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Logo Centrum Sportu Raszyn

27 września spełniły się marzenia wielu
mieszkańców Gminy Raszyn – hala sportowo-widowiskowa w Raszynie została
otwarta. Idea budowy obiektu powstała
w sercach i umysłach działaczy sportowych, którzy widzieli niedostatki bazy
lokalowej. Marzenie podzielali: Wójt
Andrzej Zaręba, jego zastępca Michał
Kucharski, Przewodniczący Rady Gminy
Raszyn Dariusz Marcinkowski i Dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska. Kiedy
w 2016 roku Gmina Raszyn, jako jedna
z siedmiu w Polsce otrzymała 7 mln złotych dofinansowania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, Rada Gminy Raszyn
dała inwestycji zielone światło. W pracowni renomowanej firmy MD Polska
Sp. z o.o. powstał projekt, a pod koniec
2016 roku na plac budowy weszła ekipa
Firmy BALZOLA Polska.
Uroczyste otwarcie Centrum Sportu
Raszyn zgromadziło znamienitych
gości. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław
Sipera odczytał słowa Premiera Mateusza Morawieckiego: Cieszę się, że raszyńska hala sportowa odpowiada na potrzeby
lokalnej społeczności. Jej powstanie wpisuje
się w działania upowszechniające kulturę
fizyczną i docenianie roli sportu w kształtowaniu postaw społecznych(…). Dziękuję
także wszystkim młodym i trochę starszym sportowcom, że chce wam się chcieć, że

wykorzystujecie pojawiające się możliwości
i wyznaczacie sobie ambitne cele. (…) Sport
to przecież nie tylko podnoszenie sprawności
ciała, ale budowanie hartu ducha: to lekcja
wytrwałości, samodyscypliny, determinacji.1
W uroczystości uczestniczyli też: Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator
Oświaty, Maksym Gołoś Starosta Powiatu
Pruszkowskiego. JE ksiądz Biskup Rafał
Markowski, ks. Prałat Zdzisław Karaś,
którzy poświęcili halę, projektanci Kamila
Podkalicka i Robert Dawidowski, Dyrektor Generalny ﬁrmy Balzola Polska Piotr
Szatkowski i kierownik budowy Mateusz
Mikołajczyk oraz przedstawiciele sąsiednich gmin. Pozostali uczestnicy otwarcia to gospodarze obiektu: Wójt Andrzej
Zaręba i inżynier budowy Bolesław
Sanecki, którzy na palcu budowy spędzili
dziesiątki godzin, Zastępca Wójta Michał

Baletnice z Przedszkola Wyspa Skarbów

2

Wstęga przecięta – obiekt otwarty

W sali podnoszenia cieżarów
Piłkarze z Przedszkolapod Topolą

W sali fitness
Katarzyna Klimaszewska Dyrektor CSR i Wójt
Andrzej Zaręba

Wojewoda Mazowiecki Z. Sipiera odczytał list
Premiera M. Morawieckiego
Samorząd Gminy Raszyn

JE Ks. Biskup R. Markowski i ks. Prałat Z. Karaś

Kucharski, Przewodniczący Rady Gminy
Raszyn Dariusz Marcinkowski, Komisji Sportu Ireneusz Koper, Radni Gminy
Raszyn i Powiatu Pruszkowskiego, sportowcy, trenerzy i sędziowie, dyrektorzy
gminnych placówek oświatowych i kulturalnych, sołtysi i Przewodniczący Osiedli oraz wielu mieszkańców, w tym duża
grupa młodzieży ze szkoły podstawowej
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w Raszynie i przedszkolaki z Przedszkola
pod Topolą i Wyspy Skarbów.
W programie, prowadzonym przez
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Katarzynę Klimaszewską i DJ Ucho Dariusza
Ślęzaka zaprezentowano historię budowy,
jej uczestników oraz nowe logo. Były okolicznościowe przemówienia, podziękowania, gratulacje wspaniały program
artystyczny. Wójt Andrzej Zaręba został
odznaczony elitarnym tytułem Sportowego Lidera roku 2018, a Gmina Raszyn
elitarnym wyróżnieniem Sportowa Gmina
2018. Na zakończenie wszyscy oglądali
nasz piękny obiekt. Hala – spełnienie
marzeń Kazimierza Jedynaka, twórcy
raszyńskiego sportu – już jest i służy
mieszkańcom.
Małgorzata Kaiper
1

Ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

WYWIAD Z WÓJTEM ANDRZEJEM ZARĘBĄ

„ZA NAS MÓWIĄ CZYNY”
Wójt Andrzej Zaręba o mijającej kadencji
chwytliwymi hasłami. Powierzchowność
i populizm są mi obce, aby być wiarygodnym trzeba rzetelnie i realnie traktować
zadania jakie stoją przed samorządem.
Ważne jest, aby szanować mieszkańców i czuć się odpowiedzialnym za nasze
wspólne dobro.
J.K.: Jaki jest Pański stosunek do wykonywanych inwestycji?
A.Z.: O swoim stosunku emocjonalnym

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba Ⓒ M. Kucharski

Jacek Kaiper: Za dwa tygodnie
odbędą się kolejne wybory samorządowe. Obejmował Pan stanowisko
włodarza gminy zkonkretną wizją. Czy
udało się Panu zrealizować postawione
zadania?
Andrzej Zaręba: Nie będę ukrywał,

że mijająca kadencja jest dla mnie wyjątkowym okresem kończenia przedsięwzięć, które na jej początku wydawały się
nierealnymi marzeniami. Sprawdza się
zasada, że ludzka pasja, upór i pracowitość mogą czynić cuda. Stąd seria oddawania do użytku mieszkańców największych inwestycji w historii Gminy Raszyn
takich jak zespół szkolno-przedszkolny
w Ładach z halą sportową i aulą widowiskową, nowoczesne przedszkole przy
ulicy Poniatowskiego, no i oczywiście
Centrum Sportu Raszyn, jedna z najładniejszych i najnowocześniejszych w okolicy hal sportowych. Warto wspomnieć
o trzech trudnych, ale dzięki dofinansowaniu wykonanych ulicach: Szkolnej
w Raszynie, Wspólnej w Jankach i Spacerowej w Rybiu. Trwają wytężone prace
przy zabytkowej Austerii, historycznym
raszyńskim szańcu no i ścieżkach rowerowych. Proszę wybaczyć, mógłbym wymieniać te inwestycje bez końca, bo w każdej
z nich jest cząstka mnie i moich współpracowników. Jednak mam świadomość,
że obiektywna ocena należy do mieszkańców i właśnie przy urnach wyborczych, ona następuje. Te wybory samorządowe są dla mnie okresem zupełnie
innym niż dla większości biorących w nich
udział. Nie myślę w tym momencie jak
oczarować mieszkańców i zaskoczyć

do inwestycji już mówiłem, pozostają
kwestie techniczne. Przede wszystkim w
pracy jaką wykonujemy wraz z pracownikami nie zgadzam się na bylejakość.
Inwestycje prowadzę w sposób analityczny i dogłębny. Szczegółowo planuję
ich wykonanie i finasowanie. Stąd tak
wiele zrealizowanych programów unijnych i rządowych. Nie bez znaczenia jest
zmiana jaka się dokonała wobec naszej
gminy w relacjach z instytucjami rządowymi. Z tych źródeł wpłynęły do nas
naprawdę duże pieniądze. Razem
z współpracownikami schylamy się
dosłownie po każdą złotówkę, która może
zasilić gminny budżet. Referat pozyskiwania funduszy zewnętrznych zdobył
kwotę ok. 100 mln zewnętrznych środków. Dzięki nim wykonaliśmy inwestycje
za 250 mln zł. To wymaga wykonywania
inwestycji z pełnym profesjonalizmem
i znajomością tematu. I bardzo istotne
jest, moim zdaniem, to, żeby wszystkim się chciało. Chciało zmieniać na lepsze i unowocześniać naszą codzienną
rzeczywistość we wszystkich wymiarach
ludzkich potrzeb.
J.K.: Która z inwestycji była największą
radością?
A.Z.: Często zadawane jest mi pytanie,

