
NR 92/2018 | WWW.RASZYN.PL | KURIER@RASZYN.PL | ISSN 1425-4506 | INDEKS PR 49 10

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE

KURIER
RASZYŃSKI

OBCHODY 100. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI



KURIER RASZYŃSKI NR 92/2018  |  WWW.RASZYN.PL2

RASZYN DLA NIEPODLEGŁEJ

Projekt zorganizowany w Centrum Kultury Raszyn z okazji 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Pierwszym z cyklu wydarzeniem był II Międzyszkolny Konkurs 
Polskiej Pieśni Niepodległościowej, który odbył się 6 listopada 
w CKR. Idea konkursu nawiązuje do roli, jaką odgrywała i nadal 
odgrywa pieśń patriotyczna w dziejach naszego narodu. Towa-
rzyszy wzniosłym wydarzeniom, śpiewana była na barykadach, 
w okopach, na ulicach miast, zagrzewała do walki i dawała 
nadzieję na odzyskanie upragnionej wolności. Jej szczególna 
wymowa oraz ponadczasowe walory artystyczne zasługują na to, 
by pieśń naszych przodków ocalić od zapomnienia. Na scenie 
wystąpiło w sumie: 23 solistów, 11 duetów, 4 grupy wokalne i 2 
chóry – uczniowie ze szkół podstawowych w gminie Raszyn, 
razem odbyło się 40 występów. Zwieńczenie konkursu stano-
wiła uroczysta gala, która odbyła się 14 listopada, z udziałem 
uczniów, rodziców i nauczycieli, podczas której odbył się koncert 
laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród.
 Drugim wydarzeniem, skierowanym również do młodzieży 
był Międzyszkolny Konkurs Historyczny, pt. „Niepodległość 
Polski 1918”. Co ciekawe, w tym roku, konkurs został przepro-
wadzony nie tylko w tradycyjnej formie pisemnej, ale także mul-
timedialnie, z wykorzystaniem smartfonów z dostępem do sieci 
wi-fi oraz dużego ekranu, gdzie w czasie rzeczywistym prezento-
wano wyniki. W quizie online uczestnicy wykazali się doskonałą 
znajomością nowych technologii, szybkim refleksem ponieważ 
liczył się tu czas odpowiedzi, ale przede wszystkim dobrym przy-
gotowaniem merytorycznym.
 Na szczególną uwagę zasługuje autorska wystawa, opraco-
wana przez Centrum Kultury Raszyn, zatytułowana „Wolna 
i Niepodległa”. Prezentuje ona zdjęcia głównych bohaterów, 
„Ojców” niepodległości oraz wydarzenia z okresu I wojny świa-
towej i kształtowania się Państwa Polskiego po Odzyskaniu Nie-
podległości w 1918 roku. Podczas przygotowywania materiałów 
na wystawę korzystano między innymi ze zbiorów Narodowego 

Archiwum Cyfrowego i IPN-u. Wernisaż wystawy „Wolna i Nie-
podległa” odbył się 7 listopada w Galerii „Q” w Centrum Kultury 
Raszyn. Ekspozycję już w samym dniu otwarcia zobaczyło ok. 
200 osób. Po wernisażu goście zostali zaproszeni na uroczy-
sty Koncert muzyki polskiej w wykonaniu Chopin University 
Chamber Orchestra, pod dyrekcją Rafała Janiaka, z udziałem 
wybitnej polskiej pianistki młodego pokolenia, Karoliny Nadol-
skiej. W programie usłyszeliśmy między innymi: II Koncert For-
tepianowy f-moll F. Chopina, serenadę M. Karłowicza i „Orawę” 
W. Kilara. Przybyłym gościom podano podczas przerwy niepod-
ległościowego szampana.

W ramach Qlturalnego Kina CKR 13 listopada odbył się Wie-
czór z Historią i projekcja filmu pt. „Ambasador Pokoju”. Była 
to filmowa opowieść, ukazująca działalność wojskową, dyplo-
matyczną społeczną generała Edwarda Rownego, współpra-
cownika i doradcy pięciu prezydentów USA. Film przedstawiał 
życiową drogę bohatera od dzieciństwa, aż do osiągnięcia naj-
wyższych pozycji w armii USA i administracji prezydenckiej. 
W filmie wykorzystano dokumentalne rejestracje wypowie-
dzi generała Rownego oraz innych świadków historii – jego 
współpracowników, przyjaciół i członków rodziny, m. in. Gen. 
Johna Cushmana, gen. Geoffreya Cheadle’a, Roberta C. Heatha, 
Leonarda Baldygi, synów – Michaela, Johna, Paula, córki Marii 
Carol, senatora Chucka Haglal, Władysława Zachariasiewicza 
(102 – letniego działacza polonijnego). Film zawierał oryginalne 
ilustracje, archiwalne materiały filmowe, fotografie, artykuły 
prasowe, rysunki i mapy. Prezentowany obraz zdobył nagrodę 
w 2017 na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych 
i Wojskowych – „Złota Szabla” w kategorii filmów dokumen-
talnych. Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z twórcą filmu, 
Wiesławem Dąbrowskim, reżyserem, autorem scenariusza 
i producentem.fot. Anna Pluta

fot. Jacek Kaiper



KURIER RASZYŃSKI NR 92/2018  |  WWW.RASZYN.PL 3

RASZYN DLA NIEPODLEGŁEJ

 Kulminacyjnym wydarzeniem całego cyklu „Niepodległa 
w Raszynie” było Widowisko pt.”Wolna i Niepodległa”, zapre-
zentowane 11 listopada w kościele św. Szczepana w Raszynie. 
Spektakl ukazywał w sposób symboliczny odzyskanie niepod-
ległości przez Polskę i proces budowania Państwa Polskiego 
w nawiązaniu do postaci twórców niepodległości: Józefa Pił-
sudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderew-
skiego. Było to widowisko zrealizowane przez Centrum Kultury 
Raszyn, na podstawie scenariusza i w reżyserii Krystyny Smoli-
chy. Podobnie jak poprzednie przedstawienia okolicznościowe 
był to projekt wielopokoleniowy, w którym udział wzięli miesz-
kańcy gminy Raszyn: dzieci, młodzież ze szkół, wolontariusze, 
a także zawodowi aktorzy i zespoły muzyczne w tym między 
innymi, znany z wcześniejszych występów, Dziecięcy Zespół 
Pieśnii Tańca, pod kierunkiem Pani Moniki Muszki i zespoły 
seniorów: „Seniorki”, „Rybianie”, „Barwy Jesieni”, pod kierunkiem 

Pani Edyty Ciechomskiej i Piotra Piskorza. Spektakl składał się 
z warstwy muzyczno – słownej, pojawiły się w nim słynne pie-
śni, takie jak: „Warszawianka 1831”, „Rota”, „Miejcie nadzieję” 
oraz wiersze: „Co to Polska”, fragment wiersza C. K. Nordwida 
„Za kulisami” oraz liczne przemówienia i narracje. Spektakl 
został wzbogacony również o układ choreograficzny (symbo-
liczny taniec zaborów w wykonaniu zespołu Seniorki, taniec 
z kratą, taniec wolności wykonany przez dzieci, marsz z „Pana 
Tadeusza”). Ciekawym uzupełnieniem przedstawienia była też 
specjalnie przygotowana na tę okoliczność scenografia oraz pre-
zentacja multimedialna. W przedstawieniu wykorzystano archi-
walne zdjęcia i nagrania, między innymi słynne przemówienie 
Józefa Piłsudskiego oraz słowa papieża Jana Pawła II. Projekt 
„Niepodległa w Raszynie” został przygotowany przez Centrum 
Kultury z wielkim rozmachem. W całym cyklu imprez wzięło 
udział ok. 1000 osób.

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ „Żywiołowe Maciejowice”
Zapraszamy na wernisaż autorskiej wystawy Piotra Maciejuka, obej-
mującej kolekcję unikatowych rzeźb i mebli artystycznych. Wszystkie 
prace są tworzone z różnych gatunków litego drewna, stanowią połą-
czenie harmonii linii i energii tworzywa, są niepowtarzalne i ponad-
czasowe. Artysta inspirację upatruję w 4 Żywiołach i Syberii, którą 
odwiedza każdego roku. Podczas wernisażu artysta – podróżnik zapre-
zentuje zdjęcia i opowie o swoich podróżach na Syberię.

Galeria Q 
Centrum Kultury Raszyn 

7 grudnia godz. 18:00 

WSTĘP WOLNY

fot. Anna Pluta

fot. Anna Pluta
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RADY GMINY RASZYN

Uroczysta Sesja Rady Gminy Raszyn 
kadencji 2014-2018

15 października 2018 r. w  sali wido-
wiskowej Centrum Kultury Raszyn 
odbyła się LX Sesja Rady Gminy Raszyn, 

stanowiąca podsumowanie mijającej 
kadencji. Obrady poprowadzili: Prze-
wodniczący Rady Dariusz Marcinkowski 

i jego zastępcy Anna Matracka i Sławomir 
Ostrzyżek, którzy podsumowali kadencję 
oraz podziękowali pozostałym radnym 
i wszystkim osobom, które współpraco-
wały z nimi podczas i pomiędzy obra-
dami. Wiele ciepłych słów na temat rze-
telnej, odpowiedzialnej i skierowanej na 
dobro gminy prac Rady Gminy Raszyn, 
skierowali do jej członków: Wójt Andrzej 
Zaręba i były Prezes Zarządu Banku Spół-
dzielczego w Raszynie Jan Karwatowski. 
Spotkanie zakończył koncert dedykowany 
radnym i ich gościom. 

