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Kurier Raszyński

Dożynki 2020

Najpiękniejszy wieniec w gminie Raszyn
z Jaworowej I i Jaworowej II

Pytania do Wójta
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••

Ty też możesz zadać pytanie!
Masz problem?
Chcesz się nim podzielić?
Denerwuje Cię coś?
Chcesz wyrazić swoją opinię?
Nie wahaj się!

PYTANIA
DO WÓJTA

Napisz na adres jacekkaiper@gmail.com
lub zostaw w biurze podawczym Urzędu Gminy, Szkolna 2A Raszyn.
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Panie wójcie dowiedziałam się, że powiat pruszkowski
chce nam dać Aleję Krakowską a urząd Gminy Raszyn
nie chce jej przyjąć. O co chodzi? Joanna Z. (nazwisko
znane redakcji)
Szanowna Pani, żeby odmówić przyjęcia Alei Krakowskiej
trzeba otrzymać przynajmniej propozycję od darczyńcy.
Powiat pruszkowski, dzisiejszy właściciel tej ulicy, propozycji takiej nie złożył i w związku z tym Urząd Gminy Raszyn
nie mógł odmówić przyjęcia tego daru. Były wprawdzie
próby podniesienia tematu własności Alei w gronie radnych
powiatowych w czasie Komisji Inwestycji, której wysłuchałem będąc na urlopie, ale projekt uchwały wpłynął bez właściwego przygotowania i ostatecznie na wniosek naszych
radnych powiatowych pani Katarzyny Klimaszewskiej
i pan Mirosława Chmielewskiego został wycofany z obrad
przez pana Starostę. Uważam że to właściwy ruch ponieważ pozostawia czas na zawarcie formalnego porozumienia w sprawie przyszłości tej ulicy pomiędzy jednostkami
naszych samorządów. Co warte odnotowania kilku radnych
powiatowych reprezentujących inne gminy broniło publicznie naszych interesów. Formalne rozmowy w rezultacie których powstają uzgodnienia spisane w protokole i podpisane
przez umawiające się strony znajdują swoje potwierdzenie
w obowiązującym prawie. Powiat wchodząc we własność
Alei Krakowskiej protestował przeciw tej darowiźnie twierdząc, że go nie stać na jej utrzymanie. Ponadto w trakcie
sprawy sądowej przeciw darczyńcy wnosił, że Aleja krakowska ma rangę ulicy wojewódzkiej ponieważ wiąże Warszawę z Raszynem. Niestety sprawę tę przegrał, ale argument pozostał: skoro w optyce starostwa Aleja Krakowska
miała być drogą wojewódzką, to co się nagle stało, że spada
do kategorii drogi gminnej? Doświadczenie uczy, że jeśli
w takich usiłowaniach nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze; rzeczywiście utrzymanie tej wielkości arterii komunikacyjnej a w jej zakresie konieczne inwestycje to
bardzo duże wydatki. Utrzymanie letnie, utrzymanie zimowe,
budowa najprostszych obiektów inżynieryjnych pochłaniają
co roku wielkie środki finansowe bez względu na to, kto jest