która z tych inwestycji cieszy mnie najbardziej i do której mam największy
sentyment. Zgodnie z naturą człowieka
odpowiem, że najbardziej bliska jest ta,
która wymagała specjalnej troski, to tak
jak z tym niesfornym dzieckiem, które
sprawia kłopoty rodzicom. Ale pozwolicie
Państwo, że nie zdradzę tajemnicy. Mam
świadomość, że wszystkie podejmowane
przedsięwzięcia są niezmiernie ważne dla
naszego społeczeństwa i każdy z naszych
mieszkańców ocenia najwyżej te, które
w sposób bezpośredni zaspokajają jego

potrzeby. Stąd wybudowana mała uliczka
lub nieduży odcinek kanalizacji mają
większe znaczenie dla danej osoby niż
duży kompleks budowlany. Rozumiejąc
tę zasadę, wraz z radnymi gminy Raszyn,
staraliśmy dobierać zadania inwestycyjne
tak, aby zapewniały równomierny rozwój
całej gminy.
J.K.: Nie zdradził Pan tajemnicy, która
z inwestycji było największą radością,
to proszę powiedzieć jaką swoją decyzję uważa Pan za najbardziej istotną
dla naszej społeczności.
A.Z.: Uważam, że była nią zmiana opera-

tora w Centrum Medycznym Raszyn. Gdy
po zakończonej wielomilionowej inwestycji budowy nowego budynku ośrodka,
nadal ustawiały się pod nim od wczesnych godzin rannych kolejki oczekujących na wizytę do lekarza zrozumiałem,
że jedynym rozwiązaniem jest zmiana
operatora. Przeprowadziliśmy, tę trudną
operację i udało się osiągnąć natychmiastowy efekt. Obecnie już nikt nie pamięta
kolejek, a do lekarza pierwszego kontaktu
można się dostać w każdej chwili.
J.K.: Co chciałby Pan przekazać mieszkańcom?
A.Z.: Mam nadzieję, że podejmowane

i realizowane przez samorząd gminy
Raszyn zadania są dobrze oceniane
przez naszą gminną społeczność. Oczywiście twarde działania inwestycyjne
są widoczne i czasami wręcz spektakularne, ale stanowią one tylko część realizowanych zadań takich jak bezpieczeństwo, oświata, wychowanie przedszkolne,
opieka zdrowotna, ochrona środowiska
czy kultura i sport. Jako samorząd staramy się nie zaniedbywać żadnej z tych
dziedzin. Świat idzie do przodu, rosną
oczekiwania i potrzeby naszych mieszkańców, stąd przed nami zawsze będzie
dużo do zrobienia. Mamy wypracowane
metody, dobrze przygotowany zespół
zarówno radnych gminnych i powiatowych, jak i pracowników urzędu. Pracujemy nad tym, aby zasłużyć sobie
w oczach Mieszkańców na miano ludzi
wiarygodnych, uczciwych, pracowitych
i skutecznych.
J.K.: Dziękuję za rozmowę.
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Dzień Otwarty w Centrum Sportu Raszyn
W sobotę 29 września około 1000 mieszkańców Gminy Raszyn odwiedziło nowo
otwarte Centrum Sportu Raszyn. Na zwiedzających czekała szeroka oferta zajęć:
można było ćwiczyć zumbę pod okiem
instruktora na sali lustrzanej, odbyć sparing na ringu bokserskim i w sali podnoszenia ciężarów. Na siłowni młodzież
oblegała urządzenia. Na boisku grano
w siatkówkę i koszykówkę. W kawiarence
przy wejściu odpoczywano i przekąszano

małe co nieco. Poczęstunek sponsorowała
Lokalna Grupa D ziałania Nadarzyn –
Raszyn-Michałowice. Obiekt budził zasłużony zachwyt. Wiele osób pytało, kiedy

zaczną się zajęcia. Wójt Andrzej Zaręba
i Dyrektor CSR Katarzyna Klimaszewska,
zapewniali, że wkrótce.