Małgorzata Kaiper

LXI Sesja Rady Gminy Raszyn
Po Sesji Uroczystej odbyła się Ostatnia 
Sesja Robocza poświęcona następują-
cym sprawom:

Centrum Sportu Raszyn 
otwarte od 8 do 23

Pani dyrektor Katarzyna Klimaszew-
ska wyjaśniła konieczność dostosowa-
nia regulaminów do oczekiwań głów-
nego sponsora – Ministerstwa Sportu, 
a godzin pracy CSR do oczekiwań miesz-
kańców gminy. Od grudnia br. CSR będzie 
dostępne cały tygdzień od 8 do 23, czyli 
godzinę dłużej.

Przedłużenie najmu 
Centrum Medycznego

Kolejną uchwałą Rada przedłużyła fir-
mie „Judyta” o  rok najem Centrum 
Medycznego. Wójt przedstawił Radzie 
aktualny stan i perspektywy toczącego 
się procesu z władzami Warszawy, która 
chce odebrać gminie Centrum Zdro-
wia w Raszynie przy ul. Poniatowskiego. 

Stwierdził, że przegrana w  pierwszej 
rozprawie o zwrot działki nie jest osta-
teczna, bo gmina odwołała się od tego 
wyroku, a apelacja stwarza duże szanse 
na wygraną. Podkreślił, że stawką, jest 
utrzymanie w gminie wysokiego poziomu 
opieki zdrowotnej.
 Pan Andrzej Zawistowski, nowo 
wybrany radny, stwierdził, że razem z sied-
mioosobowym klubem, w  porozumie-
niu z dyrektorem SZPZLO Ochota, przy-
chyla się do wynajmu obiektu obecnemu 
operatorowi, oczekując, że po wygra-
nej m. st. Warszawy poprzedni operator 
będzie miał otwartą drogę do objęcia pla-
cówki. Pan Zawistowski zażądał też, żeby 
„Judyta”, spełniła obowiązek zatrudnienia 
ginekologa, położnej i stosownego trans-
portu dla kobiet w ciąży oraz zatrudniła 
specjalistów. Na zarzuty dotyczące zatrud-
nienia specjalistów w Centrum Medycz-
nym Judyta odpowiedział wójt mówiąc, 
że to zależy od ogłaszania konkursów 
przez NFZ. Radna p. Teresa Nowak poin-
formowała p. Zawistowskiego, że wymie-
nione przez niego oczekiwania leżą 

w zakresie specjalistycznej opieki zdro-
wotnej na którą umowy podpisuje NFZ.

Ośrodek wsparcia Senior+

Informację o powołaniu w gminie ośrodka 
wsparcia Klubu Senior+, w ramach rzą-
dowego programu, przedstawiła pani 
Katarzyna Dombska. Udział w progra-
mie pozwoli gminie pozyskać dla każdego 
uczestniczącego w nim seniora 2400 zło-
tych rocznie, na sfinansowanie zajęć zdro-
wotnych, edukacyjnych, turystycznych 
i kulturalnych. Referentka stwierdziła, 
że dostępność do zajęć klubowych jest 
otwarta dla wszystkich chętnych, zakres 
działań określony jest w programie rzą-
dowym, a  na lokalizację wyznaczono 
wyremontowane pomieszczenia w Klu-
bie Rolnika w Jaworowej. Zawiedzionych 
odpowiedziami, że nie jest działanie rów-
noważne utworzeniem klubu dziennego 
pobytu dla Seniorów, Wójt pocieszył, 
że jest to pierwszy krok do tworzenia bar-
dzo potrzebnych placówek pobytu dzien-
nego i wskazał kilka możliwych lokalizacji 
na terenie Gminy.
 Po uchwałach dotyczących zmian 
w budżecie Gminy Raszyn i WPF na lata 
2018 – 2030, głos zabrał Wójt Andrzej 
Zaręba, dziękując radnym za współ-
pracę w kończącej się kadencji, wskazu-
jąc na bezdyskusyjne osiągnięcia gminy, 
wspominając o trudnościach i oceniając 
ją jako pracowitą, pelną życzliwości i zro-
zumienia.               Jacek Kaiper

Od lewej A. Matracka, D. Marcinkowski, S. Ostrzyżek, 
fot. M. Kaiper

LXI Sesja Rady Gminy Raszyn

Radni i ich goście,  
fot. M. Kaiper
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WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

21 października, na 5.  letnią kaden-
cję wybraliśmy Wójta Gminy Raszyn, 
21 radnych Rady Gminy i 4 Radnych Rady 
Powiatu Pruszkowskiego. 
 Stanowisko Wójta Gminy Raszyn uzy-
skał ponownie Andrzej Zaręba. 
 W wyborach do Rady Gminy na kan-
dydatów czekało 21 mandatów w 3 okrę-
gach. Pierwszy obejmował Raszyn  I 
i Nowe Grocholice (6 mandatów), drugi – 
Raszyn II i Rybie (8 mandatów) , trzeci – 
pozostałe 17 wsi (7 mandatów). Wygra-
nych wyłaniano Metodą D'Hondta. 
W wyborach uczestniczyły 4 komitety 
wyborcze, które uzyskały następującą 

liczbę mandatów: 
 •  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 

4466 głosów – 10 mandatów,
 •  KWW WSPÓLNOTA GMINY RASZYN – 

3275 głosów – 7 mandatów
 •  KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA 

KOALICJA OBYWATELSKA – 1318 gło-
sów – 3 mandaty

 •  KOMITET WYBORCZY PSL – 1017 gło-
sów – 1 mandat

W  skład Rady Gminy Raszyn weszli: 
Anna Matracka, Ewa Surmacz, Krzysz-
tof Będkowski, Dariusz Marcinkowski, 
Ryszard Kowalczyk, Janusz Hoffman, 
Marek Bańburski, Tadeusz Pawlikowski, 
Sławomir Ostrzyżek, Ireneusz Koper, Hen-
ryka Koper, Andrzej Zawistowski, Teresa 
Senderowska, Elżbieta Kuczara, Andrzej 
Górecki, Agata Kuran Kalata, Grzegorz 
Janiszewski, Beata Sulima-Markowska, 

Dariusz Wieteska, Wiesław Szustak, Jaro-
sław Aranowski. 
 W  Radzie Powiatu Pruszkowskiego 
Gmina Raszyn obsadza 4 mandaty. 
W najbliższej kadencji będą nas repre-
zentować: Katarzyna Klimaszewska, 
Michał Kucharski, Mirosław Chmielew-
ski i Janusz Rajkowski. 
 Wszystkim zwycięzcom gratulujemy, 
licząc, że za pięć lat, składając sprawoz-
dania z realizacji obietnic wyborczych, 
zaprezentują mieszkańcom katalog 
dobrze wypełnionych zadań. 
 W   ko l e j ny m  n u m e r ze  Ku r i e ra , 
po zaprzysiężeniu, zaprezentujemy 
wszystkich wybranych radnych.

Jacek Kaiper 
Redaktor Naczelny Kuriera Raszyńskiego

Informację o radnych nowej kadencji podamy Państwu w następnym numerze Kuriera Raszyńskiego, po zaprzysiężeniu. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Raszyn,

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych 
oddali głos na moją osobę. Jestem zaszczycony, że otrzymałem od Państwa man-
dat zaufania na kolejne lata pracy w samorządzie. Powierzenie mi urzędu Wójta 
Gminy Raszyn to wielki honor, ale przede wszystkim zobowiązanie do kontynu-
owania uczciwej i ciężkiej pracy na rzecz naszej społeczności.
 Przez minione 16 lat pracy w raszyńskim samorządzie, a zwłaszcza ostatnie 8 lat, 
kiedy pełniłem funkcję wójta, starałem się pokazać, że bardzo poważnie traktuję 
swoje zobowiązania wobec Państwa. Kierując się zasadą „Niech świadczą czyny, nie 
słowa”, dążyłem do przeobrażenia naszej lokalnej rzeczywistości. W czasie moich 
kadencji powstało kilka szkół i przedszkoli, centrum zdrowia, kultury i sportu, kana-
lizacja sanitarna pojawiła się w każdej wsi, powstało wiele nowych ulic, chodników 
i ścieżek rowerowych. W rankingu pisma samorządowego „Wspólnota” uznano nas 
za lidera infrastrukturalnego w województwie mazowieckim. Jednak, moim zda-
niem, najważniejszym i jednoznacznym świadectwem tego, że te inwestycje były 

potrzebne, jest bardzo duża ilość mieszkańców, którzy z nich korzystają.
 Bardzo dziękuję wszystkim, którzy razem ze mną szli tą drogą. Tym, którzy ze mną pracowali i tym, którzy nas wspierali. 
Możemy być dumni, że tak wiele zrobiliśmy dla naszej gminy. Zrobimy jeszcze więcej, bo nie ma innego kierunku rozwoju 
jak rzetelna, kompetentna, uczciwa i konsekwentna praca.
 Dziś, po raz trzeci składam przed Państwem obietnicę, że jako Wójt Gminy Raszyn zrobię wszystko, aby nasza Mała Ojczy-
zna rozwijała się na obecnym poziomie, w dotychczasowym tempie, aby żyło się nam wszystkim coraz lepiej i abyśmy mogli 
być dumni, że tu mieszkamy. 
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NOWE GROCHOLICE

NARESZCIE SPRAWIEDLIWY WYROK

22 października 2018 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny uchylił decyzję Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z 17 grud-
nia 2013 r.) i wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego (z 21 września 2016 r.) 
w sprawie unieważnienia decyzji admi-
nistracyjnej z 1948 roku nacjonalizującej 
„Dobra Ziemski Michałowice”. Na taki 
wyrok od lat czekali mieszkańcy Nowych 
Grocholic oraz Gmina Raszyn. 

