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Nauka płynąca z Historii Powstania Warszawskiego

Wydarzenie – legenda – mit, tak się 
zapamiętuje historię. 
 Siedemdziesiąt siedem lat, które 
upłynęły od 1 sierpnia 1944 był to czas 
wystarczający, aby powstała legenda 
i utrwalił się mit. Opis historyczny 
wydarzenia jest ścisły i dotyczy wyłącz-
nie faktów. Legendy koncentrują się 
na osobach dokonujących nadzwyczaj-
nych czynów. Składają się często z nie-
prawdopodobnych albo nierealnych 
motywów. Mit za to odległy od faktu 
a nauczony w dzieciństwie pozwala 
interpretować rzeczywistość zgodnie 
z kulturą w której powstawał.
 Powstanie Warszawskie było dziec-
kiem mitu chociaż pozornie wybuchło 
z konieczności okupacyjnej. Należy 
pamiętać, że każdy dzień niemieckich 
rządów nad Wisłą oznaczał w całym 
kraju 3000 zamordowanych – 6 mln 
zamordowanych w 2000 dni, czyli jak 
łatwo skalkulować, każdy dzień bez 
Niemców to 3000 ocalonych. Jed-
nak Powstanie Warszawskie wybuchło 
z przyczyny utrwalonego mitu: Polacy 
od półtora wieku regularnie powsta-
wali przeciwko okupantom. Dla poko-
lenia rocznik 1920 konspiracja i walka 
o niepodległość była wpisana w geny. 
Powstanie musiało wybuchnąć i to bez 
względu na rozkazy.
 Alianci, którzy nie dotrzymali słowa 
we wrześniu 1939 roku i otwarcie 
nas zdradzili pod koniec wojny, nie 
pozostawili złudzeń, że w ich poli-
tyce nie liczy się honor a tylko czysta 
gra interesów. W sierpniu 1944 Polska 
w całości wydana została na łup swoich 
odwiecznych wrogów: Niemiec i Rosji. 

Tymczasem fakty potwierdzały naj-
gorsze obawy, sowieci zawarli z Niem-
cami porozumienie ponad podzia-
łami w sprawie Warszawy i zatrzymali 
ofensywę na brzegu Wisły. Oznaczało 
to w konsekwencji całkowite odizolo-
wanie powstańców i zburzenie miasta. 
W zamian za zniszczoną Polskę Związek 
Sowiecki oddawał Aliantom panowanie 
nad Zachodnią Europą. Potwierdzał 
to Stalin, który publiczne wskazywał 
nas, jako najważniejszy nabytek ZSRR 
w drugiej wojnie światowej.
 Tymczasem w Warszawie młodzi 
powstańcy dokonywali cudów walecz-
ności i odwagi. Do 10 sierpnia opanowali 
trzy czwarte miasta, zdobyli kilka waż-
nych budynków stanowiących punkty 
oporu nieprzyjaciela, składy żywności 
i odzieży, apteki i szpitale. Od początku 
ich walka spotykała się z wielkim popar-
ciem mieszkańców, a czyny przeszły 
do legendy mocno wspartej o wiersze 

najlepszych poetów i pieśni wybitnych 
kompozytorów.
 Nie mogąc pokonać żołnierzy Niemcy 
zaczęli mordować cywilów. Rzeź Woli 
z 5–7 sierpnia wykonana podobno 
na osobisty rozkaz Hitlera pochło-
nęła 65 tysięcy starców, kobiet i dzieci. 
Zbrodnia ta jest uznawana za najwięk-
szą jednostkową masakrę cywilów doko-
naną w Europie w czasie drugiej wojny 
światowej, a zarazem największą 
w historii jednostkową zbrodnię popeł-
nioną na  narodzie polskim. Ogólnie 
straty wśród ludności cywilnej szaco-
wane dzisiaj na sto osiemdziesiąt tysięcy, 
to głównie ofiary egzekucji ulicznych, 
ostrzałów i bombardowań, straty wojsk 
polskich natomiast to 16 tysięcy.
 Dopiero 30 sierpnia rządy USA i Wlk. 
Brytanii oficjalnie oświadczyły, iż uznają 
Armię Krajową za integralną część Pol-
skich Sił Zbrojnych. Do tej pory schwy-
tani przez Niemców żołnierze Armii 
Krajowej traktowani byli jak bandyci. 
Sowietów te układy nie obowiązywały 
i jeszcze przez lat dziesięć po wyparciu 
Niemców z Polski trwała krwawa roz-
prawa zwycięzców z żołnierzami nie-
złomnymi.
 W świetle dzisiejszych wydarzeń 
związanych z dogadaniem rosyjsko 
niemieckim ponad podziałami o Nord 
Stream 2 zawartym wbrew interesom 
wielu państw Europy a Polski szcze-
gólnie, nauka płynąca z porozumienia 
ponad podziałami sprzed lat siedem-
dziesięciu siedmiu w sprawie dobicia 
Warszawy staje się bardzo aktualna.

Jacek Kaiper
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Kwiaty na grobach powstańców. Fot. M. Kaiper

Kwiaty, znicze i czas zadumy. Fot. M. Kaiper
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Uroczyste obchody rocznicy Powstania Warszawskiego w Raszynie

Samorząd gminy Raszyn i  nieza-
leżna grupa kibiców Legii oddali cześć 
powstańcom warszawskim w siedem-
dziesiątą siódmą rocznicę wybuchu 
Powstania.

Uroczystość rozpoczęła się z wybiciem 
godziny 17, tak zwanej „godziny W”. Naj-
pierw zgromadzeni na placu Powstań-
ców Warszawy 1944 roku na minutę 
znieruchomieli w dźwięku syren strażac-
kich oddając cześć zarówno żołnierzom 
powstania jak i mieszkańcom Warszawy, 
którzy przeszli gehennę wojny i wygna-
nia. Następnie mieszkańcy i delega-
cja samorządu raszyńskiego i młodzi 
patrioci udali się na cmentarz aby zło-
żyć hołd powstańcom spoczywającym 
w tym miejscu, natomiast o godzinie 18 
w Kościele pod wezwaniem Świętego 
Szczepana rozpoczęła się okoliczno-
ściowa uroczysta msza święta.
 O godzinie 20 na placu Powstań-
ców Warszawy 1944 odbył się koncert 
pieśni powstańczych, który upłynął 
w pięknej scenerii biało czerwonych 
flag, a gdy zapadł zmrok w świetle pło-
nących świec. W pierwszym rzędzie 
przed sceną, zasiadł w towarzystwie 

Wójta pana Andrzeja Zaręby powsta-
niec warszawski pan Kazimierz Sty-
czyński uhonorowany wiązanką kwiatów. 
Jego obecność dodała wagi uroczysto-
ści. W tym roku tytuł koncertu brzmiał: 

”Raszyniacy śpiewają pieśni powstań-
cze”. Uczestnikom koncertu rozdano 
śpiewniki. O godzinie 21 plac był pełny. 
Liczna obecność mieszkańców świad-
czy o powszechnej akceptacji dla 
takiego sposobu kultywowania pamięci 
o Powstaniu Warszawskim.
 Koncert prowadził Mariusz Smoli-
cha, reżyserowała Krystyna Smolicha, 
recytowała Edyta Ciechomska, wystą-
pili członkowie zespołów śpiewaczych: 
Barwy Jesieni, Rybianie i Seniorki 
pod kierunkiem Edyty Ciechomskiej 
i Piotra Piskorza. Jako soliści wystąpili: 
Edyta Ciechomska, Tomasz Michalski, 
Milena Pengryn, Daniela Hendzel i Piotr 
Czaplicki. Koncert odbył się w aranżacji 
muzycznej Katarzyny Magdziak, Piotra 
Piskorza i Krzysztofa Tomaszewskiego 
przy akompaniamencie Katarzyny 
Magdziak, Piotra Piskorza, Krzysztofa 
Tomaszewskiego, Darka Dynowskiego 
i Piotra Czaplickiego.

