam z oburzeniem, odczytałem słowa radnego Andrzeja Zawistowskiego, który tak skomentował na administrowanej przez siebie stronie na facebooku,
powyższą sytuację:
„MOŻNA BYĆ ŁAJZĄ, MOŻNA BYĆ SUKINSYNEM, MOŻNA
BYĆ JAK…..
Jaki czas temu dotarła do nas prośba pedagogów ze szkoły
podstawowej w Raszynie, aby pomóc w jednej – na pozór drobnej
– sprawie. Poinformowali nas, że razem z CH Janki przygotowują
sto paczek dla uczniów szkoły. W tym samym czasie CH Janki
zgłosiło się z ofertą współpracy do naszego GOPS i wyraziło
gotowość przygotowania paczek również dla dzieci będących
pod opieką ośrodka. Nie będę wdawał się w szczegóły w przygotowaniu całej wspaniałej akcji. Wspomnę tylko, że pedagodzy zwrócili się do nas z prośbą, abyśmy pomogli i nie dopuścili
Zaręby do zrobienia z ich pracy akcji „Selfie – jestem wielki wójt”.
PRZEPRASZAM WAS DRODZY PEDAGODZY. NIE UDAŁO SIĘ.
Zaręba nie odpuści żadnej okazji, aby wypromować się na czyjejś pracy. (…) Zacytuję teraz pedagogów: „DZIĘKUJEMY PANU
WÓJTOWI ZA CZUJNOŚĆ, PRZEJĘCIE SPOTKANIA I PRZEJĘCIE DARÓW”
A ja zadam bardzo proste pytanie: Jak wielkim trzeba być
skurwysynem, aby przywłaszczyć sobie cudzą pracę i promować się na trudnej sytuacji materialnej dzieci i wielkim sercu
mieszkańców”
To nie pierwszy obraźliwy tekst, który pojawił się wobec
mnie na tej stronie. Dotąd nie reagowałem w imię spokoju
w życiu publicznym naszej gminy. Miałem nadzieję, że brak
reakcji z mojej strony przyniesie opamiętanie autorów, zwłaszcza, że część z nich to radni. Tak się jednak nie stało. Kolejne
zaczepki i inwektywy pod moim adresem, ale też wielu osób
z mojego otoczenia, zaczęły przybierać na sile. Tekst radnego Gminy Raszyn Andrzeja Zawistowskiego stanowi ich
ukoronowanie.

Przez 20 lat pracę w raszyńskim samorządzie, jako radny, a od
3 kadencji jako wójt, traktowałem jako zaszczyt, zobowiązanie
i staranie o jak najwyższe efekty. Sumienna praca, wykonywana
często kosztem życia osobistego, przyniosła naszej gminie
wysokie tempo rozwoju. Innym, nie mniej ważnym wskaźnikiem
naszego powodzenia jest, moim zdaniem, jakość wzajemnych
stosunków w debacie publicznej. Tylko wtedy, gdy mimo różnicy
zdań potrafimy zachować wzajemny szacunek i kulturę wypowiedzi, nasza praca będzie skuteczna, a nasi wyborcy będą
czuli, że są godnie reprezentowani. To co obecnie obserwujemy
w raszyńskim samorządzie przekracza wszelkie zasady nie tylko
wzajemnego szacunku, ale też dobrego wychowania. Protestuję
przeciwko takim reakcjom. Mieszkańcy naszej gminy to w zdecydowanej większości ludzie kulturalni, spokojni, którzy nie akceptują mowy nienawiści, szczególnie ze strony osób wybranych do
ich reprezentowania. Pan radny Zawistowski zaprzecza swoim
zachowaniem standardom jakie kojarzymy ze służbą społeczną.
Podczas XXV sesji Rady Gminy Raszyn opisałem tę sytuację, licząc że mój protest położy tamę podobnym reakcjom.
Nie tylko ze strony radnego Zawistowskiego, ale też innych osób
wypowiadających się podobnie w przestrzeni publicznej. Taki
wizerunek samorządu szkodzi nam wszystkim, pozbawiając go
autorytetu i wsparcia społecznego.
Ja oczywiście, za zniesławienie urzędu Wójta Gminy Raszyn
oraz mojej godności osobistej, będę dochodził zadośćuczynienia na drodze sądowej.
Panie Wójcie, w naszej gminie jest wielu drobnych przedsiębiorców. Część z nich musiała zamknąć swoje firmy
z powodu pandemii koronawirusa. Czy nasza gmina jakoś
im pomoże? Jan R. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, podczas XXVII Sesji Rady Gminy Raszyn, która
odbyła się 26 maja radni podjęli uchwałę o zwolnieniu, w okresie
od 1 kwietnia do 30 czerwca br., z zapłaty podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sportu, rekreacji
i turystyki, hotelarstwa, usług kosmetycznych, fryzjerskich,
tatuażu, piercingu i usług gastronomicznych. Firmy ubiegające
się o zwolnienie muszą prowadzić w/w działalność w przeważającym zakresie. Podczas tej samej sesji Rada Gminy podjęła
uchwałę o zwolnieniu z opłaty za środki transportu – autobusy,
które z uwagi na COVID-19 przestały wykonywać swoje zadania.
Warto wiedzieć, że właściciele tych pojazdów mogą je czasowo
wycofać z ruchu i zmniejszyć dzięki temu obciążenie swoich firm.
W chwili obecnej wiele firm wznawia swoją działalność. Można
mieć zatem nadzieję, że zwolnienie z podatku od nieruchomości czy środków transportu dotyczące okresu od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2020 okaże się wystarczające. Przedsiębiorcy,
których nie dotyczą powyższe zwolnienia, a ponieśli straty, mogą
zwrócić się do mnie, abyśmy poszukali możliwego rozwiązania.
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Austeria
Austeria została odbudowana. Wokół budynku odbywają się drobne prace wykończeniowe i porządkowe. Wzdłuż elewacji frontowej od strony Alei Krakowskiej ułożono chodnik z granitowej kostki i wjazd do budynku. Z prawej strony frontu
zbudowano podjazd na podwórze z takiego samego materiału. Podwórze uporządkowano zakładając trawniki obwiedzione cisowym żywopłotem, ustawiając ławki i zapewniając miejsca do stacjonowania rowerów. Oczyszczone mury
pozostałych zabudowań osłonięto siatką zamocowaną drewnianymi belkami. Wewnątrz zakończono fugowanie cegieł
w suficie w piwnicach. Otwarcie austerii nastąpi po zluzowaniu przez rząd RP przepisów ograniczających imprezy z licznym udziałem publiczności.