właścicielem ulicy. Powiat, jak każda inna jednostka samorządu terytorialnego ma do wykonania tzw. zadania własne.
Do nich należy utrzymanie dróg powiatowych. Na realizację
tych zadań ma przeznaczone ustawą pieniądze. Jeżeli przekaże tę ulicę gminie Raszyn, to na co spożytkuje pieniądze,
których nie wyda na jej utrzymanie, bo po przekazaniu wyda
je gmina? Nie ma żadnej gwarancji, że pieniądze te do nas
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wrócą, ponieważ powiat składa się z wielu gmin, z których
każda aplikuje o inwestycje powiatowe. Jako Wójt Gminy
Raszyn jestem zobowiązany dbać o budżet naszej gminy.
Szanowna Pani w ostatnich latach pomiędzy Gminą
Raszyn a powiatem pruszkowskim istniało porozumienie
w sprawie przeprowadzania inwestycji na terenie gminy
Raszyn. Polegało ono na tym, że jeśli chcieliśmy wybudować
chodnik, ścieżkę rowerową, czy poprowadzić odwodnienie
w jakiejś części gminy, tworzyliśmy koncepcję i przekazywaliśmy środki finansowe powiatowi. Powiat zaś, na ulicy będącej w jego zarządzie, zgodnie z prawem wykonywał pożądaną przez nas inwestycję. W sprawie Alei Krakowskiej może
być tak samo. Nie musimy przejmować tej ulicy. Możemy
na niej realizować za nasze pieniądze nasze projekty w ścisłym porozumieniu z powiatem pruszkowskim właścicielem
gruntu. Dla gminy Raszyn jest to wygodne rozwiązanie.
Panie Wójcie, podobno Urząd Gminy Raszyn chce zlikwidować linie autobusowe ponieważ jeździ nimi zbyt
mało ludzi. Czy to prawda? Józef K. (nazwisko znane
redakcji)
Szanowny Panie, wewnętrzną komunikację w gminie Raszyn
utworzyliśmy z myślą o mieszkańcach wykluczonych komunikacyjnie: osobach starszych, uczniach szkół podstawowych, ale i o innych osobach mających trudność w przemieszczaniu się po gminie. Zdajemy sobie sprawę z tego,
że do wszystkich musi dotrzeć wiedza o czasie przyjazdu
i odjazdu autobusu, o nowych możliwościach, które stwarzają takie linie autobusowe, a korzystanie z nich musi wejść
w nawyk. To jednak wymaga czasu i cierpliwości. Tak się
niefortunnie złożyło, że inauguracja nowych linii zbiegła się z pandemią koronawirusa i ze względów epidemicznych, znaczna część szczególnie starszych mieszkańców
pozostała w domach, a szkoły zostały zamknięte. W Urzędzie Gminy trwają obecnie prace nad przedłużeniem linii
i nową lokalizacją przystanków autobusowych. Wydłużymy
w następnym roku trasę linii R2 do miejscowości Nowe Grocholice i tam umieścimy przystanek oraz przedłużymy trasę
linii R1 do Szpitala Powiatowego w Pruszkowie z dodatkowym przystankiem przy centrum medycznym na ulicy
Pruszkowskiej.
Szanowny Panie: ani ja Wójt Gminy Raszyn, ani Rada
Gminy Raszyn nie bierzemy pod rozwagę likwidacji tras
i wycofania autobusów, przeciwnie – rozwijamy je.