Batalia o sprawiedliwość

Grunty, o które toczył się bój (w tym 26 ha 
Nowych Grocholic), stanowiły majątek 
Barbary Grocholskiej przejęty w  1948 
roku przez skarb państwa. W 2013 roku 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi unie-
ważnił decyzję nacjonalizacyjną, otwie-ę nacjonalizacyjną, otwie- nacjonalizacyjną, otwie-ą, otwie-, otwie-
rając spadkobiercom drogę do ubie-
gania się o odszkodowanie albo zwrot 
majątku. 21 września 2016 roku Woje-
wódzki Sąd Administracyjny utrzymał 

w mocy decyzję Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.
 O byd wa  o r ze c ze n i a  w z b u d z i ł y 
ogromny niepokój wśród mieszkańców 
Nowych Grocholic i Gminy Raszyn. Nie-
zrozumiałe i niesprawiedliwe jawiło się 
nie uwzględnienie faktu, że w ciągu pra-
wie 70 lat Nowe Grocholice z terenu rol-
nego przekształciły się w osiedle miesz-
kaniowe, a Gmina Raszyn wybudowała tu 
ulice i chodniki. 
 Od pierwszych dni po uchyleniu decy-
zji nacjonalizacyjnej, Gmina Raszyn 
i mieszkańcy Nowych Grocholic podjęli 
wspólne działania. Wójt Gminy Raszyn 
Andrzej Zaręba zorganizował kilka spo-
tkań z  mieszkańcami, którym udzie-
lano informacji o ich  sytuacji prawnej 
oraz udostępniano druki protestu przy-
gotowane przez prawników. Nama-
wiał mieszkańców do oprotestowywa-
nia decyzji Ministerstwa, gromadzenia 
dokumentów potwierdzających prawo 

własności, a także występowania o zasie-
dzenie na podstawie 30.letniego włada-
nia nieruchomością. 
 Jako, że główną trudność stanowiła 
procedura nakazująca wysłanie przez 
każdego poszkodowanego zawiadomie-
nia o  swoim proteście do  pozostałych 
uczestników postępowania, czyli do kilku-ów postępowania, czyli do kilku- postępowania, czyli do kilku-
set osób, Gmina Raszyn zaproponowała 
pomoc. Skorzystało z niej wielu miesz-
kańców. Wójt Andrzej Zaręba i urzęd- Wójt Andrzej Zaręba i urzęd-Andrzej Zaręba i urzęd-
nicy urzędu gminy Raszyn oraz ówczesna 
sołtys Nowych Grocholic Ewa Surmacz, 
wykonali ogromną pracę przygotowując 
18 000 pism i wysyłając je do WSA. Nie-łając je do WSA. Nie-o WSA. Nie-
stety ten, w styczniu 2016 roku, podtrzy-
mał decyzję Ministerstwa Rolnictwa.
 Wówczas pozostał ostateczny krok 
– skarga kasacyjna do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Złożyły ją 
Gmina Raszyn, Gmina Michałowice, 
Starosta Pruszkowski, Rzecznik Praw 
Obywatelskich i 22 mieszkańców.

Kwiecień 2013 r. Spotkania z mieszkańcami N. Grocholic, fot. M. Kaiper

Styczeń 2014 r. – Spotkanie zorganizowane przez opozycję, fot. M. Kaiper

Kwiecień 2013 r. Spotkanie z mieszkańcami N. Grocholic, M. Kaiper

Styczeń 2014 r. – spotkanie zorganizowane przez opozycję, M. Kaiper
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Opozycja – za czy przeciw?

W czasie gdy wójt i urząd gminy w realny 
sposób pomagali mieszkańcom, niektó-
rzy mieszkańcy gminy torpedowali ich 
działania zniechęcając ludzi do wystę-
powania o zasiedzenie i strasząc odbie-
raniem domów. Trudno było nie odnieść 
wrażenia, że pod pozorem pomagania 
pokrzywdzonym prowadzona jest walka 
polityczna z wójtem. Oponenci uaktyw-
niali się gdy Ministerstwo Rolnictwa 
i Wojewódzki Sąd Administracyjny unie-
ważniły nacjonalizację majątku Grochol-
skich, a także przed ostatnimi wyborami 
samorządowymi. Walka z  władzami 

gminy prowadzona była wbrew intere-
som mieszkańców Nowych Grocholic.1

A jednak zwycięstwo!
22 października Naczelny Sąd Admini-
stracyjny uchylił decyzję Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi i przekazał ją do 
ponownego rozpatrzenia, a także wyrok 
WSA stwierdzając, że nie było podstawy 
unieważniania decyzji nacjonalizacyjnej 
z powodu rażącego naruszenia prawa. 
Wyrok jest prawomocny, a orzeczenie 
wydane jednogłośnie. Ponowna decy-
zja Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 
będzie związana oceną prawną zawartą 
w wyroku.

Relacje w Kurierze Raszyńskim

Wszystkie spotkania z  mieszkańcami 
Nowych Grocholic dokumentowane były 
w Kurierze Raszyńskim. 
 Zainteresowanym szczegółami pole-
camy następujące numery gazety: 
KR nr 26 (kwiecień 2013), KR nr 35 (styczeń 
2014), KR nr 67 (wrzesień 2016), a dziś pre-
zentujemy zdjęcia z tych spotkań.

Jacek Kaiper

1 Karolina Słowik „Reprywatyzacja. Wcześniej Michałowice, teraz 
Raszyn drży przed dziedzicami” www.wyborcza.pl (26 września 2016)

Styczeń 2014 r. Spotkanie z mieszkańcami N. Grocholic, fot. M. Kaiper

Wrzesień 2016 r. Po wyroku WSA, fot. J. Kaiper

Styczeń 2014 r. Wójt Andrzej Zaręba i zaproszeni goście, fot. M. Prażmowski

Wrzesień 2016 rok Spotkanie po wyroku WSA, fot. J. Kaiper

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję Strażakom z OSP, Panu Wójtowi 
Andrzejowi Zarębie i Wszystkim przybyłym za udział 
w ceremonii pogrzebowej mojego brata, śp. Łukasza 
Waszkowskiego.

Edyta Waszkowska z rodziną

Szanowni czytelnicy Kuriera Raszyńskiego!

W następnym numerze pisma rozpoczniemy cykl pt: 
„Pytanie do wójta”. Od tej pory takie pytanie i odpo-
wiedź znajdzie się w każdym miesięczniku. Prosimy 
o nadsyłanie pytań na adres jacekkaiper@gmail.com. 

Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru pytania.
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Reduta Raszyńska
Jak informowaliśmy wcześniej, Gmina Raszyn pozyskała środki 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 
ponad 100 tys zł na realizację projektu pn. „Prace remontowo – kon-
serwatorskie Reduty Raszyńskiej”. Koszt inwestycji to 189 tys zł., 
a wykonuje ją  firma Tworzywo Konserwacja Dzieł Sztuki Kalina 
Marzec z Warszawy.
 Obecnie trwają prace na terenie Reduty Raszyńskiej. Figura 
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej została przewieziona do pra-
cowni, gdzie poddawana jest zabiegom konserwatorskim. Również 
kapliczka C. Godebskiego i płyta mogiły zostaną poddane konserwa-
cji. Odświeżone też będą ogrodzenia miejsc pamięci. Zgodnie z zale-
ceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
zostanie wymieniona zieleń wokół figurki, kapliczki i mogiły. Nowe 

nasadzenia mają nawiązywać do tradycyjnych polskich nasadzeń wokół kapliczek tzn. lilaki lub kalina, 
róże okrywowe. Pojawi się również żywopłot wysoki na granicy nasypu oraz żywopłot niski od strony ist-
niejących budynków. Wybrany wykonawca przeprowadzi nasadzenia i pielęgnację zieleni zgodnie z Pro-
gramem prac konserwatorskich do zagospodarowania terenu Reduty Raszyńskiej.                                                                                        

Katarzyna Dombska

Remont ulicy Kolibra w Rybiu
Zakończono budowę ulicy Kolibra w Rybiu. Tę inwestycję, za kwotę 1 268 167 zł 
brutto wykonała firma GÓR-BUD Grzegorz Górski z Korytnicy. W ulicy długo-
ści ok 300 m wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie, a także brakujące 
odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nawierzchnię wybudowano z beto-
nowej kostki szarej i czerwonej.

Budowa ulicy Ukośnej w Jaworowej
Już przeszło miesiąc trwa budowa ulicy Ukośnej w Jaworowej. Pomimo początko-
wych trudności ze znalezieniem wykonawcy okazało się, że inwestycji podjęła się 
firma Gór – BUD uchodząca za sprawną i fachową. Jak dotąd wykonano część prac 
podziemnych związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej i budową kanaliza-
cji deszczowej z odprowadzeniem wód opado-
wych do kolektora w ulicy Warszawskiej. Wią-
zało się to z rozkopaniem połączenia trzech ulic 
Warszawskiej Ukośnej i Okrężnej, co utrud-
niło mieszkańcom tych ulic dojazdy do pose-
sji. Jednak już te problemy za nami. Przypo-
minam, inwestycja ta wsparta została dotacją 
z Urzędu Marszałka Mazowieckiego w wyso-
kości 115 tys zł przy koszcie całości w wysokości 
1 986 777 zł brutto .