Zapełniony parking, fot. J. Kaiper

Zwiedzanie obiektu, fot. J. Kaiper

W sali podnoszenia ciężarów, fot. J. Kaiper

Zajęcia w sali fitness, fot. R. Ulewicz

Gimnastyka, fot. R. Ulewicz

Praca nad sylwetką, fot. J. Kaiper

W siłowni, fot. J. Kaiper

Na ringu, fot. J. Kaiper

Rodzinne zabawy, fot. J. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba też ćwiczy, fot. J. Kaiper

A po ćwiczeniach..., fot. J. Kaiper

Udało się, Victoria, fot. J. Kaiper

4

KURIER RASZYŃSKI NR 91/2018 | WWW.RASZYN.PL

Jacek Kaiper

WYDARZENIA W PARAFIACH

Podwyższenie Krzyża Świętego w Paraﬁi w Raszynie

Adoracja Krzyża

W kościele pod wezwaniem Świętego
Szczepana w Raszynie odbyła się uroczysta Msza Święta kończąca obchody
Święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego.
Z tej okazji odwiedził paraﬁę i Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Metropolita
Warszawski ksiądz Kardynał Kazimierz
Nycz gościnnie przyjęty przez proboszcza Księdza Dziekana Prałata Zdzisława
Karasia wraz z księżmi z raszyńskich paraﬁi i licznie przybyłymi wiernymi. Ksiądz
Kardynał w poświęcił Krzyż Misyjny na
dziedzińcu kościelnym oraz krzyże, które
wierni przynieśli na tę uroczystość.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest to święto obchodzone w całym
Kościele zarówno zachodnim jak
i wschodnim. Związane jest z tradycją
odnalezienia Krzyża, na którym umarł
Jezus Chrystus, największą relikwią
chrześcijaństwa. Krzyż odnalazła Święta
Helena, matka Konstantyna Wielkiego.
W 326 roku i złożyła go w specjalnie
do tego wybudowanej bazylice Grobu
Świętego w Jerozolimie. Trzysta lat później Krzyż został zrabowany przez Persów,

a Bazylika zburzona. Po kilkunastu latach
odzyskał go cesarz Herakliusz, który, jak
mówi historia, musiał zdjąć bogaty strój
i dopiero wtedy idąc boso mógł dźwignąć Krzyż i wnieść Go do odbudowanej
świątyni.
Jacek Kaiper

Poświęcenie Krzyża

V Bieg Paraﬁalny w Dawidach Bankowych

Wystartowali, fot. R. Ulewicz

Od pięciu lat, we wrześniu odbywa się
Bieg Parafialny ku czci Świętego Mateusza w Dawidach Bankowych. Zainicjowany przez Katarzynę Klimaszewską
i księdza Grzegorza Jaszczyka kontynuowany jest przez księdza proboszcza
Jarosława Szulca. Blisko 200 biegaczy na
co dzień zajętych pracą, nauką, obowiązkami domowymi spotkało się aby wspólnie spędzić czas. Dystans 5 kilometrów
pokonali wszyscy, którzy bieg i nordic-walking zaczęli. Bez oﬁcjalnie rejestrowanego czasu pokonywano trasę na rolkach, hulajnodze, czy rowerze.

Rozgrzewkę poprowadziła instruktor
Katarzyna Kulicka, a sygnał do startu dali
wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba oraz
dyrektor GOS Katarzyna Klimaszewska.
Najszybsi byli przedstawiciele młodych,
kolejno: Marcel Lao, Piotr Wiśnios i Antek
Jakubiec. Najszybszym z dorosłych okazał się Jacek Bobowski, drugi Adam Brzeziński, a trzeci Karol Siebers. Wśród pań
najlepsza była Agnieszka Matczak, za nią
Anna Bobowska i Aleksandra Dworak.
W konkurencji nordic-walking mistrzem