Dożynki 2020

DOŻYNKI 2020

Dożynki w pełnej krasie.

Stało się już zwyczajem, że w Raszynie
dożynki obchodzi się w parku. Dlatego
organizatorzy ustawili w parku scenę,
a przed nią parkiet, aby Dożynki 2020,
mimo ostrożności ze względu na pandemię koronawirusa odbyły się godnie. Pomimo obaw dopisała i publiczność, i aura. 30 sierpnia impreza trafiła
na dobrą pogodę i wszystkie zaplanowane uroczystości mogły się odbyć.
Znacznie większy, niż ewentualna niepogoda wpływ na nasze Dożynki 2020
odcisnął Covid 19 ponieważ program
był okrojony i sprowadzał się do Mszy
i obrzędów dożynkowych zakończonych ogłoszeniem werdyktu, w konkursie o miano najpiękniejszego wieńca.
Na scenie organizatorzy ustawili ołtarz polowy. Przed sceną położono płytę do tańca, wokół której rząd
wieńców dożynkowych wykonanych
przez mieszkańców 10 sołectw: Dawid,

Częstowanie chlebem.

Dawid Bankowych, Jaworowej I, II, Ład,
Podolszyna Nowego, Słomina, Sękocina Starego, Słomina, Rybia I i Rybia
III oraz piękny kosz warzyw i owoców
przygotowany przez sołectwo Janki.
W czasie Mszy Świętej Dziękczynnej
proboszcz Parafii w Raszynie ks. Prałat Zdzisław Karaś i proboszcz Parafii
w Rybiu ks. Kanonik dr Dominik Koperski oraz księża z ich parafii podziękowali
rolnikom za ich ciężką pracę i poświęcili wieńce i chleb z ziarna z tegorocznych zbiorów. Wójt Gminy Raszyn pan
Andrzej Zaręba również złożył podziękowania na ręce Gospodarzy Dożynek pani Ewy Zacharjasiewicz i pana
Michała Paśniewskiego za coroczny
trud rolników, szczególnie teraz, w czasie pandemii, kiedy wspomagali naszych
mieszkańców wytworzoną przez siebie
żywnością. List Prezydenta RP pana
Andrzeja Dudy do rolników z naszej
gminy Raszyn odczytała radna powiatowa Katarzyna Klimaszewska.
	Obrzęd obtańcowywania wieńców
wykonali członkowie naszych wspaniałych zespołów: Seniorek, Rybian
i Barw Jesieni pod kierunkiem Edyty
Ciechomskiej i akompaniamencie Piotra Piskorza oraz tancerze zespołu
Złoty Łan.
Zgodnie z ugruntowaną tradycją
podzieliliśmy się chlebem wypieczonym z tegorocznych ziaren. Poczęstunek roznieśli pomiędzy mieszkańców
Gospodarze Dożynek i Wójt Gminy
Raszyn a następnie rozstrzygnięty
został Konkurs na najwspanialszy wieniec dożynkowy. Prawdę mówiąc,
wszystkie były wyjątkowo urodziwe

Gospodarze Dożynek 2020.

i trudno orzec, który był najlepszy.
Zadanie to wypełniło jury uznając,
że Główna Nagroda należy się w tym
roku wieńcowi uplecionemu przez
mieszkańców Jaworowej I Jaworowej II. Podziękowaniami dla wszystkich
twórców zakończyliśmy tegoroczne
Święto Plonów. Jak co roku organizatorem wydarzenia było Centrum Kultury Raszyn. Dyrektorowi Mariuszowi
Smolicha i wszystkim pracownikom
należą się serdeczne podziękowania.
Jacek Kaiper

Tegoroczny chleb.
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100 LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ

100 lecie zwycięstwa w wojnie polsko – sowieckiej 1920 roku
W 1918 roku odrodzona Polska nie miała bezpiecznych granic. Na wschodzie
toczyły się walki z Ukraińcami oraz bolszewikami, na zachodzie o zjednoczenie
z ojczyzną dobijali się Wielkopolanie i Ślązacy. Przyszłość państwa i narodu zależała od wytrzymałości i morale żołnierza oraz determinacji obywateli.
O zwycięstwie w bitwie warszawskiej 1920 roku, są dwie narracje i obie
prawdziwe: pierwsza zbudowana przez
historyków przytaczająca daty i fakty,
druga przez uczestników pokazująca
drogę, która ich zdaniem doprowadziła
do zwycięstwa. Pierwszą opowieść
czytam w podręczniku, drugą pamiętam z opowieści dziadków.
Opowieść pierwsza
Rok 1920 to czas wielkiej próby. Stało się
to jasne wtedy, gdy nie powiódł się plan

Naczelnika polegający na utworzeniu
przyjaznego Polsce państwa ukraińskiego i bolszewicka nawała ruszyła
na Warszawę zmuszając do odwrotu
polską armię z Kijowa. Ze strony północnej nacierał na nas front zachodni
pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego, z południowego wschodu
na pomoc w podbiciu Polski ruszyła
Armia Konna Siemiona Budionnego.
Obie armie znaczyły swój szlak przez
nasze ziemie rabunkiem, gwałtami
i zbiorowymi egzekucjami.

Działo się to przy wrogiej postawie
zagranicy, szczególnie Czech, Wielkiej
Brytanii i Niemiec. Dlatego poparcie
Polski ze strony Francji i Węgier, choć
ograniczone wyłącznie do działań
dyplomatycznych i zaopatrzeniowych
było bezcenne. Gdy sowieci podeszli
pod stolicę tak blisko, że słychać było
huk dział, dyplomaci zachodni namawiali polski rząd do kapitulacji, a sami
ewakuowali swoje placówki.
Tymczasem w sztabie Wojska Polskiego kierowanym przez gen. Tadeusza Rozwadowskiego dopinano
na ostatni guzik operację dywersyjną
przeciwko Armii Czerwonej. 13 sierpnia 1920 sowieci uderzyli. Ze zmiennym szczęściem przez dwa kolejne dni

Bitwa Warszawska 1920 – mapa wojsk.
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100 LECIE BITWY WARSZAWSKIEJ