Prace na mogile

Ulica Kolibra

Przygotowanie podłoża ulicy

Ostatnie roboty

Widok w głębi ulicy

Przebudowa kanalizacji w ul Ukośnej

Kapliczka Godebskiego 
w trakcie remontu

strony „Inwestycje” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
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Austeria
Budynek Austerii już dwa miesiące temu wyszedł z fazy rozbiórki i teraz ekipa remon-
towa pracowicie wypełnia go nową treścią. W miejsce starych stropów montowane są 
nowe. Tam gdzie Zug zaprojektował ponad dwieście lat temu schody, dobudowywana 
jest klatka schodowa i odbudowywane schody. Wewnątrz na parterze nakładane są 
pierwsze tynki. Na zewnątrz od strony elewacji ogrodowe już są.  Centralne wejście, 
które kiedyś stanowiło wjazd dla dyliżansów przywracane jest  w oryginalnym kształ-
cie. Ciekawe, czy wjedzie tam jeszcze kiedyś karoca? Projektant napotkany na placu 
budowy obiecuje, że Austeria jeszcze w tym roku 
odzyska dach.

POWIAT BUDUJE ODWODNIENIE ULICY STARZYŃSKIEGO
6 listopada br. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podpisał umowę na 
wykonanie odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawidach 
Bankowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odwod-
nienia w drogach powiatowych". Inwestycja ta polega na budowie 
ok. 850 m odcinka kanału deszczowego o średnicy 600 mm w ul. Sta-
rzyńskiego wraz z wpustami oraz odtworzeniu nawierzchni. Wartość 
robót wynosi 3 899 929,95 złotych. Wykonawca zobowiązał się zreali-
zować zadanie w przeciągu dwóch miesięcy od wprowadzenia na teren 
budowy. Z budową wiązać się będą utrudnienia w ruchu. O terminie 
rozpoczęcia robót będziemy jeszcze informować. 

Mirosław Chmielewski, radny Powiatu Pruszkowskiego

Ścieżki rowerowe w Gminie Raszyn
Powoli, znacznie wolniej niż zamierzano, zaczyna rysować się w naszej gminie sieć ścieżek rowerowych. Inwestycja budowana 
przez firmę MARGOT powstaje w ramach umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych, która z ogólnej 
ceny 6, 3mln zł podjęła się dofinansować 80% czyli 5, 3mln zł. Budowa 7,1km ścieżek rowerowych podzielona została na cztery 
zadania: pierwsze w Al. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej – 2 244 mb za kwotę 3 260 000 zł, drugie w ul. Pruszkowskiej – 807 mb – 
za kwotę 452 246 zł., trzecie w ulicach Stadionowej, Raszyńskiej i Warszawskiej – 2 108,5 mb za kwotę 1 260 000 zł. I ostatnie 
w ulicach Warszawskiej, Górnej i Złotych Łanów – 1 963,5 mb za kwotę 1 390 000 zł.
Wybudowano już odcinki na ulicy Nadrzecznej i Stadionowej łącząc te ulice ze istniejącymi ścieżkami w parku. Mocno zaawan-
sowana jest budowa wzdłuż Alei Krakowskiej, podobnie wyglądają odcinki w  ulicy Warszawskiej - od ulicy Narożnej w Jawo-
rowej do ul. Górnej w Dawidach. W tym ostatnim miejscu, ścieżka w formie traktu pieszo-jezdnego, powinna być szczególnie 

gorąco przyjęta przez mieszkańców, którzy 
dotąd drogę między Jaworową a Dawidami 
pokonują wąskim poboczem obok szybko 
jadących samochodów, co jest bardzo nie-
bezpieczne dla wszystkich użytkowników 
ruchu. Intencją  Gminy jest utworzenie 
ciągłego rowerowego szlaku komunika-
cyjnego łączącego odległe od siebie wsie 
leżące po przeciwnych stronach gminy.

Piętro. Wyjście na balkon

Austeria elewacja ogrodowa

Klatka schodowa Sala na piętrze

Scieżka przed CKR Ścieżka przez Aleję Krakowską

Umowa z wykonawcą podpisana, fot. arch. pow. pr.
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Uroczysta dekoracja za długie pożycie małżeńskie

W tym roku, wcześniej niż w poprzed-
nich latach bo w październiku odbyła 
się w naszej gminie wielka uroczystość 
związana z nadaniem medali „Za długie 
pożycie małżeńskie w 50. rocznicę ślubu”. 
Tradycyjnie już wręczenie medali poprze-
dziła msza święta w kościele pod wezwa-
niem Świętego Szczepana w  Raszy-
nie, którą celebrował proboszcz parafii 
raszyńskiej ksiądz Prałat Zdzisław Karaś. 
W swoim kazaniu wskazał na wspaniały 
przykład, jaki dają społeczności raszyń-
skiej Jubilaci długoletnim pożyciem mał-
żeńskim. Następnie dokonał ceremonii, 
w czasie której małżonkowie podali sobie 
ręce i odnowili przysięgę małżeńską. 

Dekoracja Jubilatów

Kilka dni później, 10 października, mał-
żeństwa, które zostały odznaczone przez 
Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę 
medalem „Za długie pożycie małżeń-
skie w 50. rocznicę ślubu” spotkały się 
na uroczystym obiedzie w Sali Bankie-
towej Elgromu w Falentach. Uroczystość 
przygotowała pani Jolanta Kuć Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego w Raszy-
nie. Dekoracji w  imieniu pana Prezy-
denta dokonywał Wójt Gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba, a składali im życze-
nia i  obdarowywali upominkami: ks. 
proboszcz Dominik Koperski z  parafii 

w  Rybiu, ks proboszcz Jarosław Szulc 
z parafii w Dawidach, pani Jolanta Kuć, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn pan 
Dariusz Marcinkowski, zastępca przewod-
niczącego rady pan Sławomir Ostrzyżek 
i  radne, panie Barbara Turek i  Izabela 
Makarska. Po wręczeniu medali i upomin-
ków odznaczeni wraz z rodzinami usta-
wiali się do pamiątkowego zdjęcia.

Małżeństwa na medal 

W 2018 roku przez Prezydenta RP pana 
Andrzeja Dudę odznaczeni zostali: Zofia 
i Tadeusz Bednarek, Barbara i Leon Bie-
lińscy, Alicja i Józef Cędrowscy, Mirosława 
i Jerzy Chałupczak, Danuta i Mieczysław 
Ciarka, Anna i Jan Ciechomscy, Daniela 
i Walenty Dadok, Maria i Stanisław Dzie-
kańscy, Alicja i  Wiesław Federowicz, 
Maria i Bolesław Furmańczyk, Marianna 
i Tadeusz Gajda, Daniela i Kazimierz Gas, 
Irena i Janusz Jarząb, Irena i Jan Kaniew-
scy, Krystyna i Jerzy Koszarewscy, Bożena 
i Krzysztof Kręgielewscy, Marianna i Sta-
nisław Kukuła, Marianna i Jerzy Laskus, 
Elżbieta i Bogusław Lustyk, Alicja i Zbi-
gniew Łucjanek, Helena i Ryszard Małuj, 
Halina i Jan Mizerscy, Danuta i Joachim 
Mrukiewicz, Anna i Wiesław Niedzielak, 
Barbara i Leszek Niewolscy, Marianna 
i  Czesław Nowakowscy (56 rocznica), 
Barbara i Henryk Osial, Urszula i Roman 
Pastwa, Janina i Janusz Pełka, Jadwiga 
i Henryk Perzyna, Lucyna i Jan Petryka, 
Bogumiła i Kazimierz Piaseczni, Barbara 
i Tadeusz Piechurscy, Wiesława i Wal-
demar Pikiel, Wanda i  Edward Pluta, 
Marianna i Jan Prasek, Halina i Leon Pro-
chowscy, Krystyna i Jan Rdzanek, Jadwiga 
i Eugeniusz Regulscy, Wanda i Tadeusz 
Rokicińscy, Krystyna i Zygmunt Roma-
nowscy (52 rocznica), Aleksandra i Jan 
Sobańscy, Krystyna i  Adam Strzeżek, 
Jadwiga i Witold Szmalec, Elżbieta i Sta-
nisław Szot, Władysława i Tadeusz Szu-
leccy, Halina i Wiesław Szustak, Janina 
i Stanisław Tkacz, Marianna i Jan Tka-
czyk, Teodozja i Edward Tomala, Zofia 
i  Jan Uszyńscy, Emilia i  Jan Waszkow-
scy, Walentyna i  Henryk Wieder, Cze-
sława i Józef Wychowaniec, Ewa i Wie-
sław Wykrota, Zofia i Bronisław Zając 
(63 rocznica) oraz  Alicja i  Stanisław 
Żołądkiewicz.

Złote Gody Jubilatów Raszyn 2018, fot. J. Kaiper

Jubilaci i ich rodziny, fot. J. Kaiper
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Oprawa artystyczna

Część artystyczną Gali Jubileuszowej 
uświetniły przedszkolaki z Przedszkola 
w  Stumilowym Lesie pod kierunkiem 
dyrektor przedszkola pani Magdaleny 
Kołakowskiej. O oprawę muzyczną uro-
czystości zadbały natomiast panie Iza-
bela Makarska, Alicja Siewiera i Grażyna 
Troniarz, śpiewające przeboje sprzed 
lat. Recital przebojów z czasów młodo-
ści Jubilatów zaprezentowała pani Edyta 
Ciechomska. Śpiewaczkom akompanio-
wał pan Piotr Piskorz.
 Po zakończeniu części artystycz-
nej przemówił wójt Gminy Raszyn Pan 
Andrzej Zaręba, który wskazał, że hasło: 
Bóg, Honor, Ojczyzna w każdym swoim 
członie wywodzi się z rodziny, do niej się 
odnosi i dzięki niej istnieje. Podziękował 
jubilatom za ich wkład w pomyślność 
wielkiej Ojczyzny – Polski i tej, która nas 
otacza małej Ojczyzny – Gminy Raszyn. 
Po dekoracji Jubilatom odśpiewano 
„sto lat” i symbolicznie, kieliszkiem szam-
pana uczczono ich pomyślność. Po czym 
wszyscy zasiedli do poczęstunku.

