GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY RASZYN | CZASOPISMO BEZPŁATNE
NR 102/2019 | WWW.RASZYN.PL | KURIER@RASZYN.PL | ISSN 1425-4506 | INDEKS PR 49 10

KURIER
RASZYŃSKI

[ ]
RZĄDOWY PROGRAM
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH
dla Gminy Raszyn
ULICA ZŁOTE ŁANY DOFINANSOWANIE

1 395 677 ZŁ – 50%
ULICA JUTRZENKI DOFINANSOWANIE
1 390 710 ZŁ – 80%
ULICA ZACISZE DOFINANSOWANIE
(DO UL. GODEBSKIEGO)

1 757 655 ZŁ – 80%

RAZEM

4 550 000 ZŁ

DZIĘKUJEMY

PYTANIA DO WÓJTA

••
••
••
••
••
••

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

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.

Marek Wymysłowski: Panie wójcie, budowa komisariatu
dobiegła końca. W na pewno jest sala, w której można
przeglądać monitoring. Jak w tej nowej sytuacji wygląda
sprawa instalacji monitoringu w Gminie Raszyn?
Andrzej Zaręba: Proszę Pana, o monitoringu w naszej gminie
mówimy od dawna. Jak dotąd rozmowy na ten temat rozbijały się brak bazy. Nie wszyscy zwolennicy zdawali sobie
sprawę, że istota tej techniki nie polega na rozwieszeniu
kamer, ale na fachowej analizie obrazów. Aby monitoring
miał sens każdej kamerze musi towarzyszyć obraz na ekranie, który może być obejrzany przez fachowca w dowolnym
czasie. Po wybudowaniu nowego komisariatu sytuacja w tym
przedmiocie uległa zmianie. Można wykonać następne kroki.
Polegają one na podjęciu stosownej uchwały Rady Gminy,
zawarciu porozumienia z policją w sprawie zaprojektowania
rozlokowania kamer i nadzoru nad systemem, wykonaniu projektu, wycenieniu kosztów, zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy, przeprowadzeniu stosownych przetargów i w końcu na zainstalowaniu monitoringu. To droga
inwestycja, ale jeśli ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, to gdy tylko będą na nią środki finansowe, urząd gminy
przystąpi do realizacji zadania.
H. Sz: Panie wójcie, po odnowionej ulicy Starzyńskiego, jeżdżą
samochody z niebezpieczną prędkością. Będzie jeszcze gorzej
ponieważ już widać , że w Zamieniu budowane jest wielkie
osiedle bloków. Spodziewam się, że cały ruch stamtąd
zostanie skierowany w Starzyńskiego przy której mieszkam.
Czy na Starzyńskiego można wybudować spowalniacze? (imię
i nazwisko znane redakcji)

Andrzej Zaręba: Szanowna Pani, jest kilka sposobów dyscyplinowania kierowców, którzy wbrew zdrowemu rozsądkowi
i przepisom ruchu drogowego przekraczają prędkość 50 km/
godz. W miarę skuteczne są światła dyscyplinujące, takie jak
na Warszawskiej czy Długiej przy szkole. Można myśleć o systemie pomiaru prędkości na początku i końcu drogi, można
też zakładać spowalniacze, na tyle długie, że samochód osobowy będzie musiał zwolnić, a autobus przejedzie bez przeszkód. Problem dla nas jest w tym, że ulica Starzyńskiego
jest traktem powiatowym dlatego wszelkie decyzje dotyczące
inwestycji zależą od rady powiatu pruszkowskiego. Wobec
tego, takie postulaty należy składać na ręce naszych radnych
powiatowych. Są oni bardzo aktywni i na pewno podejmą
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interwencję w tej sprawie, szczególnie, że jest już w naszej
gminie precedens w postaci spowalniaczy w ulicy Warszawskiej w Dawidach na skrzyżowaniu z ulica Górną. Jako wójt
popieram wszystkie działania podnoszące bezpieczeństwo
mieszkańców.
Panie Wójcie; 17 sierpnia w naszej gminie odbył się wojskowy
piknik. Główną postacią lansowaną w czasie imprezy był
minister MON Mariusz Błaszczak funkcjonariusz PiS i kandydat
na posła w najbliższych wyborach. Czy nie uważa pan, że gmina
nie jest właściwym miejscem do takich demonstracji
politycznych?
Andrzej Zaręba: Szanowny Panie; Wojskowy Piknik pod nazwą
Wierni Polsce który odbył się w naszym parku dnia 17 sierpnia nie był imprezą partyjną. Był za to imprezą udaną, oprócz
pięciuset żołnierzy wzięło w nim udział około tysiąc pięćset
cywilów przeważnie z naszej gminy. Od rana uczestniczyli
oni w uroczystej Przysiędze Wojskowej, którą składało trzystu absolwentów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, w prezentacji sprzętu wojskowego i w spotkaniach
z żołnierzami w ramach kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Ta impreza miała charakter zdecydowanie patriotyczny, jej celem było wsparcie armii i budowy wokół niej
frontu życzliwości. W trakcie jej trwania pojawiła się garstka,
dosłownie kilku ludzi, którzy podnosząc transparent z ordynarną treścią i wznosząc obraźliwe okrzyki starali się przekształcić Przysięgę Wojskową składaną przez młodych patriotów w awanturę. Zostali jednak zignorowani przez wojsko
i mieszkańców. Są to stale ci sami ludzie.
Szanowny Panie; na otwartą imprezę polityczną nigdy
nie wyraziłbym zgody. Gmina nie jest właściwym miejscem
do tego typu demonstracji ponieważ polityka dzieli, a nie łączy.
Wojsko za to jest apolityczne, choć na jego czele stoi minister
z politycznego rozdania. Przypomnę, że cztery lata temu był
nim przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Przysięga Wojskowa nie jest aktem politycznym, jest za to aktem honorowym niosącym za sobą skutki cywilne. Uważam inaczej niż
Pan, że nasza gmina jest doskonałym miejscem do demonstracji patriotycznych tego typu.
Piknik wojskowy spotkał się z bardzo dobrymi ocenami
mieszkańców, którzy jeszcze w czasie jego trwania wnosili,
aby takie wydarzenia powtarzać. I powtórzymy, jeśli tylko Wojsko Polskie zechce znowu zaszczycić nas swoją obecnością.

FINANSOWANIE ZEWĘTRZNE

Nowe dofinansowania do budowy dróg w naszej gminie
Merytoryczna praca Urzędu Gminy Raszyn przyniosła kolejne owoce. Pracownicy
referatów: inwestycji oraz realizacji projektów zewnętrznych, przygotowali bezbłędne wnioski i oto Gminie Raszyn przyznano kolejne dofinansowania do budowy
ulic – łącznie 4.55 miliona złotych.
„Mamy kolejny powód do radości. Dobra
merytoryczna praca Urzędu Gminy Raszyn
przyniosła efekty. W ramach rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych na listach
podstawowych zadań rekomendowanych
do dofinansowania znalazły się, aż trzy drogi
z Gminy Raszyn. Są to:
1. ul. Jutrzenki – ogólna wartość 1 738 388,
dofinansowanie 80% – 1 390 710
2. ul. Zacisze – ogólna wartość 2 197 069,
dofinansowanie 80% – 1 757 655
3. ul. Złote Łany – ogólna wartość 2 791 354,
dofinansowanie 50% – 1 395 677
Kolejny raz udowodniliśmy, że efektów ciężkiej i merytorycznej pracy nie
da się zakwestionować pustym, krzykliwym, wręcz obraźliwym krytykanctwem.
Andrzej Zaręba”
W ostatnich latach kilkakrotnie aplikowaliśmy z powodzeniem o pieniądze na budowę gminnych ulic: Szkolnej
w Raszynie, Wspólnej w Jankach, Spacerowej w Rybiu i Ukośnej w Jaworowej. Wydawać by się mogło, że wyczerpaliśmy limit dofinansowań dla naszej
gminy. Jak widać jest inaczej. Tak jak
zapowiadał wiosną na Rynku w Raszynie
Premier Mateusz Morawiecki i potwierdzał to Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, Fundusz Dróg Samorządowych zasili nasze kolejne inwestycje. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie prawidłowo
przygotowane projekty budowalne, czekające jedynie na możliwość sfinansowania. Warto dodać, że to ich jakość decyduje o miejscu na liście konkursowej.
W 2011 roku wójt Andrzej Zaręba
zastał gminę pozbawioną projektów ulic.