Front z nowym chodnikiem.

Podziemia Austerii.

Wjazd gospodarczy.

INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

W związku z przejęciem przez Sejm
1. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r., poz. 374)
2. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
firmy realizujące kontrakty na naszym terenie znacznie ograniczyły tempo realizacji jak również mają prawo do skorzystania z uprawnień w szczególności:
• zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
• zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych;
• zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy
Z powyższego uprawnienia skorzystała firma PROSYSTEMI Budownictwo Instalacyjne z Ełku i zawiesiła swoje prace na czas trwania
epidemii.
Mimo powyższego w tym roku wykonane zostały następujące prace:
Firma HOBEN Sp. z o.o s.k. z Ujazdu:
• 237 mb wodociągu w ul Kamykowej. Odcinek został połączony z istniejącą siecią a dokumentacja powykonawcza złożona.
• 101 m wodociągu w ul. Miętowej w Dawidach Bankowych, który w połowie kwietnia zostanie połączony z istniejącej sieci.
• Trwa budowa wodociągu w ul. Bratniej w Laszczkach. Obecnie wykonano 150 mb wodociągu, do wykonania  pozostały 64 mb.
Firma PROSYSTEMI Budownictwo Instalacyjne z Ełku wykonała sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Figowej
w Podolszynie Nowym, ulicach Malowniczej i Jutrzenki w Dawidach Bankowych i Godebskiego w Jankach. Firma zrealizowała też
20% z zaplanowanej budowy przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od granicy posesji do studzienki.
W ramach dofinansowanego z UE projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn – faza V”
• Zostały zakończone i uzyskały prawo do użytkowania trzy inwestycje: w ulicach Godebskiego, Poniatowskiego, Al. Krakowska w Jankach. Oznacza to, że właściciele nieruchomości mogą, za pośrednictwem Spółki komunalnej Eko-Raszyn, podpisywać umowy
o odbiór ścieków.
• I NSTAL_NIKA Sp. z o.o s.k z Warszawy rozpoczęła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda u zbiegu ulic Wygody
i Olszynkowej w Podolszynie Nowym. Prace są na etapie uzyskiwania zezwolenia zajecie pasa drogowego powiatowego.
BUDOWA ZINTEGROWANEJ SIECI TRAS ROWEROWYCH W GMINIE RASZYN
W ramach realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, obejmującego budowę
ciągu rowerowego, pieszo-rowerowego wraz ze stałą organizacją ruchu, wykonano następujące prace:
ZADANIE

WYKONANO

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

Zadanie 1

- Al. Krakowska (część Raszyńska - cały odcinek) około 1754 mb
- Miejsce Obsługi Rowerzystów (całość)
- ul. Nadrzeczna (cały odcinek) - około 268 mb

Zadanie 2

-ul. Pruszkowska (całość) około 317 mb

Zadanie 3

-ul. Stadionowa (całość) około 160 mb
-ul. Raszyńska/Warszawska (odcinki na zgłoszenie) około 1809 mb

ul. Raszyńska / Warszawska (odcinki na ZRID) około
209 mb

Zadanie 4

ul. Warszawska (odcinki na zgłoszenie) około 1300 mb

- ul. Warszawska (odcinek na ZRID) około 38 mb
- ul. Górna (całość) około 369 mb
- ul. Złotych Łanów około 270 mb

Al. Krakowska (część Warszawska) około 266 m

Obecnie na żadnym odcinku nie są prowadzone prace budowlane. Elżbieta Funo, Kierownik Referatu RP
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Ulica Jutrzenki
Ulica Jutrzenki i ulica Bez Nazwy do odbioru. Wielką satysfakcję mają z tego radni Tadeusz Pawlikowski i Jarosław Aranowski, którzy od lat monitowali w tej sprawie, ale jeszcze większa rodzice uczniów szkoły podstawowej w Ładach.
Obie ulice wykonano znacznie wcześniej niż gwarantował to termin przyjęty w umowie. W ulice wbudowano kanalizację sanitarną i deszczową, latarnie uliczne i zasilającą je linię energetyczną. W okolicy szkoły wybudowano spowalniacz
dla samochodów. Nawierzchnię pokryto betonową szarą kostką, a ścieżkę rowerową kostką czarną. Wymalowano pasy
na przejściach dla pieszych, oznaczono ścieżkę rowerową. Nie ma wątpliwości, gminie Raszyn przybyły nowe piękne ulice.