Jacek Kaiper
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Biało czerwona scenografia

Koncert Raszyniacy śpiewają pieśni. Fot. J .KaiperO 20.00 nie było miejsc siedzących. Fot. J .Kaiper

Powstaniec Tadeusz Styczyński i Wójt Andrzej Zaręba. Fot. J .Kaiper

Modlitwa AK. Fot. J .Kaiper
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Panie Wójcie, dlaczego ośrodek zdrowia przy Ponia-
towskiego nadal stoi pusty? Zuzanna F. (nazwisko znane 
redakcji)
Szanowna Pani, w czasie obrad Rady Gminy Raszyn udzie-
liłem już odpowiedzi na to pytanie, ale chętnie ją powtórzę 
ponieważ martwi nas wszystkich, że ośrodek zdrowia jest nie-
wykorzystywany. Tym razem przytoczę odpowiedź na inter-
pelację jednego z radnych, której udzieliłem 21 lipca. Otóż 
Miasto Stołeczne Warszawa i Biuro Mienia Skarbu Państwa 
zostały poinformowane 2 lipca 2021 roku, że Gmina Raszyn 
jest przygotowana na przekazanie nieruchomości osobom 
legitymującym się stosownymi upoważnieniami Miasta Sto-
łecznego Warszawy do dokonania czynności odbiorczych 
dotyczących tej nieruchomości. W piśmie zawarto prośbę 
o potwierdzenie i wskazanie terminu dokonania przedmio-
towej czynności. W odpowiedzi Miasto Stołeczne War-
szawa pismem z dnia 23.07.2021 r. udzieliło pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota do uczestnic-
twa w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy we wszelkich 
czynnościach przygotowawczych, prawnych oraz faktycznych 
związanych z przejęciem od Gminy Raszyn posiadania nieru-
chomości położonej w Raszynie przy ulicy Poniatowskiego 
18A, ul. Szkolnej 2B, stanowiącej działkę ew. nr 578. 
 Niestety pełnomocnictwo to nie upoważnia do przejęcia 
w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy od Gminy Raszyn 
posiadania opisanej powyżej nieruchomości. Wobec tego 
czekamy nadal na pojawienie się wskazanego przez sąd 
nowego właściciela i podjęcie przez niego obowiązków.
 
Panie Wójcie, stan budynku Urzędu Gminy woła 
o pomstę do nieba dlatego, że jest przestarzały i nie-
dostępny dla osób z ograniczoną motoryką. Niewy-
gody i ograniczenia dotyczą zarówno interesantów, jak 
i urzędników. Czy zamierzacie Państwo zmienić ten stan 
rzeczy? Co z elewacją? Andrzej Z. (pytanie redagowane)
Szanowny Panie, budynek Urzędu Gminy Raszyn powstał 
w latach siedemdziesiątych poprzedniego stulecia i wówczas 
spełniał wszelkie wymogi budowli publicznej chociaż i wtedy 
nie byłby uznany za nowoczesny. Z biegiem lat zmieniły 
się potrzeby i przepisy. Ostatnio została przyjęta Ustawa 
o dostępności, a w niej wskazania jak ma być urządzony 
obiekt użyteczności publicznej. Niestety nasz „Ratusz” ich 
nie spełnia. Brakuje miejsca na biura dla urzędników, na salę 
przyjęć interesantów, co tu dużo mówić: nawet na windę. 
Niewiele poprawiła sytuację zwrócona niedawno sala ślu-
bów. Urząd po prostu jest za mały. Nowoczesny urząd gminy 

powinien składać się z trzech wyodrębnionych segmentów: 
dla interesantów, dla urzędników i dla obsługi technicznej. 
Każdy z nich musi być wyposażona w urządzenia zapewnia-
jące podstawowy komfort dla użytkowników. Taki budynek 
musi bezwzględnie spełniać warunki bezpieczeństwa, czyli 
posiadać drogi ewakuacyjne, ognioszczelne drzwi, hydranty 
p.poż. i temu podobne. Wszystko to razem musi być zawarte 
w logicznej i estetycznej formie.
 Szanowny Panie, o generalnej przebudowie Urzędu 
Gminy myślimy od dawna, jednak decyzja dotycząca inwe-
stowania rozbijała się jak dotąd o koszty. Wydatek rzędu 
kilkudziesięciu milionów złotych był zbyt wysoki. Zawsze 
po przeciwnej stronie stały inne inwestycje służące miesz-
kańcom na przykład: nowe ulice, przedszkola, szkoły, dom 
kultury czy hala sportowa. Zarówno ja, jak i radni uważali-
śmy, że docelowa budowa nowego wspaniałego ratusza to 
pieśń przyszłości. Jednak ostatnio pojawiła się w tej spra-
wie szansa w postaci programu rządowego dofinansowania. 
Zamierzamy o nie wystąpić. Wstępnie koncepcji jest kilka: 
od generalnej przebudowy dzisiejszego Urzędu Gminy, 
po nowy gmach w nowej lokalizacji. Ale zejdźmy na ziemię, 
doraźnie zamierzamy odnowić stary budynek i wykorzystać 
przestrzeń po dawnej sali ślubów.

Panie Wójcie, Gmina Raszyn buduje drogi w różnych 
wsiach bez jakiejś myśli przewodniej. Czy nie należałoby 
zaprojektować sieć dróg dla całej gminy i inwestować 
zgodnie z tym dokumentem? Mateusz Z. (nazwisko znane 
redakcji)
Szanowny panie; budowa dróg w gminie Raszyn jest prioryte-
tem dla mnie i myślę, że dla wszystkich radnych Rady Gminy 
Raszyn. Co roku przeznaczamy wielkie pieniądze na budowę 
dróg. Niedawno na łamach Kuriera wypowiadałem się na ten 
temat przedstawiając kryteria wyboru dróg do przebudowy 
i remontów. Powtórzę, gmina Raszyn weszła w burzliwy okres 
rozwoju. Przybywa domów w stopniu dotąd nie notowanym. 
Przybywa ulic. Powstające drogi są wynikiem podziałów przy-
jętych w planie zagospodarowania. Deweloperzy i inni pry-
watni inwestorzy oczekują ze strony Gminy na wodociągi 
i kanalizację sanitarną, oczekują też budowy dróg. W wyniku 
tego w gminie Raszyn zadań nie ubywa, a przybywa. Hossa 
na rynku budowlanym powoduje zwyżkę kosztów inwesty-
cji. Niestety aby wykonać tak wygórowane żądania musimy 
je rozkładać w czasie, tym bardziej, że wielu właścicieli 
buduje się w Raszynie, ale podatki płaci w Warszawie. Przy 
braku pieniędzy wszelkie systemowe plany stają się marze-
niami, a ich miejsce zajmują praktyczne wyliczenia.

	• 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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STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Rozwoju Gminy Raszyn 
Każdy samorząd jest wyjątkowy i inny dlatego nie ma 
dwóch takich samych miast czy gmin. Każdy samorząd to 
specyficzny organizm, z osobistą historią i tożsamością 
oraz z własnym potencjałem. Można śmiało stwierdzić, 
że samorząd to nic innego jak emanacja lokalnej wspólnoty.

Fundamentem każdego dobrze dzia-
łającego samorządu jest dokument 
pod nazwą: Strategia Rozwoju. Defi-
niuje on najważniejsze obszary i cele 
strategiczne rozwoju gminy w najbliż-
szych latach oraz powiązane z nimi cele 
operacyjne tj. wzrost poziomu kapitału 
społecznego, wzrost napływu kapitału 
inwestycyjnego, wzrost innowacyjności, 
rozwój gospodarczy czy rozwój inwe-
stycji infrastrukturalnych. 
 Strategia tak określona przedstawia 
ideę tworzenia przyjaznej i bezpiecz-
nej przestrzeni publicznej nierozerwal-
nie związanej z wysoką jakością życia, 
rozwojem mieszkalnictwa oraz możli-
wością prowadzenia biznesu. Strate-
gia Rozwoju to patrzenie w przyszłość 
naszego Raszyna ze szczególnym 
uwzględnieniem bogatego dziedzictwa 
historyczno-kulturowego, urzekającego 
środowiska naturalnego oraz wielokul-
turowości wraz z potrzebą budowania 
wspólnej tożsamości społecznej. 
 Przed mieszkańcami Gminy Raszyn, 
ważne wyzwanie – budowa Strategii 
Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-
2030. Trwająca kilka miesięcy pro-
cedura tworzenia dokumentu musi 

w szczególności uwzględniać szeroko 
pojęte konsultacje. 
 Dziś społeczność gminna to zupeł-
nie nowa generacja obywateli, mająca 
świadomość wspólnych wartości 
i wspólnych przestrzeni. Świadectwem 
tej nowej świadomości jest zamiana 
powszechnie używanego terminu: 

„państwowe”, na „nasze”. Nowocze-
sna i dobrze opracowana Strategia 
Rozwoju Gminy Raszyn będzie naszą 

„wspólną księgą przyszłości” wyważa-
jącą rozwój terenu gminy ze wzrasta-
jącymi potrzebami zamieszkującej go 
ludności. Określi ona sposób osiągnię-
cia obiegów zamkniętych gospodarczo 
w skali mikro, położy szczególny nacisk 
na działania proekologiczne, ochronę 
i utrzymanie terenów zielonych. Przy-
czyni się świadomie do tworzenia prze-
strzeni lokalnej.
 Obecnie na tworzone dokumenty 
strategiczne dla gmin i miast nałożono 
odgórnie obowiązek spójności ze Stra-
tegią Rozwoju Kraju 2030 oraz w przy-
padku Gminy Raszyn Strategią Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. 
 Do 2030 priorytetem dla wszystkich 
samorządów w tworzeniu Strategii musi 

być: rewitalizacja i rozwój terenów zielo-
nych. Przy tworzeniu Strategii musimy 
pamiętać o trwającej już rewolucji zwią-
zanej z elektromoblinością, co za tym 
idzie rozwojem sieci lokalnych dróg 
wewnętrznych oraz granicznych. 
 Do opracowania Strategii Roz-
woju Gminy Raszyn na kolejne lata 
2022-2030 niezbędne są konsulta-
cje z mieszkańcami i lokalnymi środo-
wiskami, które wniosą swoją wiedzę, 
zawodowe i społeczne doświadczenie 
oraz kompetencje. 
 Wniosek jest jeden: oparta o wła-
ściwą diagnozę sytuacji społecznej 
i uszyta na miarę Strategia Rozwoju 
Gminy Raszyn skieruje naszą pracę 
i strumień środków na osiągnięcie 
celów, które przez lata służyć będą 
mieszkańcom. Zbliżą nas do sukcesu 
w dziedzinie demografii i inwestycji.
 Dobra Strategia to nasz wspólny 
pomysł na przyszłość Gminy Raszyn.
 Podjęta przez Radę Gminy Uchwała 
z dnia 28 lipca br. w sprawie określe-
nia trybu i harmonogramu opracowa-
nia projektu Strategii Rozwoju Gminy 
Raszyn na lata 2022-2030 to zielone 
światło dla mieszkańców naszej gminy 
do budowania naszej wspólnej przy-
szłości. Do dzieła!

Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego
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SPRAWY RÓŻNE

O szacunek dla bohatera
Pan Tadeusz Sićko znany raszyński spo-
łecznik i patriota, podarował mieszkań-
com gminy Raszyn głaz na skwer imienia 
Witolda Pileckiego, na którym zgodnie 
z Jego wolą ma zostać wyryta inskryp-
cja pamiątkowa poświęcona „Ochotni-
kowi do Auchwitz”. W rocznicę śmierci 
bohatera, która przypada 25 maja dar-
czyńca udekorował głaz biało czerwoną 
szarfą ze stosownym napisem, wiązanką 
kwiatów i zafoliowaną krótką notką bio-
graficzną informującą kim był i za co 
zginął Witold Pilecki. Zdjęcie przedsta-
wia udekorowany głaz. Niestety następ-
nego dnia, kwiatów nie było, a informa-
cje zostały rozrzucone. Pan Tadeusz 
pyta retorycznie: skąd się bierze niena-
wiść do największego w świecie boha-
tera umęczonego okrutnie i zamordo-
wanego strzałem w tył głowy 73 lata 
po jego śmierci? 

Patronat medialny TVP3 Warszawa
Projekt „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej w Raszy-
nie przy al. Krakowskiej 1 – etap 2” został objęty patronatem medialnym przez TVP 3 War-
szawa. W programach informacyjnych TVP 3 Warszawa oraz w serwisie internetowym war-
szawa.tvp.pl będzie można znaleźć informacje dotyczące prac związanych z drugim etapem 
rewitalizacji Austerii.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społeczno-kulturalnej 
w Raszynie” – https://warszawa.tvp.pl/.../adaptacja-budynkow-austerii...                                                     Austeria Raszyn
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310. PIELGRZYMKA WARSZAWSKA

Pielgrzymka w strugach deszczu
„Warszawska Pielgrzymka Piesza nazy-
wana także paulińską, początkami sięga 
XVIII w. i jest najstarszą wyruszającą ze 
stolicy. W 1711 r. Bractwo Pana Jezusa 
Pięciorańskiego przy paulińskim kościele 
św. Ducha w Warszawie poprowadziło 
pielgrzymkę na Jasną Górę w imieniu 
miasta prosząc o ocalenie przed szale-
jącą epidemią. Do dziś w częstochow-
skim Sanktuarium przechowywana jest 
srebrna tablica – wotum mieszkańców 
Warszawy, złożone z prośbą o oddale-
nie zarazy.” KAI

 Jak, co roku od trzystu dziesięciu 
lat, czyli po raz trzysta dziesiąty od 
1711 roku, sprzed Kościoła Świętego 
Ducha ojców Paulinów na Nowym Mie-
ście wyszła pielgrzymka na Jasną Górę. 
Szóstego sierpnia o godzinie siódmej 

trzydzieści. Kardynał Kazimierz Nycz 
Metropolita Warszawski podczas Mszy 
na rozpoczęcie zaapelował, aby pątnicy 
potraktowali pielgrzymkę jako duchowe 
przygotowanie do beatyfikacji .  – 
Potrzeba Polsce w tym czasie ponad-
czasowych, nowych patronów, jakimi 
będą kard. Wyszyński i matka Róża 
Czacka. Od trzech wieków Pielgrzymka 
przemierza ten sam szlak, uroczyście 
witana przez wszystkie parafie po dro-
dze, które prześcigają się w gościn-
ności. Na każdym etapie przybywa 
też pątników dochodzących do piel-
grzymki z pobliskich miejscowości. Tak 
się od wieków składa, że pątniczy szlak 
na Jasną Górę wiedzie Aleją Krakow-
ską przez Raszyn, a gospodarzem 

pierwszego wypoczynku jest tradycyj-
nie parafia pod wezwaniem Świętego 
Szczepana, którą prowadzi i reprezen-
tuje Ks. Prałat Zdzisław Karaś. Zgod-
nie z wieloletnią tradycją Wójt Gminy 
Raszyn pan Andrzej Zaręba powitał 
pielgrzymów przy obelisku u zbiegu 
ulicy Sportowej z  Aleją Krakowską 
i poprowadził ją na teren Kościoła prze-
kazując w opiekę Proboszcza Księdza 
Prałata Zdzisława Karasia. W tym roku 
pielgrzymka wędrowała w strugach 
deszczu i niskiej, jak na początek sierp-
nia temperaturze. Inaczej niż poprzed-
nio pielgrzymi szli w dwudziestu dwóch 
kolumnach odległych od siebie o kilka 
minut marszu. Dziedziniec i parking 
wokół Kościoła powoli zapełniał się pąt-
nikami.

tekst i zdjęcia Jacek Kaiper

Cud szóstego sierpnia
Prawdziwe więzi międzyludzkie powstają w trudnych chwilach - napisał wójt 
Andrzej Zaręba z okazji obchodów kolejnej rocznicy cudownego ocalenia 
od śmierci mieszkańców Słomina i Sękocina.

Niezwykle dramatyczne chwile przeżyła 
nasza społeczność ze Słomina i Sęko-
cina w 6 sierpnia 1944 roku. W 77. rocz-
nicę tego wydarzenia w Sękocińskim 
kościele odbyła się uroczysta msza 
święta. W  ten sposób uczczono 77. 
rocznicę cudownego ocalenia miesz-
kańców Słomina i pobliskich wsi przed 
hitlerowską egzekucją. Ta przerażająca 
kara miała spotkać okoliczną ludność 
za pomoc udzielaną powstańcom i żoł-
nierzom AK. Oprawcy już rozstawili broń 
maszynową i drewniane młoty do dobi-
jania rannych. Wszystko to działo się 

pod kapliczką na drodze w Słomi-
nie. Prawdziwy cud i odwaga jednego 
z mieszkańców sprawiły, że Niemcy 
w ostatniej chwili odstąpili od egze-
kucji. Od tej pory w rocznicę tego 
wydarzenia w tym samym miejscu lub 
w Kościele parafialnym odprawiana jest 
msza dziękczynna za ocalenie setek 
mieszkańców. Takie przeżycia two-
rzą trwałe więzi. Święto Przemienienia 
Pańskiego z 1944 roku jest dla miesz-
kańców Słomina i Sękocina dniem, 
w którym na wiele pokoleń wytworzyło 
się poczucie jedności, odpowiedzial-

ności i wzajemnej solidarności. Jak co 
roku Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej 
Zaręba w imieniu własnym i samorządu 
złożył wiązankę kwiatów pod kapliczką 
na ulicy 6 sierpnia.                 Jacek Kaiper

Kwiaty od Gminy pod kapliczką

W oczekiwaniu na pielgrzymów

Pierwsza grupa

Powitanie w kościele
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CZYSTE ŚRODOWISKO

DOFINANSOWANIE UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2021 r.

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Usuwanie i uty-
lizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raszyn w 2021 roku”.
 