Organizatorzy i sportowcy

Na trasie, fot. J. Kaiper

był Robert Gański, a za nim Katarzyna
Binenda i Dorota Ciechomska.
Każdy z uczestników dostał pamiątkowy medal ufundowany przez Pana
Jacka Gromka z ﬁrmy Elgrom i doniczkę
wrzosu od Firmy HRS Dawidy. Trasę
zabezpieczała raszyńska policja z komendantem Panem Konradem Łuczyńskim na
czele oraz strażacy z OSP Dawidy i OSP
Falenty. Opiekę medyczną zapewniło
Centrum Medyczne Puławska. Organizatorzy: ks. proboszcz Jarosław Szulc oraz
dyrektor CSR Katarzyna Klimaszewska
składają im serdeczne Bóg zapłać.
Rafał Ulewicz
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Sękocin Stary 25 lecie paraﬁi

Arcybiskup Metropolita Warszawski ks. Kardynał
Kazimierz Nycz, fot. J. Kaiper

Proboszcz parafii w Sękocinie Starym
ks. D. Bartoszewicz, fot. J. Kaiper

W piękną słoneczną niedzielę 30 września parafia św. Faustyny w Sękocinie
Starym zgromadziła oprócz parafian
liczną grupę gości. Powodem był odpust
połączony w tym roku ze srebrnym jubileuszem parafii. Z tej okazji przybył do
Sękocina Starego Arcybiskup Metropolita
Warszawski ks. Kardynał Kazimierz Nycz,
który przewodniczył Mszy św. o godzinie
11:00. Obecni byli także Księża Proboszczowie okolicznych parafii: ks. Dziekan
Prałat Zdzisław Karaś, ks. Prałat dr Mirosław Cholewa oraz ks. Kanonik dr Dominik Koperski. Na zakończenie Mszy św.
życzenia dla całej społeczności paraﬁalnej złożyli p. Wójt Andrzej Zaręba oraz
p. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz
Marcinkowski, a podziękowanie przybyłym gościom wygłosiła przedstawicielka Rady Paraﬁalnej p. Helena Bazga.
Po Mszy św. na placu przy kościele odbył
się piknik, któremu towarzyszyły występy
Sękocińskiej Scholi parafialnej, dzieci
z Przedszkola i Szkoły Podstawowej
w Sękocinie oraz Zespołu Wokalnego
Seniorki z CKR Raszyn.

Wierni podczas Mszy św., fot. J. Kaiper

Msza Święta, fot. J. Kaiper

Ks. Dariusz Bartoszewicz

I Bieg Paraﬁalny w Sękocinie Starym
Obchody 25-lecia paraﬁi pw. Św. Faustyny
w Sękocinie stanowiły dobrą okazję, aby
zorganizować wydarzenie sportowe integrujące lokalną społeczność. Pomysł, aby
takim wydarzeniem był bieg spodobał się
księdzu proboszczowi dr Dariuszowi Bartoszewiczowi. Wspólnie z dyrektor Centrum Sportu Raszyn Panią Katarzyną Klimaszewską stworzyli koncepcję trasy oraz
zaprosili do współpracy sponsorów i ludzi
dobrej woli.
Start około 100 biegaczy ogłosił wójt
gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba.

Najszybsi 2 kilometrowy dystans pokonali w niespełna 10 minut. Bieg miał charakter rodzinny, sąsiedzki, poprowadzony
w serdeczne atmosferze.
W I Biegu Paraﬁalnym w Sękocinie Starym na metę najszybciej dobiegł Michał
Radoliński, tuż za nim Przemek Radoliński, a skład podium uzupełnił Mateusz
Barakowski. W zmaganiach pań najlepsza była Marta Kurpiel, za nią Agnieszka
Barakowska, na 3 miejscu Aleksandra
Sitarska. Wśród panów najszybszy był
Jarosław Bartoszewski, a kolejne miejsca

na podium zajęli Marcin Hofman i Jakub
Macierzyński.
Organizatorzy dziękują sponsorom,
którzy wsparli I Bieg Paraﬁalny, a byli to
Hotel Groman z p. Krzysztofem Pytką,
Hotel Poniatowski, Restauracja Karp
i Karpik, Kamil i Marcin Cwyl prowadzący
agencję CUK Ubezpieczenia, Pan Andrzej
Osiński. Zainteresowanie biegiem daje
nadzieję, że uda się go przeprowadzić
również w przyszłym roku.

