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Panie Wójcie, czemu służy ankieta na temat śmieci? 
Czy jest z tym jakiś problem poza tym, że jest coraz 
drożej? Karolina M (nazwisko znane redakcji)
Szanowna Pani, szukamy takiego sposobu rozliczania 
odbioru śmieci, żeby jak najwięcej osób faktycznie pła-
ciło za swoje odpady. Obecnie cena za śmieci wynika 
z  pomnożenia ilości osób w  gospodarstwie domowym 
i stawki za osobę. Stawka w tym roku podrożała, ponieważ 
firma odbierająca odpady zwiększyła opłatę. Wzrost opłaty 
za śmieci niesegregowane spowodował, że wiele osób zde-
cydowało się segregować. Z ekologicznego punktu widze-
nia – świetnie, ale przez to w naszym budżecie powstała 
dziura. Podwyżka opłaty skusiła niektórych do „zmniej-
szenia” ilości osób w gospodarstwie domowym. Gmina 
stara się sprawdzać faktyczną ilość osób, ale jest to trudne 
ponieważ niektórzy traktują taką weryfikację jak namawia-
nie do donosicielstwa. Mamy obowiązek odebrać wszystkie 
odpady. Jeśli śmieci jest więcej niż to wynika z ilości osób, 
które płacą, pieniędzy zaczyna brakować. W takiej sytu-
acji gmina dopłaca odbiorcy śmieci z  własnego budżetu, 
co oznacza, że za nieuczciwych płacą wszyscy mieszkańcy, 
albo podnosi ceny odbioru, co również oznacza większe 
obciążenia dla uczciwie płacących a nieuczciwych niestety 
mobilizuje do dalszych krętactw. Rozpisując konsultacje 
zwróciliśmy się do Państwa z prośbą o pochylenie się nad 
tym problemem. Pod dyskusję poddaliśmy zarówno 4 moż-
liwe metody naliczania opłaty, jak też zakres usług oczeki-
wanych od odbiorcy. Obecną metodę wybraliście Państwo 
podczas konsultacji w 2013 roku.  Może po latach doświad-
czeń, inna metoda wyda się lepsza? Wielkie dyskusje wzbu-
dził sposób rozliczeń od ilości wody zużywanej w gospodar-
stwie domowym. Metoda wydaje się trafiona szczególnie 
w tych domach, w których prowadzone są nielegalne hotele. 
Problemy zgłaszają osoby podlewające ogródki albo często 
zażywające kąpieli. Rozumieją, że płacą więcej za wodę, ale 
dlaczego też za śmieci?
 Znamy już wyniki konsultacji. Większość z Państwa opo-
wiada się za utrzymaniem starego systemu, tak w kwestii 
sposobu naliczania opłat jak i zakresu usługi.

Panie Wójcie Nasza Strefa oskarża Pana o jakieś tajne 
układy z ITP i ukrywane interesy, co Pan na to? (nazwi-
sko znane redakcji)
Szanowny Panie: staram się nie odnosić do manipulowa-
nych i pozbawionych logiki konfabulacji zamieszczanych 
w gazetce NS, ale tym razem odpowiem. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że to kolejna insynuacja pod moim adre-
sem. Nie będę ukrywał, że rozważam podjęcie kroków praw-
nych przeciw autorom tego pomówienia. Wbrew zawar-
tym w artykule wymysłom, kontakty moje i Urzędu Gminy 

z dyrekcją Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego są 
bardzo ograniczone. Możliwe, że nawet rzadsze od tych, 
które miały miejsce z poprzednimi dyrekcjami, w minionych 
latach. Wynika to między innymi z różniącego nas podejścia 
do najemców mieszkań zakładowych Instytutu, czy sposobu 
zarządzania rezerwatem oraz pałacem w Falentach. Różnice 
są na tyle duże, że niektóre kwestie rozstrzygamy na dro-
dze sądowej. ITP jest niezależną instytucją naukową, kiero-
waną przez dyrekcję powoływaną przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz radę naukową. Na terenie Gminy Instytut 
jest użytkownikiem wieczystym sporego majątku będącego 
własnością Skarbu Państwa. To w jaki sposób gospodaruje 
zależy od dyrekcji i organów ją kontrolujących. Wójt i Urząd 
ma w stosunku do Instytutu takie same powinności i prawa 
jak do każdego innego przedsiębiorstwa znajdującego się 
na terenie naszej gminy. 
 Stawiane mi zarzuty w odniesieniu do działań dyrekcji 
Instytutu to celowa manipulacja. Autorzy artykułu dobrze 
wiedzą, że nie wpłynął do Urzędu Gminy wniosek doty-
czący zmiany miejscowego planu czy studium, w odniesie-
niu do gruntów ITP. Takie informacje uzyskali oni ode mnie 
na zapytanie w formie interpelacji. Znają oni dobrze usta-
wowe zasady i procedury zmian, w których to właśnie rada 
gminy ma jedyny, decydujący głos w tych sprawach. Chciał-
bym dodać, że w chwili obecnej nasza gmina ma tak dużo 
zadań inwestycyjnych, że nie jest zainteresowana przej-
mowaniem majątku Instytutu. Jedynym tematem rozmów 
może być przejęcie dróg i terenu przedszkola, które już 
od wielu lat są przez nas zarządzane. 
 Można sądzić, że autorzy artykułu nie posiadają elemen-
tarnej wiedzy, stąd tak bzdurne, wręcz spiskowe tezy w myśl 
zasady, że na rynku księgarskim najlepiej sprzedają się kry-
minały. Ale piszą to radni, od których wymagamy rzetel-
nej, uczciwej postawy i którzy swoją funkcją autoryzują to, 
co prezentują i wypowiadają. Jak można sugerować, że Wójt 
Gminy Raszyn ma obowiązek śledzenia i ustosunkowywa-
nia się do treści zamieszczanej na stronach internetowych 
ITP? Jednak największą manipulacją jest napisanie artyku-
łów w oparciu o tezy wyssane z palca. Przecież nic nie stało 
na przeszkodzie aby zwrócić się bezpośrednio do dyrekcji 
Instytutu żeby przekazać rzetelne informacje. Nie oto cho-
dziło? To o co? Osądźcie Państwo sami. Do wyborów samo-
rządowych jeszcze trzy lata i chyba najlepiej byłoby zająć się 
pracą dla dobra naszej społeczności, a nie intrygami. Wierzę, 
że nasi mieszkańcy ocenią nas na podstawie efektów pracy, 
a nie brudnej kampanii pomówień.

•• 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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Z historii samorządności w Rzeczpospolitej Polskiej!
Polskie tradycje samorządowe zawarte 
w prawach miejskich oraz prawie ziem-
skim są bardzo stare sięgają bowiem 
czasów średniowiecza. W Konstytucji 3 
Maja  zawarto ordynację miejską, która 
ustaliła możliwość wybierania w mia-
stach królewskich burmistrzów i wójtów 
reprezentujących zorganizowane spo-
łeczności. Po utracie niepodległości 
zaborcy w swoich częściach okupowa-
nej Rzeczypospolitej wprowadzili prawa 
obowiązujące w ich państwach. W ten 
sposób pod względem organizacji pol-
skie terytorium etniczne podzielone 
zostało na trzy obszary różniące się 
pod względem miejscowego prawa.
 O polskim samorządzie terytorial-
nym możemy mówić dopiero po 1918 
roku, gdy  ziemie zaborów radykal-
nie różniące się poziomem i potencja-
łem rozwoju gospodarczego, społecz-
nego i kulturowego, zostały połączone 
w jeden organizm  II Rzeczypospolitej. 
Przyjęte konstytucje z 1921 i 1935 roku 
wprowadziły na terenie całego kraju 
trójstopniowy podział administra-
cyjny według modelu wyodrębniają-
cego gminy miejskie i wiejskie, powiaty 
oraz województwa. Ważnym aspektem 
wprowadzanych zmian była decentra-
lizacja samorządu. Z ustawy scalenio-
wej z 1933 roku, wyłączono największą 
metropolię kraju – Warszawę i struktury 
powiatowe na Śląsku, który na mocy 

„Statutu Organicznego” pozostał woje-
wództwem autonomicznym. W okresie 

okupacji 1939 – 1940 na terenie kraju 
w  strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego  działały władze pań-
stwowe - delegatury Rządu - na szcze-
blach: wojewódzkim, powiatowym 
i  gminnym, przygotowane do  obję-
cia władzy po odzyskaniu niepodle-
głości. Po 1945 roku w Polsce nastały 
rządy komunistów, których kulminacja 
nastąpiła  po sfałszowanych wyborach 
w 1947 roku. Na wzór sowiecki wpro-
wadzono w całym kraju wojewódzkie, 
powiatowe i gminne rady narodowe, 
których skład obsadzany był na zasa-
dzie politycznej kooptacji – bez prze-
prowadzania wyborów. Stan taki trwał 
aż do roku 1990. 
 Pierwsze w  odrodzonej Polsce 
wybory samorządowe odbyły się 
27  maja 1990 roku. W  latach 1990 - 
1998 funkcjonował dwuszczeblowy 
podział administracyjny kraju – admi-
nistracja państwowa na poziomie 
województw i samorządowa na pozio-
mie gmin. W kwietniu 1997 roku nowo 
uchwalona i  przyjęta w  referendum 
Konstytucja RP przyjęła za naczelną 
zasadę ustroju Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zasadę samorządności teryto-
rialnej i  decentralizacji władzy. Cały 
rozdział VII Konstytucji jest poświęcony 
samorządowi terytorialnemu. Wymie-
nia m.in. zasady samodzielności, subsy-
diarności i domniemania kompetencji, 
zaś organy samorządu, poddaje nad-
zorowi pod względem prawomocności 

sprawowanemu przez wojewodę, Pre-
zesa Rady Ministrów oraz w zakresie 
finansów Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej. Kolejna reforma administracji 
publicznej weszła w życie 1 stycznia 
1999 roku. Liczbę województw zmniej-
szono z 49 do 16. Wydzielono ponad 
300 powiatów. Większość miast, które 
straciły status miast wojewódzkich, 
weszły do grupy powiatów grodzkich, 
czyli miast na prawach powiatu. Efek-
tem zmian było ograniczenie roli woje-
wody na rzecz marszałka województwa 
i  samorządu wojewódzkiego. Część 
obiektów dotąd będąca w gestii woje-
wody, przeszła pod zarząd poszczegól-
nych samorządów. Wraz z ich przekaza-
niem, stopniowo przekazywano także 
narzędzia ich finansowania, w postaci: 
udziału w  podatku dochodowym, 
udziału w podatku od osób prawnych, 
dotacji i subwencji. W 2002 roku par-
lament przyjął ustawę, zgodnie z którą 
wprowadzono bezpośrednie wybory 
wójtów, burmistrzów oraz prezydentów 
miast.
 Reasumując, samorządność teryto-
rialna stała się bardzo ważnym filarem 
konstrukcji Państwa Polskiego!

W oparciu o wydawnictwo: 
Samorząd Terytorialny - historia, funkcje, prze-

strzeń dla aktywnych obywateli. / Federacja 
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

31-027 Kraków, www.centrum.krakow.pl
Jacek Kaiper

TRZYDZIEŚCI LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

30 lat samorządności terytorialnej – 30 lat Gminy Raszyn
Szanowni mieszkańcy! Szanowni samorządowcy! Szanowni Państwo!

W roku 1990 do życia została przywrócona samorządność terytorialna. 
Był to kolejny etap odzyskiwania wolności i suwerenności przez Naród 
i Państwo Polskie  rozpoczętej rok wcześniej poprzez ustrojowe prze-
miany. Była to zarazem kontynuacja wysiłku wielu  pokoleń Polaków 
w walce o niepodległość Ojczyzny.