Zdobyczne sztandary.

front walk przesuwał się raz w jedną, i Skierskiego na kierunek niemeński
raz w drugą stronę. Wtedy 15 sierpnia i użył ich przeciw Frontowi Zachodruszyła kontrofensywa z nad Wieprza niemu Tuchaczewskiego. Tu walki
pod osobistym dowództwem Józefa trwały do końca września i jak w operaPiłsudskiego i w ciągu kilku dni roz- cji warszawskiej skończyły się całkowibiła doszczętnie front zachodni i zmu- tym zwycięstwem Wojska Polskiego.
siła Czerwoną Armię do odwrotu. Niedługo potem Budionny został pobity Opowieść druga
pod Komarowem i Zamościem. Były to *Jeszcze w lipcu Naczelnik Piłsudostatnie w historii bitwy dużych związ- ski świadomy grozy położenia, poprosił o spotkanie arcybiskupa warszawków kawaleryjskich.
Po rozgromieniu Konnej Armii skiego kard. Aleksandra Kakowskiego,
we wrześniu Piłsudski przegrupował który zwrócił się do kapłanów, aby
armie generałów Rydza-Śmigłego zgłaszali się do Armii Ochotniczej jako

kapelani. Na to wezwanie odpowiedział
również ksiądz Ignacy Skorupka poległy
w bitwie pod Radzyminem.
„W trudne sierpniowe dni szczególnie duży ruch panował na Jasnej Górze.
Tysiące ludzi, leżąc krzyżem, modliło
się do Boga za pośrednictwem Maryi,
o ratunek dla Ojczyzny. Także Warszawa stała się miejscem intensywnych
modlitw, procesji i adoracji i w końcu
stał się cud. 15 sierpnia, w święto
Wniebowzięcia NMP, wojsko polskie
w krwawych walkach powstrzymało
parcie Armii Czerwonej, a w dniu
następnym odrzuciło jej oddziały
na wschód. Odwrót bezbożnej tłuszczy
przemienił się w paniczną ucieczkę.
Wielu jeńców sowieckich opowiadało,
że podczas walk ujrzeli na niebie
ogromną postać Maryi, płaszczem
Swoim osłaniającej Warszawę. Dokonało się wspaniałe zwycięstwo chrześcijaństwa nad bolszewizmem – dobra
nad złem„ Zwyciężyła Polska.
Jacek Kaiper
*Napisano na podstawie: Za Boga I Ojczyznę(Cud
Nad Wisłą 1920 Roku) Stowarzyszenie im Piotra
Skargi.

Chwała bohaterom! 81. rocznica rozpoczęcia Wojny Obronnej
1939 roku
W deszczowy i chłodny wieczór
1. września 2020 roku Wójt Gminy
Raszyn Andrzej Zaręba wraz ze swoim
zastępcą Michałem Kucharskim,

radnymi Grażyną Gałązką (radna
1. kadencji), Przewodniczącym Rady
Gminy Raszyn Dariuszem Marcinkowskim, zastępcą Przewodniczącego

Od lewej: K. Będkowski, G. Gałazka, A. Zaręba, D. Marcinkowski, S. Ostrzyżek, M. Kucharski.

Gminy Raszyn Sławomirem Ostrzyżkiem, Radnym Gminy Raszyn Krzysztofem Będkowskim złożyli wiązankę
kwiatów i zapalili znicze w kwaterze
żołnierskiej na cmentarzu w Puchałach.
Był to wyraz hołdu złożonego w imieniu
Gminy Raszyn żołnierzom polskim, którzy w obliczu przeważających sił wroga
pozostali wierni przysiędze i do końca
wykonali obowiązek obrony Ojczyzny. 1. września 1939 roku rozpoczynał
epopeję o walce polskiego żołnierza
ze złem w czystej postaci mówiącym
po niemiecku i rosyjsku, którego celem
było wymordowanie narodu polskiego
i zniszczenie cywilizacji łacińskiej. Epopei zakończonej po pół wieku z okładem zwycięstwem Solidarności i ewakuacją okupacyjnych wojsk sowieckich.
Cześć i chwała bohaterom!
Jacek Kaiper
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Aleja Krakowska