Na starcie

Szybko i radośnie

Po dekoracji
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Tekst i zdjęcia Rafał Ulewicz

INWESTYCJE

Budowa ulicy Kolibra w Rybiu
idzie pełną parą

Ulica Kolibra cd., fot. J. Kaiper

Na całej długości ulicy Kolibra w Rybiu
trwają prace budowlane. W wielu miejscach wybudowane są już chodniki
i podjazdy, zaś pas jezdni wysypywany
jest kolejnymi warstwami podbudowy.
W brakujących miejscach zostaną wykonane przyłącza wodne i sanitarne. Ulica,
wyposażona w kanalizację deszczową,
będzie wyłożona szarą kostką betonową. Inwestycja, której koszt ustalono
na 1 268 167 zł brutto, wykonywana jest
przez ﬁrmę GUD-BUD z Korytnicy. Prace
powinny się zakończyć do 15 listopada
2018 roku.

Ulica Kolibra, fot. J. Kaiper

Ulica Kolibra, fot. J. Kaiper

Budowa ulicy Ukośnej w Jaworowej

Budowa ulicy Ukośnej w Jaworowej

1 października 2018 roku ruszyła przebudowa ulicy
Ukośnej, której podjęła się Firma Gór – BUD sp z o.o.
Budowa tej ulicy będzie trwała do 30 listopada bieżącego roku i kosztowała Gminę Raszyn 1 986 777 zł brutto.
Firma Gór BUD udzieli pięcioletniej gwarancji na materiały i wykonane roboty. Zamówienie obejmuje budowę
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód ściekowych do ulicy Warszawskiej oraz budowę brakujących
przyłączy kanalizacji sanitarnej. Jezdnia zostanie wybudowana z kostki betonowej, a w rejonie ulicy Warszawskiej będzie asfaltowa. Należy dodać, że budowa ulicy
Ukośnej została wsparta dotacją z Urzędu Marszałka
Mazowieckiego w wysokości 115 tys zł.
Ukośna w Jaworowej

Nowe ulice w gminie

Ulica Spacerowa w Rybiu

Prawie jednocześnie zakończyły się dwie duże inwestycje drogowe w gminie. Ulica Wspólna w Jankach
i ulica Spacerowa w Rybiu po kliku miesiącach prac
zostały udostępnione mieszkańcom. Koszt budowy
obydwu ulic to około 6 milionów 400 tysięcy złotych.
Dla obydwu inwestycji Urząd Gminy Raszyn uzyskał
doﬁnansowanie od Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Ulica Wspólna z programu Rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019, a Spacerowa z Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
który wpisuje się w założenia rządowej Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kwota doﬁnansowania obydwu ulic stanowi połowę wartości inwestycji i wynosi około 3 milionów 200 tysięcy złotych.

Ulica Wspólna w Jankach

Ulica Wspólna w Jankach
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Rekonstrukcja Austerii
Raszyńska Austeria, czyli zajazd, stacja pocztowa
powstała pod koniec XVIII wieku i była pierwszą stacją na drodze podróżnych udających się z Warszawy
do Krakowa. Położona przy Nowym Trakcie, bo taką
nazwę nosiła wówczas Al. Krakowska, zachwycała
klasycystyczną harmonią kształtów. Przez ponad
dwieście lat służyła podróżnym, a potem mieszkańcom Raszyna. Dziś doczekała się rekonstrukcji
prowadzonej pod nadzorem Mazowieckiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z jego wskazówkami
obiektowi będzie przywrócony pierwotny kształt.
Na skutek licznie wykonywanych zmian zarówno
Przygotowanie elewacji pod boniowanie
we wnętrzu jak i w środku budynku, przygotowania do odtworzenia pierwotnego kształtu nie były proste. Analizując układ murów
zewnętrznych i piwnic ustalono, między innymi, że pierwotnie do zajazdu prowadziły wrota, przez które karety i wozy wjeżdżały do środka, a usytuowana od
strony wewnętrznego dziedzińca część budynku była piętrowa. Obecne prace to
rekonstrukcja dawnego układu i wymiana zniszczonych elementów konstrukcji.
Zobaczcie Państwo co się obecnie w Austerii dzieje.