DOKONAŁO TEGO POKOLENIE 
SOLIDARNOŚCI ROKU 1980-GO
Samorządność terytorialna jest pod-
stawową formą organizacji lokalnego 
życia publicznego. Mieszkańcy danego 
terytorium z mocy prawa tworzą wspól-
notę samorządową. To Mieszkańcy 

wraz z zamieszkałym przez siebie tery-
torium tworzą podstawową jednostkę 
samorządu terytorialnego jaką jest 
gmina. Istotą samorządności jest przy-
wrócenie podmiotowości mieszkań-
com i  decydowanie poprzez wybra-
nych przez siebie radnych, wójtów, 

burmistrzów i prezydentów o sprawach 
dotyczących gminy.  
 Samorządność terytorialna stała 
się ważnym i  mocnym filarem kon-
strukcji Państwa Polskiego. Jak Polska 
długa i szeroka widać jej dobre i piękne 
owoce. W ciągu ubiegłych lat trzydzie-
stu powstały i powstają nadal wspa-
niałe budowle dla nauki, kultury, zdro-
wia, rekreacji, czy sportu. Samorządy 
budują drogi, wodociągi, instalację 
sanitarną. Mieszkańcy mogą w  lokal-
nych urzędach uzyskać obsługę więk-
szości spraw wynikających z potrzeb 
socjalno-bytowych.
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 Tak samo jest tu w Gminie Raszyn 
gdzie żyjemy. W  ciągu tych  30 lat 
Gmina bardzo zmieniła swe oblicze, 
wzbogacając się o  kilkanaście oka-
załych instytucji i placówek, rozwija-
jąc swe sieci techniczne poprawiające 
komfort życia. Stała się też bardziej 
nowoczesną z  zachowaniem jedno-
cześnie troski o narodowe dziedzictwo 
oraz tereny zielone. Mimo że żyć w tak 
potężnej aglomeracji jaką jest War-
szawa, stolica Polski, wraz okolicznymi 
gminami i powiatami, nie jest zawsze  
lekko, to w gminie Raszyn da się żyć!
 Szanowni Państwo! Dzisiaj pokłońmy 
się wszystkim którzy do tego dobrego 
życia przez te 30 lat się przyczy-
nili. Panom Wójtom i wszystkim Rad-
nym. Podziękujmy szczególnie mocno 

tym, którzy o tę samorządność i pod-
miotowość zawalczyli poprzez Komi-
tet Obywatelski „Solidarność”, oraz ją 
organizowali w I kadencji roku 1990-go. 
Pamiętam, byłem wśród nich. Założyli-
śmy podwaliny pod dalsze prace, wdra-
żając zupełnie nowe prawo, mocując 
się z przeciwnościami natury instytu-
cjonalnej oraz mentalnej osadzonymi 
w poprzednim systemie. 
 Szanowni Mieszkańcy! Budujmy tę 
naszą gminną wspólnotowość oraz toż-
samość nie tylko  mocą prawa, ale także 
w rzeczywistym ludzkim wymiarze.
 Szanowni samorządowcy, Panie 
Wójcie, Państwo Radni! Twórzmy jak 
najlepsze warunki dla rozwoju samo-
rządności, zmieniajmy tę wspaniała 
idee w  rzeczywistość. Spór i  walka 

wpisane są w demokrację, samorząd-
ności sprzyja prawda, dobro i piękno! 
Czyńmy ją jak najlepszą, aby nasz trud 
zasługiwał na miano współczesnego 
patriotyzmu, dla dobra Gminy i Polski.

„NIECH PR AGNIENIE DOBR A 
WSPOLNEGO PRZEZWYCIĘŻA 
EGOIZM I PODZIAŁY”.

Święty Jan Paweł II

 W  tym pragnieniu tkwi istota 
samorządności.

Obszerne fragmenty z oświadczenia pana 
Krzysztofa Będkowskiego podczas sesji Rady 

Gminy Raszyn VIII kadencji, Radnego i Przewod-
niczącego Rady pierwszej kadencji  i Radnego 

obecnej kadencji Rady Gminy Raszyn 

30 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja 1990 roku Wybory Samorządowe w Raszynie
KAMPANIA WYBORCZA

Wkrótce po wyborach do Sejmu 
i Senatu rozpoczęła się wyborcza kam-
pania samorządowa. Pierwszy raz byli-
śmy w TV, jako Komitet Obywatelski 

„Solidarności” Raszyn. Zorganizował to 

nam Krzysztof Będkowski, który wów-
czas tam pracował. Wypowiadały się 
cztery osoby od nas, w tym ja. Ogromna 
trema. Miałam powiedzieć dwa zdania. 
Na szczęście to drugie zdanie miałam 
napisane dużymi literami na kartonie. 
Czy pamiętam o czym mówiłam? Tak. 

O  małym zainteresowaniu 
samorządnością na wsi.
 Odbywały się spotka-
nia z  mieszkańcami w  róż-
nych punktach Gminy Raszyn. 
Ogólnie mówiono o progra-
mie „Solidarności”, ale też 
każdy prezentował swój pro-
gram, dla swojego okręgu 
wyborczego. O  plakatach 
czy banerach nikt nawet nie 
marzył. Stawiane było, na 
zwrot przy nazwisku: Komitet 
Obywatelski „S” na kartach 
do głosowania, co skutecznie 
zadziałało w dniu wyborów.
 Moje spotkanie przed-
wyborcze, z ogromną tremą 
(chociaż wszędzie jeździli-
śmy całą grupą "dla wspar-
c i a " )  p r ze p ro w a d z i ł a m 
na podwórku u sołtysa Sęko-
cina Nowego Anny Bonder.

27 maja 1990 roku odbyły 
się pierwsze wolne wybory do 
Samorządu Terytorialnego 

- Rad Gmin. W  skali kraju: Komi-
tet Obywatelski „Solidarność” otrzy-
mał 53,1%, komitety lokalne 24,7%, 
PSL 4,3%, Socjaldemokracja RP 2,7%, 
Stronnictwo Demokratyczne - 2,1% 
i  KPN - 1% głosów. Kadencja trwała 
4 lata. Samorząd mógł odtąd w ramach 
budżetu decydować sam o sprawach 
lokalnych.

W  Raszynie: Komitet Obywatelski 
„Solidarność” wygrał te wybory prze-
ważająca ilością głosów, zajmując 
22 na 24 miejsca w Radzie Gminy.

Wyniki wyborów samorządowych 
w Raszynie i okolicznych gminach
Komunikat Wojewódzkiego Komisarza 
Wyborczego o  zbiorczych wynikach 
wyborów do rad gmin w  wojewódz-
twie warszawskim - ogłoszone w gaze-
cie „Życie Warszawy” Nr 128, 4 czerwca 
1990 roku.

Moje wspomnienia z okresu działalności 
Komitetu Obywatelskiego„Solidarność” 
w  Raszynie, wyborów 4 czerwca 1989 
roku do Sejmu i Senatu oraz wyborów 
samorządowych 27 maja 1990 roku 
i pracy I kadencji Rady Gminy w latach 
1990 - 1994.

Grażyna Gałązka
Radna pierwszej kadencji 

Rady Gminy Raszyn
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30 LAT KURIERA RASZYŃSKIEGO

30 lat Kuriera Raszyńskiego
30 lat temu, 27 maja 1990 r. po pierwszych w Polsce wolnych wyborach 
samorządu terytorialnego, nowe władze stały się gospodarzami terenu. 
Zaraz potem wiele gmin powołało lokalną prasę, jako że wolność słowa 
stała się dla ludzi pierwszym znakiem prawdziwej wolności i największym 
osiągnięciem demokratycznych przemian. Wtedy też rozpoczęła się histo-
ria „Kuriera Raszyńskiego”.

Kurier Raszyński – Pismo Niezależ-
nych Inicjatyw Społecznych
Pierwszy numer Kuriera Raszyńskiego 
trafił do rąk mieszkańców już w maju 
1990 roku. Wydany przez Gminny Ośro-
dek Kultury był płatny, dwukolorowy, 
6.stronicowy. Zespół Redakcyjny zwró-
cił się do mieszkańców takimi słowami: 
„Oto, Szanowny Czytelniku, dostajesz 
pierwszy numer naszego czasopisma, 
Twojego czasopisma! Gmina Raszyn ma 
około 17 tys. mieszkańców i swoje wła-
sne, specyficzne problemy, o których 
nie dowiemy się z prasy centralnej (…). 
My mamy aspiracje co miesiąc informo-
wać o tym, co nie powinno być obojętne 
mieszkańcom naszej gminy. Chcemy 
znaleźć się wszędzie tam, gdzie dzieje 
się coś ważnego i ciekawego, gdzie żyją 
ludzie ze swoimi radościami i konkret-
nymi kłopotami”.
 I tak się stało. Pismo przez dwa lata 
opisywało lokalne problemy i wyda-
rzenia ważne dla gminnej społecz-
ności. Pisano o  wyborach samo-
rządowych,  problemach młodej 
demokracji, przepełnieniu szkół, braku 

obiektów sportowych, kłopotach 
z  budową „Domu Rolnika” w  Jawo-
rowej. Pisano o dzieciach wymagają-
cych pomocy, a najzacniejszych miesz-
kańców honorowano w cyklu „Ludzie 
Raszyna”. Pojawiały się teksty inter-
wencyjne, historyczne, sportowe, 
z czasem ważne miejsce zajęły comie-
sięczne sprawozdania z prac Zarządu 
Gminy. Wójt Janusz Rajkowski opisywał 
problemy rodzącej się samorządności, 
a jego zastępca, nie żyjący dziś Miro-
sław Lewandowski, trudności w realiza-
cji inwestycji wynikające ze skromnego 
budżetu. Krzysztof Będkowski analizo-
wał problemy rodzącej się samorząd-
ności. W październiku 91 r. swą wielo-
letnią historię rozpoczął Raszyniaczek 
Elżbiety Kuczary – rubryka dla naj-
młodszych. Dzięki Kurierowi poznali-
śmy listę radnych I kadencji samorządu 
gminnego i wyniki wyborów prezydenc-
kich. W grudniu 1991 r. wydano ostatni 
(18) numer pierwszej edycji Kuriera 
Raszyńskiego. 

Kurier Raszyński – reaktywacja
Po dwuletniej przerwie, w lutym 1994 r., 
na kilka miesięcy przed kolejnymi wybo-
rami samorządowymi, czasopismo, tym 
razem już bezpłatne, zaczęła wydawać 
Gmina Raszyn. Redaktorem Naczelnym 
przez trzy miesiące był Jacek Wiśniew-
ski, po czym zastąpił go Marks. W skład 
redakcji weszli: Anna Bobynko, Jan 
Chałupczak, Elżbieta Kuczara, Mirosław 
Lewandowski, Ryszard Marks, Henryk 
Michałowski, Maria Orzana. Do miesz-
kańców gazeta trafiała dzięki pomocy 
niewielkich lokalnych sklepików.
 Odrodzone pismo, nadal czarno-
-białe, 8.stronicowe znów wprowa-
dzało mieszkańców w  najważniejsze 
sprawy i problemy gminy. Tuż przed 
wyborami wójt Janusz Rajkowski udzie-
lił obszernego wywiadu podsumowu-
jącego czteroletnie działania, a zaty-
tułowanego „Znam problemy. Chcę je 
rozwiązać”. 

Wybory 1994 r.
Z Kuriera dowiedzieliśmy się, że przy 
frekwencji 33,1%, spośród 78 kandyda-
tów wybrano 24 radnych do jednoman-
datowych okręgów wyborczych w tym 
tylko 5 radnych z poprzedniej kadencji. 
Na stanowisko wójta został ponownie 
wybrany Janusz Rajkowski. 

Nowa Redakcja 1995-1998
W marcu 1995 r. Redaktorem Naczelnym 
została Elżbieta Paziewska, sekretarz 
gminy. W skład Redakcji weszli: Barbara 
Mazur, Elżbieta Kuczara, Henryk 
Michałowski, Krzysztof Będkowski, 
Jolanta Kuć i Mirosław Lewandowski. 
Nieznacznie zmieniła się szata gra-
ficzna pisma, a  od grudnia 95 roku 
pojawiły się 4 strony w kolorze. Zakres 
treści był podobny, choć więcej miejsca 
poświęcano informacjom o  pracach 
władz samorządowych.
 Kolejne zmiany, tym razem w treści 
pisma, nastąpiły w połowie 97 r., wraz 
z artykułami wskazującymi na nasila-
jący się spór pomiędzy władzami gminy 
a  Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Raszyńskiej. Gazeta, wobec zbliżają-
cych się kolejnych wyborów samorzą-
dowych, stała się płaszczyzną sporu 
politycznego. We wrześniowym nume-
rze, przedwyborczym, pojawił się List 
do Mieszkańców, w którym autor, wójt 
Janusz Rajkowski, odpowiada na zarzuty 
pojawiające się wobec władzy.