Jacek Kaiper 

Występ przedszkolaków z Przedszkola 
w Stumilowym Lesie, fot. J. Kaiper

Jubilaci i  ich rodziny, fot. J. Kaiper

Jubilaci  i ich rodziny, fot. J. Kaiper

Przedstawiciele Gminy Raszyn i duchowieństwa, fot. J. Kaiper

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn  |  Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868  |  Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa Sp. z o.o., ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Nakład: 7000 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.



KURIER RASZYŃSKI NR 92/2018  |  WWW.RASZYN.PL12

XX FORUM ARKI

XX Forum Abstynenckie w Raszynie i XXXIV rocznica powstania 
Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

Czym jest Stowarzyszenie ARKA? 

Można na to pytanie odpowiedzieć jed-
nym zdaniem - jest to miejsce, w którym 
człowiek znajduje możliwość rozwiązania 
swoich problemów z alkoholem poprzez 
pracę nad sobą, poprzez bycie z ludźmi 
mającymi ten sam problem, którzy wró-
cili do normalnego, trzeźwego życia. Do 
klubu, co roku trafia wiele osób, kobiet 
i mężczyzn, uzależnionych i współuza-
leżnionych, aby uzyskać bezpłatną pomoc 
i informację o problemie alkoholowym 
oraz sposoby na jego rozwiązanie. 

Forum Abstynenckie 2018

13 października 2018r. Stowarzysze-
nie ARKA oraz Pełnomocnik Wójta ds. 
Uzależnień Pani Beata Adamiak gościli 
w  Szkole Podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie samorządowe 
władze naszej Gminy z Wójtem Andrze-
jem Zarębą i  przewodniczącym Rady 
Gminy Dariuszem Marcinkowskim. 
Obecna była również bardzo liczna repre-
zentacja środowiska abstynenckiego 

z terenu całej Polski. Mogliśmy zapre-
zentować nasze dokonania przed przed-
stawicielami kilkudziesięciu stowa-
rzyszeń abstynenckich. Nie zabrakło 
również życzliwych i współpracujących 
przy realizacji różnych projektów kie-
rowników gminnych placówek: Katarzyny 
Klimaszewskiej z Centrum Sportu Raszyn 
i Elwiry Rogowskiej z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
 W programie XX Forum Abstynenc-
kiego znalazła się część oficjalna, wypeł-
niona podziękowaniami, wyrazami 
uznania, deklaracjami wsparcia dal-
szej współpracy oraz owacyjnie przyjęta 
przez wszystkich gości część artystyczna. 
Na scenie swoje umiejętności prezento-
wała młodzież ze Świetlicy Środowisko-
wej „Świetlik” w Rybiu. Wystąpiły zespoły 
„Fuzjon”, „Cichociemni”, „2314” oraz 
„We´re hidin´ in your garden”, a swoje 
wokalne umiejętności wspaniale pre-
zentowały Gabriela Choińska, Małgorzata 
Gierczak i Joanna Grygo. Wysoki poziom 
występów, doskonała zabawa, wielkie 
zaangażowanie…to wszystko pozostawili 
w naszych sercach pełni radości i pogody 

ducha młodzi artyści ćwiczący na co dzień 
pod kierunkiem instruktorów: Roberta 
Grzeszczaka i Dariusza Dynowskiego.
 Na XX Forum Abstynenckim nie mogło 
zabraknąć wątku edukacyjnego. Psycho-
log, terapeutka uzależnień, pani Kry-
styna Wolna - Mieczkowska, na co dzień 
od wielu już lat pomagająca mieszkań-
com Gminy Raszyn, w swoim wystąpie-
niu dużo mówiła o  komunikacji mię-
dzyludzkiej i sztuce porozumiewania się 
ludzi. Dowiedzieliśmy się jak możemy 
asertywnie wybrnąć z kłopotliwych sytu-
acji, jak porozumiewać się z partnerem, 
rodziną, przyjaciółmi, jak nawiązywać 
nowe znajomości.
 Po zakończeniu wszystkich części 
oficjalnych na gości czekał już dosko-
nale zaopatrzony bufet pełen domo-
wych potraw i  wypieków. Jak co roku 
abstynencką zabawę taneczną do póź-
nych godzin nocnych prowadził zespół 
„Szansa” z Płocka. 
 Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich sponsorów, a w szczególności dla 
firm: „Eko- Raszyn”, „Editt Kosmetics” 
z Falent oraz „Auto-Wik” z Rybia.
 Wszystkim uczestnikom XX Forum 
Abstynenckiego i uroczystości z okazji 
XXXIV rocznicy powstania Raszyńskiego 
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich 
Klub ARKA bardzo dziękujemy za obec-
ność i  zaangażowanie. Było to ważne 
wydarzenie dla środowiska abstynenc-
kiego na Mazowszu, a  także świetna 
okazja do integracji i  poznawania się 
wzajemnie. 

Artur Kozieł 
Prezes Raszyńskiego Stowarzyszenia 

Rodzin Abstynenckich Klub ARKA

Koncert dla Arki, fot. J. Kaiper

Goście z Polski i Raszyna, fot. J. Kaiper

Podziękowania i kwiatki od przyjaciół ARKI, fot. J. Kaiper
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STOP! SMOG!

JAKIM POWIETRZEM ODDYCHAMY, 
CZYLI KTO NAS TRUJE?
Wraz z  przyjściem jesieni znów poja-
wił się problem smogu. Zanieczyszczone, 
chorobotwórcze powietrze, potocznie 
zwane smogiem, otacza nas wokół. Każdy 
z nas łatwo może to sprawdzić. Na stronie 
www.raszyn.pl, podane są stany powie-
trza mierzone w  6 punktach gminy: 
Przedszkole pod Topolą przy Prusz-
kowskiej, Szkoła w Raszynie przy Szkol-
nej, Świetlica Środowiskowa w  Rybiu 
przy Spokojnej, Ognisko Wychowawcze 
w Jaworowej przy Warszawskiej, Szkoła 
w Ładach przy Długiej i Szkoła w Sęko-
cinie przy Wierzbowej. Swoim zakresem 
czujniki obejmują całą powierzchnię 
gminy. 
 Jak działają: najkrócej mówiąc: jak 
wskaźniki świecą na zielono – jest 
dobrze, jak na czerwono – jest źle. Czer-
wono jest wtedy, gdy w piecach palone 
są śmiecie lub złej jakości węgiel, nie 
ma wiatru i jest duża wilgotność powie-
trza. Na wiatr i  wilgotność powietrza 
nie mamy wpływu, na to czym pali się 
w piecach – tak.

W czym i czym palimy?

Trujące powietrze tak samo szkodzi jak 
zatrute jedzenie i  zatruta woda. Pra-
widłowe palenie dobrym jakościowo 
węglem oraz ogrzewanie kotłem gazo-
wym nie uwalnia do powietrza trujących 

substancji. Wystarczy jednak, żeby do 
pieca trafiły plastiki czy odpady meblowe, 
a wskaźniki zabarwiają się na czerwono. 
 Jeśli powodem jest bieda – nie akcep-
tujemy, ale rozumiemy. Jeśli zatruwanie 
nas wszystkich to efekt „oszczędności” lub 
nawyków – musimy mówić NIE. 
 Nie przekonuje mnie argument, że to 
gmina powinna wszystkiemu zaradzić. 
Nie oszukujmy się, nie ma takiej mocy. 
Może robić kontrole palenisk i  wystę-
pować do sądu o  ukaranie winnych. 
W mijającym roku było 12 takich kon-
troli. W  8 przypadkach potwierdzono 
spalanie śmieci. Sprawy oparły się o sąd. 
I co z tego? Kary jakie nałożono na „truci-
cieli” wyniosły 300 zł. A ekspertyza kosz-
towała 1 500 zł. To brzmi jak żart. Niestety 
tragiczny w skutkach. Poza tym procedura 
trwa długo i nie chroni nas w danym cza-
sie. Kilku urzędników Referatu Ochrony 
Środowiska niewiele może, zwłasz-
cza, że czerwień przechodząca w  pur-
purę występuje najczęściej wieczorem, 
po godzinach pracy urzędu. 