Ulica Bez Nazwy.

Ulica Jutrzenki próg spowalniajacy.

Ulica Jutrzenki przy Miklaszewskiego.

Plac zabaw Za Basenem
Prace przy przebudowie, a w zasadzie budowie placu zabaw Za Basenem przy Centrum Sportu Raszyn dobiegają końca.
Firma ASBUD Albert Śpiewakowski – zdemontowała stare urządzenia zabawowe i zgodnie z projektem urządziła kilka
stref zabawy dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Wszystkie konstrukcje już stoją. Oddanie całego placu do użytku zaplanowane jest w czasie wakacji.
Wartość całej inwestycji wyniosła ok miliona złotych, a dofinansowania zdobyte dzięki współpracy w ramach Lokalnej
Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice wyniosło 64% całej kwoty. Dofinansowanie pochodzi ze środków unijnych z poddziałania 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.

Huśtawka może też byc taka.
Fot. K. Klimaszewska.

Nowy plac zabaw dla dzieci.
Fot. K. Klimaszewska.

Plac zabaw za basenem.
Fot. K. Klimaszewska.

Wieża dla odwaznych.
Fot. K. Klimaszewska

Ulica Zacisze
Przebudowa drugiej części ulicy Zacisze na finiszu.
Ścieżka rowerowa biegnąca nad wodą została połączona
z fragmentem wybudowanym wcześniej i teraz prezentuje się okazale w całej zaprojektowanej długości od ulicy
Waryńskiego do Godebskiego. Po przeciwnej stronie
powstał chodnik, miejsce na przystanek autobusowy
i parkingi. Instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wybudowane. Jeszcze tylko trzeba położyć nawierzchnię
Czerwona kostka - trasa rowerowa.
Przyglądamy się budowie.
i wykonać odbiory techniczne. Tylko patrzeć gdy Nowe
Grocholice zostaną dodatkowo połączone z Raszynem bardzo piękną ulicą, którą w przyszłości pojedzie autobus. Działania inwestycyjne gminy w tym miejscu są wynikiem trwającego od lat nacisku lokalnych społeczników; radnych – E. Surmacz, A. Matrackiej, K. Będkowskiego oraz sołtysów – A. Szeląga i B. Rusnak
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Jaśniej w gminie

Strażnica OSP w Dawidach

Kolejne ulice w naszej gminie zostaną
oświetlone. 7 maja zostały otwarte oferty
7 firm, które zgłosiły się do wykonania:
ZADANIE NR 1 – „Budowa oświetlenia
w ul. Skrajnej, ul. Laurowej i ul. Objazdowej w miejscowości Jaworowa”
ZADANIE NR 2 – „Budowa oświetlenia
w ul. Figowej i ul. Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy”
ZADANIE NR 3 – „Budowa oświetlenia
w ul. Borowika w miejscowości Sękocin
Nowy”
Zakończenie inwestycji planowane jest
do 30 września 2020 roku.

O nowej strażnicy OSP w Dawidach mówi się
od dawna. Dotychczasowa siedziba straży
na terenie HRS Dawidy, pozostawia wiele
do życzenia. Pierwszy krok prowadzący
do budowy nowej jest już za nami. W maju
urząd gminy Raszyn podał wyniki konkursu
na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej strażnicy, na działce
przy ul. Górnej w Dawidach. Spośród wszystkich poprawnie złożonych, ofertę z najniższą
ceną - 54 120,00 zł / brutto, zaoferowała
firma ARCHIDOM Bernard Łopacz z Raciborza, zobowiązując się do wykonania zamówienia w ciągu 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Nowe latarnie rozświetlą
kolejne ulice. Fot. J. Kaiper

Trzecia droga szybkiego ruchu w gminie Raszyn
Jak co miesiąc sprawdzamy stan zaawansowania budowy S7 – trzeciej drogi szybkiego ruchu przebiegającej przez naszą
gminę. Na trasie przebiegu trasy S7 wyburzane są kolejne gospodarstwa przy ulicy Baletowej. Gruz z nich zwożony
jest na hałdy i wkrótce po rozdrobnieniu będzie stanowił podkład pod jezdnie. Powstają tu też drogi serwisowe wzdłuż
projektowanego ciągu trasy, które zanim zostaną włączone w system dróg lokalnych posłużą do przewozu materiałów
budowlanych i maszyn koniecznych
przy budowie środkowych jezdni.
Kępy zieleni ochroniono od strony
budowy różowymi siatkami i dzięki
temu widać jak bardzo rozłożysta
jest trasa S7.

Najpierw przygotowano drogę serwisową. Fot. J. kaiper

Zieleń jest zabezpieczona. Fot. J. Kaiper

Złote Łany
Budowa Złotych Łanów została wstrzymana do czasu uzyskania przez gminę zezwolenia na przebudowę linii elektroenergetycznej zgodnie z procedurami przyjętymi przez
firmę Stoen. Redakcja KR przypomina, że umowny termin zakończenia przebudowy
upływa w połowie września.

Nagłośnienie Austerii
Złote Łany - widok z wiaduktu.

Pod koniec maja wyłoniona została firma, która dostarczy i skonfiguruje zestaw
głośnikowy z mikserem oraz zestaw mikrofonowy dla Austerii. Najlepszą ofertę
złożyła ProfiAudio IP z Warszawy zobowiązując się wykonać ją w ciągu trzech
tygodni od dnia podpisania umowy.