Zachęcamy Mieszkańców do skorzy-
stania w ramach w/w dofinansowania 
do unieszkodliwienia odpadów azbe-
stowych. Informujemy, że dofinanso-
wanie udzielane jest przez gminę.
 Aby skorzystać z dofinansowania 
należy złożyć stosowne dokumenty 
dostępne w siedzibie Urzędu (na parte-
rze w kancelarii) oraz na stronie interne-
towej www.raszyn.pl w zakładce infor-
mator – jak załatwić sprawę – ochrona 
środowiska i gospodarka komunalna – 
ochrona środowiska. Lista potrzebnych 
dokumentów:
 •  Wniosek o dofinansowanie usunięcia 

wyrobów zawierających azbest;

 •  Oświadczenie o posiadaniu tytułu 
prawnego do obiektu budowlanego 
oraz zgodności prac budowlanych 
z przepisami prawa:
a) W przypadku współwłasności 
obiektów budowlanych, należy dołą-
czyć zgodę współwładających,
b) W przypadku obiektów budow-
lanych w rodzinnych ogrodach dział-
kowych – potwierdzenie zarządu 
ogrodu działkowego, że wniosko-
dawca jest użytkownikiem działki 
i położonej na niej altany

 •  Informacja o wyrobach zawierają-
cych azbest, których wykorzystanie 
zostało zakończone;

 • Dokument stwierdzający tożsamość.
 W roku 2021 odbiór i utylizację wyro-
bów zawierający azbest na terenie 
Gminy Raszyn wykonuje firma „ECO-

-TEC” Maciej Mączyński mieszcząca 
się przy ul. Twardej 44/19, 00-831 War-
szawa wyłoniona w drodze zapytania 
ofertowego. 
 Więcej informacji w tej sprawie 
można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Raszyn, Referat Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej u Pani Jolanty 
Banasiak pod nr tel. (22) 701-79-12 
w godzinach pracy urzędu.

ANALIZA PRÓBEK POPIOŁU Z PALENISK W CELU POTWIERDZENIA BĄDŹ WYKLUCZENIA 
PODEJRZENIA SPALANIA ODPADÓW NA TERENIE GMINY RASZYN W 2021 r.
Gmina otrzymała dotację z budżetu 
Województwa Mazowieckiego na reali-
zację zadania pn. „Pobieranie, analiza 
i opracowanie wyników próbki popiołu 
z paleniska w celu potwierdzenia bądź 
wykluczenia podejrzenia spalania 
odpadów we wskazanych przez Zama-
wiającego 24 posesji na terenie Gminy 
Raszyn w czterech turach w 2021  r. 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikrokli-
matu MAZOWSZE 2021”.
I n f o r m u j e m y  m i e s z k a ń c ó w , 
że w ramach w/w zadania będą 
sprawdzane zgłoszone paleni-
ska w gospodarstwach domowych, 
w sytuacji gdy istnieje podejrzenie 
spalania odpadów niedozwolonych. 
Realizowany projekt obejmuje m.in.:

1.)  pobranie, zabezpieczenie i trans-
port próbek popiołu do Laborato-
rium;

2.)  wykonanie analizy chemicznej 
pobranego materiału pod kątem 
potwierdzenia podejrzenia spala-
nia odpadów;

3.)  przygotowanie raportu/oceny 
na podstawie przeprowadzo-
nej analizy, potwierdzającego lub 
negującego zarzut spalania odpa-
dów dla nieruchomości, z której 
pobrano próbkę,

4.) wydanie raportu/oceny.

W roku 2021 w/w usługę wykonuje 
Centralne Laborator ium Pomia-
rowo – Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą 
w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Rybnic-

kiej 6, wyłonione w drodze zapytania 
ofertowego. 
Ws ze l k i e  p o d e j r ze n i a  s p a l a -
nia odpadów należy zgłaszać 
do Urzędu Gminy Raszyn, Referat 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej 
Pan Tomasza Kowalczyk 
tel. (22) 701-79-16 
w godzinach pracy urzędu.
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

OBCHODY ŚWIĘTA Policji w Pruszkowie
24 lipca przed budynkiem Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie odbyła 

się okolicznościowa zbiórka z okazji 
Święta Policji. W trakcie uroczystości 

Komendant Powiatowy Policji awan-
sował zasłużonych policjantów na wyż-
sze stopnie. Wśród nich akt mianowania 
na wyższy stopień służbowy otrzymała 
policjantka mieszkanka Gminy Raszyn.
Święto Policji Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie miało charakter 
symboliczny i rozpoczęło się od oddania 
czci i honoru, tym policjantom, którzy 
do końca służąc Ojczyźnie złożyli ofiarę 
życia. Komendant Powiatowy Policji 
w Pruszkowie Michał Pisarski, w asy-
ście I Zastępcy Mirosława Grudy oraz 
Zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Pruszkowie Michała Spychaja, 
złożył wieniec pod pomnikiem pomor-
dowanych w Twerze funkcjonariuszy 
Policji Państwowej z Pruszkowa. Hołd 
poległym policjantom złożyli również 
włodarze oraz samorządowcy Gmin 
wchodzących w skład Powiatu Prusz-
kowskiego. W uroczystości Święta Poli-
cji gminę Raszyn reprezentował Wójt 
Gminy pan Andrzej Zaręba w towarzy-
stwie swojego zastępcy pana Michała 
Kucharskiego oraz Radnej Powiatu 
Pruszkowskiego pani Katarzyny Klima-
szewskiej.

Koszt wysłania SMS-a na numer 661 00 44 30 jest zgodny z planem taryfowym operatora.

Wyrejestrowanie z systemu odbywa się poprzez wysłanie SMS-a na numer  661 00 44 30
z numerem grupy poprzedzonym znakiem minus, np. -01  

System służy jedynie informowaniu o najważniejszych sprawach.
	 Urząd	Gminy	Raszyn

System powiadamiania SMS
Gmina Raszyn prowadzi system bezpłatnego powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów na ich telefony komórkowe, 
który pozwala informować o gminnych sprawach, takich jak wydarzenia kulturalne, sportowe czy komunikaty urzędowe.

Każdy zainteresowany dołączeniem do systemu wysyła SMS na numer 5661 00 44 30 

w treści wpisując numer grupy odpowiadającej miejscu zamieszkania.

5

`

5 5

5

5

Urząd Gminy Raszyn

5

5

sołectwo Dawidy  – 01 
sołectwo Dawidy Bankowe – 02 

sołectwo Falenty Duże – 03
sołectwo Falenty Nowe – 04

sołectwo Falenty Osiedle – 05
sołectwo Janki – 06

sołectwo Jaworowa I – 07
sołectwo Jaworowa II – 08

sołectwo Laszczki – 09
sołectwo Łady – 10

osiedle Nowe Grocholice – 11
sołectwo Podolszyn Nowy – 12

sołectwo Puchały – 13
osiedle Raszyn I – 14

osiedle Raszyn II – 15
osiedle Rybie I – 16

osiedle Rybie II – 17
osiedle Rybie III – 18

sołectwo Sękocin Nowy – 19
sołectwo Sękocin Stary – 20

sołectwo Słomin – 21
sołectwo Wypędy – 22

Zmiana numeru konta Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie
Od 01 sierpnia 2021 roku zmienia się numeru konta Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, dotyczącego opłat za rejestrację pojazdów 
i prawa jazdy. 
Nowy numer konta: 78 1090 1056 0000 0001 4821 9976
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PRZEBUDOWA ULICY CICHEJ
Przebudowa nawierzchni ulicy Cichej o długości ok. 579,5 m, obejmuje 
swoim zakresem odtworzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 
wykonanie opasek i chodników oraz zjazdów indywidualnych z kostki beto-
nowej, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznako-
wania poziomego i pionowego. Do zakresu zamówienia, należy również: 
przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa przyłączy wodociągowej 
i kanalizacyjnych w zakresie pasa drogowego i budowa kanału technolo-
gicznego. Wykonania wyżej opisanej przebudowy podjęła się firma ROKOM 
Sp. z o.o. z Warszawy za 1 954 470 PLN w 5 miesięcy od czasu podpisania umowy. Wykonawca już został 
wprowadzony na plac budowy. Przebudowa ulicy została w całości sfinansowana z budżetu gminy Raszyn.

Ulica Cicha  przed remontem.

Przebudowa ulicy Prostej w Raszynie Zachodnim
Na początku sierpnia pojawiło się ogłoszenie na BIP w ramach zamówień publicznych: Przebudowa ul. Prostej  od ul. Sło-
wikowskiego do ul. Godebskiego w miejscowości Raszyn gm. Raszyn o długości ok. 261,45 m. Obejmuje swoim zakresem 
budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, budowę odcinka chodnika, 
kanalizacji deszczowej a także wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania poziomego i pionowego. 
Do zamówienia należy również: przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa nowych przyłączy wodo-
ciągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach pasa drogowego a także budowa kanału technologicznego. 

Ulica Łąkowa
Przebudowa nawierzchni ulicy Łąkowej, obejmuje swoim zakresem odtworzenie 
nawierzchni jezdni z kostki betonowej, opasek i chodników oraz zjazdów indywidual-
nych, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego. Do zakresu przedmiotu zamówienia, należy również budowa 
kanalizacji deszczowej, budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z wyko-
naniem przyłączy a także wykonanie robót tymczasowych i prac im towarzyszących. 
Inwestycję poprowadzi firma Delta S.A. z Warszawy za 2 198 480 zł.