Aleja Krakowska
Otwarcie obwodnicy Raszyna zmieniło charakter Alei Krakowskiej. Zrobiło się pusto.
Z Sękocina do Warszawy można przejechać w kilka minut. Mieszkańcy, z jednej
strony wyrazili zadowolenie, z drugiej, jeszcze bardziej niż wcześniej, zaczęli dostrzegać bałagan. Korki – wpisywały się w krajobraz i wiadomo było, że nic się nie da zrobić. Zresztą o wszystkim decydowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dla której wygląd Alei Krakowskiej nie miał znaczenia. Na szczęście, tuż przed
uruchomieniem obwodnicy Raszyna wyremontowała nawierzchnię, która w niezłym
stanie dotrwała do dziś. Zaraz potem przekazała ją Marszałkowi Województwa, a ten
Powiatowi Pruszkowskiemu.
Korzystając z tego, że Aleja Krakowska przestała być w Raszynie głównym
traktem z Warszawy do Krakowa się już
w 2016 roku Rada Gminy Raszyn postanowiła dokonać stopniowych zmian
włączających Aleję w organizm gminy.
Decydując o ewentualnych zmianach
oparła się na badaniach mających
wskazać granice obszaru zdegradowanego i sposoby jego rewitalizacji. W celu
postawienia właściwej diagnozy wynajęto profesjonalną firmę, która przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców Alei
Krakowskiej i ulic z najbliższej okolicy.
Propozycje zmian
Oto zestawienie proponowanych przez
mieszkańców zmian, które ich zdaniem
poprawią sytuację i zwiążą w całość
Aleję Krakowską z organizmem gminy:
1. zmianę charakteru Al. Krakowskiej
z ulicy szybkiego ruchu w prawdziwą
aleję w miejsce 5-6 jezdniowej drogi.
Zagospodarowanie traktu zielenią
i małą architekturą, w tym propozycja
zwężenia Alei Krakowskiej do dwóch

Al Krakowska nie jest pusta.
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pasów przelotowych i wykorzystanie
przestrzeni trzeciego pasa dla ruchu
lokalnego służącego przydrożnym
podmiotom, np. na miejsca parkingowe
2. utworzenie 5. rond w celu połączenia miejscowości Raszyn I i Raszyn II
w jeden organizm miejski ,
3. rozbudowę parkingów i likwidację
słupków blokujących parkowanie
4. przywrócenie możliwości skrętu
w lewo w ul. Słowikowskiego,
5. zagospodarowanie rowów melioracyjnych (przykrycie) i wykonanie
na nich drogi rowerowej lub parkingów,
6. remont chodników, stworzenie
ścieżki rowerowej wzdłuż Alei do miejsc
atrakcyjnych turystycznie,
7. wprowadzenie ścieżek rowerowych,
połączenie ścieżki rowerowej w Alei
Krakowskiej ze ścieżkami do Janek,
Falent, Puchał i Raszyna
8. odbudowa i rewitalizacja Austerii
9. rozwiązanie problemu, że wiaty przystankowe przy al. Krakowskiej, między
Szkolną a Sportową, służą bezdomnym
za toaletę i sypialnię.

Do „koncertu życzeń” z badań ankietowych Rada Gminy Raszyn dodała
budowę nowego komisariatu policji
i uporządkowanie Reduty Raszyńskiej.
Określenie potrzeb
i możliwości
Wszystkie przedstawione propozycje
Rada Gminy Raszyn podzieliła na dwie
grupy.
– Pierwsza z nich to zbiór działań,
które są w zasięgu możliwości formalnych i budżetowych gminy Raszyn.
W ramach tych działań wybudowano
ścieżki rowerowe, odbudowano Austerię, dofinansowano budowę komisariatu policji i uporządkowano Redutę
Raszyńską wieńcząc ja masztem
na którym powiewa flaga. Jeśli dodać
do tego gmach Centrum Kultury
Raszyn niedawno oddany do użytku,
to można uznać, że południowa część
Alei Krakowskiej poczynając od ulicy
Szkolnej, aż do Starego Rynku jest
uporządkowana.
– Na drugą składają się propozycje
wykraczające po za możliwości prawne
i finansowe gminy. Należy pamiętać,
że gmina nie ma prawa inwestować
na cudzym gruncie, dlatego w pierwszym rzędzie musiała odrzucić wszystkie te propozycje, które terytorialnie
wychodziły po za własność gminy, np.
budowa rond, czy przykrycie rowów
przydrożnych. Gmina budowała chodniki wzdłuż dróg powiatowych poprzez

Aleja Krakowska „droga gminna".