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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INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W PRUSZKOWIE:
Urząd Skarbowy w Pruszkowie zaprasza do korzystania z elektronicznych form obsługi Klienta poprzez e-PUAP i infolinie.
Usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne tylko na podatki.
gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty
w urzędzie skarbowym. Natomiast w serwisie biznes.gov.
pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez
urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz należnościach celnych
lub stwierdzające stan zaległości.

rejestracja podatników – tel. 22 738 07 12, 22 738 07 13,
22 738 07 18
egzekucja administracyjna – tel. 22 738 08 12,
22 738 08 13, 22 738 08 10
rachunkowość podatkowa – tel. 22 738 09 21,
22 738 09 22, 22 738 09 23
komórka wierzycielska – tel. 22 738 09 03, 22 738 09 09
Adres e-mail urzędu skarbowego: us.pruszkow@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz
na podatki.gov.pl

KONTAKT TELEFONICZNY:
PIT – tel. 22 738 07 22, 22 738 07 34, 22 738 07 09,
22 738 07 03
VAT – tel. 22 738 07 11, 22 738 07 19, 22 738 07 06
CIT – tel. 22 738 07 03, 22 738 07 34
podatek akcyzowy – tel. 22 738 09 54, 22 738 09 12,
22 738 09 55
spadki/darowizny – tel. 22 738 07 25, 22 738 07 02,
22 738 07 05

WIZYTA W URZĘDZIE
W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić
sprawy przez e-usługi, od 8 maja 2020 r. możliwa będzie
wizyta w urzędzie skarbowym przez 2 dni w tygodniu:
• Środa od 9:00 do 15:00
• Piątek od 9:00 do 13:00
W pozostałe dni obsługa Klienta odbywa się w jednostkach
KAS poprzez e-Usługi, e-PUAP i telefonicznie.
Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Powiat Pruszkowski – Odciążamy Gminę Raszyn
z ciężkiego ruchu tranzytowego
Powiat Pruszkowski, realizując oczekiwania władz i mieszkańców Gminy
Raszyn, a szczególnie mieszkających
przy ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych i Złotej w Podolszynie Nowym,
wprowadził ograniczenia tonażu i prędkości dla samochodów ciężarowych.
– W ulicy Złotej wprowadziliśmy już
zmianę organizacji ruchu, zmniejszenie
prędkości do 40/h oraz ograniczenie
tonażu do 8 ton, z wyłączeniem obsługi
posesji na tej ulicy. Nowe znaki na ulicy
Złotej zostały zamontowane od strony
Podolszyna.
– Dla ulicy Starzyńskiego wszczeliśmy procedurę zmiany organizacji
ruchu; prędkości do 40/h oraz tonażu
do 8 ton, z wyłączeniem obsługi posesji.
Znaki określające nowe zasady zostaną
zamontowane po zamknięciu procedury
korekty organizacji ruchu.
– Dla ulicy Długiej została wszczęliśmy
procedurę zmiany organizacji ruchu;
prędkości do 40/h oraz uzupełnienie
oznakowania pionowego.
– Zaplanowaliśmy dla wszystkich dróg
powiatowych na terenie gminy Raszyn,
znajdujących się pomiędzy Aleją Krakowską, a ulicą Baletową procedurę zmiany

organizacji ruchu, będzie to dotyczyło
ograniczenia prędkości oraz tonażu
do 8 ton, z wyłączeniem obsługi posesji.
Obecnie zatwierdzone zostały procedury i uzyskaliśmy wszelkie zgody od
Starostwa Powiatowego w Piasecznie
na wprowadzenie takich ograniczeń. Po
zatwierdzeniu procedury przez Starostę
Powiatu Pruszkowskiego umieszczono
znaki ograniczające tonaż na części ulic.
Kolejne już niedługo.
O formalnym zakończeniu zmian
w organizacji ruchu na tych ulicach
poinformuję Państwa na bieżąco.
Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

REVERS COSMETICS, polska firma
założona w 2015 roku, oferuje Klientom
pełen profesjonalizm i produkty korzystające z natury. Produkując je dbamy
o środowisko naturalne, stosujemy rozwiązania szanujące przyrodę.

AGENCJA
NIERUCHOMOŚCI
CLAUDIA
Klaudia Borkowska
Raszyn 05-090
ul. Poniatowskiego 4a

Tel. 501 185 877
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KONSULTACJE W SPRAWIE SYSTEMU I OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW
Dnia 20 maja Wójt Gminy Raszyn ogłosił konsultacje społeczne w sprawie
proponowanych zmian w systemie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyboru metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po 2020 r.
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie ankiety elektronicznej i pisemnej w dniach od 02.06.
do dnia 15.06.2020 roku.
Wypowiedzieć się w niej mają mieszkańcy gminy Raszyn posiadający
czynne prawo wyborcze. Formularz

ankiety dostępny jest na stronach
internetowych Urzędu Gminy Raszyn:
www.bip.raszyn.pl, www.raszyn.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Raszyn. Konsultacje uważa się za ważne bez względu

na ilość uczestników, biorących w nich
udział.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Raszyn nie później niż w ciągu
30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami i wypełnienie ankiety. Wybór
najlepszej opcji powinien pomóc
w uszczelnieniu systemu.

Konsultacje w sprawie uchwały dotyczącej przydziału lokali z zasobu Gminy Raszyn
Wójt Gminy Raszyn postanowił zasięgnąć opinii mieszkańców w sprawie przydziału lokali pochodzących
z zasobu mieszkaniowego Gminy
Raszyn, dlatego w dniu 22 maja br zdecydował o ogłoszeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
w tej sprawie. Konsultacje będą trwały
od 04.06 do 30.06.2020 roku. Uprawnionymi do wzięcia w nich udziału są
wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy.