W pierwszym roku, jak mówił: „Moglibyśmy zrobić o wiele więcej, gdyby szafa
z projektami ulic nie świeciła pustką.”
Od tej pory powstało wiele porządnych
projektów, które spełniają kryteria konkursowe. W czasie, gdy inni dopiero szykują swoje, my mamy już gotowe. Nie bez
znaczenia jest fakt, że tak dużej ilości
środków przeznaczonych na budowę dróg
samorządowych nigdy dotąd nie było.
Wszystkie trzy ulice, które otrzymały
dofinansowanie, są ważne w strukturze
drogowej gminy. Budowa drugiej części
ulicy Zacisze (pierwsza powstaje obecnie)
stworzy szeroką, wygodną drogę otwierającą mieszkańcom Nowych Grocholic dojazd do centrum gminy. Można też
sądzić, że kiedy po naszej stronie powstanie luksusowy przejazd ulicą Złote Łany –
Warszawa zawstydzi się i wreszcie wybuduje Kinetyczną.
Dotacja dla oświaty
i dziedzictwa kulturowego
Od kilku miesięcy wójt Andrzej Zaręba
umieszcza na swojej stronie na Facebooku, niemal codzienną kronikę wydarzeń
gminnych. 5 września napisał: „Dzień
dobry Raszyn. Znów mam dobrą wiadomość dla tych, którym drogie jest dobro
naszej gminy. Otrzymaliśmy kolejne
dofinansowania 411 176, tym razem
na oświatę i dziedzictwo historyczne,
w ramach trzech niezależnych programów. Są to:
1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”
w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ulica Jutrzenki © J. Kaiper

Ulica Złote Łany © J. Kaiper

Wartość projektu 343 220, wartość dofinansowania 274 576. (…) Wyrazy uznania
dla Pani Dyrektor Hanny Pasterskiej oraz
Pani Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Społeczno-Edukacyjnych Katarzyny
Dombskiej.
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
na zadanie „Nowe pracownie językowe
i modernizacja istniejących pracowni językowych i komputerowych” w Szkole Podstawowej w Raszynie. Wartość projektu 70 000 zł,
wartość dofinansowania 48 600 zł. Podziękowania dla p. Dyrektora Andrzeja Niedbały
oraz p. Katarzyny Dombskiej za nakład merytorycznej pracy.
3. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kontynuację prac
remontowo-konserwatorskich na Reducie
Raszyńskiej. Wartość zadania 150 000 zł,
wartość dofinansowania 88 000 zł. Wyrazy
uznania dla Pani Katarzyny Dombskiej Kierownika RPF.
Ciężka praca przynosi wymierne sukcesy, i co na to malkontenci. Andrzej
Zaręba.”
Jacek Kaiper

Ulica Zacisze do remontu © J. Kaiper
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DOŻYNKI 2019

DOŻYNKI JAKICH DOTĄD W RASZYNIE NIE BYŁO
Gajewscy – Gospodarze dożynek, Andrzej
Zaręba – wójt gminy Raszyn, radni
i sołtysi.
Potem przyszedł czas na obtańcowywanie wieńców przez tancerzy z zespołu
Mazowsze, wspartych przez wójta i proboszcza z Raszyna oraz tańce i śpiewy
w wykonaniu połączonych zespołów:
Seniorki, Barwy Jesieni i Rybianie. Ubrani
w przepiękne stroje ludowe odtwarzali
wielowiekowy obrzęd czczenia plonów. Był to wspaniały program, wyreżyserowany przez Krystynę Smolichę,
z muzyczną oprawą przygotowaną przez
Edytę Ciechomską i Piotra Piskorza.

Obrzęd Dożynkowy. © A. Pluta

W niedzielę 25 sierpnia, jak co roku, odbyły się w Parku w Raszynie Gminne Dożynki,
których gospodarzami byli państwo Małgorzata i Sławomir Gajewscy, rolnicy z Falent
Nowych. Imprezę, starannie przygotowało Centrum Kultury Raszyn pod dyrekcją
pana Mariusza Smolichy, według scenariusza Krystyny Smolichy, od lat pracującej
społecznie przy organizacji wielkich wydarzeń scenicznych w naszej gminie.
O godzinie 15.00 raszyński park czekał
gotowy na przyjęcie uczestników imprezy.
Wzdłuż alejek rozstawiono stoiska,
a wśród nich Raszyńskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich ARKA, Raszyński
Gościniec z pysznym chlebem ze smalcem
i ogórkami domowej roboty przygotowanymi przez nasze mieszkanki, Kiermasz
z pięknymi wyrobami – dziełem rąk pań
z Latającego Koła Gospodyń Wiejskich
i Babskiego Klubu Międzypokoleniowego,
z którego dochód został przekazany choremu chłopcu – mieszkańcowi naszej
gminy, nasi strażacy ze swoimi wspaniałymi wozami i nie mniej wspaniałą grochówką, stoiska, warsztaty i dmuchańce
dla dzieci. Były stoiska z kiełbaskami,
lodami, napojami i z wyrobami sztuki
ludowej. W sumie pracowało tego dnia
trzydzieści kilka kramów.

nawiązujące do tradycyjnych wartości
wsi i rodziny, wierni nagrodzili oklaskami.
Na zakończenie Mszy św. księża poświęcili wieńce dożynkowe, kosze z warzywami i owocami i prezentowane przez
sołtysów chleby.
TRADYCYJNY OBRZĘD DOŻYNKOWY
Kolejnym punktem ceremoniału Święta
Plonów w Raszynie było przekazanie
przez Starostów Dożynek, Gospodarzowi Gminy – wójtowi Andrzejowi Zarębie, chleba upieczonego z tegorocznego
ziarna, którym następnie podzielili się
uczestnicy święta. Symboliczny poczęstunek roznosili po parku, państwo

MSZA POLOWA
Zgodnie z dziejową tradycją, która głosi,
że ważne sprawy należy rozpoczynać
z Panem Bogiem, obchody dożynek
gminnych w Raszynie rozpoczęła Msza
św. dziękczynna sprawowana przez proboszczów gminnych parafii: księdza
Prałata Zdzisława Karasia, dziekana
Dekanatu Raszyńskiego, ks. Kanonika
dr Dominika Koperskiego i ks. Jarosława Szulca. Kazanie Księdza Prałata,
4
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KONKURSY DOŻYNKOWE
Na zakończenie tej części programu
komisje konkursowe zaprezentowały
twórców Najpiękniejszego Wieńca
Dożynkowego i najlepszego Chleba
Domowego wypieku. W pierwszej konkurencji palmę pierwszeństwa przyznano
wieńcowi z Podolszyna Nowego, a wyróżniono sołectwa: Puchały, Łady, Sękocin
Stary, Dawidy Bankowe, Słomin, Jaworowa II, Rybie III, Rybie I.
W konkursie Pieczenia Chleba Domowego: I miejsce zajęła pani Wiesława
Wróbel, II pani Anita Boros, a III pani
Edyta Serwon. Wyróżnienia otrzymały
panie: Beata Boros Bieńko, Daniela
Jasińska, Anna Bieńko, Zofia Janiszewska, Bożena Bąbik, Anna Olczak, Monika
Kubala, Agnieszka Ciarka Thua, Aneta Lao
i Emilia Możdżeń.
PROGRAM MUZYCZNY
Kolejnym punktem programu był występ
małych krakowianek z zespołu tanecznego z CKR, a następnie koncert Orkiestry

Święcenie wieńców. © J. Kaiper

DOŻYNKI 2019

Reprezentacyjnej SGGW prezentującej
muzykę rozrywkową przeplataną szlagierami sprzed lat.
Z upływem czasu w parku i wokół sceny
zaczęło robić się ciasno. Tłumnie przybywali kolejni uczestnicy Dożynek oczekujący na występ Gwiazdy Wieczoru –
Maryli Rodowicz. W historii Raszyna
wydarzenia artystycznego takiej rangi
dotąd nie było, dlatego nie dziwi obecność kilku tysięcy wielbicieli jej talentu.
Mieszkańcy zgromadzeni w parku przyjęli artystkę gorąco, a ona odwdzięczyła
się tym samym. Przez półtorej godziny
zaprezentowała większość swoich przebojów i kilka utworów z ostatniej płyty.
Koniec dożynek gminnych w Raszynie
wyznaczyły wspólne tańce na „dechach”
przed sceną, w których wzięły udział
liczne zastępy tancerzy, a przygrywał im
zespół Accoustic Warshaw Band. Zabawa
trwała niemal do godz. 23.
Tegoroczne Dożynki Gminne w Raszynie można, bez przesady, nazwać „Dożynkami, jakich dotąd nie było”. Doskonały,
perfekcyjnie przygotowany program,
sprawna organizacja oraz zapewnienie
rozrywki wszystkim: dzieciom, dorosłym młodszym i starszym, spowodowało, że Park w Raszynie niemal pękał
w szwach. Dyrekcja i pracownicy Centrum
Kultury Raszyn pokazali po raz kolejny,
że są profesjonalistami, którym niestraszny najbardziej ambitny program.
Mieszkańcy odwdzięczyli się im rekordową obecnością, uśmiechami na twarzach i bardzo pochlebnymi ocenami.
Jacek Kaiper

Mega gwiazda. © A. Pluta

Na widowni tysiące. © A. Pluta

pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli nas w trakcie przygotowania
i organizacji tegorocznych Dożynek Gminnych.