Aleja Krakowska

własnymi siłami w przewidywalnym
czasie takiego programu nie jesteśmy
w stanie udźwignąć.

Aleja Krakowska – gminna droga szybkiego ruchu.

dofinansowanie powiatu w tym celu.
Natomiast przebudowa jezdni i wyposażenie Alei Krakowskiej w kanalizację
burzową przy jednoczesnym obciążeniu kosztem utrzymania blisko ośmiokilometrowej ulicy o szerokości 50
m znacznie przekracza możliwości
budżetu gminy, nawet jeśli wykonanie tych inwestycji zostanie rozłożone
na lata.
Problem
„za krótkiej kołdry”
Narzuca się pytanie: skoro gminie nie
wolno inwestować na cudzym gruncie,
to dlaczego nie chce przejąć w swój
zasób Alei Krakowskiej? Odpowiedź
na to pytanie jest prosta, utrzymanie tej ulicy jest zbyt drogie. Jeszcze
droższe są konieczne remonty. Tego
argumentu używa Starosta Krzysztof Rymuza uzasadniając potrzebę
przekazania traktu pod zarząd Gminy
Raszyn. Aleja Krakowska jest za droga
dla powiatu(!) Podobnie w sporze
sądowym z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego podnosił słusznie,
że Aleja Krakowska i ulica Mszczonowska to drogi tranzytowe o znaczeniu
wojewódzkim. Obecnie zaś twierdzi,
że Aleja Krakowska jest drogą lokalną
o znaczeniu gminnym. Co wpłynęło
na tak radykalną zmianę stanowiska?
Utrzymanie dróg powiatowych jest
zadaniem własnym starostwa, a środki
na ten cel uzyskuje powiat z finansowania, które jest ujęte w ustawie. Tłumaczenie, że tego zadania powiat do tej
pory nie miał nie wytrzymuje krytyki.
Gminy też nie gospodarowały odpadami, a mimo to po wejściu ustawy

w życie odbierają śmieci od mieszkańców. Z zadaniami trzeba sobie radzić.
Przejęcie Alei przez Raszyn spowodowałoby zaprzestanie budowy i przebudowy pozostałych ulic w gminie. Należałoby wtedy się zastanowić, które
z ulic raszyńskich zaprojektowanych
i od lat czekających w kolejce inwestycyjnej trzeba z niej usunąć. Żeby
uzmysłowić rozmiar kosztów związanych z Aleją podam, że zeszłoroczna
budowa kolektora burzowego długości 850 m w ulicy Starzyńskiego kosztowała powiat pruszkowski 3,9 mln zł.
Proponowana nam Aleja Krakowska ma
ok 7,5 km długości a kanalizację deszczową trzeba budować po obu stronach szerokiej na 50 m ulicy. Liczymy
na to, że powiat pruszkowski zanim
przekaże nam tę drogę, którąś z postulowanych inwestycji wykona. Niestety

Co można robić
bez dotacji i polityki
W trakcie budowy ścieżek rowerowych wykonawca inwestycji uporządkował rowy odwadniające. Wykaszane
przez powiat pruszkowski wyglądają
nieźle, jednak największym wizualnym
problemem są reklamy. Małe, duże,
czyste, brudne, każda w innej kolorystyce i postawione pod innym kątem.
Pełen chaos. W takiej ilości i bałaganie straciły swoją skuteczność. Szybki
przejazd też nie sprzyja zapoznawaniu się z ofertą. Rada Gminy nie chce
w nie ingerować, bo dla wielu właścicieli reklamy na ich terenie stanowią
źródło dochodów. Można oczywiście,
w ramach uprawnień nadanych przez
ustawę krajobrazową ograniczać ich
wielkość, wzornictwo i kąt ustawienia.
Jednak czy ten problem zostanie podjęty, pokaże czas. Jest jeszcze jedno
działanie poprawiające estetykę ulic,
które władze mogą zainicjować. Wykonanie oznaczeń: ulic, numerów, czy
nawet firm, do których prowadzi dany
wjazd. To praktyka coraz częściej stosowana w innych gminach i dobrze oceniana. Widoczne nazwy poprzecznych
ulic i numery nieruchomości, zwłaszcza
w Jankach i Sękocinach uporządkują
krajobraz i pomogą odnaleźć poszukiwany adres, w dodatku, pokażą, że władze gminy lubią porządek.
Jacek Kaiper

Najlepiej fotografować z góry.
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Inwestycje

Objazd fragmentu Baletowej.