Obowiązuje forma pisemna na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków
do projektu uchwały w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Raszyn. Formularz będzie udostępniony
w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A,
05-090 Raszyn. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny dostępnej w Biurze Obsługi

Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn.
Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty
elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl
(w tytule email proszę wpisać „Konsultacje – Zasady wynajmowania lokali”).
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Urzędu Gminy
Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Raszyn nie później niż w ciągu
30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Przedłużenie ważności Biletu Metropolitalnego – Raszyńskiej Karty Mieszkańca
Wójt Gminy Raszyn przypomina o przedłużeniu uprawnienia do korzystania
z Biletu Metropolitalnego – Raszyńskiej
Karty Mieszkańca.
Bilet Metropolitalny – Raszyńskiej
Karty Mieszkańca wydany na pods t a w i e p ot w i e rd ze n i a ro z l i c ze nia podatku dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Pruszkowie za 2018 rok ważny jest
do 30 czerwca 2020 r.
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Przedłużenie ważności karty na
następny okres wymaga ponownego
złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie za 2019 rok.
Wnioski o przedłużenie ważności karty należy składać do dnia
30 czerwca 2020 roku.
W przypadku gdy posiadacz
karty nie dokona przedłużenia

ważności karty w określonym terminie, karta zostanie automatycznie
zablokowana i nie będzie możliwości jej późniejszego odblokowania.
Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Raszyn u pani Beaty Boros-Bieńko pod nr tel. 22 701-79-05 lub
na stronie raszyn.pl.

GMINA ONLINE

V edycja konkursu fotograficznego „Ziemia raszyńska w obiektywie”

I miejsce - Jakub BARAN „Wędrówka gwiazd”

Jest nam niezmiernie miło, że w tym
roku do udziału w konkursie zgłosiła się
rekordowa liczba uczestników, bo aż
dwudziestu! Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom naszego konkursu, jak również pozostałym uczestnikom, których prace także wzbudziły
nasze uznanie.

Pragniemy też poinformować,
że poza nagrodami przewidzianymi
w regulaminie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.
Publikacje wydane przez Centrum Kultury Raszyn: album „Historie mieszkańców Raszyna, Falent i okolic” oraz
komiks „Bitwa pod Raszynem 1809.
Historia polskiego oręża”. A najmłodsi
uczestnicy otrzymali również puzzle
„Bitwa pod Raszynem”.
Mamy nadzieję, że udział w konkursie przysporzył jego uczestnikom wiele
satysfakcji. Wszystkich miłośników fotografii zapraszamy oczywiście do wzięcia
udziału w kolejnej edycji naszego konkursu w przyszłym roku. Na stronie CKR
www.ckr.raszyn.pl, zamieściliśmy pełną
listę nagrodzonych prac.

I miejsce
Jakub BARAN praca pt. „Wędrówka
gwiazd” – za nastrój, śmiałość dynamicznej kompozycji oraz doskonałość
techniczną.
II miejsce
Artur WÓJCIK praca pt.”Czarne
chmury” – za klasyczną, ale perfekcyjnie ustawioną kompozycję. Za czystość
kadru i kojący spokój.
III miejsce
Tomek WYSZOMIERSKI praca pt.
„Mieszkaniec Raszyna” – za stworzenie idealnej pocztówki. Za obserwację,
że nie tylko orzeł zasługuje na miejsce
w herbie Raszyna.

Zasady przywracania, od 25 maja 2020 r., niektórych zajęć
w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”
Od 25 maja 2020 r. przywracamy:
1. ZAJĘCIA DLA DZIECI OBJĘTYCH WSPARCIEM
DZIENNYM zapisane do Świetlicy na rok szkolny 2019/2020
• Zajęcia będą odbywać się w godz. 13:00 - 17:00. Dzieci
z klas I-III będą przyprowadzane ze szkoły do Świetlicy.
Dzieci starsze przychodzą do Świetlicy same.
• Ze względu na powierzchnię sal, do Świetlicy może uczęszczać 10 wychowanków.
• Rodzice deklarują obecność dziecka do czwartku w tygodniu poprzedzającym dany tydzień. Pierwszeństwo mają
dzieci, których rodzice są pracownikami systemu ochrony
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19. W przypadku pozostałych dzieci decyduje kolejność zgłoszeń.
• Wychowawczynie prowadzą zapisy i udzielają szczegółowych informacji – tel. 502-191-049
2. ZAJĘCIA MUZYCZNE: nauka gry na gitarze, nauka gry
na perkusji, próby zespołów muzycnych, zgodnie z planem
sprzed początku pandemii, po ustaleniu z instruktorem.
3. ZAJĘCIA TENISA STOŁOWEGO - zgodnie z planem
sprzed początku pandemii, po ustaleniu z instruktorem.
Pozostałe zajęcia prowadzone są online, na stronie www.
facebook.com/swietlicarybie/ w zakładce GRUPY.
Plac zabaw i boisko pozostają do użytku dzieci z przedszkola i Świetlików. Dla pozostałych grup pozostają zamknięte
do odwołania. Informacje na temat zajęć można uzyskać pod
telefonem: 664 000 863
Małgorzata Kaiper Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”
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SPORT

Odmrażamy sport w Gminie Raszyn
Epidemia koronawirusa działalność
wszystkich ośrodków sportu w Polsce.
W Centrum Sportu Raszyn, pozostając w pełnej izolacji, przygotowaliśmy
wraz z naszymi instruktorami z siłowni
filmy z ćwiczeniami, które zamieściliśmy w Internecie. Zestawy ćwiczeń mogły być wykonywane w domu.