••
••
••
••
••
••
••

SPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-RASZYN”
ELGROM Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
Dom Bianco Sp. z o.o.
Dixi-Car salon Opla
Bank Spółdzielczy w Raszynie
Bank PKO BP Oddział w Raszynie
Cukiernia Bracia Sośniccy

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

•• Gmina Raszyn,
•• Radni i sołtysi Gminy Raszyn,

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Parafia św. Szczepana w Raszynie,
Parafia św. Bartłomieja w Rybiu,
„Eko Raszyn”,
Szkoła Podstawowa w Raszynie im. Cypriana Godebskiego,
Centrum Sportu Raszyn,
Ochotnicza Straż Pożarna w Raszynie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Dawidach,
Koła Gospodyń Wiejskich w Ładach i Sękocinie,
Koło Latających Gospodyń,
Klub Literacki Kaliope
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 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.
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SPRAWY MIESZKAŃCÓW

POSPRZĄTAJ PO SWOIM CZWORONOGU
W psich odchodach występują różnego
rodzaju drobnoustroje szkodliwe dla
ludzi i zwierząt. Pamiętajmy, aby wychodząc ze swoim czworonogiem na spacer zabrać ze sobą rzeczy umożliwiające
sprzątnięcie psich odchodów.
NIE WSTYDŹMY SIĘ SPRZĄTAĆ
PO SWOICH PUPILACH.

Apelujemy do naszych mieszkańców
o zachowanie czystości i sprzątanie
po swoich psach.
Psie nieczystości pozostawione
na skwerach, zieleńcach, chodnikach
i w piaskownicach stanowią nie tylko
zagrożenie sanitarne, ale także negatywnie wpływają na estetykę naszej gminy.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy
Raszyn, uchwałą nr X/95/15 z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Raszyn, na właścicieli
zwierząt nałożono obowiązek usuwania
zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta. W rozdziale 6 §24 pkt. 2 czytamy: „Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest usuwanie

zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych i skwerach.”
Niesprzątanie po swoim psie jest
wykroczeniem!
Każdy, kto nie wykonuje obowiązków
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku podlega karze
grzywny, przewidzianej przepisami
prawa. Za niewypełnienie obowiązku,
jakim jest usunięcie odchodów pupila
np. z chodnika Policja może ukarać właściciela mandatem karnym w wysokości
do 500,00 zł zgodnie z art. 145 kodeksu
wykroczeń.
Kierownik OŚGK/ZO Monika Marszałek

ADOPCJA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Wójt Gminy Raszyn zachęca wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych
z terenu Gminy Raszyn, które obecnie

przebywają w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Na Paluchu – ul. Paluch 2
(przy ul. Na Skraju), 02-147 Warszawa.
Zwierzęta przebywające w schronisku
objęte są nadzorem weterynaryjnym, są
zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz
zaczipowane.
Dodatkowe informacje dotyczące
adopcji czworonogów można uzyskać
na stronie internetowej www.napaluchu.
waw.pl, w zakładce „Zwierzęta do adopcji” i „O Adopcji” oraz pod numerem tel.
22 846 02 36, 22 868 15 79.
Kierownik OŚGK/ZO Monika Marszałek

SPROSTOWANIA
W poprzednim numerze Kuriera Raszyńskiego w artykule o wyborach sołeckich pojawiły się błędy.
Informacje poniższe są właściwe:
–	Sołtys wsi Jaworowa II nazywa się – pan ANDRZEJ STAJAK
–	Poprawny telefon do pani sołtys Sękocina Starego Haliny FLORIAŃCZYK jest 509 709715
– 	Najbardziej skandaliczna omyłka przytrafiła się nam przy prezentacji sołtysa wsi Dawidy
pani Brygidy KOZERSKIEJ ponieważ zamiast jej zdjęcia pokazaliśmy zdjęcie pani Beaty
Borys‑Bieńko. Za zaistniałą sytuację przepraszamy serdecznie obie panie, a poniżej zamieszczamy właściwą fotografię.
– 	Iwona KOWALSKA – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Falenty – telefon aktualny – 733 302 900
Sołtys Brygida KOZERSKA
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WYDARZENIA

RASZYN – OSIEMDZIESIĄTA ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wykonawcy i słuchacze. © J. Kaiper

W osiemdziesiątą rocznicę wybuchu
II wojny światowej, wieczorem na rynku
w Raszynie odbył się program przygotowany przez Centrum Kultury Raszyn
pod tytułem ”Szli by walczyć o swój los”.
Było około dwustu słuchaczy. Pani Krystyna Smolicha przygotowała scenariusz stanowiący kompozycję słowno-muzyczną złożoną z wierszy, pieśni
i wspomnień. Program został wykonany
wokalnie przez połączone zespoły Seniorek i Barw Jesieni, przy udziale recytacji
pań: K. Smolichy, M. Orłowskiej i E. Ciechomskiej z udziałem młodych wolontariuszy Centrum Kultury Raszyn. Teksty
prozą czytali Mariola Wiewiór, Halina
Pachulska i Mariusz Smolicha. Na zakończenie zabrał głos pan A, Zaręba Wójt
Gminy Raszyn, który powiedział:
„Dziś na Placu Piłsudskiego zabrzmiał dzwon
„Pamięć i Przestroga”, jego dźwięk dotarł
i do Raszyna. Nasza społeczność na apelu
wieczornym uczciła tych, którzy poświęcając
niejednokrotnie swoje życie walczyli o naszą

Wykonawcy. © J. Kaiper

Ojczyznę i honor Polaków. Druga Wojna
Światowa to największa zbrodnia jaka spotkała ludzkość. Osiemdziesiąt lat temu Polacy
jako pierwsi postanowili stawić opór hitlerowskim zbrodniarzom. Czy we wrześniu
1939 roku mieliśmy szansę obronić się przed
siłą najeźdźców? Z pewnością nie. Polska po
zaledwie dwudziestu latach od odzyskania
niepodległości, nękana problemami gospodarczymi i politycznymi, musiała stawić
czoła dwóm militarnym potęgom o imperialistycznych ambicjach, Niemcom i ZSRR.
Pakt Ribbentrop-Mołotow nie pozostawiał
złudzeń, co do intencji obydwu najeźdźców.
Ale nie przyjęliśmy żądań Hitlera, opuszczeni
przez sojuszników bohatersko stanęliśmy do
boju. Są tacy co mówią, że to „piękne samobójstwo”, ale to nie rozpacz i beznadziejność
pchała Polaków do boju, tylko wiara w zwycięstwo. Polacy walczyli prawie na wszystkich frontach II Wojny Światowej i zwycięstwo przyszło, choć trzeba było czekać na nie
wiele lat. Pamiętajmy o naszych Bohaterach
i czcijmy ich pamięć.” Wójt wyraził też radość

z powodu udziału w tej uroczystości młodzieży, która przesłanie to w przyszłości
podejmie.
Jacek Kaiper

Nowy rok szkolny 2019/2020
Drodzy uczniowie i przedszkolaki, młodzi raszyniacy i raszynianki, czas wakacji dobiega końca. Po zasłużonym letnim
wypoczynku wracacie do swoich szkół
i przedszkoli, pełni nowych sił i entuzjazmu. Przez kolejne 10 miesięcy będziecie zdobywać to co najcenniejsze, wiedzę. Życzę Wam sukcesów w nauce oraz
w zdobywaniu kolejnych umiejętności.
Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości,

ciekawości i fascynacji. Niech osiągnięte
cele edukacyjne dadzą Wam wiele satysfakcji, będą inspiracją do dalszych działań w Waszej przyszłości. Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazuję
również rodzicom. Państwa zaangażowanie w edukację dziecka jest największą inwestycją. Udanego roku szkolnego!
Z pozdrowieniem dla Wszystkich Mieszkańców Gminy Raszyn.
Andrzej Zaręba
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UROCZYSTOŚCI

ODPUST W PARAFII W RYBIU
odejście z funkcji proboszcza, a potem do Domu Ojca, zostało
przyjęte z ogromnym żalem.
Wiele dobrych słów o jego osobie i zasługach dla wiernych
z Rybia wypowiedział też Ks. Prałat Zdzisław Karaś – dziekan
Dekanatu Raszyńskiego, podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej umieszczonej na głazie obok kościoła.
Wokół kościoła rozstawiono stoły z poczęstunkiem przygotowanym przez miejscowe gospodynie, dla dzieci przygotowano
dmuchańce, a dla dorosłych wystąpili Rybianie, w pięknych ludowych strojach i zespół DlaTego.
Małgorzata Kaiper

Święcenie pamiątkowego głazu

24 sierpnia br., w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu,
odbyły się uroczystości odpustowe przygotowane przez Proboszcza ks. dr Dominika Koperskiego, księży z parafii i wielu
wiernych. Podczas uroczystej Mszy św. wspominano nie tylko
Św. Mateusza, ale w głównej mierze jego imiennika, niedawno
zmarłego ks. Prałata Bartłomieja Kapałkę, który przez 40 lat
tworzył parafię w Rybiu. Od podstaw zbudował piękny kościół,
plebanię i otoczenie wokół nich. Ukształtował też wspólnotę
parafialną Rybia. Był dobrym pasterzem i wielkim patriotą. Jego