Ulica Olszowa
Budowa ulicy Olszowej już w większości wykonana. Wszystko co pod ziemią zro-
bione. Chodniki po obu stronach ulicy już są. Pozostały nawierzchnie jezdni, usta-
wienie studzienek kanalizacyjnych i gotowe. Przebudowę ulicy wykonuje Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT 
Sp. z o.o. z Warszawy za cenę 1.843.770 złotych. Na tę budowę Gmina Raszyn 
Otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ulica Waryńskiego
Dobiega końca budowa traktu łączącego Raszyn z Nowymi Grocholicami. Do 
połowy września bieżącego roku wszystkie prace powinny zostać ukończone. 
Do Nowych Grocholic będzie dojeżdżał autobus. Wszystkie prace podziemne 
zostały już wykonane, wybudowano chodniki i ułożono warstwy podkładu pod 
jezdnię. Jeszcze pozostała do położenia warstwa ścieralna i można zdjąć znaki 
zakazu wjazdu. Prace prowadzi firma INSTAL-NIKA z Warszawy za 1 881 900 zł.

INWESTYCJE

Prace w ulicy Łąkowej.

Ulica Olszowa od północy.

Ulica Waryńskiego prawie gotowa.
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Teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

Boisko w Falentach
Boisko trawiaste w Falentach budowane przez firmę KACPER Sport Invest 
Leszek Zdybel nabiera ostatecznego kształtu. Ukształtowana płyta główna 
o powierzchni 1800m2 weszła w okres sezonowania nawierzchni, czyli po 
ludzku mówiąc ukorzeniania się trawy, co trwa przynajmniej trzy miesiące. 
Cały teren otacza estetyczne ogrodzenie. Piłkochwyty od strony placu 
zabaw zamocowane. Ławki dla sportowców i bramki też już są. Bieżnia 
wokół pokryta żwirem oczekuje na ostateczną nawierzchnię.  Przypomi-
namy całkowity koszt budowy boiska wyniesie 492 000 złotych.

Dofinansowania dla OSP
1. Remont posadzki strażnicy w Raszynie
Gmina  Raszyn otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysoko-
ści 25.000 zł na zadanie dotyczące „Remontu budynku OSP” w ramach programu 
„Mazowieckie strażnice OSP-2021”. Szacowany koszt całości zadania to 50.000 zł.

2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Dawidy
Gmina  Raszyn otrzymała także dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 8.501 zł na zadanie dotyczące „Zakupu wyposażenia” w ramach 
pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dawidach.
Szacowany koszt całości zadania to 17.002 zł. OSP w Dawidach zostanie doposażone w specjalistyczne węże hydrau-
liczne i zestaw aparatu powietrznego z butlą i maską, które będą służyły do akcji ratowniczych, szczególnie podczas 
interwencji na drogach w czasie wypadków.

Boisko w Falentach.

Budowa monitoringu w Gminie Raszyn
W lipcu 2021r. wyłoniona została firma, która wykona monitoring na terenie Gminy Raszyn. 
Najlepszą ofertę złożyła firma MP Technology Sp. z o.o. z Warszawy, która zainstaluje 
18 kamer za 228 688,00 zł. . Kamery zostaną zainstalowane na budynku Urzędu Gminy, 
na Placu Powstańców Warszawy 1944 r., w parku oraz w zatoczce rowerowej przy Alei Kra-
kowskiej. Pierwszy etap zamówienia obejmujący  instalację stacji oglądowej i założenie kilku 
kamer zostanie wykonany w ciągu 4 miesięcy, a pozostałe kamery do 17 grudnia 2021 roku.

Kanalizacja sanitarna w Sękocinie Las
30 czerwca 2021 r. została podpisania umowa o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego a Gminą Raszyn dla operacji  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn 
w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”.
Uzyskane dofinansowanie unijne w wysokości 2.000.000 zł zostanie przeznaczone na zbudowanie sieci w Sękocinie 
Las. Szacunkowa wartość całkowita inwestycji to  3.866.102,80zł. 
Dzięki temu zostanie wybudowane 2,928 km sieci. Inwestycja będzie realizowana w pasach drogowych ulic: Księżnej Zofii 

Czetwertyńskiej, Maślaka, Jeża, Sowiej, Rydza, Cyprysowej, Leśnych 
Skrzatów, Słonecznej, Wierzbowej, Polanki, na podstawie dokumen-
tacji projektowej będącej w posiadaniu Gminy Raszyn. Termin zakoń-
czenia inwestycji przyjeto na 30 czerwca 2022 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

INWESTYCJE

Podpisanie umowy.
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ODLOTOWE WAKACJE W ŚWIETLIKU

ODLOTOWE WAKACJE W ŚWIETLIKU
Od lat, przez całe wakacje Świetlica 
Środowiskowa Świetlik organizuje dla 
mieszkańców Akcję Letnią. 8 tygodnio-
wych turnusów przeznaczonych jest dla 
dzieci z młodszych klas szkoły podsta-
wowej. W każdym tygodniu dzieci miały 
wiele atrakcji: ukochany kinect XBOX, 
ciekawe filmy, gry planszowe, koralikowe 
układanki, zabawy na boisku oraz placu 
zabaw, a także teatrzyki. Wycieczka 
po lody i na plac zabaw przy basenie 
dopełniały atrakcji. Ale najciekawsze 
były cotygodniowe wycieczki. Dzieci 
były w Stajni Kaliskiej gdzie na żywo 
mogły zobaczyć konie, kozły, kury, 
indyki, pawie, króliki. Nie tylko obejrzeć, 
ale też nakarmić. Przejażdżka bryczką 
i na koniu były też dużą atrakcją. Ale naj-
większą okazało się skakanie na sianie.

 W kolejnym tygodniu odwiedzili-
śmy Park Linowy Bielany. Wszystkie 
dzieci były bardzo odważne, sprawne 
i na koniec … zmęczone. Pyszna pizza 
pozwoliła odbudować siły. Podczas 
wycieczki w następną środę dzieci 
zmieniły się w elitarnych kucharzy. 
W Wilanowie przygotowywały samo-
dzielnie, na dodatek w strojach kucha-
rzy obiad, który na koniec ze smakiem 
zjadły. Sady Klemensa to miejsce kolej-
nej wyprawy. Tu atrakcji było tak wiele, 
że trudno je opisać: przejażdżka drew-
nianą kolejką, trampoliny, tor prze-
szkód, budowanie leśnych domków, 
a na koniec Straszydło. Za najatrakcyj-
niejsze miejsce dzieci uznały Pepeland, 
który potrafił zapewnić im świetną roz-
rywkę, mimo że cały czas lało. Przed 

nimi jeszcze wycieczka do ZOO, Wioski 
pod Kogutem i Dyniolandu. Wycieczki 
wybrały dla nich Pani Justyna i Pani 
Magda, a w ich sfinansowaniu pomógł 
Urząd Gminy oraz Pani Beata Adamiak, 
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień. 
Bardzo za to dziękujemy.
 Poza tym na terenie Świetlika, 
po południu odbywały się bezpłatne 
letnie zajęcia muzyczne, ping pong, 
piłkarskie drużyny Świetlika, zajęcia 
usprawniające oraz warsztaty z pro-
gramowania i kreatywne latawce. Tak 
bogaty program pozwolił wielu osobom 
skorzystać z wakacyjnych atrakcji.

Małgorzata Kaiper, 
Kierownik Świetlicy Środowiskowej Świetlik

Tetrzyk w Świetliku. Fot. M. Brzozowska

Warsztaty kulinarne w Wilanowie. Fot. M. Brzozowska

W Stajni Kaliskiej. Fot. arch. Świetlika

 W Pepelandzie. Fot. M. Kruszewska

Budujemy leśne domki w Sadach Klemensa. Fot. M. Brzozowska

Przygotowania do wspinania. Fot. M. Kaiper

Kolejka do jazdy na kucyku. Fot. M. Kaiper

W Sadach Klemensa. Fot. M. Brzozowska

W parku linowym na Bielanach. Fot. M. Kaiper
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WAKACJE

WAKACJE 2021 – W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RASZYNIE
28 czerwca 2021r. w naszej gminie roz-
poczęły się długo oczekiwane przez 
uczniów półkolonie. Ich organizacja 
stała pod znakiem zapytania, ale zaist-
niała sytuacja pandemiczna pozwoliła 
na taką formę wypoczynku. W tego-
rocznej akcji „Lato w Szkole” wzięło 
udział przeszło 100 uczniów w wieku 
od 6 do 13 lat. Ponad 70 dzieci z grup 
zerowych oraz klas I-III przebywało 
pod stałą opieką wychowawców 
w szkole lub poza nią w godzinach 7.00 – 
16.30. Natomiast uczniowie z klas IV-VII 
mieli bezpłatną ofertę – zajęcia spor-
towe realizowane pod opieką nauczy-
ciela wychowania fizycznego. Podobnie 
jak to miało miejsce we wcześniej-
szych latach, akcja była możliwa dzięki 
wsparciu Gminy Raszyn. Oprócz zajęć 
zorganizowanych na miejscu np. pla-
stycznych, sportowych, rekreacyjnych 
uczniowie korzystali z różnych aktyw-
ności poza budynkiem takich, jak: plac 
zabaw, boisko, pływalnia. Obserwowali 
pokaz artystyczny, brali udział w zaję-
ciach z hula hop na świeżym powietrzu. 
Przebywali w Sękocinie, w Izbie Edu-
kacji Leśnej, gdzie wzięli udział w Pik-
niku w ramach projektu edukacyjnego 

„Zagrożenia ekosystemów leśnych – 
klęski i przeciwdziałanie”, a na koniec 

spotkali się przy ognisku. Dzieci odwie-
dziły gospodarstwo agroturystyczne 
w Wiosce pod Kogutem, gdzie obser-
wowały zachowanie zwierząt hodow-
lanych, dotykały i karmiły zwierzęta, co 
wywoływało w nich mnóstwo niezapo-
mnianych przeżyć. Pod okiem instruk-
torów i opiekunów wykonywały ozdoby 
z drewna i wełny. Miały także okazję 
spotkać egzotyczne okazy zwierząt 
podczas wycieczki do Warszawskiego 
Ogrodu Zoologicznego. Ponadto 
uczestnicy akcji „Lato w Szkole” odwie-
dzili miasteczko rekreacji Pepeland. 
Brali także udział w lekcji muzealnej pt. 