Pierwszy numer po reaktywacji

Pierwszy numer Kuriera Raszyńskiego
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30 LAT KURIERA RASZYŃSKIEGO

Kurier Raszyński – trochę 
kolorowy, trochę polityczny
Pod koniec 1998 r., po wyborach samo-
rządowych, które przyniosły kolejne 
zwycięstwo Januszowi Rajkowskiemu, 
Elżbietę Paziewską zastąpił Zdzi-
sław Lasota, a wkrótce potem Elżbieta 
Kuczara. Przez kolejne 3 lata Kurier 
kontynuuje swą funkcję informacyjną, 
a  do  Raszyniaczka dochodzi Kurier 
Junior. Zmianę przynosi znów okres 
przedwyborczy. W  czerwcu 2002  r., 
redakcją staje się Zarząd Gminy Raszyn, 
zaś w treści pojawiają się „Listy Anety 
Kowalskiej” – teksty o charakterze ostrej 
polemiki politycznej, a w Raszyniaczku – 
wywiad z wójtem Januszem Rajkowskim.

Rozliczenia i polityka 
na łamach Kuriera
W grudniu 2002 r., wraz ze zmianą wło-
darza gminy – Janusza Rajkowskiego 
zastąpił Piotr Iwicki, zmienił się również 
Kurier Raszyński. Ze starego Kuriera 
pozostaje tylko nazwa. Poza nią zmienia 
się prawie wszystko. Ze strony tytułowej 
znika rysunek kapliczki Godebskiego, 
Redaktorem Naczelnym zostaje Maria 
Orzana, a  gazetę redaguje Zespół. 
Po 11 latach znika też rubryka dla naj-
młodszych – Raszyniaczek. Zmiana 
władzy nie kończy rozliczeń. W kolej-
nych numerach pojawiają się teksty 
o uchybieniach poprzedniej ekipy, nie-
pokornych radnych, a przed wyborami 
w 2006 r. kilka numerów poświęconych 
prawie w całości dokonaniom władzy.
 Od stycznia 2007 r. do grudnia 2010, 

kiedy na stanowisko wójta powrócił 
Janusz Rajkowski, ponownie zmienia 
się wygląd pisma. Redaktora pierw-
szych numerów – Radosława Paster-
skiego zastępuje Dorota Betko, która 
prowadzi gazetę do końca kadencji. 
W  Kurierze Raszyńskim, obok rela-
cji z  wydarzeń w  gminie, w  dalszym 
ciągu pojawiają się polemiki z opozycją 
oraz rozliczanie poprzedniej kadencji, 
co utrwala polityczny charakter gazety. 
Większość artykułów podpisana jest 
RED. Jednocześnie, warto zaznaczyć, 
że gazeta ma czytelny układ i porusza 
wiele ważnych problemów. 

Ostatnie 10. lat Kuriera Raszyńskiego
Ostatnie 10 lat, kiedy wójtem Gminy 
Raszyn jest Andrzej Zaręba, przyniosło 
kolejne zmiany w Kurierze Raszyńskim. 
Gazeta, wcześniej 16 stronicowa, czę-
ściowo kolorowa, od 2012 ma 20 koloro-
wych stron. Wydawana jest na papierze 
kredowanym, w 7200 egzemplarzach 
i  roznoszona do wszystkich domów. 
W redakcji pracują najpierw Małgorzata 
Kaiper i Zofia Zajdel, a od 2015 roku 
Kurier prowadzi Jacek Kaiper. Gazeta 
ma stałe rubryki: Inwestycje, Rada 
Gminy Raszyn, Kultura, Sport, Ekologia, 
Gminna Biblioteka Publiczna, Senio-
rzy, Świetlica Środowiskowa „Świetlik”, 
szkoły i przedszkola. W 2019 roku poja-
wia się, ciesząca się dużym zaintereso-
waniem, rubryka „Pytania do Wójta”, 
a  następnie „Dzień dobry Raszyn”. 
Ciekawe graficznie okładki odno-
szą się do najważniejszych w danym 

czasie tematów, zwykle umieszcza-
nych na 3 stronie. Taki system two-
rzenia gazety sprawia, że współtworzy 
ją wiele osób, które poruszają liczne 
tematy ważne dla gminnej społeczno-
ści. Gazeta rzadko odnosi się do kwe-
stii politycznych, natomiast wiele miej-
sca poświęca na prezentacje osiągnięć 
gminy. W przeciwieństwie do wszyst-
kich poprzednich nie publikuje reklam. 
Bezpłatne ogłoszenia przedsiębiorców 
z naszej gminy pojawiły się ostatnio 
jako forma pomocy podczas pandemii 
koronawirusa.

Kurier Raszyński – Kronika 
Gminnych Wydarzeń
W  320 numerach naszej gminnej 
gazety, na 4480 stronach zapisana 
jest 30. letnia historia Gminy Raszyn. 
Można odpowiedzialnie powiedzieć, 
że pismo to wrosło w krajobraz gminy 
i stało się jego trwałym elementem. 
Stare numery to niezwykle ciekawa 
lektura. Uczestnikom wydarzeń przy-
pomina minione lata, najciekawsze 
wydarzenia i osoby, które decydowały 
o raszyńskiej historii. Obrazuje zmiany, 
dzięki którym gmina pięknieje i staje się 
coraz nowocześniejsza i wygodniejsza 
do życia. Pokazuje też animozje, bez 
których trudno wyobrazić sobie nasz 
kraj. Dla nowych mieszkańców jest źró-
dłem wiedzy o miejscu, w którym się 
osiedlili i ludziach, wśród których żyją.
 Funkcja informacyjna lokalnego 
pisma przeznaczonego zarówno dla 
„starych” mieszkańców jak i nowych jest 
nie do przecenienia. Wzbogaca nie tylko 
wiedzę o gminie, jej historii i problemach 
bieżących, jak i buduje więź lokalnego 
patriotyzmu wobec małej ojczyzny.
 Kurier Raszyński jest też pismem bar-
dzo często atakowanym przez gminną 
opozycję. Tak było kiedyś, tak jest teraz. 
Klasyczny „chłopiec do bicia”. Niedawno 
w  czasie kilku kolejnych Rad Gminy 
Raszyn gminna opozycja bardzo wiele 
czasu poświęciła na skrajnie ostrą krytykę 
i postawiła pod rozwagę Rady postulat 
bezterminowego zawieszenia wydawania 
pisma. Jak widać Kurier Raszyński prze-
szedł zwycięsko i przez tę próbę.
 Do Kuriera Raszyńskiego jest łatwy 
dostęp. Wszystkie numery czasopisma 
znajdują się na stronie http://bibliote-
karaszyn.pl/archiwum-kuriera-raszyn-
skiego/. Zapraszam do lektury.

Małgorzata Kaiper
Kurier Raszyński maj 2020

Kurier Raszyński z herbem Gminy Raszyn



KURIER RASZYŃSKI NR 111/2020   |   WWW.RASZYN.PL   | 7

CENTRUM KULTURY RASZYN

Wakacje z CKR
Centrum Kultury Raszyn przygotowało  kulturalną ofertę 
wakacyjną dostosowaną do aktualnej sytuacji epidemiologicz-
nej jaka ma miejsce na całym świecie. Uczniów szkół podsta-
wowych zapraszamy do Kina Młodego Widza. Będą to wyjąt-
kowe seanse filmowe przedstawiające  treści, które z całą 
pewnością zainteresują przedstawicieli młodego pokolenia 
i nie tylko. Po projekcji filmowej zaplanowany jest panel dys-
kusyjny (moderator p. Marek Żerański). Filmy będą prezento-
wane w lipcu w każdą środę (uczniowie klas 4-6) i w czwartki 
(uczniowie klas 7-8) o godz. 17-tej.  Tytuły filmów znajdują się 
na załączonych plakatach. Przedszkolaków natomiast zapra-
szamy do CKR na teatrzyki letnie w każdy poniedziałek lipca 
o godz. 17-tej. Natomiast dzieciom w wieku wczesnoszkolnym 
proponujemy  gry i zabawy plenerowe (parking przy CKR), 
których animatorem będzie  wodzirej Łukasz, prowadzący 
zabawy karnawałowe w trakcie kulturalnych ferii zimowych 
w CKR.  Dorosłych widzów tradycyjnie już,  zapraszamy do let-
niego kina CKR (jak zawsze w okresie wakacji) w każdy wtorek 
o g.19-tej. Cykl filmów dla dorosłych zainaugurujemy projek-
cją filmu Parasite- zdobywcy tegorocznego  Oscara.  O szcze-
gółach naszej oferty wakacyjnej będziemy na bieżąco infor-
mować Państwa na naszej stronie internetowej i facebooku. 
Gorąco zapraszamy!
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TO SPRAWA SMAKU! 
Moja radość i smutek mój!

Samorządność terytorialna, szczegól-
nie gminna, przyniosła wiele bardzo 
dobrych owoców z  podmiotowością 
mieszkańców na czele. Jest ważnym 
składnikiem wolności i mocy Państwa  
Polskiego. To, że tak dobrze owocuje 
to powód do prawdziwej radości. Ma 
w sobie też tę wpisaną prawnie wspól-
notowość mieszkańców. Jednak świa-
domość  uczestnictwa we wspólnocie 
ludzi zamieszkujących konkretne tery-
torium, chęć konstruktywnego udziału 
oraz brania odpowiedzialności za te 
sprawy, są niestety małe. I to rodzi smu-
tek. Smutek potęguje wszechobecny 
hejt oraz stałe negowanie i oczernianie 
prac, a także osób. Totalitaryzm złego 
słowa zyskuje coraz większe wpływy. 
Tak się dzieje niestety obecnie u nas 
w Gminie Raszyn.  
 Szukanie dobrych rozwiązań dla 
spraw lokalnych powinno być wolne 
od stałego sporu. Jednak jak znaleźć 
porozumienie, gdy w sprawach wyda-
wałoby się tak oczywistych, jak upa-
miętnienie postaci Polaków absolut-
nie najwspanialszych oraz niosących 
wartości najwyższe, jak św. Jan Paweł II 
i Rotmistrz Witold Pilecki, nasza lokalna 
opozycja jest systemowo przeciw. 
Używając argumentów z  szerokiego 
repertuaru negacji ubranej w rozmaity 
sposób. W przypadku Rotmistrza sto-
sowano metodę wiecznego przedłu-
żania upamiętnienia i mimo, że temat 
stawał przez półtora roku pięć razy na 

komisji oświaty i kultury, następowały 
kolejne wnioskowania o  dalsze „roz-
ważania” i  „konsultacje”. Święty Jan 
Paweł II też miał być poddawany tego 
typu szarpaninie. Tu z kolei, nie bacząc 
na rocznicowy czas oraz na to, że Parla-
ment Polski prawie jednomyślnie uznał 
obecny rok rokiem Jana Pawła II i Bitwy 
Warszawskiej 1920, opozycja „nasza” 
chciała „wypracowywać”, niewątpliwie 

„z szacunku”, należne miejsce i formę 
przez następne miesiące, a może i lata. 
  My Polacy, wobec Świętego Jana 
Pawła II i Rotmistrza Pileckiego mamy 
jedną powinność: wdzięczność i usza-
nowanie. Cieszę się więc bardzo, 
że udało się nam tego upamiętnienia 
dokonać. Obecność tych Postaci i ich 
nauki w naszym lokalnym życiu może 
nas tylko ulepszać i łączyć jeśli rzeczy-
wiście ich posłuchamy!

Czy posłuchamy? Wątpię po tym co 
usłyszałem podczas komisji i sesji oraz 
wobec mowy nienawiści, obraźliwej, 
pełnej agresji i fałszu, wrogiej, odno-
szącej się do osób oraz spraw. Tak 
po ludzku daję małe szanse. Różnice 
w  wartościach nadrzędnych są wiel-
kie, a metody opozycji z gatunku tych 
z opozycji totalnej. Negować wszystko 
i   wszelkimi sposobami!  Nadzieja 
w mocy Mądrości i Miłości! 
 Szanowni Państwo! Mieszkańcy 
Gminy Raszyn! Z  uszanowaniem 
dla Państwa wolności i  przekonań, 
naprawdę warto i trzeba, w miarę moż-
liwości, włączać się w  życie lokalne. 