SMOG! STOP!
Czy naprawdę nic od nas, mieszkańców, 
nie zależy. Czy możemy coś zrobić, czy 
też dalej solidarność sąsiedzka będzie 
wygrywała z instynktem samozachowaw-
czym? Wszyscy dobrze wiedzą kto pali 
śmiecie w ich okolicy, szczególnie tam, 

gdzie czarny, śmierdzący dym zabarwia 
wskaźnik na czerwono. Dla jasności: uwa-
żam, że tym, których zwyczajnie nie stać 
na zakup dobrego węgla, dobrego pieca 
czy założenia instalacji gazowej, należy 
pomóc. W ramach rządowych progra-
mów Czyste Powietrze, czy może lokal-
nych, gminnych. Moim zdaniem, w inte-
resie ogółu mieszkańców należy pomóc 
tym, którzy są ubodzy. I przeciwnie – ostro 
karać tych, którzy „oszczędzają” kosztem 
naszego zdrowia. 
 W Kurierach Raszyńskich pojawiło się 
kilkanaście artykułów na temat szkodli-
wości palenia śmieciami. Publikowane 
były alerty SMOG!STOP!, instrukcje jak 
prawidłowo palić węglem. Każdy kto 
chciał – wie co robić, żeby nie truć siebie 
i sąsiadów. 
 W programach wyborczych wszystkich 
kandydatów pojawiało się hasło walki 
ze smogiem. Może to powinna być pierw-
sza obietnica wyborcza, z  której kon-
sekwentnie będziemy rozliczać? Chyba 
nie ma na co czekać, bo zanieczyszczo-
nym powietrzem oddychamy tu i teraz. 
Zapraszam do dyskusji i działania.

Małgorzata Kaiper 

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
to kompleksowy plan działań mający na celu ograniczenie lub wyeliminowanie emi-
sji do atmosfery pyłów i innych szkodliwych substancji przed domy jednorodzinne 
poprzez:
Wymianę starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
Docieplenie budynków i wymianę okien i drzwi.

Program adresowany jest do:
Osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych,
Osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w nastę-
pujących formach: dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie: 
http://www.wfosigw.pl/stronaglowna/program_czyste_powietrze
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DYSKUSJA O SZKOLNYCH OBIADACH

OBIADY – KOŚĆ NIEZGODY, 
CZY SPRAWIEDLIWE ROZWIĄZANIE
Samorząd gminy Raszyn przykłada wielką 
wagę do wychowania i kształcenia mło-
dego pokolenia i warunków w jakich się 
ono odbywa. Świadczą o tym wielkie pie-
niądze przeznaczane na oświatę. Do każ-
dej złotówki subwencji oświatowej gmina 
dokłada ponad 1,50 zł. To więcej niż któ-
rykolwiek z  naszych sąsiadów. Od lat 
główne inwestycje gminy dotyczą placó-
wek oświatowych. W ostatnim dziesięcio-
leciu wybudowano 3 nowoczesne przed-
szkola dla 450 dzieci, rozbudowano dwie 
szkoły i wyremontowano w znacznym 
stopniu trzecią, tworząc dzieciom dosko-
nałe warunki rozwoju. Podejmowane 
zawczasu decyzje Wójta i Rady Gminy 
spowodowały, że jesteśmy w stanie spro-
stać nawet najbardziej nieoczekiwanym 
reformom oświaty. 

Kto prowadzi szkolną stołówkę?

Ostatnimi czasy przez gminę przetoczyła 
się dyskusja na temat obiadów szkolnych. 
Jej inicjatorzy nie rozumiejąc chyba prze-
pisów prawa, wytoczyli ciężkie zarzuty. 
Z uwagi na to, prezentuję poniżej upo-
rządkowaną wiedzę na ten temat.
 Wbrew powszechnemu poglądowi, 
a zgodnie z artykułem 67a ustawy Prawo 
Oświatowe z roku 2016, prowadzenie sto-
łówki nie jest zadaniem własnym szkoły, 
która może, ale nie musi tego robić. 

Restrykcyjne przepisy sanitarne, koszty 
utrzymania pomieszczeń oraz zatrud-
nienia personelu, zakupu i konserwacji 
nowoczesnych urządzeń gastronomicz-
nych, powodują, że wiele szkół rezygnuje 
z prowadzenia stołówek na własną rękę. 
Chcąc jednak zapewnić dzieciom cie-
pły posiłek wybierają inne rozwiązania: 
wyłaniają w przetargu wyspecjalizowaną 
firmę cateringową, która przygotowuje 
posiłki we własnej kuchni, albo wyła-
niają wykonawcę posiłków wydzierża-
wiając mu pomieszczenia stołówki. Oby-
dwie czynności realizowane są na drodze 
postępowania przetargowego. Zasadni-
czą różnicą jest podmiot prowadzący sto-
łówkę. W pierwszym przypadku jest nim 
szkoła, w  drugim firma cateringowa. 
Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ 
każda z form rodzi dalsze konsekwencje.

Samorząd mówi: obiady nie mogą 
dzielić dzieci!

Obiady szkolne, zgodnie z przepisami, są 
odpłatne. Za wyżywienie dzieci z rodzin 
o niskich dochodach płaci GOPS. Warto 
dodać, że Rada Gminy Raszyn podnio-
sła próg ubóstwa z  gwarantowanego 
ustawą poziomu 771 zł/ do 1028 zł na 
osobę w rodzinie. Niektóre dzieci dostają 
bezpłatne posiłki z tzw. puli dyrektora. 
W tym przypadku nie ma pytań o dochód 

w  rodzinie, ważne jest, żeby żadne 
dziecko nie było głodne. W stosunku do 
pozostałych dzieci mogą wystąpić dwa 
scenariusze:

 • Jeśli szkoła przygotowuje obiady 
rodzice płacą tylko za produkty wykorzy-
stane do przygotowania posiłku. Resztę 
kosztów, czyli utrzymanie kuchni, kucha-
rek, intendentów i  stołówki pokrywa 
gmina.  Oznacza to, że do obiadów 
szkolnych dopłacają również najubożsi 
seniorzy.

 • Jeśli szkoła nie prowadzi stołówki, 
a obiady dostarcza firma cateringowa, 
koszty obiadów pokrywają rodzice.

Gmina Raszyn wybrała catering. Przy-
gotowanie obiadów, zarówno dla dzieci 
objętych opieką GOPS jak i pozostałych, 
zostało przekazane firmie gastronomicz-
nej wybranej w reżimie ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. Ten sam przed-
siębiorca rozwozi do domów obiady dla 
dorosłych mieszkańców gminy potrzebu-
jących pomocy. Pozostałe osoby, w tym 
nauczyciele i pracownicy szkoły, korzy-
stają z posiłków odpłatnie. Tak szeroki 
krąg odbiorców oraz tryb konkursowy 
przy wyborze, pozwoliły uzyskać cenę za 
trzydaniowy obiad na poziomie 7,80 zł 
(w abonamencie) i 9,20 jednorazowo.

Zgodnie z zamierzeniami Rady i Urzędu 
Gminy Raszyn, taki tryb nie różnicuje 
uczniów w zależności od statusu mate-
rialnego rodziców. W szkołach, gdzie inna 
firma dostarcza posiłki opłacane przez 
opiekę społeczną, a inna przez rodziców, 
bywa że biedniejsi jedzą w innym termi-
nie lub na gorszej zastawie. Raszyńscy 
samorządowcy uznali, że stygmatyzo-
wanie uczniów ze względu na dochody 
rodziców jest niedopuszczalne. U nas 
wszyscy jedzą to samo, w tym samym 
czasie i na identycznych talerzach.
 Rada Gminy Raszyn prowadzi spójną 
politykę społeczną, którą charaktery-
zuje chrześcijański solidaryzm - silniejsi 
pomagają słabszym, stąd taki nacisk na 
objęcie pomocą jak najszerszej grupy 
potrzebujących.

Małgorzata Kaiper
Stołówka w Szkole Podstawowej w Ładach, fot. J. Kaiper
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PRZEGLĄD ŚPIEWAM, BO LUBIĘ

V Przegląd Muzyczny Zespołów Śpiewaczych Seniorów 
„ŚPIEWAM, BO LUBIĘ”

W dniu 27 października 2018 r. odbyła się 
piąta edycja Przeglądu Muzycznego 
„ŚPIEWAM, BO LUBIĘ” zorganizowana 
przez Centrum Kultury Raszyn. Koncert 
poświęcony 100 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę, wzbudził 
szeroki odzew aż 15 zespołów śpiewa-
czych z pobliskich ośrodków kultury. Barw 
Centrum Kultury Raszyn skutecznie 
obroniły: „Barwy Jesieni”, „Rybianie” 
i „Seniorki”. Sąsiednie ośrodki reprezen-
towały: „Czerwone Korale” z  Michało-
wic, „Kłosowianki” ze Złotokłosu, chóry 
„Lira” i „Złota Jesień” z Piaseczna, „Majtki 
Pana Kapitana” – z Konstancina-Jeziorny, 
„Melodia” z Magnuszewa, „Michałowi-
czanka” z Michałowic, „ Misiaki” z Ursusa, 
„Młodzi Duchem” z Nadarzyna, „Mroko-
wiacy”, „Tęcza” oraz chór „Oktawa” UTW 
z Lesznowoli.

 W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele samorządu: Wójt Gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba, jego zastępca pan 
Michał Kucharski, Radni Gminy Raszyn, 
Zarządy i  członkowie Klubów Seniora 
z Raszyna, Rybia, Falent i z Jaworowej 
oraz mieszkańcy naszej gminy i  gmin 
sąsiednich.
 Dyrektor Mariusz Smolicha serdecz-
nie powitał wszystkich zebranych, a Wójt 
pan Andrzej Zaręba dokonał oficjalnego 
otwarcia Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nych. Koncert poprowadziła pani Edyta 
Ciechomska, przeplatając zapowiedzi 
występów recytacjami wierszy i  tek-
stów patriotycznych. Ze sceny popłynęły 
piękne dźwięki znanych i podniosłych 
pieśni i  śmieszne kabaretowe scenki 
z musztry żołnierskiej. Publiczność chęt-
nie włączała się do wspólnego śpiewania 

powodując, że koncert zjednoczył wszyst-
kich obecnych w radosnym przeżywaniu 
wspaniałej rocznicy. Stroje zespołów śpie-
waczych z elementami patriotycznymi 
oraz stroje ludowe nadały koncertowi 
uroczystą oprawę.
 Na zakończenie dyrektor CKR Pan 
Mariusz Smolicha uhonorował wyko-
nawców pamiątkowymi dyplomami, 
a  panią Edytę Ciechomską obdarował 
bukietem kwiatów. Po koncercie wszy-
scy zostali zaproszeni na żołnierską gro-
chówkę oraz ciasta i słodkości przygoto-
wane przez członków zespołów z Raszyna 
i Rybia. Piękna muzyka, podniosłe teksty 
pieśni i wierszy oraz atmosfera jedności 
i dumy narodowej na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich obecnych.