Instruktorzy Patrycja Rowińska,
Przemysław Dyjas, Daniel Lipski,
Maja Klimaszewska oraz Sławomir
Ruszczyk wykazali się ogromną kreatywnością dobierając odpowiednie

ćwiczenia, które od 30 marca, w każdy
poniedziałek oraz czwartek pojawiają
się na kanale Centrum Sportu Raszyn
na stronie YouTube.
4 maja podjęliśmy decyzję o otwarciu
boiska „Mój Orlik 2012” przy ulicy Pruszkowskiej, z zachowaniem reżimu sanitarnego: dezynfekcją rąk, zamkniętymi
szatniami i ograniczoną liczbą uczestników. 20 maja otworzyliśmy halę sportową. Kolejne sekcje sportowe przywróciły swoje treningi. Została otwarta hala
główna, sala do podnoszenia ciężarów,
sala boksu oraz sala rehabilitacyjna.
Powrócili do nas zawodnicy trenujący
boks, siatkówkę, podnoszenie ciężarów
oraz grupa Avalone. Korzystanie z hali
głównej odbywa się teraz według ustalonego grafiku, zajęcia trwają 45 min po
czym następuje przerwa, aby była możliwa dezynfekcja, a każdy z uczestników
wchodzących do hali ma obowiązek

dezynfekcji rąk. W hali głównej może
jednocześnie przebywać 32 zawodników oraz 3 trenerów, w salach boksu
oraz podnoszenia ciężarów 12 zawodników oraz jeden trener, natomiast zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone indywidualnie. Podobnie jak w przypadku
Orlika nie ma możliwości korzystania
z szatni, a pomieszczenia oraz sprzęt są
dezynfekowane. Z niecierpliwością czekamy na wytyczne, które umożliwią nam
otwarcie pływalni oraz boiska „Wronik”.
Monika Bień

CSR – nawodnienie stadionu im. K. Jedynaka

System nawodnienia murawy naturalnej boiska stadionu im. K. Jedynaka,
o powierzchni 6000 mkw., oparty jest
na 10 zraszaczach sektorowych zlokalizowanych poza liniami bocznymi i końcowymi oraz 2 zraszaczach pełno obrotowych zlokalizowanych w płycie boiska.
Konstrukcja zraszaczy z wbudowanymi
zaworami elektromagnetycznymi oraz
gumową donicą wypełnioną naturalną darnią, eliminuje ryzyko kontuzji
zawodnika. Nowoczesny i kompleksowy
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system pozwala uzyskać dużą prędkość
obrotu, prostą regulację sektora zraszania, wysoką równomierność opadów wody, odporność dysz na zanieczyszczoną wodę, dostęp do wszystkich
elementów zamontowanych na płycie
boiska, sterowanie elektrozaworem
w pokrywie zraszania, równomierność
opadu (certyfikat CIT).
Dokonaliśmy tego o czym marzyli
wszyscy działacze sportowi i sportowcy
raszyńscy. Podziękowania za pracę przy
tej inwestycji należą się wielu osobom.
W szczególności dziękuję zespołowi
Centrum Sportu Raszyn, a są to: Marcin Borsuk, Paweł Góra, Rafał Bobowski, Grzegorz Woicki, Grzegorz Bieńko,
Paweł Pariaszewski, Jacek Gabriel,
Zbigniew Kozłowski, Dorota Strzębała.
Wielkie podziękowania należą się samorządowcom, którzy szczególnie dopingowali nas przy pracy: Wójtowi Gminy
Raszyn Andrzejowi Zarębie, Przewodniczącemu Rady Gminy Dariuszowi Marcinkowskiemu, zastępcy wójta Michałowi Kucharskiemu, radnym Gminy
Raszyn: Ireneuszowi Koprowi, Krzysztofowi Będkowskiemu, Jarosławowi

Aranowskiemu, Andrzejowi Góreckiemu,
Sławomirowi Ostrzyżkowi i Wiesławowi
Szustakowi. Dziękuję też Prezesowi
i zespołowi Eko Raszyn.
Dodam, że wraz z modernizacją boiska stadionu im. K. Jedynaka
w postaci nawodnienia wykonaliśmy
także długo wyczekiwane profesjonalne nagłośnienie, niezbędne na piłkarskich obiektach. Jakość nowego
nagłośnienia będą mieli Państwo możliwość sprawdzić tuż po wakacjach podczas meczów ligowych seniorskich drużyn z Gminy Raszyn. Już dziś zapraszam
na te lokalne sportowe wydarzenia.
Katarzyna Klimaszewska, Dyrektor CSR

PIONEER
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ZASADY KORZYSTANIA
Z BIBLIOTEKI PODCZAS
EPIDEMII COVID-19
Szanowni Państwo, informujemy,
że Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie z dniem 11 maja 2020 została
ponownie otwarta dla Czytelników.
W trosce o bezpieczeństwo zarówno
odwiedzających nas Czytelników, jak
i personelu biblioteki, zdecydowaliśmy
o wprowadzeniu do odwołania zmian
w funkcjonowaniu naszych placówek:
❶		 Biblioteka główna (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) oraz filia w Jaworowej (ul. Warszawska 95), będą czynne
w zmienionych godzinach otwarcia:
BIBLIOTEKA GŁÓWNA:
poniedziałki, środy, piątki 13:00-19:00
wtorki, czwartki 9:00-14:00
FILIA: wtorki – nieczynna
pon, śr, czw, pt 14:00-18:00
❷ Zwrotów wypożyczonych materiałów prosimy dokonywać w placówce, w której były one wypożyczane. Wszystkie zwracane
materiały biblioteczne (książki,
czasopisma, multimedia) zostaną
poddane obowiązkowej kwarantannie, co oznacza, że przez okres