Dzielić się swą myślą i czynem, kon-
struktywnie i w oparciu o szlachetne 
wartości. Tworzyć to życie lokalne, tę 
wspólnotowość mieszkańców nie tylko 
z litery prawa, ale też z serca i rozumu! 
Namawiam wszystkich do bycia obo-
jętnym na metody brzydkie i złe, nisz-
czące naszą wspólnotowość. Miejcie 
Państwo te metody oraz treści za nic! 
Jak pisał  Zbigniew Herbert; „to sprawa 
smaku!”. Nie życzmy sobie społecz-
nej zupy sporządzonej na kłamstwie, 
chamstwie i głupocie. Pragnijmy ład-
nych i smacznych owoców samorząd-
ności oraz godnych nas ludzi metod jej 
uprawiania i wzrostu.

Z szacunkiem i poważaniem 
Krzysztof Będkowski

SPRAWA SMAKU

UPAMIĘTNIANIE WIELKICH POLAKÓW
Podczas XXVII Sesji Rady Gminy Raszyn 
pod głosowanie poddane zostały dwie 
uchwały mające na celu godne upa-
miętnienie dwóch wspaniałych Pola-
ków poprzez nadanie imienia: Św. Jana 
Pawła II Centrum Kultury Raszyn i Rot-
mistrza Witolda Pileckiego, skwerowi 
w centrum Raszyna, w ciągu ulicy Ponia-
towskiego i Mickiewicza. Już podczas 
sesji obydwa upamiętnienia spotkały się 
z oporem grupy radnych, którzy głoso-
wali w następujący sposób:

1. Uchwała w sprawie 
nadania nazwy skwerowi imienia
Rotmistrza Witolda Pileckiego
Z inicjatywą urządzenia i nadania skwe-
rowi nazwy wystąpiła grupa miesz-
kańców, którzy wnioskowali o  zago-
spodarowanie tego terenu oraz 
upamiętnienie wielkiego patrioty rot-
mistrza Witolda Pileckiego.
•	 Za	przyjęciem	uchwały	zgłosowało	
12 radnych: Jarosław Aranowski, Marek 
Bańburski, Andrzej Górecki, Janusz 

Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard 
Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, 
Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, 
Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
•	 Przeciw	 zagłosowało	 2	 radnych:	
Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
•	 Od	głosu	wstrzymało	 się	6	 osób:	
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, 
Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiński, Teresa 
Senderowska, Beata Sulima Markowska.
•	 Nieobecna	była	Agata	Kuran	Kalata
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Spektakl poświęcony pamięci Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego
“Ufam … że zdrowy duch osobowości 
ludzkiej zwycięży w walce o godność 
i wolność człowieczeństwa. [...]

Te wzniosłe słowa Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego zawarte w Jego Testa-
mencie stały się inspiracją dla scena-
riusza spektaklu zaprezentowanego 25 
czerwca b.r. na scenie Centrum Kultury 
w Raszynie. Autorką scenariusza i reży-
serem spektaklu jest Edyta Ciechom-
ska - znakomita śpiewaczka operowa 
i  operetkowa. W  przygotowania do 
spektaklu włączyła się z wielką pasją 
i  zaangażowaniem Krystyna Smoli-
cha, służąc swoją radą i doświadcze-
niem reżyserskim. Udźwiękowieniem 
spektaklu oraz obrazem i  światłem 
sterowała niezawodna Anna Maria Sit-
kiewicz. Spektakl odbył się z zachowa-
niem wszelkich wymogów sanitarnych, 
o które zadbała Dyrekcja CKR i  jego 
pracownicy a publiczność przyjęła ze 
zrozumieniem.
 Dyrektor CKR Pan Mariusz Smolicha 
przywitał przybyłych: Pana Andrzeja 
Zarębę -Wójta Gminy Raszyn, Ks. Pra-
łata Zdzisława Karasia, Radnych Gminy 
Raszyn oraz mieszkańców naszej gminy 
dziękując za obecność na spektaklu 
a także życząc przywołania wspomnień 
lub odkrycia na nowo kim był dla Polski 
i Polaków Kardynał Stefan Wyszyński.
 Artyści: Edyta Ciechomska, Mariola 
Orłowska, Maciej Orłowski oraz Fran-
ciszek Jędrzejczyk w  poruszającym, 

pełnym żaru i  wewnętrznej walki 
o próby odpowiedzi na nurtujące ludz-
kość pytania, ukazali obraz Człowieka 
Niezłomnego - Prymasa Tysiąclecia.
 Kardynał Stefan Wyszyński do ostat-
niej chwili swego życia troszczył się nie 
tylko o ducha religijnego Narodu, ale 
i o jego postawę moralną i patriotyczną. 
Słynne zdanie: Powszechnie mówi się, 
że: czas to pieniądz, a ja wam powiem: 
czas to miłość!  jest przesłaniem abso-
lutnie ponadczasowym, stanowią-
cym jasny drogowskaz życia. Kierując 
się miłością, Prymas walczył o ocale-
nie Ojczyzny przed demonami sowie-
tyzacji i zatracenia moralnego. Spek-
takl, zaaranżowany muzycznie przez 
Piotra Piskorza (fortepian) oraz Kata-
rzynę Magdziak (skrzypce), uświetnił 
zespół wokalny „Seniorki”. Pomimo tak 
trudnego czasu, w jakim przyszło nam 
funkcjonować, nasi artyści nie zawa-
hali się wziąć udziału w tym pięknym 
przedsięwzięciu.

 Pamiętajmy o  wielkim, wspania-
łym dziele Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego. Niech Jego heroiczna walka 
o dobro naszego Narodu stanowi dla 
nas wzór miłości Ojczyzny i postawy 
godnej Polaka.
 Teksty mówione przez artystów, pie-
śni śpiewane przez zespół „Seniorki” 
oraz wyświetlane obrazy ilustrujące 
życie i działalność Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego wywarły ogromne wra-
żenie na publiczności a u niektórych 
nawet łzy wzruszenia. Gdy wybrzmiały 
dźwięki ostatniej pieśni, niesamowi-
tym akordem końcowym spektaklu 
była dojmująca cisza, po której dopiero 
po chwili rozległy się brawa nagradza-
jące artystów.
 Spektakl poświęcony Kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu zapisze się 
złotymi zgłoskami w działalności Cen-
trum Kultury Raszyn.                                                                                  

Edyta Ciechomska, Izabela Makarska

2. Uchwała w sprawie nadania 
Centrum Kultury Raszyn 
imienia 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 w  historii Naszej Ojczy-
zny, jak i świata jest nie do przecenie-
nia. Walnie przyczynił się do obalenia 
komunizmu oraz ponownego odzy-
skania wolności Polski oraz zaistnienia 
samorządności. Szerzył kulturę dia-
logu i spotkania, a jednocześnie nieza-
chwianą wiarę w konieczność dążenia 
do prawdy, zarówno w relacjach między 
ludźmi, jak i między państwami. Uzna-
wał 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
•	 Za	przyjęciem	uchwały	zagłosowało	
11 radnych: Jarosław Aranowski, Marek 
Bańburski, Janusz Hoffman, Irene-
usz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz 
Marcinkowski, Anna Matracka, Sławo-
mir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, 
Ewa Surmacz
•	 Przeciw	uchwale	zagłosowało	3	rad-
nych: Agata Kuran Kalata, Wiesław Szu-
stak, Andrzej Zawistowski
•	 Od	 głosu	 wstrzymało	 się	 6	 rad-
nych: Grzegorz Janiszewski, Henryka 

Koper, Elżbieta Kuczara, Rafał Olesiń-
ski, Teresa Senderowska, Beata Sulima 
Markowska.
•	 Andrzej	Górecki	nie	zagłosował

Przyjęcie obydwu uchwał rodziło 
nadzieję, że zakończył się długotrwały 
spór o patronów i miejsca ich upamięt-
nienia, szczególnie, że rozstrzygnięcia 
spotkały się z wyraźną aprobatą wielu 
mieszkańców. Niestety okazało się, że 
i w takiej kwestii trudno o porozumie-
nie. Wielkim zaskoczeniem była wiado-
mość, że grupa radnych opozycyjnych 
oprotestowała obie uchwały u Woje-
wody, żądając ich unieważnienia.

Redakcja

Ważny spektakl w CKR. Fot. M. Wieteska

WAŻNY SPEKTAKL W CKR
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BUDOWA OŚWIETLENIA
Rozstrzygnięto przetarg na budowę oświetlenia w Gminie Raszyn z podziałem na zadania.
ZADANIE 1 „Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej, ul. Laurowej i ul. Objazdowej w miejscowości Jaworowa” wybrano ofertę 
Jimmy Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy
– z ceną za wykonanie zamówienia – 52 815,05 zł brutto
– z terminem realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2020 r.
– na wykonane roboty oraz wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i rękojmi
ZADANIE NR 2 „Budowa oświetlenia w ul. Figowej i ul. Olszynowej w miejscowości Podolszyn Nowy”
Zakład Instalacji Elektrycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke z Legionowa
– z ceną za wykonanie zamówienia – 77 103,47 zł brutto
– z terminem realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2020 r.
– na wykonane roboty oraz wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i rękojmi
ZADANIE NR 3 „Budowa oświetlenia w ul. Borowika w miejscowości Sękocin Las” wybrano ofertę firmy
Zakład Instalacji Elektrycznych „LUMEN” Jerzy Wuttke z Legionowa
– z ceną za wykonanie zamówienia – 49 485,43 zł brutto
– z terminem realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2020 r.
– na wykonane roboty oraz wbudowane materiały oferuję – 5 lat gwarancji i rękojmi

Ulica Zacisze wybudowana
Trzy miesiące przed przewidzianym w umowie terminem wybudowany został drugi odcinek ul. Zacisze w Raszynie prze-
biegający od ul. Niskiej do ul. Godebskiego. Stanowi on drugą część projektu mającego na celu stworzenie dodatkowego 
połączenia Grocholic z Raszynem. Połączono w jeden ciąg jezdnie i ścieżki rowerowe od ulicy Waryńskiego do ul. Godeb-
skiego.  Inwestycja ta stanowi ukoronowanie połączonych starań społeczników Gminy Raszyn: radnych – E. Surmacz, 
A. Matrackiej, K. Będkowskiego oraz sołtysów – A. Szeląga i B. Rusnak. Warto pamiętać, że w tę budowę   zaangażo-
wana była  firma INVEST AG Sp. z o. o. z Warszawy, która wygrała przetarg  kwotą 1 406 709,87 zł. i terminem wykona-
nia 11 września 2020 roku a gmina otrzymała 80.% dofinansowanie do kosztów budowy z Rządowego Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Ostatnie sprzatanie. Połączone fragmenty ulicy Zacisze. Ulica Zacisze w stronę Godebskiego.

Austeria tuż przed otwarciem
W Austerii zrobiono prawie wszystko. Uporządkowano teren wokół i zabezpieczono ruiny kramów i warsztatów. Ściany 
grożące zawalenie obciągnięto siatką i wzmocniono pionowymi belkami ściągniętymi górą stalowymi linami. Tam, gdzie 
ruiny tworzą wewnętrzne podwórza oddzielono je od terenu Austerii metalowym ogrodzeniem. Klomby od strony ogro-
dowej obsadzono cisowym żywopłotem, ustawiono latarnie i ławki. Teraz nastąpił czas odbiorów. Najpierw swoje uwagi 
zgłosiła komisja z biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Poprawki wykonano. Teraz trwają dalsze odbiory róż-
nych instytucji spowolnione przez procedury związane z  epidemią.

Austeria widok zachodni. Ogrodzenie ruin. Wozownia i Austeria.
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Trasa S7
Na trasie S7 pozornie zmieniło się niewiele, choć faktycznie zmiany są ogromne. Na śladzie przyszłej trasy szybkiego 
ruchu pojawiły się góry kruszywa. Z niego niebawem uformowany zostanie nasyp ponieważ ponad ulicą Baletową trasa 
zostanie poprowadzona wiaduktem.
 Warto wiedzieć, że trasa S7 należy do najważniejszych szlaków komunikacyjnych w  Polsce. Posiada również duże 
znacznie międzynarodowe 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 komu-
nikacyjny  – 720-kilometrową trasa przebiegać będzie 
przez trzy wielkie aglomeracje: gdańską, warszawską 
i krakowską łącząc Gdańsk z Warszawą i Rabką.