„Ogrody Łazienkowskie”. Dodatkowo 
obejrzeli przedstawienia teatralne pt. 

„Smocza legenda” i „Na Dzikim Zacho-
dzie” oraz zwiedzili Muzeum Motory-
zacji i Techniki w Otrębusach. Słowem 
każdy znalazł coś dla siebie. 
 Dużym powodzeniem cieszyły się 
również konkursy, zawody oraz gry 
sportowe. Akcja pozwoliła zainspirować 
dzieci do odkrywania nowych i cieka-
wych miejsc w pobliskiej okolicy, obser-
wowania roślin i zwierząt, poszukiwa-
nia niebanalnych rozwiązań, a poprzez 
zabawę wpłynęła na kreatywne myśle-
nie. Uczestnicy mieli okazję poznać 
nowe koleżanki i kolegów, korzystać 

z licznych atrakcji przygotowanych 
przez wychowawców, w sposób sponta-
niczny i kulturalny wyrażać swoje emo-
cje. Ważnym zadaniem dla opiekunów 
było oprócz zapewnienia bezpieczeń-
stwa wszystkim dzieciom, zadbanie o to, 
aby każdy uczestnik akcji czuł się swo-
bodnie, mógł rozwijać swoje umiejętno-
ści prospołeczne i interpersonalne. 
 Pragnę podziękować całemu zespo-
łowi nauczycieli za ogromne zaanga-
żowanie podczas pracy dydaktyczno-

-wychowawczej, organizację konkursów, 
zawodów sportowych, przygotowanie 
ciekawych zajęć. Dziękuję także dzie-
ciom, które pełne entuzjazmu uczestni-
czyły w akcji” Lato w szkole”, życząc im 
wspaniałych, zdrowych i bezpiecznych 
wakacji. 

zdjęcia i tekst Grażyna Dąbek
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CENTRUM KULTURY RASZYN

AKTYWNY KULTURALNY LIPIEC
Przedstawiamy podsumowanie wydarzeń organizo-
wanych w lipcu przez Centrum Kultury Raszyn. Zapra-
szamy do korzystania z oferty CKR!

AEROpiknik
10 lipca w Parku w Raszynie odbył się AEROpiknik. Piękna, 
słoneczna pogoda, a do tego fantastyczne symulatory, tre-
ning balonowy, prezentacje makiet samolotów, konkursy – 
sobotnie popołudnie można było spędzić w interesujący 
sposób. Uczestnicy AEROpikniku mogli poznać tajniki lotnic-
twa i z bliska zobaczyć szybowiec Foka 4, drona czy skrzydła 
lilienthala. Te wszystkie atrakcje wzbudzały ogromne zainte-
resowanie. Popularnością cieszyły się symulatory, dzięki któ-
rym wszyscy mogli poczuć się jak prawdziwi piloci. Nie da się 
ukryć, że uczestnicy z zapartym tchem spoglądali na wielki 
balon firmy Roleski, będący niezwykłą atrakcją tego wydarze-
nia. Każdy miał możliwość odbyć krótki lot balonem na uwięzi, 
podziwiając przy tym widoki.

AEROpiknik. Fot. arch. CKR

AEROpiknik. Fot. arch. CKR

AEROpiknik. Fot. arch. CKR

AEROpiknik. Fot. arch. CKR
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CENTRUM KULTURY RASZYN

DLA DZIECI
Lipcowe czwartki w Centrum Kultury Raszyn przebiegały 
pod znakiem Zabawy z wodzirejem. Co tydzień dzieci spo-
tkały się na parkingu przy CKR i mogły korzystać z licznych 
atrakcji na świeżym powietrzu. Muzyczne zabawy, tańce 
integracyjne, zabawy z chustą, skręcanie balonów i konkursy. 
Radosna atmosfera, uśmiechy na twarzach dzieci i niespo-
żyta energia najlepiej przedstawiają obraz wydarzenia. Nawet 
złe warunki atmosferyczne nie popsuły nam zabawy. 15 lipca 
przenieśliśmy wydarzenie do budynku CKR, aby najmłodsi 
mogli miło spędzić czas i skorzystać z animacji przygoto-
wanych przez Pylu Wodzireje Dobrej Zabawy. Z pewnością 
Zabawa z wodzirejem dostarczyła wszystkim wielu pozytyw-
nych wrażeń i idealnie wpisała się w wakacyjnych klimat.
 Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i rodziców cie-
szą się teatrzyki. Centrum Kultury Raszyn odpowiada na te 
potrzeby i organizuje kolejne spektakle. 4 lipca dzieci mogły 
zobaczyć teatrzyk „Dobre rady Lisa Witalisa” w wykonaniu 
artystów z teatru O! Teatr.

Malowanie buziek i balony – nieodłączna atrakcja. Fot. arch. CKR

Zabawy z wodzirejem. Fot. arch. CKR

DBAMY O ŚRODOWISKO
Dbamy wspólnie o środowisko! 17 lipca, wspólnie z Leroy 
Merlin, zorganizowaliśmy akcję „Czysty Raszyn”. Zebraliśmy 
się przed basenem przy ul. Sportowej i wspólnie ruszyliśmy 
zbierać napotkane odpady do worków. Sprzątaliśmy teren 
parku w Raszynie, idąc od basenu przez ul. Sportową i Sta-

dionową. Akcja miała charakter edukacyjny, ponieważ uczest-
nicy zyskali wiedzę na temat segregacji odpadów i działań 
pozwalających ograniczyć śmiecenie. Podczas wydarzenia 
panowała dobra atmosfera. Uczestnicy akcji „Czysty Raszyn” 
otrzymali od Centrum Kultury Raszyn upominki, zaś Leroy 
Merlin częstowało batonikami i wodą.

Czysty Raszyn. Fot. arch. CKR

MUZYKA CHOPINA W AUSTERII
25 lipca w Austerii odbył się Koncert Chopinowski. Utwory 
znakomitego polskiego kompozytora zaprezentowali zwią-
zani z Polską Operą Królewską Witold Żołądkiewicz (bary-
ton) i Krzysztof Trzaskowski (fortepian). Wydarzenie popro-
wadziła Edyta Ciechomska. Wyjątkowy klimat Sali Balowej, 
piękna muzyka Chopina, wspaniali artyści – te wszystkie ele-
menty sprawiły, że niedziela w Austerii była fenomenalną kul-
turalną ucztą.
 Zapraszamy do korzystania z oferty Centrum Kultury 
Raszyn. Informacje o wszystkich wydarzeniach dostępne są 
na stronie www.ckr.raszyn.pl oraz Facebooku: @RaszynCen-
trumKultury oraz @usteriaRaszyn.

Jakub Małkiński

Koncert w Austerii. Fot. arch. CKR
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WYSTĘPY SENIORÓW

KONCERT KLUBU SENIORA RASZYN W AUSTERII
Austeria ożyła śpiewem. Po długiej przerwie wywołanej pandemią korona-
wirusa nasi artyści znów występują na scenie po raz pierwszy w  Austerii.

Po oficjalnym otwarciu Austeri i 
odbył się również nasz koncert w dniu 
6 lipca podczas zebrania Klubu Seniora 
z Raszyna. 
 W pięknej sali balowej licznie zebra-
nych członków Klubu Seniora przywitała 
pani Barbara Turek – Przewodnicząca 
Zarządu klubu. Zebranie zaszczycił 
swoją obecnością Pan Andrzej Zaręba – 
Wójt Gminy Raszyn. W krótkim wystą-
pieniu powitał zebranych zaznaczając, 
że bardzo wysoko ocenia działalność 
Klubu Seniora i zaangażowanie człon-
ków klubu w sprawy naszej gminy, 
a w tym udział w wielu ważnych uroczy-
stościach gminnych. Życzył członkom 
klubu dużo zdrowia, spełniania zamie-
rzeń i dalszej owocnej działalności. 