7 dni nie będzie ich można ponownie
wypożyczyć. Dotyczy to także pozycji,
które są zarezerwowane przez kolejnych
Czytelników.
❸ Czasowo zostają wyłączone z użytkowania osobistego przez Czytelników
wypożyczalnie z wolnym dostępem
do zbiorów, czytelnia naukowa i czasopism, toalety.
❹ Czasowo zostają zawieszone usługi:
ksero, skanowania, drukowania, korzystanie z komputerów i tabletów.
❺ W bibliotece mogą przebywać
maksymalnie 2 osoby naraz (1 obsługiwana w danym momencie, 1 oczekująca) z zachowaniem bezpiecznej odległości. Strefa kolejki przed wejściem
do biblioteki głównej jest wyznaczona
wzdłuż budynku biblioteki (czerwone
strzałki na chodniku).
❻ Celem ułatwienia wypożyczania
zbiorów bibliotecznych i przyspieszenia obsługi, zachęcamy do wcześniejszego przygotowania listy potrzebnych
tytułów lub zamawiania dostępnych
pozycji przez Elektroniczne Konto
Czytelnika. Instrukcja, jak je założyć,
znajduje się na www.bibliotekaraszyn.
pl/rezerwacje Materiały biblioteczne
można też zamawiać telefonicznie,
mailowo i na portalach społecznościowych. Wypożyczać będzie można także
archiwalne numery czasopism, a także
bieżące numery tygodników prenumerowanych przez bibliotekę.
❼ Osoby, które chcą się zapisać do
biblioteki, prosimy, by w miarę możliwości robić to zdalnie, czyli najpierw
zapoznać się z regulaminem biblioteki, a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać
na adres info@bibliotekaraszyn.pl kartę
zapisu – do pobrania na www.bibliotekaraszyn.pl/abc-czytelnika. Wydrukowane karty zapisu można też będzie
wypełnić na miejscu w bibliotece.
❽ Do odwołania nie będą się też
odbywały spotkania, imprezy, warsztaty,
kursy komputerowe, lekcje biblioteczne.
Zachęcamy do udziału w aktywnościach online, które publikujemy
na www.bibliotekaraszyn.pl i w naszych
mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).

CZERWCOWE SPOTKANIE DKK
Na ósme spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki zapraszamy 5 czerwca
2020 o 18:00. Będziemy dyskutować o książce Łukasza Orbitowskiego
„Kult”. Spotkanie odbędzie się online
na platformie Zoom. Osoby, które
chcą dołączyć do Klubu, proszone są
o wcześniejszy kontakt z koordynatorką, Dagną Mach (info@bibliotekaraszyn.pl). Co to jest Dyskusyjny Klub
Książki? Grupa osób, które spotykają się,
aby porozmawiać o książkach. Dla kogo?
Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać
o lekturze, poznawać nowych autorów
i gatunki literackie. Ważne: uczestnicy
nie muszą prowadzić poważnych dyskusji ani znać się na literaturze.

UWAGA!
12 czerwca br. w naszych
placówkach nastąpią zmiany
godzin otwarcia!
Biblioteka główna
będzie czynna
w godz. 10:00 - 14:00
Filia w Jaworowej
będzie nieczynna
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Pomagamy medykom

Kilka dni po ogłoszeniu przez rząd
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę o nazwie
COVID-19 zgłosiła się do mnie Sołtys Podolszyna Małgorzata Brzezińska
i poprosiła o pomoc w szyciu bawełnianym maseczek dla pogotowia Ratunkowego w Piasecznie. Bez chwili namysłu
podjęłam wyzwanie i już po kilku dniach
mieliśmy zorganizowaną grupę 22 pań
szyjących i 7 osób do cięcia materiału.
Pierwsze materiały do szycia otrzymałyśmy od pani Małgorzaty z Podolszyna.
Wraz z członkiniami KGW SQŁAD zdecydowałyśmy jednogłośnie o przekazaniu na ten cel środków finansowych
pochodzących ze składek oraz dochodu
ze zorganizowanego przez nas Pierwszego Charytatywnego Turnieju Tenisa
Stołowego w Ładach (7 marca 2020 r.).
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W kolejnych tygodniach zostałam zasypana materiałami od darczyńców z okolicznych miejscowości.
Zaczęły się też do nas zgłaszać
kolejne placówki medyczne potrzebujące pomocy m.in. USK w Białymstoku,
Szpital Bielański, Szpital Banacha, Szpital Orłowskiego na Czerniakowskiej,
Szpital Bródnowski, Szpital Kliniczny
na ul. Karowej, Przychodnia In vitro,
Szpital Okulistyczny w Krakowie, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Szpital w Łęczycy, Szpital w Wołominie,
DPS Góra Kalwaria, DPS Kraków, DPS
Szczytno, Schronisko dla bezdomnych
w Czarnej.
Do tej pory uszyliśmy i rozdaliśmy
ponad 7 tys. maseczek wielokrotnego użytku o szacunkowej wartości
50 tys. złotych. Kontynuujemy naszą
pracę, wierzymy w jej głęboki sens
ponieważ cały czas otrzymujemy nowe
zamówienia.
To ogromne przedsięwzięcie wymagało pracy i zaangażowaniu całego
sztabu ludzi. W tym miejscu chciałabym podziękować szwaczkom: z Dawid
Bankowych - rekordzistce Pani Teresie Chrzan, która uszyła ponad 2.800
maseczek oraz paniom Dorocie Konarskiej, Jadwidze Dworzyńskiej, Monice
Szewc, Ewie Bobowskiej, Barbarze
Bobowskiej, Barbarze Bajon, Małgorzacie Gulewicz. Z sołectwa Łady: Alicji Łuczak, Ewie Kruczyńskiej, Izabeli
Rentowskiej, Danieli Jasińskiej, Zofii
Janiszewskiej, Dominice Zawadzkiej.
Z Podolszyna Nowego: Agnieszce
Matczak, z Falent Nowych Marii Ryczywolskiej, z Raszyna Wioletcie Suskiej