Ulica Wierzbowa w Słominie do przebudowy
Otrzymamy kolejne środki na rozwój naszej gminy. W ramach dofinanso-
wania z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych wybudujemy ulicę 
Wierzbową w Słominie. Kwota dotacji to 1 844 221 zł, a planowana cał-
kowita wartość inwestycji to 2 837 284 zł. Oczywiście rzeczywiste koszty 
będą znane po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. To już czwarta 
ulica w tym roku, po budowanych właśnie: Złotych Łanach, Zaciszu II 
i kompleksu ulicy Jutrzenki, którą będziemy realizować z wykorzystaniem 

środków zewnętrznych z Funduszu Dróg Samorządowych. Takie działania pobudzają gospodarkę, a naszej gminie dają 
możliwość rozwoju infrastruktury drogowej. Pozyskanie tak dużych środków, to zasługa wielu pracowników urzędu gminy 
w tym Referatu Realizacji Projektów kierowanemu przez Panią Elżbietę Funo. 
 Zakres projektu. Odcinek ul. Wierzbowej rozpoczynający się na skrzyżowaniu z Al. Krakowską na wysokości wjazdu 
na teren Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słomin” i kończący się na skrzyżowaniu z ul. Sarenki. Łączna długość ulicy 
do przebudowy wynosi 648,14 m. Zaprojektowano nową konstrukcje jezdni, chodników i zjazdów. Na odcinku od Alei Kra-
kowskiej do Szkoły Podstawowej projektuje się poszerzenie istniejącego chodnika polegające na uzupełnieniu brakują-
cego materiału nowym. Zaprojektowano miejsca parkingowe do parkowania równoległego zlokalizowane na wysokości 
budynku Szkoły. Projektowana szerokość jezdni ulicy wynosi 5,50 m, a szerokość projektowanego chodnika 2,50 m. 
 Do wykonania: nawierzchnia jezdni z  betonu asfaltowego, 
nawierzchnia zjazdów oraz progów zwalniających z kostki beto-
nowej czerwonej, nawierzchnia chodnika i miejsc parkingowych 
z kostki betonowej, odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki 
betonowej z rozbiórki wraz uzupełnieniem. W zakres opracowania 
wchodzi także urządzenie zieleni wzdłuż drogi polegające na uło-
żeniu warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą i planto-
waniem, posadzeniem 75 sztuk drzew rodzimych o obwodzie pnia 
min. 14 cm wraz z zaprawieniem dołów ziemią urodzajną, opali-
kowaniem, wykonaniem misy wokół pnia oraz z rocznym okresem 
pielęgnacji.

Góry z kruszywa na S7.

Wierzbowa od Alei Krakowskiej.

Wierzbowa róg 6 Sierpnia.

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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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

W  2015 roku Gmina Raszyn wraz 
z Gminą Nadarzyn założyła Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Nada-
rzyn-Raszyn. Wkrótce dołączyła do nas 
Gmina Michałowice i  stowarzysze-
nie zmieniło nazwę na Lokalna Grupa 
Działania Nadarzyn-Raszyn-Micha-
łowice (w skrócie LGD). W konkursie 
uzyskaliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 8,1 mln złotych, z czego 6,3 mln 
złotych na realizację Lokalnej Strategii 
Rozwoju (LSR).
 Połowa tych środków została prze-
znaczona na działania bezpośred-
nio związane z  rozwojem naszych 
gmin, a połowa skierowana została do 
przedsiębiorców.
 LGD od trzech lat przyznaje dotacje 
dla lokalnych przedsiębiorców, orga-
nizacji pozarządowych, a  także dla 
gmin na inwestycje w  infrastrukturę 
rekreacyjną.

Gmina Raszyn aktywnie uczestniczy 
w  pracach LGD. – informuje Michał 
Kucharski, wieloletni wiceprezes Sto-
warzyszenia. - W ubiegłym i bieżącym 
roku LGD pozyskało dotacje na dwa 
ważne projekty inwestycyjne:

•  „Z agospodarowanie terenu 
c zę ś ci  Ogró dka Jordanow-
skiego w miejscowości Raszyn”: 

całkowita wartości operacji to 
977 145,21zł, z czego dofinansowa-
nie unijne wyniosło 63,63% w kwo-
cie 621.757zł.  Obecnie przy placu 
zabaw trwają prace końcowe, usta-
wianie zabawek i zagospodarowanie 
terenu zielenią.

•  „Utworzenie placu zabaw przy 
zabytkowej Austerii”: całkowita 
wartości operacji 169 746 zł, z czego 
dofinansowanie unijne w  kwo-
cie 85  900 zł. W  przyszłym roku 
w ramach  projektu wykonany zosta-
nie plac zabaw, wyposażony w urzą-
dzenia do zabaw wraz z małą archi-
tekturą, powstaną chodniki z kostki 
granitowej.

Dzięki współpracy z LGD na terenie 
naszej gminy realizowane były tzw. pro-
jekty miękkie skierowane do mieszkań-
ców gminy Raszyn tzn.:

•  „Piknik edukacyjno-kulturalny 
w  Raszynie”, który został zorga-
nizowany na terenie nowo otwar-
tej Szkoły Podstawowej w Ładach. 
Koszt operacji 50 tys. zł. Celem pro-
jektu było kształtowanie kompe-
tencji kluczowych młodzieży Gminy 
Raszyn poprzez ciekawą i niestan-
dardową formę zajęć, spotkań 
z nauką .

•  „ A k a d e m i a  p r z e d s z ko l a k a 
w Raszynie”, zrealizowana na tere-
nie Centrum Sportu w  Raszy-
nie. Kwota pozyskanych środków 
na realizację tej operacji 50 tys. zł. 
Celem projektu była integra-
cja mieszkańców gminy Nadarzyn, 
Raszyn i Michałowice poprzez orga-
nizację całodziennej inicjatywy spor-
towo-rekreacyjnej dla przedszkola-
ków i ich rodziców.

•  „Raszyn wczoraj, dziś i  jutro” 
wydanie filmu dokumentalnego”. 
Powstał film o historii Raszyna i oko-
lic, o mieszkańcach. Celem projektu 
była promocja obszaru LSR poprzez 
wydanie filmu poświęconego trady-
cji, kulturze i teraźniejszości Gminy 
Raszyn. Wartość operacji 50 tys. zł.

•  „Wydanie publikacji promują-
cej obszar LSR albumu fotogra-
ficznego „Historie mieszkańców 
Raszyna, Falent i okolic”. Celem 
projektu była promocja obszaru LSR 
poprzez publikację albumu fotogra-
ficznego oraz komiksu  dotyczącego 
tradycji i kultury oraz teraźniejszości 
Gminy Raszyn i najbliższych okolic. 
Wartość operacji 50 tys. zł

•  „Wzmocnienie integracji spo-
łecznej poprzez program spo-
łeczny ,,Sport i  rekreacja 50+” 

Plac Zabaw – Dinozaur.

Plac Zabaw – Wieża.



KURIER RASZYŃSKI NR 111/2020   |   WWW.RASZYN.PL   | 13

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

w gminie Raszyn”. Projekt jeszcze 
trwa. Zajęcia bezpłatne dla doro-
słych cieszyły się wielkim powodze-
niem, zarówno w salach gimnastycz-
nych, jak i  na basenie. Z  projektu 
sfinansowana zostanie organizacja 
zajęć sportowych dla mieszkańców 
50+ w Gminie Raszyn. Wartość ope-
racji 50 tys. zł.

•  „Wyposażenie Izby Pamięci 
w obiekcie historycznym Auste-
rii w Raszynie”. To najnowszy pro-
jekt, do którego się przygotowu-
jemy. Pozyskane środki sfinansują 
wyposażenie Izby Pamięci w obiek-
cie historycznym Austerii w Raszynie. 
Wartość operacji 50 tys. zł.

Stowarzyszenie LGD to także moż-
liwości pozyskania środków unijnych 
dla lokalnych przedsiębiorców. Z bez-
zwrotnych dotacji skorzystało już kilku-
nastu przedsiębiorców. – dodał Michał 
Kucharski. 
Przykłady takich udanych projektów:

•  Operacja pn. „Rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej poprzez 
świadczenie usług projektowa-
nia wnętrz oraz grafiki kompute-
rowej” Patrycja Natalia Paś, dotacja 
50 tys. zł premia na podjęcie działal-
ności gospodarczej.

•  Operacja pn. „Rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej poprzez 
świadczenie usług wynajmu 
maszyn i  urządzeń budowla-
nych” Zuzanna Majewska, dotacja 
50 tys. zł, premia na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.

•  Operacja pn. „Powstanie firmy 
specjalizującej się w  wyrobie 
i  sprzedaży wyrobów tradycyj-
nych”, Marcin Malczewski, dotacja 
50 tys. zł premia na podjęcie dzia-
łalności gospodarczej.

•  Operacja pn. „Podjęcie dzia-
łalności gospodarczej-warsz-
t at  s a m o c h o d ow y  p o p r ze z 
zakup niezbędnego wyposaże-
nia”, Ewa Galas, dotacja 50 tys. zł, 
premia na  podjęcie działalności 
gospodarczej.

•  Operacja pn. „Zakup i wdrożenie 
do pracy maszyny pomiarowej 
Venture Plus CNS”, Władysław 
Walczak WALFOFM. Dotacja 70% 
kosztów kwalifikowanych, w kwocie 
100 000,00 zł.

•  Operacja pn. „Zakup minikoparki”,  
PHU DARTEX Dariusz Wrotniak, 
Dotacja 70% kosztów kwalifikowa-
nych, w kwocie 49 000,00 zł.

•  Operacja pn.  „Kompleksowa 
obsługa imprez w tym eventów, 
konferencji, pikników dla osób 
prywatnych oraz firm”, Thebe-
stbudka TBB Kacper Taczanowski. 
Dotacja 70% kosztów kwalifikowa-
nych, w kwocie  81 165,00 zł.

•  Operacja pn. „Rozwój HOTELIKU 
JANKOWSKI inwestycja w przy-
szłość oraz dobry wypoczynek 
gości” POKOJE GOŚCINNE Wal-
demar Jankowski. Dotacja 70% 
kosztów kwalifikowanych, w  kwo-
cie  40 599,00 zł.

•  Operacja pn. „Rozwój działalno-
ści gospodarczej z zakresu ser-
wisu komputerowego z wykorzy-
staniem innowacyjnej aplikacji 
usprawniającej obsługę klien-
tów ” ,  DILLCOM SERWIS Jan 
Łajewski. Dotacja 70% kosztów kwa-
lifikowanych, w kwocie  88 465,00 zł.

•  Operacja pn. „Rozwój firmy JMK 
Monika Kruszewska gwaran-
cją nowej jakości świadczonych 
usług”, JMK Monika Kruszewska. 
Dotacja 70% kosztów kwalifikowa-
nych, w kwocie  50 000,00 zł.

Poza wdrożeniem Lokalnej Strate-
gii Rozwoju czyli LSR, Stowarzyszenie 

podejmuje działania mające na celu 
pozyskanie dodatkowych środków 
pomocowych na ciekawe projekty skie-
rowane do mieszkańców poza PROW 
2014-2020. Przykładem takiego dzia-
łania jest realizowany w  roku 2019 
i 2020 projekt, na który gminy Raszyn 
pozyskała 150.000zł ze środków pro-
gramu unijnego PO Polska Cyfrowa 
2014-2020, „Ja w interencie”. Sto-
warzyszenie było partnerem gminy. 
Prowadzili zajęcia, zajmowali się reali-
zacją tego projektu. Był  to program 
bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców 
mający na celu podniesienie kompe-
tencji cyfrowych osób dorosłych, by 
w  większym stopniu korzystały one 
z usług świadczonych drogą elektro-
niczną w życiu zawodowym i prywat-
nym. Celem Projektu było zwiększenie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
w  tym ich umiejętności poruszania 
się w  sieci, bezpieczeństwa w  inter-
necie i wzmocnienia pozycji na rynku 
pracy. Uczestnikami szkolenia było 268 
mieszkańców Gminy Raszyn, osoby 
powyżej 25 roku życia, zarówno kobiety 
jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, 
a  także osoby z  niepełnosprawno-
ściami. W ramach tego programu zaku-
piono też laptopy za kwotę 46,5 tys. zł, 
które zostały przekazane do Szkoły 
Podstawowej w Raszynie.