KAPLICZKA CUDOWNIE OCALAŁYCH
Dlaczego co roku 6. sierpnia na ulicy 6. sierpnia pod figurką w Słominie odprawiana jest
dziękczynna Msza Święta i dlaczego ulica nazywa się 6. sierpnia? Odpowiedzi na te pytania
zawiera poniższy artykuł opowiadający o wydarzeniach sprzed lat siedemdziesięciu pięciu.
– O zmierzchu 5. sierpnia 1944 roku
z jednego z gospodarstw w Słominie
odjechali partyzanci ugoszczeni po przebytej walce pod Pęcicami. Zmierzając
przez pola w kierunku Piaseczna wystrzelili dwa razy na wiwat. Słysząc odgłosy
strzałów, warty chroniące odziały wojsk
niemieckich przybyłych przeciw walczącej Warszawie zgrupowane w lasach
wokół, rozpoczęły bezładny ogień przeciwko sobie. W wyniku ostrzału zapłonęły stodoły, a mieszkańcy kryli się gdzie
kto mógł. Rankiem 6. sierpnia, gdy już
pozornie zapanował spokój i wszyscy wrócili na swoje miejsca we wsi

pojawili się Niemcy i zagnali mieszkańców pod kapliczkę nieopodal Alei Krakowskiej. Na miejscu zbiórki rozstawili
karabiny maszynowe gotowe do strzału
i drewniane młoty stosowane przez nich
do dobijania rannych w zbiorowej egzekucji a używane w celu zaoszczędzenia amunicji. Wśród zgromadzonych
mieszkańców i pątników udających się
na Jasną Górę – bo był to dzień Pielgrzymki Pieszej – i innych przypadkowo
schwytanych osób zapanowała panika.
Dla wszystkich było jasne co się z nimi
niebawem stanie, ponieważ Niemcy dali
się poznać, jako bezwzględni mordercy,

Uroczysta msza © J. Kaiper
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zaś obecność esesmanów z dywizji Hermann Goering nastawionych na rabunek i mord odbierała wszelkie złudzenia.
Zewsząd dobiegał płacz, rodzice, których
zagnano na miejsce kaźni klękali przed
oprawcami błagając o litość dla swoich
dzieci. Nad wszystkim jednak górowała
pieśń ”Pod Twoja Obronę”, którą pierwszy
zaintonował Antoni Królikowski, a za nim
podjęli inni. Przygotowania do egzekucji trwały. Gdy wydawało się, że wszyscy
mieszkańcy zginą w pogromie odezwał
się letnik Caputa przygnany pod kapliczkę
wraz ze swoją rodziną. Płynnie po niemiecku wytłumaczył, że bywał tu wielokrotnie, wszystkich zgromadzonych zna
i ręczy, że są to spokojni ludzie niczemu
niewinni. Dowódca dał mu wiarę i odstąpił od pacyfikacji wsi.
„Odtąd uważa się – jak pisze pani
Grażyna Gałązka w pięknej monografii pt. Nasza Mała Ojczyzna – że Matce
Bożej w święto Przemienienia Pańskiego
6. sierpnia i tłumaczeniu Caputy, który
szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności
Bożej akurat wówczas przyjechał, Słomin zawdzięcza ratunek” a na pamiątkę
tego wydarzenia, ulicy, przy której stoi
cudowna kapliczka nadano nazwę
6. sierpnia.
Jacek Kaiper

308. WARSZAWSKA PIELGRZYMKA PIESZA

308 Warszawska Pielgrzymka Piesza w Raszynie

Nadchodzą © J. Kaiper

W Raszynie © J. Kaiper

Zgodnie z utartą tradycją sprzed Kościoła
Świętego Ducha ojców Paulinów
na Nowym Mieście w Warszawie, wyszła
pielgrzymka na Jasną Górę. Dzieje się tak
od 1711 roku, rok w rok. Tym razem 308.
Warszawska Pielgrzymka Piesza wyruszyła pod hasłem „Jasnogórska Matka
Życia”. Hasło to, jak powiedział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz
w homilii podczas mszy inaugurującej

Pielgrzymkę wyraża troskę o godność
człowieka i życie, które zaczyna się pod
sercem matki oraz życie człowieka starego i ciężko chorego. Przypomniał,
że jesteśmy spadkobiercami wielkiej
tradycji pielgrzymowania z Warszawy
na Jasną Górę i wezwał do odpowiedzialności za jej pielęgnowanie.
Co roku w Warszawskiej Pielgrzymce
Pieszej bierze udział 5-6 tysięcy osób.
W tym roku było podobnie. Wśród pątników są osoby starsze, młodzież oraz
rodziny z małymi dziećmi. Uczestniczą
w niej również wierni z zagranicy, między innymi z Niemiec, Ukrainy, Węgier,
Słowacji czy Białorusi. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana także paulińską, początkami sięga XVIII w. i jest najstarszą z pielgrzymek wyruszających ze
stolicy. W 1711 r. Bractwo Pana Jezusa Pięciorańskiego przy paulińskim kościele św.
Ducha w Warszawie poprowadziło pielgrzymkę na Jasną Górę, w intencji ocalenia przed epidemią. Do dziś w częstochowskim Sanktuarium przechowywana
jest srebrna tablica – wotum mieszkańców Warszawy, złożona z prośbą o oddalenie zarazy (za KAI). Od trzech wieków
Pielgrzymka przemierza ten sam szlak,
uroczyście witana przez wszystkie parafie
po drodze, które prześcigają się w gościnności. Na każdym etapie przybywa też
pątników dochodzących do pielgrzymki
z pobliskich miejscowości.
W święto Przemienienia Pańskiego,
które przypada 6 sierpnia po raz trzysta
ósmy pielgrzymka zawitała do Raszyna
pod opiekę proboszcza parafii pod
wezwaniem Świętego Szczepana i Świętej
Anny w Raszynie. Zgodnie z wieloletnią

Powitanie © J. Kaiper

U wrót kośćioła © J. Kaiper

Powitanie w kościele © J. Kaiper

tradycją pątnicy zostali powitani uroczyście przy obelisku u zbiegu ulicy Sportowej z Aleją Krakowską przez ks. prałata
Zdzisława Karasia i Wójta Gminy Raszyn
pana Andrzeja Zarębę oraz przedstawicieli samorządu raszyńskiego, którzy wspólnie zaprowadzili pielgrzymów
na teren parafii. Tam odprawiona została
Mszą święta, po której pątników ugoszczono posiłkiem. Po godzinnym, zasłużonym odpoczynku pielgrzymka wyruszyła
w dalszą drogę.
J. Kaiper

Posiłek dla pątników © J. Kaiper
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INWESTYCJE

STARY I NOWY KOMISARIAT W RASZYNIE

Komisariat bez okien

Udało się redakcji Kuriera sfotografować komisariat tuż przed rozbiórką,
gdy z budynku wyjęto już okna drzwi
i podłogi. Pozostały ślady po parkiecie i miejsca, w których stały kiedyś
piece. Policjant oprowadzający mnie
po budynku, wyraził przypuszczenie,
że w zamurowanych dziesiątki lat temu
piwnicach mogą być pogrzebane kości.
Potraktowałem to jako makabryczny
żart. Ale zaraz refleksja; a co jeśli rzeczywiście są? Tak, czy inaczej spojrzyjmy jak wygląda stary komisariat,
którego już nie ma.
Nowy komisariat
Policjanci spotkani na terenie wyrazili uznanie dla wygody w nowym miejscu pracy, estetyki budynku. O starym komisariacie nie chcieli się wypowiadać.

Komisariat spakowany do wywózki

ULICA SPACEROWA WZOREM
DLA INNYCH ULIC
W GMINIE RASZYN
W jaki sposób w wąskiej ulicy zabezpieczyć miejsca postojowe i jednocześnie zachować przejezdność pokazali projektanci i budowniczowie ulicy Spacerowej. Ulica jest jednokierunkowa od ulicy 19 kwietnia do Wesołej, a miejsca
parkingowe od wjazdu w Spacerową są po prawej stronie,
a od łącznika z ulicą Południową po lewej. Takie rozwiąWjazd na Spacerową
Spacerowa przy Wesołej
zanie czyni jazdę po tej ulicy wygodną i bezpieczną dla
wszystkich użytkowników ruchu. „Warto pamiętać – mówi zastępca wójta pan Michał Kucharski – że koszt przebudowy ulicy
Spacerowej wyniósł 2 598 125 zł, a dofinansowanie do tej inwestycji od Wojewody Mazowieckiego 1 432 804 zł. To warunki konkursu spowodowały taką organizację ruchu, ponieważ na ulicy musiały zostać zabezpieczone miejsca do parkowania.” Z kolei
pani Elżbieta Szeląg sołtys Osiedla Rybie III mieszkająca przy Spacerowej mówi, że zgłaszają się do niej mieszkańcy innych
ulic Rybia o podobnej szerokości pytają jak wpłynąć na władze gminy, aby i u nich tak uporządkować ruch w podobny sposób.