Izabela Makarska. Członek zespołu „Seniorki”
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OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Raszyńscy Seniorzy obchodzą święto Niepodległości
Zespoły artystyczne z naszej gminy wzięły 
udział w obchodach 100 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości nie 
tylko we wspaniałym widowisku w Raszy-
nie, ale też w uroczystościach naszych 
sąsiadów.
 W dniu 8 listopada 2018 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Michałowice odbył się II 
Michałowicki Przegląd Piosenki Patrio-
tycznej, poświęcony w tym roku obcho-
dom 100 rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Centrum Kultury 
Raszyn reprezentowały zespoły: „Barwy 
Jesieni”, „Rybianie” i „Seniorki” pod kie-
rownictwem Edyty Ciechomskiej i Piotra 
Piskorza, które zaprezentowały pieśni 

patriotyczne i piosenki żołnierskie. Druga 
część przeglądu poświęcona była obcho-
dom jubileuszu 10-lecia działalności 
zespołu „Michałowiczanka”. Na zakoń-
czenie koncertu na salę widowiskową 
wjechał płonący tort w barwach narodo-
wych z orłem w koronie i z napisem „100 
LAT NIEPODLEGŁEJ”. Wszyscy obecni na 
koncercie zostali zaproszeni na poczę-
stunek, a na zakończenie imprezy obda-
rowani białymi różami.
 W dniu 13 października 2018 r. w nowej 
siedzibie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury im. A. Kamińskiego w Pruszkowie 
odbył się XXI Regionalny Przegląd Dzia-
łalności Artystycznej Seniorów, również 

poświęcony 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. W przeglą-
dzie wzięły udział chóry, zespoły wokalne 
i wokalno-instrumentalne oraz soliści 
z wielu ośrodków kultury województwa 
mazowieckiego. Repertuar stanowiły pol-
skie pieśni i piosenki patriotyczne, żoł-
nierskie i legionowe z różnych okresów 
historycznych. 
 Publiczność zgromadzona na przeglą-
dzie włączała się do śpiewania, co stwa-
rzało atmosferę wspólnego, radosnego 
i podniosłego przeżywania koncertu. 

Maria Izabela Makarska
członek zespołu „Seniorki”

Niepodległość znaczy wolność - słowo najpiękniejsze
Dnia 9 listopada 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Józefa Poniatowskiego 
w Ładach  odbyła się uroczysta akademia 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości na pamiątkę 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Uroczy-
stość rozpoczęła się o  godzinie 11.30. 
w sali widowiskowej. Część artystyczną  

poprzedziło wprowadzenie Pocztu Sztan-
darowego i wspólne odśpiewanie Hymnu 
Państwowego. Na początku pani Dyrek-
tor Szkoły powitała zaproszonych gości, 
następnie oddała głos młodzieży. 
 Program artystyczny składał się  z tek-
stów prozatorskich, poetyckich oraz 
utworów muzycznych. Opatrzony został 

prezentacją multimedialną z obrazami 
wielkich Polaków oraz informacjami 
o ich doniosłych czynach. Teksty proza-
torskie przedstawiały drogę Polski do 
niepodległości, tworzyły krótką lekcję 
historii od czasów rozbiorów poprzez 
powstania (kościuszkowskie, listopa-
dowe, styczniowe), pierwszą wojnę 
światową, do odzyskania niepodległo-
ści. Całą akademię wzbogacał śpiew 
chóru szkolnego, który przygotował pie-
śni patriotyczne pod kierunkiem pani 
Elżbiety Borsuk. Spektakl został przygo-
towany pod kierunkiem nauczycielek: 
Agnieszki Czapli, Elżbiety Borsuk, Jolanty 
Kulig, Agnieszki Samsel oraz Magdaleny 
Grużyńskiej-Nurkiewicz.
 Dzień ten dla całej społeczności szkol-
nej był lekcją patriotyzmu i  historii. 
Uczestnicząc corocznie  w  obchodach 
Święta Niepodległości, dajemy wyraz 
pamięci o tych wszystkich, dzięki którym 
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. 

Agnieszka CzaplaWystęp uczniów, fot. arch. szkoły

Zespól Rybianie w Michałowicach Zespół Barwy Jesieni w Michałowicach Zespół Seniorki w Pruszkowie
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Tematyczne 
warsztaty
komputerowe
W  styczniu 2019 r. planujemy ruszyć 
w bibliotece z komputerowymi warsz-
tatami tematycznymi dla osób w wieku 
powyżej 40 lat, które opanowały już 
obsługę komputera w stopniu podsta-
wowym i  chcą się dowiedzieć więcej 
o zaawansowanym wyszukiwaniu infor-
macji w Internecie, korzystaniu z e-usług 
typu e-zakupy, e-bankowość, zakładaniu 
i obsłudze konta na portalach społecz-
nościowych typu Facebook, korzystaniu 
z pakietu Google (dokumenty, mapy, tłu-
macz itp.), e-komunikacji przez Skype itd. 
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie 
ankiety, która jest dostępna na stronie 
www.bibliotekaraszyn.pl oraz w wer-
sji papierowej – na miejscu w bibliotece. 
Wypełnione ankiety można przesyłać na 
adres info@bibliotekaraszyn.pl lub zosta-
wić w bibliotece u dyżurujących bibliote-
karzy. Na podstawie ankiet przygotujemy 
warsztaty odpowiadające zgłoszonym 
potrzebom. Na zajęcia będzie można 
przynosić własny sprzęt (laptop, tablet) 
lub skorzystać ze sprzętu bibliotecznego. 
Na początek planujemy utworzyć dwie 
grupy, w grupie może być maksymalnie 
10 osób. Kurs poprowadzi pani Jolanta 
Dec – inżynier informatyk, grafik kom-
puterowy, doświadczony edukator osób 
dorosłych i młodzieży, Latarnik Polski 

Cyfrowej. Zajęcia będą realizowane raz 
w  tygodniu, w  godzinach przedpołu-
dniowych i popołudniowych. Cykl potrwa 
do połowy kwietnia 2019 r. W razie więk-
szego zainteresowania będziemy kon-
tynuować rekrutację na kolejne zajęcia 
w terminie jesiennym 2019 r.

Trzecie spotkanie 
Klubu Mam
Serdecznie zapraszamy mamy w ciąży 
oraz z niemowlętami i małymi dziećmi 
na pogadankę o masażu niemowląt, która 
odbędzie się w czytelni biblioteki 23 listo-
pada o godz. 11:00. Warsztat jest dobrym 
wstępem dla osób, które myślą o masażu 
dziecięcym jako stałym elemencie pielę-
gnacji małego dziecka. Na warsztacie 
omówimy, jak ważny jest zmysł dotyku 
i propriocepcji w prawidłowym rozwoju, 
opowiemy o dotyku bezpieczeństwa, tak 
ważnym dla rozwoju małego dziecka. 
Powiemy, czym jest masaż Shantala, jak 
znalazł uznanie w stymulacji i wspiera-
nia rozwoju małego dziecka oraz co daje 
wykorzystanie go w pielęgnacji. Poka-
żemy też, jak masować brzuszek i  jak 
wykonać gimnastykę, masaż twarzy. 
Prowadząca: Marta Kaczmarek, certy-
fikowana trenerka SMYKO-MULTISEN-
SORYKI®, terapeutka i diagnosta SI. Spo-
tkanie jest bezpłatne, obowiązują zapisy 

(info@bibliotekaraszyn.pl, 22 7200381). 
Kolejne spotkanie Klubu Mam planu-
jemy 19 grudnia o 11:00. Prosimy zaglą-
dać na www.bibliotekaraszyn.pl