Katarzyna Dombska

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE

Plac Zabaw – Zjazd.
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Czy czeka nas kolejna podwyżka za wywóz śmieci?
To pytanie nurtuje wielu mieszkań-
ców naszej gminy. Od lutego br. opłata 
za wywóz śmieci wzrosła kilkakrotnie, 
powodując kontrowersje i wzbudzając 
gorące dyskusje w mediach społecz-
nościowych. Podsyca je grupa osób, 
którym raczej nie przyświeca cel rze-
telnego przedstawienia tematu. Gdyby 
tak było nie krytykowano by wszyst-
kiego co robi wójt, jego urzędnicy oraz 
radni, przynajmniej ci, którzy potra-
fią wziąć na siebie odpowiedzialność 
za ten trudny temat. A krytykuje się 
zarówno metodę, wg. której naliczana 
jest opłata jak i zakres usługi. Dlatego 
radni z Komisji Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Porządku Publicznego zde-
cydowali o  przeprowadzeniu konsul-
tacji społecznych w sprawie sposobu 
odbioru i  zagospodarowania odpa-
dów oraz metody naliczania opłaty od 
stycznia 2021 r. Sama ankieta omó-
wiona została w innym miejscu, tutaj 
chciałbym skupić się na zakresie usługi 
i sposobie naliczania opłaty.

Zasady ustalania opłaty 
za odbiór śmieci
Za odbiór śmieci płacą mieszkańcy. 
Jeśli jednak wystąpi różnica pomię-
dzy wpływami z  opłat a  kosztami 
wykonawcy ustalonymi w  przetargu, 
gmina ma prawo pokryć ją z własnego 
budżetu. Tak prawdopodobnie będzie 
też u nas w tym roku, ponieważ wpro-
wadzenie nowych stawek zostało 
opóźnione o miesiąc, a ponadto znacz-
nie więcej osób niż w latach ubiegłych 
zdecydowało się na tańsze, selektywne 
zbieranie odpadów. 
 Kolejną formą regulacji jest wybór 
sposobu naliczania opłaty według 
czterech reguł: liczba mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość, 
ilość wody zużytej w danej nierucho-
mości, powierzchnia lokalu mieszkal-
nego lub jednakowa stawka od  każ-
dego gospodarstwa domowego. 
Możliwe jest na przykład naliczanie 
opłat wg. różnych metod dla nierucho-
mości jednorodzinnych i wielorodzin-
nych. Niestety, żaden ze sposobów nie 
jest sprawiedliwy, bo nie gwarantuje 
generowania opłaty za faktyczną ilość 
odpadów. W każdej z metod, ktoś płaci 
za kogoś!

 W gminie Raszyn obowiązuje opłata 
naliczana wg liczby osób zamieszkują-
cych daną nieruchomość. Tę metodę 
konsekwentnie krytykują radni WGR, 
forsując rozliczanie wg ilości zużytej 
wody. Jakie mają argumenty? Liczba 
mieszkańców zameldowanych w gmi-
nie Raszyn przekracza 21 tys. Faktycznie 
mieszka nas tu więcej. Ile? Jedni mówią 
o 25 tys., inni nawet 30 tys. Ta druga 
liczba wydaje się być jednak zawyżona, 
co wynika z aktualnego przerobu ście-
ków. Można przyjąć, że jest nas około 
25 – 26 tyś. Liczba osób zgłoszonych 
w systemie śmieciowym jest praktycz-
nie równa liczbie osób zameldowanych, 
co jest jednym z najlepszych wyników 
wśród gmin w Polsce. Patrząc na suche 
liczby wychodzi, że niecałe 20% miesz-
kających w  gminie Raszyn nie płaci 
za śmiecie. Wg radnych WGR, płaciliby, 
gdyby naliczano opłatę od ilości zuży-
tej wody. Tylko czy na pewno? Część 
zapewne tak. Ale jaka to część? Jako 
przykład podaje się tu cudzoziem-
ców. Tyle, że nikt już głośno nie mówi 
o tym, że chodzi tylko o tych cudzo-
ziemców, którzy wynajmują pokoje 
u osób prywatnych i też nie wszystkich. 
Osoby prowadzące hotele czy hostele 
są bowiem przedsiębiorcami i  mają 
obowiązek podpisywania oddzielnych 
umów. Nie mają obowiązku zgłaszania 
liczby mieszkańców, nie mogą też być 
rozliczani na podstawie ilości zużytej 
wody. Czy więc faktycznie obecny sys-
tem naliczania opłat jest aż tak niedo-
skonały jak sugerują radni WGR?

Plusy i minusy naliczania opłaty 
od wody
Czy system naliczania opłat od ilo-
ści zużytej wody zmieni ilość wytwa-
rzanych śmieci na danej posesji? 
Chyba jest to nierealne. Czy będziemy 
w związku z tym płacić mniej? Jakaś 
grupa społeczna zdecydowanie tak. 
Jaka to grupa? Tych, których stać 

na nowoczesne technologie. Tak, to nie 
pomyłka. Gdzie bowiem możemy szu-
kać oszczędności wody? Przede 
wszystkim montując oszczędną zmy-
warkę. Kogo na to stać? Na pewno nie 
najuboższych. Gdzie jeszcze możemy 
szukać oszczędności? Zdecydowanie 
w  nowoczesnym systemie produkcji 
ciepłej wody. Najwyższej jakości wyso-
kosprawny kocioł gazowy w połączeniu 
z zamkniętym obiegiem ciepłej wody 
z pompą cyrkulacyjną i panelami foto-
woltaicznymi to ogromna oszczędność 
w  porównaniu ze zwykłym dwufunk-
cyjnym kotłem zawieszonym w  piw-
nicy z  którego ciepła woda płynie 
w łazience po spuszczeniu kilku czy kil-
kunastu litrów zimnej stojącej wcześniej 
w rurach. Jak do tego dołożymy krany 
z czujnikami i termostatami dozującymi 
wodę, oszczędność może być naprawdę 
duża. Kogo na to stać? Na pewno nie 
najuboższych. W przypadku rozlicze-
nia od osoby, radni WGR podnosili, 
że wielu mieszkańców, którzy dotych-
czas nie segregowali odpadów przej-
dzie na segregację, co podniesie koszty 
przypadające na jednego zdeklarowa-
nego mieszkańca. I tak się faktycznie 
stało. Ale czy nie będzie podobnego 
efektu w przypadku rozliczenia od ilo-
ści zużytej wody? Czy wszyscy, których 
na to będzie stać, nie zamontują sobie 
zmywarki i nie zmodernizują techniki 
produkcji ciepłej wody? Zapewne tak. 
Spadnie więc zużycie wody, co za tym 
idzie nastąpi konieczność podniesie-
nia ceny za odbiór odpadów przelicza-
nej na metr sześcienny wody. Metoda 
opłaty na podstawie zużytej wody 

AGENCJA 
NIERUCHOMOŚCI

CLAUDIA
Klaudia Borkowska

ul. Poniatowskiego 4a ,Raszyn 05-090 

Tel. 501 185 877
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WYNIKI KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH ODBIORU 
I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
W dniach od 2 do 15 czerwca 2020 r. 
przeprowadzone zostały w  gminie 
Raszyn konsultacje społeczne w spra-
wie wyboru metody naliczania opłat 
za odbiór odpadów i zakresu usługi. 
Ankieta została przygotowana w dwóch 
wersjach – oddzielnie dla zabu-
dowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
Wypełniający ankietę wybierali jeden 

z czterech sposobów naliczania opłat 
za odbiór odpadów oraz jeden z trzech 
wariantów określających zakres usługi, 
a co za tym idzie opłaty różnej wyso-
kości. Poniżej prezentujemy Państwu 
wyniki ankiety.

Zabudowa jednorodzinna
W badaniu uczestniczyły 746 osoby. 

Prawidłowo w ypełnionych było 
471  ankiet, 18 wpłynęło po terminie, 
a 293 były nieważne.

Zabudowa wielorodzinna
 W badaniu uczestniczyły 32 osoby. Pra-
widłowo wypełnionych było 21 ankiet, 
3 wpłynęło po terminie, a  11  było 
nieważnych.

prawdopodobnie wymusiłaby na nas jej 
oszczędność, co oczywiście ma duże 
znaczenie przy obecnym jej deficy-
cie. Ale czy ta oszczędność nie będzie 
przypadkiem kosztem czystości? Czy 
jeśli dziś ktoś myje wszystkie opakowa-
nia po produktach mlecznych, będzie 
je też mył wiedząc że płaci za wodę 
podwójnie, bo tak kształtuje się to 
w gminach, w których przyjęto ten sys-
tem? Wątpię. Czy więc za jakiś czas 
nie zaatakuje nas robactwo i gryzonie? 
Tych wątpliwości niestety nikt ze zwo-
lenników tej metody nie podnosi.
 Pozostałe dwie metody, a więc nali-
czanie opłat za odpady na podstawie 
powierzchni lokalu i od lokalu lub pose-
sji mają zdecydowanie najmniej zwo-
lenników. I nie wynika to wcale z faktu, 
że wszyscy płacilibyśmy tu więcej, 
bo często jest odwrotnie. Przy czterech 
i więcej osobach zgłoszonych na pose-
sji te metody dają wymierne oszczęd-
ności. Jednak w tym przypadku działa 

solidarność społeczna. Wiele pose-
sji zamieszkują osoby starsze, często 
samotne. Ledwo wiążące koniec z koń-
cem. To one płaciłyby za tych, którzy 
mieszkają w  rodzinach wieloosobo-
wych bądź wynajmują pokoje. A tego 
chyba nie chce nikt.

73% mieszkańców chce naliczania 
opłat od osoby
Po kilku latach funkcjonowania sys-
temu i wielu opracowań na ten temat, 
widzimy, że żadna z dotychczasowych 
metod nie daje pewności, że każdy 
płaci za siebie. Niestety, ustawo-
dawca nie przewidział metody pono-
szenia faktycznych kosztów za wypro-
dukowane śmiecie. Taką byłoby tylko 
i wyłącznie ich ważenie przy odbiera-
niu z posesji. Ale tego zapewne jesz-
cze długo się nie doczekamy. Dla-
tego nadal skazani jesteśmy na wybór 
mniejszego zła. Wśród zaproponowa-
nych sposobów rozliczeń najbardziej 
zrozumiały jest ten od osoby. To nie 
budynek, mieszkanie, metr kwadratowy, 
czy woda produkują śmieci, tylko my, 
mieszkańcy. Nie dziwi więc, że za taką 
metodą opowiedziało się ponad 73% 
z nas, przy 21% preferujących rozlicze-
nie od wody. Nie jest też zaskoczeniem 
bardzo niski odsetek zwolenników 
pozostałych dwóch metod.
 Wysokość opłat za odbiór odpadów, 
zależy również, a może przede wszyst-
kim, od zakresu usługi. Niestety żadna 
z firm nie oferuje osobnej wyceny każ-
dej składowej. Nie możemy więc zlecić 
np. wywozu plastików i metali jednej 
firmie, odpadów zmieszanych drugiej 
a papieru trzeciej. Możemy natomiast 
zmniejszać lub zwiększać częstotli-
wość odbioru, sposób dostarczania 

pojemników i worków czy odpłatnego 
lub nieodpłatnego przekazywania 
gruzu do  PSZOK.  Dlatego ankieta 
przewidywała trzy wersje zakresowe 
usługi. Obecną, charakteryzującą się 
największym zakresem odbioru odpa-
dów, minimalistyczną i pośrednią. Tutaj, 
co jest zrozumiałe ze względu na koszty, 
zdania były bardziej podzielone niż 
w przypadku wyboru metody opłaty. 
Mimo iż szacunkowy wzrost kosztów 
przy zachowaniu obecnych standar-
dów może sięgnąć nawet 33%, to ten 
zakres ma najwięcej zwolenników  – 
ponad 41% przy niespełna 37% zwo-
lenników wariantu pośredniego i nie-
wiele ponad 13% zwolenników wariantu 
minimalistycznego. Różnica między 
najwyższym a najniższym wariantem 
szacowana jest na około 20%. W tym 
drugim musimy jednak sami zadbać 
o zakup pojemników i sami je myć. Sami 
musimy też zakupić worki. Ta metoda 
proponuje też rzadszy odbiór odpa-
dów zmieszanych, bioodpadów i odpa-
dów wielkogabarytowych. Przekazanie 
gruzu do PSZOK możliwe byłoby tylko 
odpłatnie. Obawiam się, że wybranie 
wariantu minimum, spowodowałoby 
więc powrót dzikich wysypisk.