ULICE GODEBSKIEGO I PONIATOWSKIEGO W JANKACH
Budowa nawierzchni w ulicy Godebskiego dobiega końca.
Jeszcze kilkadziesiąt metrów i blisko dwukilometrowa ulica
przejdzie test odbioru technicznego. Pod jezdnią oprócz
innych mediów zbudowano sieć kanalizacji sanitarnej
i deszczowej. Nareszcie w obniżeniach jezdni nie będzie
zbierać się woda, co było dotąd utrapieniem mieszkańców.
Na ulicy Poniatowskiego też ukończono zakładanie kanalizacji i z dwóch stron, czyli od ulicy Leszczynowej i po przeciwnej stronie ulicy Falenckiej przygotowano podkład
Godebskiego na nowo
Poniatowskiego przygotowana pod asfalt
do położenia nawierzchni asfaltowej. Prawdopodobnie,
gdy ten numer Kuriera trafi do Państwa rąk, asfalt już będzie wylany. W ten oto sposób kończy się
kilkuletnia gehenna mieszkańców spowodowana bankructwem firmy budowlanej.
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NOWY PLAC ZABAW PRZY ULICY FALENCKIEJ
Dnia 21 sierpnia br. została podpisana umowa na budowę placu zabaw przy ul. Falenckiej. Na powstanie tego miejsca wypoczynku Gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie
w wysokości 25 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Budowa placu kosztować będzie 75 000 zł. Oprócz 25 000 zł dotacji, 25 000 zł to środki
własne Gminy, a kolejne 25 000 zł przeznaczyli mieszkańcy z funduszu sołeckiego.
Pomysł budowy tej strefy wypoczynku od kilku lat zgłaszał Pan Adam Kazubek, wieloletni sołtys sołectwa Janki. Jesienią ubiegłego roku z Jego inicjatywy złożono wniosek o przeznaczenie w tym celu środków finansowych w ramach tak zwanych funduszy
sołeckich.
Planujemy, że plac powstanie do końca października bieżącego roku. Teren zostanie
uporządkowany, ogrodzony, wyposażony w urządzenia siłowni plenerowej: urządzenie
fitness rower + biegacz, urządzenie fitness rider +wioślarz, urządzenie fitness wyciąg
górny + prasa nożna oraz urządzenie fitness twister + wahadło.
W obecnym roku na placu powstanie strefa wypoczynku z ławkami, stołem do gry
w szachy, grą integracyjną kółko i krzyżyk.
Podpisanie umowy

AUSTERIA – ODBUDOWA
NA FINISZU
Niedługo dzieło Szymona Bogumiła Zuga raszyńska Austeria odzyska dawny blask. Niestety otaczające ją obiekty
muszą czekać na swój dobry czas, aż Gmina znajdzie pieniądze na ich odbudowę. Co więcej muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, aby budynek główny został dopuszczony
do użytkowania, a to też kosztuje. Kwadratura koła z tymi
kosztami. Chciało by się wiele, ale nie styka.
Widok z poddasza
W budynku trwa wyposażanie w elementy stałe, tym
Odnowiony fragment baramy
razem instalowano kaloryfery uznanej firmy Purmo. Na parterze trwa wyprawianie połączeń wielkiego dębowego dźwigara wspartego o kolumnę ze ścianami. Data na belce
jest starsza niż data budowy Austerii wskazując na to, że budynek projektowany przez Zuga stanowił przebudowę
poprzedniej budowli. Na piętrze firma usługowa sezonuje wielkowymiarowy parkiet dębowy klasy Natur. Powiedzmy
wprost; nie jest to dawna polska pierwsza klasa, ale na posadzce wyglądać będzie ekstra. Okna już prawie wszystkie
są na swoich miejscach i dzięki temu sale Austeri nabrały dostojnego wyglądu. Na poddaszu trwa wielkie sprzątnie
przed położeniem wylewki, więc wszystkie okna są otwarte na oścież. Za to widoki z nich oszałamiające. Pogoda służy.
Na zewnątrz, tuż za parkingiem ma stanąć śmietnik, początkowo projektowany przy ulicy naprzeciw kościoła. Szczęściem ktoś poszedł po rozum do głowy i projekt zmienił. Za to na dachu śmietnika zaprojektowano zieleń. Będzie to
pierwszy taki śmietnik w Raszynie.

Austeria z oknami

Data na belce

Okna na piętrze
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JEDNAK PIĘCIOODDZIAŁOWE PRZEDSZKOLE W ŁADACH

Jest się czym pochwalić, Wice Dyrektor Z. Kowalska,
radny D. Pawlikowski, zastępca Wójta M. Kucharski

Zainteresowanie wśród rodziców Przedszkolem
w Ładach dla swoich pociech przerosło oczekiwania. W związku z tym dyrekcja szkoły podstawowej znalazła jeszcze jedno pomieszczenie,
w którym ulokowano dodatkową grupę przedszkolną. Rozbudowane Przedszkole przyjęło stu
dwudziestu przedszkolaków. Ale to nie wszystkie
dobre wiadomości. W odpowiedzi na postulaty
rodziców Urząd Gminy wygospodarował środki
finansowe i Przedszkole w czasie wakacji wzbogaciło się o własną kuchnię, która zagwarantuje
dzieciom gorące posiłki, przygotowane przez
panie o sprawdzonych talentach gastronomicznych w starym przedszkolu w Dawidach.

Nowe urządzenia kuchenne

SZKOŁA W TRZECH KOLORACH

Pomarańczowe piętro

Przekształcanie budynku gimnazjum na potrzeby
szkoły podstawowej dobiega końca. Na parterze
będą się mieścić najmłodsze klasy, a na piętrze trochę
starsze. Pomieszczenia na obu kondygnacjach wyposażono w sprzęty odpowiedniej wielkości dla maluchów.
Nadano też nową kolorystykę korytarzom: na parterze
jest niebiesko, a na piętrze pomarańczowo. No, może
nie dokładnie niebiesko i pomarańczowo, ale te kolory
dominują. Żółte drugie piętro przeznaczono na gabinety pedagogów szkolnych. Ocieplona sala gimnastyczna będzie lepiej służyć uczniom. Przygotowano
też dwa pomieszczenia na stołówkę.

Stoliki i krzesełka dla pierwszaków

ULICA ZACISZE

Raszyńskie fotogramy

Budowa fragmentu ulicy Zacisze na długości
355 m od ulicy Waryńskiego do ulicy Niskiej
trwa w najlepsze. Jeszcze Kanał Opaczewski
płynie tymczasowo wykopanym korytem, ale
już zasklepiono przepust. Ulicę wytyczają kraŻółte poddasze
wężniki a po stronie zabudowań wykończono
chodniki, na których ustawiono latarnie i miejsca postojowe dla samochodów. Powstaje jezdnia. Nad rurami kanalizacji deszczowej i sanitarnej położono podkład pod jezdnię. Niedługo pokryją go
warstwy asfaltu. Wzdłuż brzegu stawu powstanie ścieżka rowerowa. Ulica
budowana jest kompleksowo zgodnie z zasadą przyjętą osiem lat temu
przez Gminę, że nowopowstałe i przebudowywane ulice mają być wyposażone we wszystkie media.
Ten odcinek ulicy Zacisze buduje konsorcjum – Planeta Sp. z o.o. z Warszawy, które wiosną tego roku wygrało przetarg ceną 3 121 770 zł i terminem
wykonania prac do 30.11.2019 roku.

Ulica Zacisze do remontu

Strony „INWESTYCJE” redaguje Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper
12
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WAKACYJNE WYDARZENIA

ODNOWIONY ŚWIETLIK
Co roku okres wakacyjny wykorzystujemy w Świetlicy do zrobienia kolejnych
remontów. W minione wakacje przyszedł
czas na przemiany w sali dzieci, na korytarzu i w szatni sportowej. Szczególnie cieszy „nowa” sala dla dzieci „świetlicowych”.
Najpierw założyliśmy klimatyzację, dzięki
której upały przestały dokuczać. Sala
została odmalowana, meble przestawione, dokupione elementy wyposażenia. Dzięki temu powstał bardzo lubiany
prze dzieci kącik czytelniczy z dodatkowym fotelem, dywanikiem, regałem na
książki. Zmieniliśmy firanki, powiesiliśmy
nowe obrazki. Sala wygląda zdecydowanie lepiej. Zobaczcie Państwo sami.
Małgorzata Kaiper

Kolonie profilaktyczne 2019
Od 2 do 13 sierpnia br., w Węgorzewie,
pięknej okolicy Mazur, nad Jeziorem
Mamry, 40 uczniów z gminnych szkół
podstawowych przebywało na koloniach
profilaktycznych. Koszt pobytu sfinansowała Gmina Raszyn, symboliczną kwotę
zapłacili rodzice. Kierownikiem kolonii
była p. Grażyna Dąbek, a wychowawczyniami: p. Jolanta Kluczek, Izabela Mitura,
Edyta Pengryn, Renata Boguszewska i Elżbieta Wróbel (nauczyciel wspomagający).
W czasie pobytu realizowany był program

kolonii oraz program profilaktyczny. Dzieciom zapewniono dobre warunki materialne, 4 posiłki dziennie, wiele wycieczek i imprez. Poznały wszystkie ciekawe
miejsca w Giżycku i okolicy. Uczestniczyły
w dyskotekach, konkursach, zajęciach
sportowych, ogniskach, seansach filmowych i spartakiadach. W ramach realizacji
programu profilaktycznego koloniści rozmawiali z panią policjantką na temat bezpieczeństwa oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach o zagrożeniach płynących

z zażywania używek przez dzieci i młodzież. Wszyscy uczestnicy kolonii otrzymali upominki, a biorący udział w konkursach i zabawach oraz wyróżniający
się postawą otrzymali nagrody i dyplomy.
Kadra pracująca na kolonii letniej wykazała się dużą inicjatywą, ogromnym
zaangażowaniem i odpowiedzialnością
w pracy opiekuńczo wychowawczej, za co
im bardzo dziękuję.
Kierownik kolonii Grażyna Dąbek
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RATOWANIE ŻYCIA