 W koncercie wystąpiły trzy solistki 
zespołu „Seniorki”: Alicja Siewiera, Gra-
żyna Troniarz i Izabela Makarska. Kon-
cert prowadziła i ciekawie zapowiadała 
kolejne piosenki pani instruktor wokalna 
Edyta Ciechomska, a akompaniował 
na fortepianie i keyboardzie instruktor 
muzyczny pan Piotr Piskorz.
 Panie zaśpiewały solo oraz wspólnie 
piękne, melodyjne piosenki mówiące 
o miłości, gorącym lecie, dzikich pla-
żach, urokliwych kawiarenkach, grającej 
szafie i augustowskich nocach a także 
żartobliwie o szkodliwości palenia 
papierosów. Słuchaczy porwały gorące 
rytmy oraz nastrojowe, liryczne melodie 
ale hitem programu okazała się brawu-
rowo zaśpiewana w tercecie przedwo-

jenna piosenka „Sex appeal” z repertu-
aru Eugeniusza Bodo, który w 1937 roku 
śpiewał ją przebrany za kobietę w filmie 
„Piętro wyżej”. 
 Rozbawiona publiczność doma-
gała się bisów więc panie ponownie 
zaśpiewały po jednej piosence solowej 
oraz wspólnie zaśpiewały i zatańczyły 
piosenkę „Sway”, a także na wyraźne 
życzenie publiczności powtórzyły pio-
senkę „Sex appeal”. Gorącym oklaskom 
nie było końca a słuchacze mówili jak 
bardzo brakowało im takich spotkań 
klubowych. Pan Wójt Andrzej Zaręba 
osobiście pogratulował artystom wspa-
niałego koncertu.

Izabela Makarska, 
solistka zespołu „Seniorki”

Barbara Turek przywitała członków Klubu. Fot. arch. Klubu

Program prowadziła p. Edyta Ciechomska. Fot. arch. KlubuW programie wystąpiły Alicja Siewiera, Grażyna Troniarz i Izabela Makarska.fot.arch.Klubu

Wójt Andrzej Zaręba podczas spotkania. Fot. arch. Klubu
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

STANISŁAW LEM: ARCHIWUM 
PRYWATNE. WYSTAWA
W tym roku mija 100 lat, odkąd urodził 
się Stanisław Lem, czołowy przedstawi-
ciel polskiej fantastyki naukowej, filozof, 
futurolog i eseista, jeden z najpopular-
niejszych polskich pisarzy na świecie, 
autor m.in. „Edenu” (1959), „Powrotu 
z gwiazd” (1961), „Solarisa” (1961), 
„Niezwyciężonego” (1964), „Głosu 
Pana” (1968), a także zbioru „Opowie-
ści o pilocie Pirxie” (1968). W ramach 
tej okrągłej rocznicy przygotowali-
śmy wystawę „Stanisław Lem. Archi-
wum prywatne”, zawierającą pocho-
dzące z rodzinnego albumu fotografie 
pisarza i jego bliskich. Na 20 wielko-
formatowych planszach zobaczymy 
Lema – malucha z misiem, męża, ojca, 
dziadka, podróżnika, miłośnika zwie-
rząt. Wystawa będzie czynna od wrze-
śnia do listopada br. w holu biblioteki 
głównej, przy ul. Poniatowskiego 20 
w Raszynie. Zapraszamy!

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z ANNĄ DZIEWIT-MELLER
24 września (piątek) o 18:00 zapra-
szamy serdecznie na spotkanie autor-
skie z Anną Dziewit-Meller, pisarką, 
dziennikarką, współzałożycielką portalu 
literackiego BUKBUK. W jej dorobku 
znajdują się powieści „Disko”(2012), 
„Góra Tajget”(2016) i „Od jednego 
Lucypera” (2020), jest też współau-
torką (wraz z mężem, Marcinem Melle-

rem) reportażu „Gaumardżos, opowie-
ści z Gruzji” (2011, Nagroda Magellana). 
Dziewit-Meller pisze też dla młodszego 
odbiorcy – jej książki z cyklu „Damy, 
dziewuchy, dziewczyny” przybliżają 
sylwetki mniej znanych polskich pionie-
rek, bohaterek, podróżniczek, naukow-
czyń. Spotkanie odbędzie się w czytelni 
biblioteki głównej, przy ul. Poniatow-
skiego 20 w Raszynie. Obowiązuje 
limit osób oraz zasada DDM (dystans, 
dezynfekcja, maseczka). Ze względu 
na sytuację epidemiczną prosimy 
sprawdzać wszelkie ewentualne zmiany 
dotyczące spotkania na www.bibliote-
karaszyn.pl . Spotkanie sfinansowane 
przez Instytut Książki w ramach pro-
jektu Dyskusyjne Kluby Książki.

ACADEMICA W BIBLIOTECE
W czerwcu 2021 r. w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Raszynie urucho-
miliśmy nową usługę. ACADEMICA 
to cyfrowa wypożyczalnia międzybi-
blioteczna książek i czasopism nauko-
wych. Wypożyczalnia jest darmowa, 
zastępuje tradycyjną wypożyczalnię 
międzybiblioteczną i umożliwia korzy-
stanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki 
Narodowej. Użytkownicy ponad 1250 
bibliotek w całym kraju mają możliwość 
dostępu do prawie 3,5 miliona publika-
cji ze wszystkich dziedzin wiedzy, rów-
nież najnowszych, objętych ochroną 
prawa autorskiego. Dzięki ACADE-
MICE studenci i uczniowie mają dostęp 
do literatury naukowej i popularnonau-
kowej (książek i artykułów z czasopism), 
potrzebnej w procesie kształcenia oraz 

przygotowywaniu prac licencjackich 
i magisterskich. System pozwala użyt-
kownikom na przeszukiwanie zasobów, 
rezerwację obiektów, wyświetlanie 
publikacji i tworzenie notatek. Dostęp 
do systemu ACADEMICA możliwy jest 
wyłącznie na wydzielonym terminalu 
w bibliotece. Na terminalu, na którym 
udostępniane są publikacje naukowe, 
nie ma możliwości pobierania i dru-
kowania przeglądanych materia-
łów. Z wypożyczalni ACADEMICA 
można skorzystać w godzinach pracy 
biblioteki, w czytelni biblioteki.

E-KURSY JĘZYKOWE LERNI
Do 31 sierpnia 2022 przedłużamy 
dostęp do bezpłatnych e-kursów języ-
kowych i specjalistycznych! Aby rozpo-
cząć naukę, należy zgłosić się do biblio-
teki po specjalny kod aktywacyjny. 
Pamiętajcie też, że trzeba być zareje-
strowanym czytelnikiem naszej biblio-
teki. Do wyboru są kursy języka angiel-
skiego, niemieckiego, hiszpańskiego 
i włoskiego, a także nauka szybkiego 
czytania oraz nauka szybkiego pisania 
bezwzrokowego na klawiaturze. Zaletą 
kursów jest możliwość samodzielnej 
nauki w dowolnym miejscu z dostępem 
do Internetu. Szczegółowa instrukcja 
do Lerni znajduje się na www.bibliote-
karaszyn.pl 

UWAGA! Osoby, które w poprzednich 
latach korzystały z oferty i założyły 
sobie konta, będą miały przedłużony 
do nich dostęp, bez konieczności zgła-
szania się do nas po nowy kod.
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CENTRUM SPORTU RASZYN