Jarosław Aranowski 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Porządku Publicznego

ŚMIECI PROBLEM OTWARTY
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ANKIETA - INFORMACJE

WYNIKI ANKIETY

I. Sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Pytanie o sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

Ilość głosów % głosów Ilość głosów % głosów

A. Wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość – pobieranej na 
podstawie deklaracji złożonej przez właściciela (dotychczasowe rozwiązanie)

345 73,2 16 76,2

B. Na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości (z wyłączeniem wody zużytej 
do podlewania ogródków)

99 21,0 2 9,5

C. Na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego/domu, z którego odbierane są odpady 6 1,3 0 0,0

D. Jedna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdego 
gospodarstwa domowego

17 3,6 1 4,8

brak wyboru 4 0,8 2 9,5

Łącznie 471 100,0 21 100,0

II. wybór wariantu systemu gospodarowania odpadami

Pytanie o wybór wariantu systemu gospodarowania odpadami Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

Ilość głosów % głosów Ilość głosów % głosów

A. Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Raszyn 194 41,2 7 33,3

B. „WARIANT MINIMUM” 63 13,4 3 14,3

C. „WARIANT POŚREDNI” 173 36,7 11 52,4

brak wyboru 40 8,5 - -

Wybrano wiele wariantów 1 0,2 - -

Łącznie 471 100,0 21 100,0

Z powyższych danych wynika, że mieszkańcy Gminy Raszyn nadal preferują system naliczania opłat od ilości osób w gospo-
darstwie domowym oraz obecny wariant zakresu usługi, choć w tej kwestii duża grupa respondentów akceptuje wariant nieco 
mniejszy. Ostateczną decyzję podejmie Rada Gminy Raszyn.

Małgorzata Kaiper, na podstawie danych z Urzędu Gminy Raszyn

WAKACJE W GMINNYCH PLACÓWKACH
Pandemia koronawirusa znacząco 
ograniczyła ofertę letnią oferowaną 
przez gminne placówki. Wprawdzie 
wszystkie już działają, ale reżim sani-
tarny wymusił znaczne ogranicza-
nie rodzajów zajęć i ilości osób, które 
mogą z nich skorzystać. Warto dodać, 
że znacznie mniejsze było też zainte-
resowanie ze strony rodziców.

PRZEDSZKOLA: w czasie wakacji 
wszystkie przedszkola pracują przez 
6 tygodni. Zrezygnowano z dyżurów 
w  kolejnych placówkach, ponieważ 
oznaczałoby to powiększanie ilości 
kontaktów pomiędzy dziećmi, rodzi-
cami i personelem. 
SZKOŁY: w  tym roku nie organi-
zują akcji letniej, ponieważ rodzice 
wyrażali znikome zainteresowanie, 

a nauczyciele nie zdecydowali się na 
podjęcie dodatkowej pracy.
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA 

„ŚWIETLIK”: prowadzi zajęcia waka-
cyjne jedynie dla swoich wychowan-
ków. Ponadto prowadzona jest nauka 
gry na perkusji oraz próby zespo-
łów w  grupie najwyżej 4.osobowej. 
W poniedziałkowe i piątkowe popo-
łudnia można pograć w tenisa stoło-
wego. Od 17.00-20.00 otwarte jest 
boisko i plac zabaw. Oferuje też zaję-
cia online.
O G N I S KO  W YC H O WAW C Z E 
W JAWOROWEJ: Zajęcia w Ogni-
sku będą odbywały się w  terminie 
od dnia 29.06.2020 r. do 17.07.2020 
r. oraz od 03.08.2020 r.- 31.08.2020 
r. w godzinach 9.00 - 15.00. Zgodnie 
z obowiązującym reżimem sanitarnym 

liczba uczestników nie może przekro-
czyć 14 dzieci. Wiek uczestników zajęć 
od  7  do 14 lat. Zaplanowano zaję-
cia plastyczne, filmowe, rekreacyjno - 
sportowe, konkursy gier stolikowych. 
CENTRUM SPORTU RASZYN : 
Przestrzegając reżimów obowiązu-
jących w czasie epidemii organizuje 
w lipcu i sierpniu bezpłatne zajęcia 
sportowe na boisku Orlik, boisku Wro-
nik oraz w Sali głównej Hali Sportowej. 
Udostępnia też stosując zniżki basen, 
siłownię przy basenie oraz siłownię 
w Hali Sportowej.
CENTRUM KULTURY RASZYN: 
zaprasza do Kina Młodego Widza, 
Qlturalnego Kina CKR oraz spektakle 
teatralne dla najmłodszych.

Otwarte są również place zabaw.
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SEGREGACJA ŚMIECI

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Wszyscy muszą segregować!
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach narzuca 
na wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści obowiązek segregacji odpadów. 
Taki obowiązek ciąży zarówno na wła-
ścicielach nieruchomości jednorodzin-
nych, jak i  na zarządcach nierucho-
mości wielorodzinnych. Dotychczas 
właściciele nieruchomości mogli zde-
cydować czy powstałe na  ich pose-
sji odpady  zbierane będą w  sposób 
selektywny czy nieselektywny. Znowe-
lizowane przepisy ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach nie dają 
możliwości dokonania wyboru sposobu 
gromadzenia odpadów. Ustawodawca 
zobowiązał właścicieli nieruchomo-
ści do zbierania odpadów wyłącznie 
poprzez właściwą ich selekcję – wpro-
wadzono obowiązek zbierania powsta-
łych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych w  sposób selektywny, 
czyli w podziale na 5 frakcji (papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, 
pozostałości z segregacji).
 Opłata za wywóz odpadów pobie-
rana jest w oparciu o złożoną deklarację, 
w której właściciel nieruchomości (dla 
celów gospodarki odpadami za wła-
ścicieli mogą być uznawani również 
współwłaściciele, użytkownicy wieczy-
ści oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością) określa 
m.in. liczbę osób faktycznie zamieszku-
jących nieruchomość (która może być 
mniejsza lub większa, niż liczba osób 
zameldowanych w związku np. z okre-
sowym wyjazdem na studia itp.). 

Wysokość stawki 
za gospodarowanie odpadami
Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami wynosi miesięcznie 27,50 zł 
od osoby w  przypadku segregacji 
śmieci oraz 72 zł od osoby miesięcznie 
przy niewypełnieniu obowiązku segre-
gacji. Wysokość opłaty miesięcznej, 
to iloczyn osób zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki miesięcznej 
opłaty. W przypadku, gdy nierucho-
mość zamieszkują 3 osoby, to wysokość 

opłaty za odpady segregowane wyli-
czymy w taki sposób: 3 x 27,50 zł = 
82,50 zł miesięcznie.

Kiedy składamy deklarację
W  przypadku nowo zamieszkałego 
budynku (nowy dom lub przepro-
wadzka do zakupionej lub wynajętej 
nieruchomości), właściciel jest zobo-
wiązany do złożenia deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 dni 
od  dnia zamieszkania pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych.
 W przypadku zmiany danych doty-
czących np. liczby osób zamieszkują-
cych nieruchomość, właściciel zobo-
wiązany jest złożyć zmianę deklaracji 
w terminie do 10 dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym nastą-
piła zmiana. W przypadku zmiany ilości 
osób zamieszkujących daną nierucho-
mość (tj. wyprowadzka mieszkańca), 
zgłoszenie zmiany w późniejszym ter-
minie wiąże się z  brakiem możliwo-
ści pomniejszenia opłaty za okres 
od  wystąpienia faktycznej zmiany 
do daty złożenia deklaracji.
 Zmiana zostanie przyjęta od mie-
siąca, w  którym zostanie złożona 
deklaracja. Wyjątkiem jest śmierć 
mieszkańca. Wówczas właściciel nie-
ruchomości może złożyć deklarację 
zmniejszającą wysokość zobowiąza-
nia z tytułu opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w terminie 
6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Jed-
nocześnie zwracamy uwagę, iż jest to 
termin nieprzekraczalny – jeśli zmiana 
zostanie złożona choćby dzień po tym 
terminie, opłata zostanie zmniejszona 
tak jak w przypadku „normalnej” zmiany 
deklaracji.
 W przypadku narodzin dziecka czy 
wprowadzenia się nowego miesz-
kańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy 
właściciel ma obowiązek zgłoszenia 
osoby do „opłaty śmieciowej” w ter-
minie do 10 dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Jednakże pomimo zaniechania 
przez właściciela nieruchomości tego 
terminu opłata zostanie naliczona od 

miesiąca, w którym nastąpiła faktycz-
nie zmiana, ponieważ od momentu 
zamieszkania w nieruchomości osoba 
generuje odpady.

Kary za nie złożenie deklaracji
Bardzo ważną zmianą w  dotych-
czas obowiązujących przepisach jest 
wprowadzenie kar za niedopełnienie 
obowiązku złożenia pierwszej i  każ-
dej kolejnej (w  przypadku zmiany 
danych) deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Właściciel nieruchomo-
ści podlega wówczas karze grzywny 
wymierzanej na podstawie przepisów 
Kodeksu postępowania w  sprawach 
o wykroczenia. Niezależnie od postę-
powania o wykroczenie prowadzone 
też są postępowania w sprawie nali-
czenia właściwej zaległej opłaty wraz 
z odsetkami karnymi. 
 Mieszkańcy nieruchomości wieloro-
dzinnych wszelkie zmiany liczby osób, 
mające wpływ na wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w  lokalach mieszkalnych, 
powinni zgłaszać do zarządcy budynku, 
który w imieniu swoich lokatorów jest 
zobowiązany złożyć deklaracje o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.
 Deklaracje dotyczące opłat za śmieci 
można składać w Zespole ds. Gospo-
darowania Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Gminy Raszyn przy ulicy Szkol-
nej 2a w Raszynie (tel. 22 701 79 09). 

Szymon Salach Referat Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ELEKTRONICZNE KONTO CZYTELNIKA: INSTRUKCJA
Załóż Elektroniczne Konto Czytelnika, żeby skorzystać 
z możliwości samodzielnego, zdalnego rezerwowania mate-
riałów bibliotecznych i przedłużania terminu zwrotu materia-
łów przez siebie wypożyczonych. To bardzo proste!
❶ Wejdź na www.szukamksiążki.pl. Na górze strony kliknij 
w ZAREJESTRUJ/ZALOGUJ.
❷ Wyświetli się nowe okno. Wybierz sekcję po prawej stro-
nie. Przy pytaniu: „Czy masz kartę biblioteczną w bibliotece 
korzystającej z katalogu MAK+?” zaznacz „tak”.
❸ Zostaniesz poproszony o  podanie numeru PESEL 
i numeru karty bibliotecznej (pamiętaj, że numer karty to nie 
tylko cyfry, lecz także przedrostek BPRASZ- lub inny, jeśli 
podczas zapisu w bibliotece podałeś kartę z innej biblioteki). 
Wymyśl swój login i hasło. Po zarejestrowaniu się zostaniesz 
poproszony o zalogowanie się na swoje konto. W przypadku, 
gdy zapomnisz hasła/loginu do swojego EKC, wystarczy klik-
nąć w pole „nie pamiętam loginu/hasła”, żeby swoje dane 
dostępowe zresetować.
❹ Po zalogowaniu się na www.szukamksiążki.pl (wpisujesz 
login i hasło wymyślone przy rejestracji), jeśli jesteś zapi-
sany w jednej bibliotece, system od razu przypisze cię wła-
śnie do niej. Automatycznie zostaniesz przeniesiony do kata-
logu biblioteki. Jeśli jesteś zapisany w kilku bibliotekach lub 
chcesz sprawdzić zbiory innych bibliotek, kliknij logo “Szu-
kam książki”. Zostaniesz przeniesiony na stronę główną, 
na której możesz wpisać interesującą cię bibliotekę w danej 
miejscowości.
❺ W  katalogu wyszukujesz interesującą Cię pozycję 
po tytule lub autorze. Jeśli klikniesz w „wyszukiwanie zaawan-
sowane”, możesz np. wyszukiwać listy tytułów z wydzie-
lonych przez nas kolekcji po słowach kluczowych („Fanta-
styka”, „Kryminał”, „Horror”, „Thriller medyczny”, „Duże litery”, 