i Danucie Jaromin, z Dawid Annie
Fijałkowskiej oraz Emilii Wojdalskiej,
Krystynie Gaworskiej i Kieu Loan Trinh
z Warszawy.
Dziękuję także osobom odpowiedzialnym za cięcie materiału: Natalii
Radziejowskiej, Teresie Chrzan, Monice
Łachniak, Barbarze Błasiak, Milenie
Karpińskiej, Beacie Adynowskiej i Renacie Kwiecińskiej. W logistyce, transporcie i prasowaniu pomagali: Monika
Kabala, Emilia Możdżeń, Natalia i Grzegorz Bieńko, Wioleta Suska, Wojtek
Adynowski.
Materiał na filtry do pierwszych
maseczek otrzymaliśmy od zastępcy
wójta Gminy Raszyn Michała Kucharskiego i Marcina Łachniaka.
Wyrazy uznania kieruję również
w stronę darczyńców, którzy przekazali lub zakupili materiały niezbędne
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do szycia maseczek. Dziękuję: Stowarzyszeniu „Podolszyn Razem” Kołom
Gospodyń Wiejskich z Ład (SQŁAD),
Jaworowej, Puchał (Aktywne Puchały)
i Sękocina Starego (Sękodzie), strażakom z OSP Falenty, Dariuszowi Marcinkowskiemu przewodniczącemu Rady
Gminy Raszyn oraz indywidualnym
ofiarodawcom: Beacie Adynowskiej,
Jolancie Banasiak, Helenie Bąk, Annie
Bieńko, Grzegorzowi Bieńko, Barbarze
Bobowskiej, Zofii Bobowskiej – Stachura, Anecie Boros, Teresie Chrzan,
Alicji Cieśli, Katarzynie Dombskiej, Katarzynie Geszprych, Janinie Graff, Zofii
Janiszewskiej, Monice Kabali., Ewelinie
Kaczkowskiej, Gabrieli Kaczorowskiej,
Jadwidze Kaniewskiej, Janinie Kłos,
Dorocie Konarskiej, Agnieszce Kościńskiej, Zofii Kowalskiej, Elżbiecie Krajewskiej, Barbarze Kruszewskiej, Anecie
Lao., Irenie Lao, Emilii Możdzeń, Feliksie Olesińskiej, Annie Paśniewskiej,
Izabeli Rentowskiej, Marii Ryczywolskiej, Wacławie Ryczywolskiej, Wiolecie
Suskiej, Katarzynie Wilczkowskiej, Wiesławie Winterot, Emili Wojdalskiej, Dorocie Wojteckiej, Wiesławie Wróbel, Zofii
Witkowskiej, Jerzemu Ziółkowskiemu
i innym anonimowym ofiarodawcom.
Dziękuję także mojej rodzinie za
wsparcie i okazaną pomoc.
Cieszę się, że tak wiele osób chętnie i bezinteresownie przyłączyło się do
akcji wspierającej służby medyczne walczące z koronawirusem. Mamy nadzieję,
że przygotowane przez nas maseczki są
pomocą w ich codziennej pracy. W ten
sposób chcielibyśmy złożyć podziękowania za ich ogromny trud i odwagę.
Beata Boros-Bieńko, Sołtys sołectwa Łady

Gminne przedszkola w czasie wakacji
W trosce o bezpieczeństwo dzieci,
w związku z możliwością prowadzenia
zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
została zmieniona organizacja pracy
przedszkoli w miesiącach lipiec – sierpień 2020 r.
W miejsce dyżurów wakacyjnych
w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina, dzieci
będą mogły przez 6 tygodni w okresie 29.06.2020 r. – 07.08.2020 r.

uczęszczać do swojego przedszkola.
W pozostałym okresie wakacji w dniach
10.08.2020 r. – 31.08.2020 r. placówki
pozostaną zamknięte.
Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli w okresie lipiec
– sierpień 2020 r. zostanie opublikowana na stronach poszczególnych
przedszkoli, po ich uzgodnieniu przez
dyrektorów wspólnie z radami rodziców. Dotychczas stosowana w Gminie

Raszyn organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się
z przemieszczaniem dzieci między
placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. W celu
zapewnienia dzieciom i nauczycielom
bezpieczeństwa, przedszkola nie będą
prowadziły opieki dla dzieci z innych
placówek.
Referat Oświaty Urzędu Gminy Raszyn
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