O dramatycznych wydarzeniach z dobrym zakończeniem
prosząc, żeby skreśliła parę zdań opisujący wydarzenia. Następnego dnia
do redakcji wpłynął mail:

Jak bardzo potrzebni są ludzie wyszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy i nowoczesny sprzęt ratunkowy przekonali się mieszkańcy Falent podczas niezwykle dramatycznych wydarzeń w domu pana Rafała (lat 42) jednego z druhów OSP w Falentach.
Pan Rafał strażak z OSP Falenty z zasłabł
i po chwili stracił przytomność, wydarzyło się to w jego własnym domu
w Falentach. Szczęściem na miejscu
byli domownicy. Starszy syn Kuba również strażak po stwierdzeniu zaniku
pulsu i oddechu ojca natychmiast podjął
reanimację a ściślej mówiąc resuscytację
i korzystając z aplikacji Systemu Wspomagania Działań dla OSP, wysłał dramatyczny apel; „Biegiem do mnie, reanimuję ojca!”. Młodszy syn Karol członek
MDP w Falentach, zajął się organizacją
pomocy z zewnątrz. Po chwili w domu
pana Rafała pojawili się druhowie Arkadiusz Możdżeń Prezes OSP Falenty oraz
Paweł Gaszczyński i Marcin Jędrzejczyk
wyposażeni w automatyczny defibrylator.
Pan Rafał został natychmiast podłączony
do urządzenia, które po analizie zaleciło
„strzał”, po którym chory odzyskał funkcje
życiowe. Chwilę potem na miejsce przybył
Zespół Ratownictwa Medycznego, który
przewiózł pacjenta do szpitala, w którym
objęto go niezbędna opieką medyczną.
Dramatyczna historia z dobrym zakończeniem jakich wiele, na tym zamyka się
opis, ale jest jej jeszcze ciąg dalszy. Kiedy
już wiadomo było, że chory odzyskuje
zdrowie do redakcji Kuriera Raszyńskiego
zatelefonowała pani Elżbieta żona pana
14

Rafała z prośbą o opublikowanie podziękowań dla przyjaciół jej męża, którzy
sprawdzili się jako ratownicy i przyjaciele.
Obiecałem zamieścić relację i podziękowania o które chodziło pani Elżbiecie,

...” zwracając się do Pana – pisze pani Elżbieta – mam na uwadze głównie hasło:
„PIERWSZA POMOC”, Automatyczny
Zewnętrzny Defibrylator (AED) – w urzędzie,
świetlicach itd., oraz promowanie naszych
strażaków ochotników – OSP FALENTY;
OSP RASZYN; OSP DAWIDY. Dziś strażak
ochotnik to naprawdę profesjonalista. To oni
są pierwsi. Będąc w szpitalu , usłyszałam
mnóstwo pochwał od personelu medycznego
dla strażaków.
Otrzymaliśmy ogromne wsparcie wśród
znajomych i nadal tak jest. Godne uwagi jest
także to, że pracodawcy zatrudniający strażaków z naszych gminnych jednostek OSP,
mają zrozumienie i bez sprzeciwu pozwalają strażakom na udział w akcjach podczas
godzin pracy.
Redakcja Kuriera Raszyńskiego przyłącza się do apelu pani Elżbiety.
Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator (AED) w rękach przeszkolonych osób
powinien być we wszystkich instytucjach
w naszej gminie.
Relacja na podstawie słów pani Elżbiety
i już opublikowanych komunikatów.

„BOGU NA CHWAŁĘ , LUDZIOM NA RATUNEK”
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Pragnę z całego serca podziękować
mojemu 19 letniemu synowi Kubie
druhowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach
za uratownaie mojego życia,

oraz druhom
Arkadiuszowi Możdżeniowi – Prezesowi Zarządu
Marcinowi Jędrzejczykowi,
Pawłowi Gaszczyńskiemu,
za sprawnie przeprowadzoną akcję reanimacyjną przy użyciu
Automatycznego Zewnętrzego Defibrylatora (AED)
w dniu 22 lipca 2019 r.
Dziękuję również 13 letniemu synowi Karolowi
członkowi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Falentach
za niesienie pomocy,
a także strażakom Państwowej Straży Pożarnej
Kubie Cędrowskiemu
Mariuszowi Więchowi
za zdalne wspieranie działań ratowniczych.
dh Rafał Buch / OSP Falenty

ROZSTRZYGNIECIE II EDYCJI KONKURSU –
PIĘKNO WOKÓŁ NAS
W zeszłym roku redakcja Kuriera Raszyńskiego w porozumieniu z Wójtem Gminy
Raszyn panem Andrzejem Zarębą oraz
Przewodniczącym Rady Gminy Raszyn
panem Dariuszem Marcinkowskim wdrożyła cykliczny konkurs Piękno Wokół
Nas. Zorganizowaliśmy ten konkurs, aby
wyróżnić najpiękniejsze ogrody w gminie i umocnić wśród nas zwyczaj dbania
o swoje otoczenie. W redakcji Kuriera

panuje niepodzielne przekonanie, że
współzawodnictwo pięknych ogrodów
jest najszlachetniejszą konkurencją,
w której nie ma wygranych i przegranych,
a są sami zwycięzcy.
II edycja konkursu przyniosła następujące rozstrzygnięcia. W pierwszym rzędzie wyróżniliśmy ogrody pań: Beaty Mietelskiej, Krystyny Łysakowskiej i Reginy
Krawczyk; następnie przyznaliśmy

równorzędne bardzo wysokie oceny
ogrodom: pani Jadwigi Malczewskiej,
pani Barbary Krzyżańskiej, państwa
Emilii i Mirosława Możdżenia, pana Piotra Reguły i pana Józefa Rdzanka. W tym
roku do konkursu zgłoszono nieco mniej
ogrodów. Z rozmów, które przeprowadzaliśmy wynikało, że o absencji w konkursie
zdecydowała susza.
Jacek Kaiper

Ogród pani K. Łysakowskiej

Ogród pani R. Krawczyk

Ogród pani B. Mietelskiej

Ogród państwa E. i M. Możdżeniów

Ogród pana J. Rdzanka

Ogród pani J. Malczewskiej

Ogród pana P. Regóły

Ogród pani B. Krzyżańskiej
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XX LECIE ZESPOŁU BARWY JESIENI

Historia i osiągnięcia zespołu „Barwy Jesieni”

Pan Ludwik Jankowski i Dyrektor CKR M. Smolicha. Fot. M. Wieteska

Zespół „Barwy Jesieni” powstał w kwietniu 1999 roku. Założycielką i opiekunem
zespołu była pani Janina Lao. W pierwszym okresie działalności zespół śpiewał piosenki ludowe i biesiadne przeplatane barwnymi scenkami kabaretowymi
i tańcem połączone zręcznie dowcipną
i lekką konferansjerką pana Ludwika Jankowskiego. W roku 2005 prowadzenie
zespołu przejęły panie: Marianna Klocek
i Barbarą Wiśnik. Poszerzono repertuar
o pieśni patriotyczne, okolicznościowe,
religijne i ludowe z różnych regionów Polski. Do nowego repertuaru potrzebne były
stroje sceniczne, o które zespół starał się
we własnym zakresie: stroje ludowe szył
kostiumolog teatralny – pan Jan Piekarz,
ówczesny członek zespołu, stroje łowickie projektowały panie: Barbara Wiśnik
i Krystyna Strzeżek, która szyła wiele
z nich i nadal to robi. Pod koniec 2009
roku, po rezygnacji pani Barbary Wiśnik,
kierowanie zespołem przejęła pani Krystyna Strzeżek pełniąca do dziś tę funkcję. Zespół reprezentuje Centrum Kultury

Raszyn i Klubu Seniora w Raszynie rozsławiając gminę dzięki występom nie tylko
w Raszynie, ale też w Warszawie i wielu
innych miejscowościach, do których jest
chętnie zapraszany i gorąco oklaskiwany.
W okresie swojej 20-letniej działalności instruktorami i akompaniatorami zespołu byli: Longin Wiatr, Marian
Gut, Ewa Korporowicz, Paweł Wiśniewski z Joanną Young, Fryderyk Babiński,
a od roku 2018 Edyta Ciechomska i Piotr
Piskorz. W tym czasie zespół dał około
270 występów, brał udział w przeglądach, festiwalach i konkursach organizowanych przez Domy Kultury z Warszawy,
Ośrodki Kultury na Mazowszu, występował w zaprzyjaźnionych Klubach Seniora,
w gminnych szkołach i przedszkolach oraz
w Domach Opieki Społecznej. Uczestniczył w spektaklach organizowanych
przez CKR, takich jak: Dożynki, Misteria
Męki Pańskiej, koncerty okolicznościowe
i patriotyczne, spotkania opłatkowe, piknikach rodzinnych i sołeckich w Rybiu,
Jaworowej, Mrokowie i Prażmowie.