„Obcojęzyczne”, „Nauka czytania”, „Regionalia”).
❻ Po wyszukaniu pojawi się lista egzemplarzy i placówek, 
które je posiadają. Pokazuje się też informacja na temat tego, 
gdzie książka obecnie jest dostępna. Jeśli dana pozycja 

jest dostępna, będzie przy niej informacja „Do wypożycze-
nia”. Można ją zarezerwować. Pojawi się komunikat: „Zare-
zerwowałeś/aś książkę [tytuł]. Otrzymasz powiadomienie 
e-mailowe o rezerwacji ze swojej biblioteki”. Po zaakcep-
towaniu zamówienia przez bibliotekarza zamówione mate-
riały czekają w placówce 5 dni, a Ty dostaniesz informację 
e-mailem. Zarezerwowane zbiory należy odebrać w miejscu 
ich przechowywania (Raszyn lub Jaworowa). W momencie, 
gdy dana pozycja ma status „W wypożyczeniu”, zamówie-
nie na nią zostanie zrealizowane po zwrocie od poprzed-
niego Czytelnika. Otrzymasz wiadomość, że pozycja jest już 
dostępna i należy się po nią zgłosić w ciągu 5 dni.
❼ Możesz zarezerwować jednocześnie maksymalnie 
do 10 książek, 10 audiobooków i 10 filmów.
❽ Jeśli chcesz anulować zrobioną przez siebie rezerwa-
cję lub przedłużyć termin zwrotu kliknij w swoje konto (góra 
strony, login, który wybrałeś) – tam pojawią się wszystkie 
pozycje, które masz wypożyczone i zarezerwowane. Jest tam 
również dostępna historia wypożyczeń. Rezerwacje z konta 
można samodzielnie anulować. Wystarczy wejść w „Zare-
zerwowane” i przy interesującej nas pozycji kliknąć „anuluj”. 
Czytelnik może to zrobić w dogodnym dla siebie momen-
cie. Jeśli chcemy wydłużyć termin zwrotu, należy kliknąć przy 
interesującej nas pozycji „przedłuż”. Termin zwrotu zostanie 
automatycznie przesunięty o kolejne 30 dni (licząc od chwili 
zrobienia prolongaty). Każdą pozycję można prolongować 
maksymalnie dwa razy. Prosimy pamiętać o tym, żeby pro-
longować wypożyczenia przed upływem ich terminu zwrotu. 
System uniemożliwi prolongatę pozycji, których termin 
zwrotu już upłynął, a także w przypadku, jeśli są zarezerwo-
wane przez kolejną osobę.
❾ W panelu “Moje biblioteki” znajdziesz spis bibliotek, 
w których masz konto. Możesz zmienić ustawienia i wybrać 
jako główną tę placówkę, którą odwiedzasz najczęściej.
Pełna wersja instrukcji znajduje się na www.bibliotekaraszyn.
pl/rezerwacje-i-prolongaty/

FINAŁ AKCJI „CZYTAM SOBIE… W BIBLIOTECE”
Zakończyliśmy VII edycję akcji „CZYTAM SOBIE… w bibliotece” , która trwała od października 2019 
do maja 2020. Koordynatorką akcji jest Krystyna Zawadzka, bibliotekarz Filii w Jaworowej. W akcji 
promującej naukę czytania brały udział dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Każdą przeczytaną samodzielnie 
książeczkę nagradzaliśmy kolorową naklejką. Naklejki gromadziliśmy w imiennych notesach zdepono-
wanych w bibliotece. Do nauki samodzielnego czytania zalecaliśmy zestawy książeczek wydawnictwa 
Egmont. Niniejszym wszem i wobec ogłaszamy, że niekwestionowaną zwyciężczynią VII edycji akcji 

„CZYTAM SOBIE… w bibliotece” została Aniela Stryjakiewicz, siedmiolatka, która przeczytała samo-
dzielnie aż 56 książeczek i tym samym zebrała 56 naklejek. Aniela otrzymała od nas Dyplom uznania 

i upominek w nagrodę. Drugie miej-
sce zajęła Zosia Sobierajska (prze-
czytała 11 książeczek) – otrzymała od nas Dyplom i upomi-
nek. Trzecie miejsce przypadło Lenie Markwat (przeczytała 
10 książeczek) – także nagrodziliśmy Laureatkę Dyplomem 
i upominkiem. Wszystkim Uczestnikom gratulujemy udziału 
w tej jakże trudnej zabawie trwającej aż siedem miesięcy!

Zwyciężczyni akcji. Fot. K. Zawadzka

ZMIANY GODZIN OTWARCIA W OKRESIE WAKACJI
13-31 lipca – filia w Jaworowej będzie nieczynna

14 sierpnia – biblioteka główna i filia w Jaworowej 
będą nieczynne (odbiór dnia za 15.08)
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Raszyńska pływalnia w 2020 roku osiągnęła pełnoletniość!
Pływalnia była długo wyczekiwanym obiektem przez naszą społeczność. 
Przeglądając archiwalne artykuły z czasu jej powstawania widzimy jak 
bardzo była to potrzebna inwestycja, jak wiele pokoleń Raszyniaków jej 
oczekiwało. Przybliżmy więc historię basenu.

30 marca 1998r. podpisano decyzję 
określającą warunki zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, na któ-
rym obecnie znajduje się pływalnia. 
Po wykonaniu niezbędnych projektów 
na początku lutego 2000 roku roz-
poczęła się budowa krytej pływalni 
w Raszynie. Obiekt został zaprojekto-
wany, aby zaspokajać potrzeby miesz-
kańców Gminy w zakresie wypoczynku 
i rekreacji związanej z wodą i pływa-
niem. W  nim też odbywa się  nauka 
pływania dla dzieci i dorosłych, pływa-
nie rekreacyjne, rehabilitacyjne oraz 

sportowe. Oprócz głównego basenu 
sportowego, przewidziano basen 
rekreacyjny z szeregiem atrakcji takich 
jak: zjeżdżalnia, wodospad grzybkowy 
i masaże wodne. Na terenie obiektu 
powstała siłownia, sauna oraz zaplecze 
gastronomiczne.
 10 stycznia 2002 roku odbyła się 
uroczysta sesja Rady Gminy w budynku 
pływalni, która była jednocześnie sym-
bolem zakończenia budowy tej inwe-
stycji. Zostali zaproszeni specjalni 
goście, a miłym akcentem było zwie-
dzanie nowo wybudowanego obiektu. 
Dla klientów otworzono obiekt 16 stycz-
nia tego samego roku i od tamtej pory 
do teraz cieszy się niesłabnącym zain-
teresowaniem. Pierwszym dyrektorem 
został pan Jacek Grajewski. Po nim tą 
funkcję pełnili także państwo: Krzysztof 
Kowal, Jacek Kubaczyk, po. dyrektora 
Justyna Greliak oraz Sławomir Luliński. 
Obecnie od 2011 roku funkcje dyrektora 
sprawuje pani Katarzyna Klimaszewska. 
 Od 2002 roku nastąpiło wiele zmian 
ponieważ pływalnię uzupełniono doda-
jąc  brodzik dla dzieci, tuż za budyn-
kiem organizując Ogródek Jordanow-
ski, stawiając obok wielofunkcyjną halę 
sportową oraz całkowicie odnawiając 
stadion im. Kazimierza Jedynaka. 
 W  budynku pływalni prowadzone 
są zajęcia nauki i  doskonalenia pły-
wania w formie grupowej oraz indy-
widualnej, zajęcia dla seniorów, aqua 

aerobik, zdrowa sylwetka, pływanie 
synchroniczne i zajęcia dla niemowla-
ków. Skierowane są do Klientów pry-
watnych i instytucjonalnych. Wszystkie 
zajęcia cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem.  Z pływalni cyklicznie korzy-
stają dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, 
niepełnosprawni oraz rodziny z Karty 
Dużej Rodziny.
 Dziękujemy wszystkim sympatykom 
za czas spędzony u nas. Dokładamy 
starań, aby obiekty oraz infrastruk-
tura Centrum Sportu Raszyn speł-
niała Wasze oczekiwania. Dziękujemy, 
że jesteście z nami te 18 lat.         

Ze sportowym pozdrowieniem - 
Monika Bień Centrum Sportu Raszyn

KS Raszyn Pomaga
Przy Centrum Sportu Raszyn pojawiło się 
wielkie serce KS RASZYN na plastikowe 
nakrętki. Serce to nie tylko wyraz dbałości 
o środowisko, ale także podanie pomoc-
nej dłoni potrzebującym. Zgromadzone 
w sercu Klubu Sportowego Raszyn nakrętki 
zostaną przekazane do fundacji które opie-
kują się dziećmi z gminy Raszyn.

Ze sportowym pozdrowieniem 
kadra KS Raszyn

Budowa basenu. Fot. arch. CSR

Rada Gminy Raszyn na basenie. Fot. arch. CSR

Mokre Mikolajki - impreza dla najmłodszych. Fot. arch CSR

Pływalnia w Raszynie. Fot. arch. CSR

Trenerzy KS Raszyn. Fot. arch. CSR



Uwaga, koronawirus !!!
Koronawirus nas nie opuszcza. Cały czas napływają nowe informacje, wyniki badań i obserwacji 
dotyczące epidemii. Podstawowe wnioski są takie. Jest kilka mutacji wirusa i ma to znaczenie 
dla łatwości zarażania, przebiegu choroby i śmiertelności. Około 45% zarażonych ma przebieg bez-
objawowy – nie wiedzą, że są zarażeni i zarażają innych przez około 2 tygodnie. U osób bezobja-
wowych także występują uszkodzenia tkanek. Koronawirus uszkadza większość narządów – szcze-
gólnie płuca, serce, przewód pokarmowy, nerki i jądra. Jest szczególnie niebezpieczny dla odób 
otyłych z cukrzycą i nadciśnieniem. Nie wiadomo, czy odległym następstwem nie będzie niepłod-
ność męska. U osób zakażonych najczęstsze objawy to: 
•Związane z układem oddechowym – temperatura, kaszel, duszność
•Związane z układem pokarmowym – temperatura, biegunka, ból brzucha
•�Związane z układem krążenia – zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca, silne 

osłabienie
•Związane z układem nerwowym – zaburzenia węchu i smaku
•Objawy ogólne – utrata apetytu, bóle mięśni, złe samopoczucie

Jest też wiele innych, rzadziej występujących objawów, ponieważ Covid-19 jest chorobą całego 
organizmu i każdy choruje nieco inaczej. 
 Aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa należy jednak nosić maseczki w miejscach 
przebywania innych ludzi, zachować dystans – najlepiej ponad dwa metry – o ile to możliwe, zacho-
wywać zasady higieny – myć i dezynfekować ręce, zmieniać maseczki, unikać bezpośrednich kon-
taktów. W przypadku podejrzenia u siebie zakażenia korona wirusem należy natychmiast zasto-
sować izolację – żeby nikogo nie zarazić, nie wychodzić z domu, nie kontaktować się z innymi i jak 
najszybciej zadzwonić najpierw do przychodni celem uzyskania teleporady, w czasie której Lekarz 
oceni prawdopodobieństwo zarażenia i ustali dalszy tryb postępowania. Do czasu opracowania 
skutecznej szczepionki, jedyną metodą skuteczną w walce z epidemią jest metoda dystansowa-
nia społecznego, higiena, i możliwie dobra kondycja organizmu – właściwa masa ciała, właściwe 
odżywianie ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedni poziom Wit. D3 i odpowiednią ilość 
Wit. C w diecie. 

Prezes Centrum Medycznego Judyta  Zbigniew Figat

Tarcza Antykryzysowa 4.0
W ramach programu rządowego „Tar-
cza antykryzysowa 4.0” do powiatu 
pruszkowskiego wpłynęło 33  mln 
346 tys 683 zł. Te środki finansowe roz-
dysponowano dla gmin: Raszyn, Pia-
stów, Michałowice, Nadarzyn, Brwinów, 
miasta Pruszków oraz powiatu prusz-
kowskiego. Tarcza 4.0 ma na celu czę-
ściową poprawę płynności finansowej 
gmin i miast. Otrzymane środki z tzw. 
bonu inwestycyjnego będą mogły być 
wkładem finansowym do  inwestycji 
realizowanych lub do  inwestycji pla-
nowanych przez samorząd. Konkretna 
kwota dedykowana dla konkretnego 
samorządu została obliczona na pod-
stawie szczegółowych danych danej 
jednostki samorządowej, tj. inwesty-
cje, dochody czy majątek samorządu. 
Na podstawie tych składników okre-
ślono limity dla gmin, miast i powiatów. 

Otrzymane środki  f inansowe są 
przeznaczone na lokalne zadania 

inwestycyjne. Gmina Raszyn otrzymała 
kwotę 1 mln 539 tys 946 zł.

Radny K. Będkowski, Wójt A. Zaręba, Radna powiatowa K. K;imaszewska i Poseł Z. Sipiera