Kubuś Puchatek: 
wystawa
Jako, że 25 listopada obchodzimy Dzień 
Pluszowego Misia, zapraszamy z  tej 
okazji do obejrzenia wystawy ilustracji 
do „Kubusia Puchatka”, przygotowanej 
przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia. 
Misia o Bardzo Małym Rozumku nikomu 
przedstawiać nie trzeba. Każde dziecko 
wie, jak wygląda miś przytulanka, miś, 
z którym łatwiej się zasypia, który często 
bywa najlepszym przyjacielem i niestru-
dzonym towarzyszem zabaw. Takiego 
właśnie misia miał Christopher Robin – 
syn Alana Alexandra Milne’a. To on zain-
spirował pisarza do stworzenia opowieści 
o Kubusiu Puchatku. Kubuś najbardziej 
lubi historie o sobie samym, a motywa-
cja jego działań zwykle nie jest skompli-
kowana – miś zrobi wszystko, żeby mieć 
pełen brzuszek. Najważniejsze, żeby 
w spiżarni nie zabrakło miodu! Puchatek 
jest też mistrzem w układaniu mrucza-
nek – krótkich rymowanych historyjek, 
które można mruczeć przy każdej okazji. 
Wystawę będzie można oglądać u nas 
od 19 listopada do 14 grudnia br.
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XVIII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Michała Szczepana 
o Puchar Wójta Gminy Raszyn w oczach panów: 
Jacka Gromka i Rafała Ulewicza
Hala Sportowa w Raszynie, po jej wrze-
śniowym oddaniu do użytkowania już 
27 października gościła po raz pierwszy 
zawodniczki i zawodników Turnieju Bok-
serskiego. Organizatorem kolejnego XVIII 
Międzynarodowego Turnieju Bokser-
skiego im. Michała Szczepana o Puchar 
Wójta Gminy Raszyn jest Klub Sportowy 
Raszyn-Sekcja Pięściarska, przy współ-
pracy z  Wójtem Gminy Raszyn i  Cen-
trum Sportu w Raszynie jak również fir-
mami wspierającymi. W zawodach wzięli 
udział zawodnicy z Polski, Ukrainy, Anglii 
i Kanady. Turniej rozpoczął się o godzinie 
12:00 walkami sparingowymi, natomiast 
po godzinie 15:00 odbyło się dwanaście 
walk turniejowych, w których ze znaczną 
przewagą znowu, podobnie jak w zeszłym 
roku, wygrali zawodnicy z Ukrainy. Nie-
spodzianką była walka wieczoru, ponie-
waż swój kunszt pokazał nasz klubowy 
zawodnik wielokrotny Mistrz Polski – 
Kacper Niewiadomski oraz osoba wspie-
rająca nasza Sekcję Pięściarską – Prezes 
Firmy TR-Rental Krzysztof Wroniewicz, 

który wygrał pas WCB waga 90 kg, kate-
goria tzw. Białych Kołnierzyków.
 Dziękuję zawodnikom naszej Sek-
cji Bokserskiej z  trenerem koordyna-
torem Krzysztofem Wójcikiem i trene-
rem pomocniczym Piotrem Bukalskim 
za pomoc w przygotowaniu technicznym 
tych zawodów. Dziękujemy mieszkańcom 
Gminy Raszyn za liczną obecność i zapra-
szamy na kolejny Turniej w październiku 
2019 roku. Dziękujemy Wójtowi i Radzie 
Gminy Raszyn, Dyrekcji CSR oraz wszyst-
kim darczyńcom i fundatorom, firmom: 
Elgrom, TR-Rental, Gravitan, Dema, Cart-
Poland, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania tego Turnieju. 

Jacek Gromek, 
Kierownik Sekcji Boksu K.S. Raszyn

W nowej hali sportowej Centrum Sportu 
Raszyn, miesiąc po uroczystym otwar-
ciu, 27 października odbył się XVIII 
Międzynarodowy Turniej Bokserski 
im. Michała Szczepana. Wzięło w nim 
udział 38  zawodniczek i  zawodników, 
którzy stoczyli łącznie 19 walk. Sportowe 
emocje przyciągnęły na trybuny rzesze 

kibiców. Na parkingu przed halą ciężko 
było znaleźć wolne miejsce. Kibice mieli 
okazję spotkać się i zrobić pamiątkowe 
zdjęcie z Albertem Sosnowskim, który 
na turniej przyjechał, jako trener sekcji 
bokserskiej Legii Warszawa. W  czasie 
walk przeprowadzono także egzamin na 
sędziego okręgowego Polskiego Związku 
Bokserskiego.
 Na ringu skrzyżowali rękawice spor-
towcy z  Polski, Ukrainy oraz Anglii. 
Puchary dla zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wagowych wręczali 
wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba, 
przewodniczący Rady Gminy Raszyn Pan 
Dariusz Marcinkowski oraz dyrektor Cen-
trum Sportu Raszyn Pani Katarzyna Kli-
maszewska. Organizatorem był Klub 
Sportowy Raszyn z niezastąpionym Jac-
kiem Gromkiem, który od lat angażuje się 
w rozwój raszyńskiego boksu. Trenerem 
sekcji jest Krzysztof Wójcik, który był 
podczas turnieju wsparciem dla Rado-
sława Rudiuka i Maksa Kępki, boksują-
cych w raszyńskim klubie. Do zobaczenia 
w przyszłym roku, kiedy być może docze-
kamy się zwycięskiej walki wychowanka 
klubu KS Raszyn.           Rafał Ulewicz

Z górnego piętra, fot. J. Kaiper

Ring i trybuny, fot. J. Kaiper

Pojedynek, fot. R. Ulewicz

Na hali – Boks i piłka nożna jednicześnie, fot. J. Kaiper

Dekoracja, fot. J. Kaiper

Zakończenie turnieju, fot. R. Ulewicz
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Minister w Centrum Sportu Raszyn
19 października br. Minister Sportu i Tury-
styki Witold Bańka odwiedził Centrum 
Sportu Raszyn. Spotykając się z przed-
stawicielami raszyńskiego i powiatowego 
samorządu powiedział, że rząd bardzo 
ceni inicjatywę lokalnych samorządów 
w promowaniu sportu i tworzeniu jak 
najlepszych warunków do jego uprawia-
nia. Powiedział, że dofinansowanie, jakie 
otrzymaliśmy do budowy hali sportowej 

(7 mln zł) i hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Ładach ( 1,8 mln zł) to dobrze 
wydane pieniądze. Następnie Minister, 
w towarzystwie Wójta Andrzeja Zaręby, 
Starosty Maksyma Gołosia i Dyrektor GOS 
Katarzyny Klimaszewskiej i wielu samo-
rządowców zwiedził Halę Sportową, 
wyrażając uznanie dla nowo otwartego 
obiektu.                      

Małgorzata Kaiper

Sukces Raszyńskiej Sztangi 
w Mistrzostwach Polski Młodziczek do 15 lat

Sekcja podnoszenia ciężarów w Raszynie działa prężnie już ponad 16 lat. Dzięki zaan-
gażowaniu władz gminy, Klubu Sportowego Raszyn oraz trenera sekcji Sławomira Rusz-
czyka odnosi także sukcesy na arenie ogólnopolskiej. W ostatnim czasie zyskała także 
duży atut w postaci nowoczesnej hali sportowej, w której na co dzień może trenować, 
a w niedalekiej przyszłości uczestniczyć w zawodach o mistrzostwo Polski oraz mię-
dzynarodowych turniejach.
 Bardzo dobre wieści na początku października nadeszły z Ciechanowa, gdzie Mar-
tyna Piątkowska zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Młodziczek wynikiem 50 kg 
w rwaniu i 72 kg w podrzucie, co dało jej rezultat 122 kg w dwuboju. Martyna jest także 
aktualną mistrzynią Mazowsza do lat 15. Wcześniej, bo w czerwcu tego roku Wero-
nika Bober zajęła 5 miejsce w kategorii 75 kg w Mistrzostwach Polski do 23 lat. Dru-
żyna KS Raszyn natomiast w Drużynowych Mistrzostwach Polski II ligi zajęła 6 miejsce 
na 12 startujących zespołów.
 Powyższe sukcesy są niezwykle budujące i mogą stanowić zachętę do rozpoczęcia 
treningów dla młodzieży raszyńskich szkół. Zapraszamy zatem serdecznie do sekcji 
podnoszenia ciężarów dziewczęta oraz chłopców w wieku od 14 lat. Trenerem jest Sła-
womir Ruszczyk wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w podnoszeniu ciężarów. 

Rafał Ulewicz

Minister W. Bańka czyta Kurier 
Raszyński, fot. J. Kaiper

Minister W. Bańka z działaczami 
sportowymi, fot. J. Kaiper

Sławomir Ruszczyk i Matyna Piątkowska

Podczas zwiedzania hali, 
fot. J. Kaiper

Przedstawiciele raszyńskiego samorządu podczas wizyty Ministra W. Bańki, fot. J. Kaiper



100 lat niepodległości Polski to czas, którego dzieci, z pewnością, nie są w stanie pojąć. Ale z równą 
pewnością możemy sądzić, że każdy przedszkolak zapamięta obchody tej niezwykłej i wspaniałej rocznicy. 
 We wszystkich przedszkolach dzieci uczestniczyły w obchodach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 9 listopada, o godzinie 11:11 – razem śpiewały …”Jeszcze Polska nie zginęła…”, uczestniczyły 
w uroczystych występach i oczywiście rysowały, lepiły i malowały: Polskę, biało-czerwoną flagę i białego orła. 
Zapraszam Państwa do obejrzenia wspaniałych prac dzieci. 

Przedszkolaczek

Galeria młodeGo artysty
PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ DLA NIEPODLEGŁEJ

Bajkowe Przedszkole w Dawidach.
Basia K. MĄDRE SOWY

Przedszkole pod Topolą Artur – 6lat

Przedszkole w Falentach. Krasnale

Przedszkole w Falentach. Starszaki niebieskie

Bajkowe Przedszkole w Dawidach. 
Adam M. SMERFY

Przedszkole pod Topolą 
Konstancja - 4lata

Bajkowe Przedszkole w Dawidach. 
Zosia. TYGRYSKI 

Przedszkole w Stumilowym Lesie. 
Ola Bazylko. 4 lata.

Przedszkole pod Topolą 
Ignacy – 3lata

Przedszkole w Stumilowym Lesie. 
Spokojna. Julia M 4 lata

Przedszkole w Stumilowym Lesie. 
Maleństwa.

Przedszkole w Stumilowym Lesie. 
Spokojna. Zuzia Madej 3 lata