Przywracanie dawnego układu pomieszczeń

Dobudowa ryzalitu na piętrze, fot. J. Kaiper

Projekt strażnicy dla OSP Dawidy
Na początku września br. wyłoniony został projektant strażnicy dla OSP Dawidy. Poza budynkiem projekt obejmuje zagospodarowanie terenu, uzyskanie zezwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy. Spośród jedenastu oferentów wybrano ﬁrmę
Kubaturowe Sp. z o.o. z Warszawy, która za kwotę 36 285 zł brutto zobowiązała się wykonać
zadanie w ciągu 6 m-cy od dnia zawarcia umowy. To bardzo dobra informacja, ponieważ strażacy z OSP Dawidy, którzy korzystają gościnnie z pomieszczeń HRS Dawidy, od dawna starają się o nową siedzibę na gminnej działce przy ul. Górnej w Dawidach. Projekt z zezwoleniem na budowę to pierwszy krok. Kolejny – budowa nastąpi zapewne w najbliższych latach.
Obecna siedziba OSP Dawidy

REDUTA RASZYŃSKA 1809 r.
Reduta Raszyńska to historyczne miejsce zgrupowania sił militarnych Wojska Księstwa Warszawskiego podczas Bitwy pod Raszynem w 1809 roku. Na jej terenie rozlokowano około 3000 żołnierzy i 23 armaty. Kontrnatarcie poprowadzone przez księcia Józefa Poniatowskiego powstrzymało
oddziały austriackie, które wycofały się do Falent.
Mieszkańcy Raszyna po zakończeniu bitwy otoczyli jej miejsce opieką. Upamiętnili poległych, których pochowano w mogile na terenie reduty artyleryjskiej. W miejscu śmierci pułkownika Cypriana
Godebskiego postawili kapliczkę, a w 19 rocznicę bitwy ówczesny proboszcz paraﬁi św. Szczepana
ksiądz Antoni Zieleniewski ufundował kamienną ﬁgurę matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Barokowa ﬁgura postawiona na skraju reduty przy Nowym Trakcie, dziś Alei Krakowskiej, ma na cokole
wykutą modlitwę w intencji poległych żołnierzy.
Dzięki staraniom miłośników raszyńskiej historii reduta raszyńska została zachowana prawie w całości. Dziś nadszedł czas jej renowacji. W sierpniu został wykonany program prac konserwatorskich,
a do 30 listopada 2018 r. potrwa renowacja zabytku. Wykona je Tworzywo Konserwacja Dzieł Sztuki
Kalina Marzec z Warszawy. Koszt programu prac konserwatorskich i renowacji wynosi ponad 88 tys. PLN.

Nowy Klub Seniora – w Jaworowej
Na początku września wyłoniony został wykonawca remontu i wyposażenia dla Klubu Seniora w Jaworowej. To najmłodszy
Klub Seniora w gminie, który swą siedzibę ma w budynku Domu Rolnika w Jaworowej, przy ul. Warszawskiej 95. Z uwagi na
to, że kwota oferenta przewyższała pieniądze przeznaczone na ten cel w budżecie gminy, zdecydowano, że w pierwszej kolejności będzie wykonywany remont pomieszczeń. Koszt inwestycji - 83.950 zł. Firma REMONTEKA z Lublina zobowiązała się
wykonać prace do 30 listopada br. Kolejnym etapem będzie z pewnością wyposażenie Klubu Seniora Jaworowa.
8
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Komisariat policji w Raszynie
W al. Krakowskiej, na tyłach obecnego, wysłużonego komisariatu, powstaje nowa siedziba raszyńskiej policji. Obecnie wybudowany jest strop nad piętrem i garaże przylegające do budynku. Prace posuwają się do przodu, choć nie tak szybko, jak byśmy
chcieli. Nowy komisariat zdecydowanie poprawi warunki pracy policjantów. Gmina
Raszyn doﬁnansowuje inwestycję kwotą 1,5 mln złotych.