Podziękowania dla dawnych członków zespołu. fot. M. Wieteska
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Zespół stale podnosił swoje umiejętności
wokalne, rozszerzał repertuar i zdobywał
coraz więcej nagród i wyróżnień. Spośród
wielu sukcesów szczególną rangę miały
nagrody przywiezione z festiwali w Domu
Kultury „Zacisze”, w Warszawie (I miejsce
w 2007 r., III miejsce w 2008 r., II miejsce w 2013 i 2017 r., III miejsce w 2019 r.),
Konkursu Kolęd i Pastorałek w Miejskim
Ośrodku Kultury w Pruszkowie (I miejsce
w 2016 r. II miejsce w 2018 r.), Przeglądu
Piosenki Polskiej „Kocham Cię Ojczyzno”
w Domu Kultury „ARSUS” (II miejsce
w 2018 r., I miejsce w 2019 r.), Przeglądu
Amatorskich Zespołów Artystycznych
w Wolskim Centrum Kultury (III miejsce
w 2017 r.) i wyróżnienie w 2018 r. w Konkursie „Mokotowskie Senioralia” w Służewskim Domu Kultury na Mokotowie.
Zespół „Barwy Jesieni” w ostatnich
latach przyjął formułę zespołu folklorystycznego. Posiada bogaty repertuar pieśni i piosenek ludowych, a także piękne
stroje ciągle odnawiane i uzupełniane
dzięki dotacjom z funduszy sołeckich
oraz wsparciu Klubu Seniora z Raszyna.
Jest nagradzany nie tylko za piękny
śpiew ale również za wizerunek sceniczny
zachwycający publiczność i jurorów wielobarwnością strojów, swobodą sceniczną
i ogólnym, wyrazem artystycznym swoich
występów.
Przez cały okres działalności w zespole
występowało 31 osób. Aktualnie w skład
zespołu wchodzą: Alicja Antoniak,
Teresa Borowiec, Ewa Doliasz, Anna
Dutka, Franciszka Jedynak, Elżbieta Milczarek, Jolanta Pajórek, Krystyna Strzeżek, Danuta Sztymela, Barbara Żmuda,
Tomasz Lewandowski, Zbigniew Mickiewicz, Antoni Sieracki i Adam Strzeżek.
Izabela Makarska członek zespołu „Seniorki”

Zespół Barwy Jesieni. fot.M. Wieteska

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

BEZPŁATNE KURSY
JĘZYKOWE
I SPECJALISTYCZNE
Z racji dużego zainteresowania ofertą
kursów internetowych przedłużamy
dostęp do platformy lerni.us o kolejny rok.
Dodatkowa pula kodów aktywacyjnych
będzie dostępna od 2 września br. i będą
one ważne do 1 września 2020. W ofercie mamy aż sześć kursów do wyboru:
są to kursy językowe (angielski, angielski biznesowy, niemiecki i hiszpański)
oraz specjalistyczne (nauka szybkiego
czytania i szybkiego pisania bezwzrokowego na klawiaturze komputerowej). Jeden kod otwiera wszystkie kursy.
Do skorzystania z takiej możliwości nauki
potrzebny jest komputer lub urządzenie
mobilne z dostępem do Internetu oraz
słuchawki z mikrofonem. Osoby, które
pobrały już u nas wcześniej kody i założyły sobie konta na www.lerni.us, wciąż
będą miały do nich dostęp.

z nauką języków obcych. W górnym
lewym rogu możemy zmienić język, którego chcemy się uczyć. Domyślnie jest to
język angielski.
3. Jeśli chcesz uczyć się na kursach specjalistycznych, aktywuj najpierw konto
na www.lerni.us (opis w punkcie 2.),
a potem zaloguj się, używając tego
samego adresu e-mail i hasła na stronie
konkretnego kursu:
www.czytaj123.pl lub www.pisz123.pl
W razie problemów skontaktuj się
z biblioteką. Polecamy!

WYSTAWA „MONIUSZKO:
TO JEST MÓJ ROK!”

DODATKOWE 10.000
ZŁOTYCH NA KSIĄŻKI

Jak skorzystać z kursów?
1. Zgłoś się do biblioteki po kod
aktywacyjny.
2. Wejdź na stronę www.lerni.us i kliknij
w przycisk AKTYWACJA (dolny lewy róg
strony). Strona poprosi o adres e-mail,
hasło (które trzeba samemu wymyślić)
i kod aktywacyjny (w tym polu wpisujemy kod otrzymany z biblioteki, będzie
on potrzebny tylko ten jeden raz). Po kliknięciu „aktywuj kupon” pojawi się panel

której zbiory placówki głównej i filii
powiększą się o atrakcyjne tytuły literatury pięknej dla dorosłych, popularno-naukowej oraz młodzieżowej i dziecięcej, również w formie audiobooków.
Program jest realizowany przez Bibliotekę Narodową, a finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Informacje o wszystkich
grantach uzyskanych przez bibliotekę
i realizowanych dzięki nim projektom
uzyskać można na www.bibliotekaraszyn.
pl w zakładce O nas.

Miło nam poinformować, że wniosek
biblioteki złożony do „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1„Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych” został rozpatrzony pozytywnie! Biblioteka otrzyma
dotację w wysokości 10.280zł, dzięki

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2019 został ogłoszony Rokiem
Stanisława Moniuszki, w celu uczczenia
jego 200. rocznicy urodzin. Moniuszko
był nie tylko wybitnym kompozytorem,
dyrygentem, organistą, pedagogiem,
ale przede wszystkim twórcą polskiej
opery narodowej, jako autor m.in. „Halki”
i „Strasznego dworu”. Z okazji tak zacnego
jubileuszu, zapraszamy do oglądania
w holu biblioteki wystawy poświęconej
Moniuszce, przygotowanej przez Teatr
Wielki – Operę Narodową. Wystawa jest
prezentowana od 5 sierpnia do 30 września br. Serdecznie polecamy zaglądać
także na www.moniuszko200.pl – znajdziecie tam Państwo kalendarz wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach
obchodów Roku Moniuszki w Polsce.
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CENTRUM SPORTU RASZYN

Konferencja Karate
Kolejnym ważnym wydarzeniem wakacyjnym, które odbyło się w hali sportowej CSR było „Otwarte seminarium
Dr Tetsuhiro Hokama” oraz Konferencja
Karate. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Międzynarodową Konferencję
Okinawskiego Kempo. Jest to międzynarodowe zgrupowanie Okinawan Kempo
z Kyoshim Piotrem ������������������
Ciećwierzem ������
– prezydentem Międzynarodowej Federacji Okinawskiego Kempo. Wyjątkowym
gościem tego zgrupowania był Hanshi Tetsuhiro Hokama. Była to pierwsza

i być może jedyna wizyta Hashiego
w Polsce. W zgrupowaniu wzięły udział
kluby z Polski, Czech, Izraela, Rosji,
Litwy, Niemiec, Austrii, Belgii, Finlandii,
Szwecji, USA, Wielka Brytanii, Argentyny, Kuwejtu. Na zgrupowaniu Piotr
Ciećwierz Polander został uhonorowany stopniem mistrzowskim 9 Dan.
Jest więc jednym z kilku Polaków posiadających przedostatni najwyższy stopień w sztukach walki. W zgrupowaniu uczestniczyły kluby reprezentujące
karate Shotokan, Kyokushin, Goju ryu,

Uechi Ryu, Okinawskie Kempo Karate,
Gosoku Ryu, Yawara Jitsu czy Aikido.
Przed nami praca nad wydarzeniami
sportowymi planowanymi na sezon
2019/2020. Tworzymy harmonogram
obłożenia pływalni i hali, przed nami
realizacja kliku kolejnych ważnych imprez
sportowo-rekreacyjnych. O wszystkim
będziemy Państwa na bieżąco informować. Z serdecznym pozdrowieniem.
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

Piłkarskie drużyny seniorów na nowej murawie
Jak ważny dla sportowców jest stan murawy na boisku Stadionu im. Kazimierza Jedynaka wiedzą wszyscy, a w szczególności jego użytkownicy, czyli drużyny raszyńskich
klubów sportowych.
”... dla Centrum Sportu Raszyn, to była bardzo intensywna przerwa wakacyjna. Kondycja boiska po budowie hali była bardzo słaba,
co odczuły nasze drużyny w ostatnim sezonie rozgrywek. Bardzo mocno pracowaliśmy
aby zmienić tę sytuację. Czy od tej pory będzie
lepiej ? Bardzo byśmy chcieli. Centrum Sportu
Raszyn dołożyło wszelkich starań, wiele pracy
i pieniędzy, aby w miarę naszych możliwości
podnieść poziom tej murawy...
Katarzyna Klimaszewska,
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn

...W okresie kwiecień sierpień - mówi dalej
pani dyrektor - wykonaliśmy bardzo kosztowne prace na murawie naturalnej boiska
Stadionu im. K. Jedynaka: przez wertykulację boiska stworzyliśmy lepsze warunki
dla dopływu powietrza, wody i nawozów
do strefy korzeniowej trawy, dzięki wałowaniu mocniej osadziliśmy darń na warstwie
nośnej, wykonaliśmy aerację i kolejne koszenia na ściśle określoną wysokość; wysokość
trawy boiska piłkarskiego to 3 do 3,5 cm,
a w okresach suszy i zimą do 4 cm. Dokonaliśmy także koniecznego odchwaszczenia i dosiewu traw. Zabiegi te są konieczne
ponieważ chwasty konkurują z wartościową
trawą, a nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej boiska.
Następnie dokonaliśmy piaskowania płyty
boiska czyli pokrycia jej kilkumilimetrową
warstwa piasku co zwiększa przepuszczalność płyty i zapobiega porastaniu jej przez
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mchy, glony i chwasty. Ostatecznie, zabezpieczyliśmy cykliczne nawadnianie, które
pozwala utrzymać stałą wilgotność gruntu.”
„...poprawa infrastruktury boiska przy Stadionie im. K. Jedynaka jest bardzo ważna.
Zależy nam na jego modernizacji i jakości.
Z Panią Dyrektor Katarzyna Klimaszewską pracujemy nad nowym rozwiązaniem
jakim będzie automatyczne nawadnianie tej
murawy...”
zastępca Wójta Gminy Raszyn
Michał Kucharski

Użytkownicy o boisku:
„Jesteśmy po pierwszym meczu drużyny
Seniorów KS Raszyn na tym boisku w jesiennej rundzie. Zawodnicy widzą i czują
różnicę. Poprawa na plus. Murawa jest
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w zdecydowanie lepszej kondycji niż przed
wakacjami. W hali Centrum Sportu Raszyn
jestem praktycznie codziennie, bo tu swoje
biuro ma Klub Sportowy Raszyn. To jak wielki
ogrom prac włożyli w to boisko pracownicy
Centrum Sportu Raszyn mogłem obserwować
każdego dnia. Jeśli taki poziom boiska zostanie utrzymany będziemy bardzo zadowoleni „
Marcin Cwyl, Prezes KS Raszyn

„Płyta boiska po renowacji, którą przeszła
w letniej przerwie między rozgrywkami
wygląda bardzo dobrze. Myślę, że dawno
boisko nie wyglądało tak imponująco jak
teraz, a jestem trenerem w Klubie Sportowym
Raszyn już 12 rok. Powoli zaczynamy dorównywać do najlepszym 4-ligowych boisk. Oby
tak dalej!”
Jacek Romańczuk, Trener Seniorów KS Raszyn

„Od 10 lat płyta boiska na Stadionie im.
K. Jedynaka nie była w tak dobrym stanie”
Rafał Ślubowski, Trener Seniorów UKS Łady

BOISKO TRAWIASTE – Stadion im. K. Jedynaka

CENTRUM SPORTU RASZYN

CENTRUM SPORTU RASZYN

Tegoroczne wakacje były pierwszymi
wakacjami dla nowej hali Centrum
Sportu Raszyn. Hala służyła mieszkańcom siedem dni w tygodniu, przez dwa
miesiące wakacyjne. Wszystkim mieszkańcom Gminy udostępniliśmy nie tylko
halę, ale także bezpłatnie wszystkie
zewnętrzne obiekty sportowe: boisko
Orlik i boisko Wronik do gry w piłkę
nożną, siatkówkę, koszykówkę i badminton. Dodatkowo Park Jordanowski, plac
zabaw oraz przygotowaną jak zwykle
w sezonie letnim „sztuczną plażę”, która
służyła mieszkańcom w godzinach 8:00 –
22:00. Jeśli chodzi o usługi komercyjne
przygotowaliśmy specjalne wakacyjne
bilety dla dzieci na basen i siłownię.
A oto statystyki wejść w okresie wakacyjnym od dnia 1 lipca do dnia 19 sierpnia (termin pisania artykułu dla KR): –
bilety wakacyjne ulgowe BASEN – 5243
wejść – bilety wakacyjne ulgowe
SIŁOWNIA – 773 wejść
W czasie wakacji w hali CSR odbywały się półkolonie, zjazdy, zgrupowania,
konferencje, szkolenia o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.
W tegoroczne wakacje sportowe – półkolonie w hali zorganizował Klub Sportowy

Raszyn. Pomysłodawcą i inicjatorem był
Prezes KS Raszyn Pan Marcin Cwyl. Była to
pierwsza edycja półkolonii, która została
bardzo dobrze oceniona przez rodziców
i opiekunów dzieci uczęszczających na te
zajęcia. W ramach półkolonii KS Raszyn
odbyły się dwa turnusy, na których dzieci
zgłębiały sportową wiedzę i bardzo
aktywnie uczestniczyły w zajęciach piłki
nożnej, kursu tańca nowoczesnego, treningów boksu i podnoszenia ciężarów.
Dzieci miały kurs pierwszej pomocy
liczne projekcje filmów, wizytę na basenie oraz wyjazd na stadion Legii Warszawa. Nie mogło oczywiście zabraknąć
zajęć z dziedziny e-sportu, gdzie wszyscy
uczestnicy okazali się mistrzami ! Sportowe półkolonie KS Raszyn to był czas
sportowej zabawy, rekreacji i kreatywnej
integracji.
Kolejne, pełne atrakcji, półkolonie jakie
odbyły się w hali zostały zorganizowane
przez Lego Bricks4Kids. Organizatorami
byli Darek Wawrzyniak oraz Aleksandra
Cebula-Morawska. To także była pierwsza edycja tych tematycznych półkolonii
w Centrum Sportu Raszyn. Dzieci w wieku
5-12 lat na dwóch turnusach w Sali konferencyjnej rozkręciły prawdziwe Lego

szaleństwo. Kreatywność uczestników
tych zajęć była nieograniczona, a wykonywane konstrukcje z klocków wzbudzały nasz zachwyt. W ramach półkolonii dzieci miały zajęcia między innymi
z robotyki według autorskich programów
i instrukcji, codzienne aktywności sportowe na świeżym powietrzu, zajęcia pływania na basenie, podchody w parku oraz
gry i zabawy dla gibkości ciała i umysłu:
planszowe, zespołowe, zręcznościowe,
krzyżówki i łamigłówki. Na zajęciach
Minecraf dzieci wcieliły się w rolę architektów świata 3D budując z sześcianów
niesamowite obiekty i wypełniając je
postaciami Steve’a, Szkieleta i Endermana. To były półkolonie rozwijające
wyobraźnię i umiejętności konstrukcyjne.
Kolejne edycje organizatorzy planują zorganizować w Centrum Sportu Raszyn już
w najbliższe ferie zimowe.
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
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PIKNIK WOJSKOWY W RASZYNIE

Przysięga Wojskowa w raszyńskim Parku
W sobotę 17 sierpnia w raszyńskim parku odbyła się niezwykła uroczystość. Przysięgę wojskową złożyło 150 elewów służby przygotowawczej – absolwentów szkół
ponadpodstawowych. Akt przysięgi stanowi zakończenie szkolenia podstawowego
najmłodszych żołnierzy, uczestników programu Ministerstwa Obrony Narodowej –
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W całej Polsce program ten obejmuje
300 absolwentów. W uroczystości tej wzięli udział rodzice elewów i około dwóch
tysięcy mieszkańców Raszyna.
Złożona dzisiaj przysięga jest dowodem tego,
że mamy już przed sobą żołnierzy Wojska
Polskiego. Zwracam się do Was ze słowami
podziękowania, za wybór jakiego dokonaliście. Rozmawiałem z Waszymi dowódcami
i wiem, że jesteście przygotowani do tego, aby
stać na straży bezpieczeństwa naszej Ojczyzny – powiedział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak – ...Chciałbym
podziękować też Waszym rodzicom, bo to też
Państwa decyzja o tym, aby dzieci uczęszczały do klas mundurowych. To Wy zadecydowaliście, że Wasze dzieci będą służyć

Polsce – mówił dalej minister. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości szef
resortu obrony zainaugurował festyn wojskowy „Wierni Polsce”, w ramach którego
odwiedzający mieli okazję zobaczyć m.in.
czołg Leopard, samobieżną haubicę 2S1
Goździk z 1 Brygady Pancernej z Wesołej,
a także KTO Rosomak z 12 Brygady Zmechanizowanej, samochód ciężarowo-osobowy HMMWV oraz quad Polaris
Sportsman z 2 Pułku Rozpoznawczego.
Swoje wyposażenie zaprezentowali żołnierze z 1 Ośrodka Radioelektronicznego.

Na miejscu obecni byli także saperzy
z 2 Pułku Saperów, którzy przygotowali
m.in. wykrywacze min, kombinezon chroniący przed wybuchami EOD, lekkiego
robota rozpoznawczego LRR. Uczestnicy i obserwatorzy Przysięgi wysłuchali
koncertu orkiestry wojskowej, niektórzy
odbyli spotkania z żołnierzami w ramach
kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” i wszyscy chwalili poczęstunek –
żołnierska grochówkę.
W uroczystości uczestniczyli Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,
gen. bryg. Jan Wojno, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Wojewoda
Mazowiecki Zdzisław Sipiera, a obowiązki gospodarza pełnił wójt Gminy
Raszyn pan Andrzej Zaręba wspomagany
przez swojego zastępcę pana Michała
Kucharskiego.
Jacek Kaiper, fot. J. Kaiper