WAKACJE W CENTRUM SPORTU RASZYN
Okres wakacyjny w Centrum Sportu 
Raszyn rozpoczęliśmy od intensyw-
nej dawki zajęć sportowych zarówno 
dla dzieci i młodzieży, jak i dla doro-
słych. Przez pierwsze dwa tygodnie 
lipca w obiektach Centrum Sportu 
Raszyn zostały zorganizowane zajęcia 
w projekcie „W wakacje Internet prze-
gra ze sportem”. W ramach tych zajęć 
dzieci mogły uczestniczyć w bezpłat-
nych zajęciach z pływania, piłki noż-
nej oraz tańca. Zajęcia miały na celu 
zarówno integracje dzieci po izolacji 
spowodowanej pandemią, jak i poka-
zanie im nowych dyscyplin i zachęce-
nie do uprawiania sportu oraz aktywne 
spędzenie wolnego czasu w wakacje.
Przez pierwsze dwa tygodnie lipca 
na hali sportowej dla wszystkich dzieci 
były także dostępne olbrzymie trzy 
dmuchańce, z których dzieci mogły 
korzystać bezpłatnie codziennie 
w godzinach 8-20. Dmuchane zabawki 
cieszyły się dużą popularnością wśród 
najmniejszych mieszkańców naszej 
gminy, co można było zaobserwować 
szczególnie w godzinach popołudnio-
wych. 
 Przez cały okres wakacyjny w Parku 
Jordanowskim są prowadzone bez-
płatne zajęcia dla dorosłych. W ponie-

działek i środę są to zajęcia z jogi, nato-
miast we wtorek i czwartek obywają 
się zajęcia rekreacyjno-ruchowe Obie 
formy aktywności cieszą się dużym 
zainteresowaniem i mieszkańcy Gminy 
Raszyn chętnie z nich korzystają. 
 Dodatkowo przez cały okres wakacji 
Centrum Sportu Raszyn udostępniło 
dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie 
wszystkie sportowe obiekty, tj. boisko 
Orlik, boisko Wronik oraz halę spor-
tową, natomiast na pływalnię i siłownię 
zaproponowaliśmy „bilet wakacyjny” dla 
dzieci i młodzieży, z którego rzeczywi-
ście realnie korzystają.
 Na miesiąc sierpień Centrum Sportu 
Raszyn przygotowało jeszcze dwie bez-
płatne wakacyjne oferty dla najmłod-

szych: „Po-covidowe szpagaty i pły-
wanie” – to zajęcia na hali sportowej 
z akrobatyki, gimnastyki artystycznej 
zakończone rekreacją na basenie, zaś 
w ostatnim tygodniu wakacji na base-
nie CSR proponuje tygodniowe „Wodne 
zakończenie lata” – to zabawy i anima-
cje na basenie, gdzie uczestnik sam 
wybiera i deklaruje w jakim dniu i na jaką 
godzinę chce wziąć udział w zabawach. 
 A Centrum Sportu Raszyn wła-
śnie rozpoczyna pracę nad powro-
tem do cyklicznej oferty sportowo – 
rekreacyjnej na nadchodzący nowy rok 
szkolny 2021 – 2022.

Serdecznie zapraszamy
Monika Gabriel, CSR
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Joga w plenerze cieszyła się wielkim powodzeniem. Fot. arch. CSR
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STREFA KIBICA

SKDUN EUROPEN KARATE CHAMPIONSHIP SLOVENIA 2021
LENA SOSNOWSKA MISTRZYNIĄ EUROPY W KUMITE

W dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2021 roku w Słowenii odbyły się Mistrzo-
stwa Europy w karate. Przyjechali najlepsi zawodnicy z całej Europy, więc 
zapowiadała się ostra rywalizacja. Wszyscy wiedzieli, że nie będzie łatwo. 
Zawody rozgrywane były na welodromie kolarskim. Upał, który panował 
w środku, powodował dodatkowy wysiłek i piekielne zmęczenie. 
 Gminę Raszyn reprezentowało sześcioro zawodników startują-
cych w różnych kategoriach. Wszyscy spisali się znakomicie zajmując 
miejsca punktowane do klasyfikacji generalnej. Ale najważniejsze tro-
feum zdobyła Lena Sosnowska. Pojedynki, które stoczyła były bardzo 
emocjonujące. A sama walka finałowa to istny thriller. Rumunka – jej 
rywalka – mocno atakowała. Do końcowego gongu wszystko było moż-
liwe. Jednak w ostatniej akcji Lena zaprezentowała popis swoich umie-
jętności i sięgnęła po złoto! Organizatorzy, zawodnicy i kibice, obecni 
w hali, wstali z miejsc i zaczęli bić brawo. Wynik mógł być tylko jeden. 
 Mistrzynią Europy w kumite została mieszkanka Raszyna, 
uczennica Szkoły Podstawowej w Sękocinie, LENA SOSNOWSKA!
 Dekoracja mistrzyni to najbardziej wzruszający moment zawodów. 
Gdy z głośników popłynął Mazurek Dąbrowskiego łzy same zaczęły 
napływać do oczu. Gratulacjom nie było końca.

LENA SOSNOWSKA – złoto, GAWEŁ GÓRECKI – srebro
ALEKSANDRA JASIK – brąz, JAN FATEK – brąz
ANTONI GRABKA – brąz

Lena spełniła marzenie każdego zawodnika. Ale świetny wynik osią-
gnął również Gaweł Górecki, który w swojej konkurencji został srebrnym 
medalistą. Jego piekielna koncentracja i czysty umysł w najważniejszym 
momencie pozwoliły mu cieszyć się ze srebrnego medalu. 
 Wszyscy zawodnicy na co dzień trenują w Raszynie w kwaterze głów-
nej International Karate Associaton Poland. Trenerem jest Shihan Krzysz-
tof Chałupka 5 dan, który z Raszynem jest związany od 2003 roku.

Krzysztof Chałupka Regina Suwała

trener Krzysztof Chałupka



SPIS POWSZECHNY

NIE CZEKAJ DO WRZEŚNIA, SPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!
Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz 
dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może 
najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośred-
nią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych prefe-
rencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, 
aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spi-
sie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). 
Najważniejsze, aby zrobić to szybko i nie narażać się 
na karę grzywny.

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się z odmową 
od osób, które twierdzą, że mają na to czas do 30 września. 
Jest to rzeczywiście termin końcowy NSP 2021, ale kon-
takt od rachmistrza oznacza, że nie można już czekać dłużej 
i należy spisać się z jego pomocą.

Osoby, do których rachmistrz jeszcze nie dotarł, powinny 
z kolei pamiętać, że wygodniej spisać się samemu i warto to 
zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem do końca września 
może zakończyć się tym, że ostatecznie zapomni się o tym 
obowiązku.

INTERNET – SZYBKO, WYGODNIE I OD RĘKI
Podstawową metodą spisową jest formularz online dostępny 
na stronie https://spis.gov.pl. Aplikacja działa 24 godziny 
na dobę, od momentu pierwszego logowania mamy 14 dni 
na dokończenie spisu. Jest to metoda najwygodniejsza i nie 
wymaga kontaktu z rachmistrzem.

ZADZWOŃ I SPISZ SIĘ!
Samospis przez telefon to odpowiednia opcja dla osób, które 
nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie 
rachmistrza. Z tej możliwości powinny też skorzystać osoby, 
które rozpoczęły spis samodzielnie przez Internet, nie dokoń-
czyły formularza, minęło już 14 dni od momentu logowania 
i ponowny dostęp do aplikacji spisowej został zablokowany. 
Wystarczy wybrać numer infolinii spisowej 22 279 99 99, 
wcisnąć klawisz „1” („Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021”), potem znów „1”, czyli „Spisz się przez tele-

fon”. Po zgłoszeniu się konsultanta możemy rozpocząć spis 
lub dokończyć pytania w zablokowanym formularzu.

CZEKAJĄ NA CIEBIE W URZĘDZIE MIASTA/GMINY
Przewidziano również możliwość spisania się w urzędzie 
gminy/miasta. W każdej gminie i mieście w Polsce funkcjo-
nuje stanowisko spisowe, a wsparciem służy przeszkolony 
pracownik urzędu. Na wizytę warto się wcześniej umówić 
telefonicznie. W okresie letnim wiele gmin organizuje też 
mobilne punkty spisowe m.in. w parkach, na osiedlach czy 
imprezach plenerowych, zamieszczając informacje o takich 
działaniach (termin i miejsce) na swojej stronie internetowej 
czy w mediach społecznościowych.

RACHMISTRZOWIE PRZYCHODZĄ I DZWONIĄ, 
ABY POMÓC
Rachmistrzowie spisowi pracują w terenie i telefonicznie. 
Ta metoda spisu jest skierowana przede wszystkim do dwóch 
grup mieszkańców. Pierwszą są osoby przyzwyczajone 
do tradycyjnej formy spisu, czyli bezpośredniej rozmowy 
z rachmistrzem. Takich osób jest wciąż sporo, dlatego mimo 
szybko postępującej informatyzacji, rachmistrzowie pozo-
stają istotnym elementem spisów powszechnych w Polsce.
Druga grupa, dla której rachmistrzowie będą stanowić cenną 
pomoc, to wszystkie osoby, które przekładają spis w nieskoń-
czoność. Powinny skorzystać z tej okazji i z pomocą rachmi-
strza wywiązać się wreszcie z tego obowiązku.

CZEKANIE MOŻE KOSZTOWAĆ NAWET 5 TYS. ZŁ!
Dlaczego tak ważne jest, aby spisać się jak najszybciej 
i nie czekać z tym do ostatniego dnia spisu? Jeśli przegapimy 
termin i przypomnimy sobie o spisie już po jego zakończeniu, 
popełniamy wykroczenie. A to może oznaczać grzywnę – jej 
wysokość zależy od decyzji sądu i może sięgać nawet 5 tys. 
złotych. Również odmowa udzielona rachmistrzowi jest trak-
towana jako niewywiązanie się z obowiązku spisowego, dla-
tego nie warto zwlekać. Do wyboru mamy kilka metod spi-
sowych. Wybierzmy odpowiednią dla siebie, spiszmy się 
i w spokoju cieszmy letnim wypoczynkiem.