Komisariat od podwórza

Garaże

Komisariat od ulicy Nadrzecznej

Tereny sportowo-rekreacyjne w Falentach
W niedługim czasie Falenty doczekają się kolejnego miejsca służącego mieszkańcom. Do placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej dla dorosłych dojdzie teren
rekreacyjno-sportowy. Obecnie rozpisany jest przetarg wyłaniający wykonawcę projektu budowy trawiastych, oświetlonych boisk do piłki nożnej, siatkówki i innych
gier zespołowych. Projekt powinien być gotowy do 30 listopada 2018 roku.

Remont boiska
przy Świetliku
Pod koniec września rozpoczął się
remont boiska przy Świetlicy
w Rybiu. W ramach prac zostaną
wymienione: siatka i nawierzchnia. Obydwie zostały mocno
zniszczone w trakcie intensywnego użytkowania. To kolejna, po
placu zabaw dla dzieci inwestycja
na terenie Świetlika.

Przetarg na wykonanie przerwanej
budowy kanalizacji sanitarnej w Jankach
Na skutek ogłoszenia upadłości wykonawcy przerwane zostały prace przy budowie kanalizacji w ul. Poniatowskiego i Godebskiego w Jankach. Obecnie gmina rozpisała kolejny
przetarg wyłaniający wykonawcę 2 części inwestycji. Oferty zostaną otwarte 10 października br. Inwestycja jest doﬁnansowana z funduszy UE w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza V.

Ścieżki rowerowe
Trwa budowa 7,1 km ścieżek rowerowych, powiązanych ze Zintegrowanym Systemem
Ścieżek Rowerowych na Mazowszu. Obecnie powstają odcinki wzdłuż Al. Krakowskiej
i na Warszawskiej pomiędzy Jaworową a Dawidami, powiązane z poszerzeniem jezdni.
Odcinek od Al. Krakowskiej, poprzez ulicę Nadrzeczną, został połączony ze ścieżką
w parku i ulicą Stadionową. Pozostaje Raszyńska i Warszawska. Po zakończeniu budowy miłośnicy jazdy rowerem, będą mogli pokonywać trasy bezpiecznie. W kolejnych
latach powstaną następne trakty tworząc sieć bezpiecznych ścieżek rowerowych w całej gminie. Koszt inwestycji:
6 362 246 zł doﬁnansowanie: 5 300 000 zł.

Al. Krakowska

Al. Krakowska

Pruszkowska

Al. Krakowska róg Nadrzecznej
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AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

Pierwsze zawody w hali sportowej Centrum Sportu Raszyn
Już następnego dnia po otwarciu widownię i boisko Centrum Sportu Raszyn
posiedli szczególni sportowcy – przedszkolaki z raszyńskich placówek. Najpierw kolorowo zrobiło się na ulicy
i u wrót hali, potem wewnątrz holu głównego i w szatniach, a następnie na trybunach. Obiekt od parteru do piętra wypełniły dziecięce głosy przypominające ptasi
szczebiot. Nad salą niepodzielnie panował DJ Ucho, prywatnie Dariusz Ślęzak.
Dzieci otrzymały kolorowe koszulki,
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dzięki czemu przedszkola różniły się
barwami. Początkowo zabawy odbywały
się na trybunach gdzie ćwiczono ruchy
rąk i okrzyki, a następne przeniosły się
na płytę boiska, na której poustawiano
bramki i tory przeszkód. Zawodnicy rzucali rakietami z gumy, piłkami, biegli
przez przeszkody i czołgali się w długich
płóciennych rękawach. Zabawa trwała
dwie godziny, następnie grupy udały się
do bufetu na zasłużony posiłek. Impreza
była bardzo udana, na płycie głównej
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ćwiczyło jednocześnie przynajmniej
czterystu zawodników, wszyscy robili to
z zapałem godnym pierwszych zawodów
w Centrum Sportu Raszyn. Akademię
Przedszkolaka odwiedzili: sponsor pan
Michał Marciniak prezes Lokalnej Grupy
Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba,
zastępca wójta pan Michał Kucharski oraz
panie Dyrektorki raszyńskich przedszkoli.
Jacek Kaiper