S7 zbrojenia wiaduktów.

Trasa S7

Na całym przebiegu warszawskiego odcinka trasy S7 trwają intensywne prace. Na granicy Dawid
Bankowych i Warszawy powstaje wiadukt, dlatego fragment ulicy Baletowej wyłączono z ruchu i wybudowano objazd.
Wiercone są otwory na fundamenty pod filary, a po obu stronach Baletowej zwożone jest kruszywo na formowany
wiadukt. Po stronie Zgorzały najlepiej widać nowy szlak trasy, wyraźnie zaznaczają się granice jezdni otoczone teraz
rowami odwadniającymi.

Skrzyżowanie – Złote Łany z Warszawską.

Złote Łany przed wiaduktem.

Złote Łany za wiaduktem.

Ulica Złote Łany

Na ulicę Złote Łany powróciły ekipy budowlane. Do wykonanego wcześniej chodnika
dobudowano już jezdnię i ścieżkę rowerową. Ulica świetnie prezentuje się po obu stronach wiaduktu. Teraz prace
koncentrują się przy połączeniu instalacji kanalizacyjnej z rurociągiem w ulicy Długiej. Po wykonaniu tych połączeń
pozostanie wybudowanie jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania oraz położenie na jezdni licowej warstwy asfaltu.
Za miesiąc na ulicę powróci ruch samochodowy, oznacza to, że w godzinach szczytu Starzyńskiego znów się zakorkuje. Ciekawe, czy w odpowiedzi na Złote Łany Raszyna Warszawa wybuduje 300 m ulicy Kinetycznej łączącej naszą
gminę z serwisówką?

Nowe
wodociągi Pomimo ograniczeń i dodatkowych trudności wynikających ze stanu epidemicznego nie
ograniczamy planowanych inwestycji, wręcz przeciwnie zwiększamy ich zakres. W piątek 05.09.20 roku Wójt pan
Andrzej Zaręba podpisał sześć umów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raszyn. W ich ramach
przewidziano budowę wodociągów w następujących miejscowościach:
1. Sieć wodociągowa w ulicy Rozbrat w miejscowości Falenty Nowe
2. Sieć wodociągowa w ulicy Zgodnej i Poniatowskiego w miejscowości Janki
3. Sieć wodociągowa w ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Laszczki
4. Sieć wodociągowa w ulicy Bursztynowej i Szafirowej w miejscowości Podolszyn Nowy
5. Sieć kanalizacyjna w ulicy Winorosli w Słominie, ulicy Bratniej w Laszczkach, ulicy Falenckiej w Falentach Nowych.
6. Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Al. Krakowskiej w Raszynie.
Zadania realizowane będą przez dwie firmy: BKW Bogdan Tarnowski oraz UNIBUDEX Justyna Zwierzchowska. Termin planowanego zakończenia robót to 30 listopad tego roku. Redakcja Kuriera wyraża przekonanie, że mieszkańcy
jeszcze w tym roku będą mogli z niej skorzystać.

Umowa z firmą BKW Bogdan Tarnowski zawarta.
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Umowa z firmą UNIBUDEX zawarta.

Inwestycje

Przebudowa ulicy Akacjowej
Urząd Gminy Raszyn opublikował zamówienie na przebudowę ulicy
Akacjowej w miejscowości Rybie. W jej ramach wykonana zostanie
nawierzchnia z kostki betonowej ok. 310 m, ustawione zostaną krawężniki i obrzeża razem 780 m, wybudowana sieć kanalizacji deszczowej razem 360 m z rur PVC oraz studnie w ilości 33 szt. w zakres
budowy wchodzi również sieć wodociągowa 25m oraz – przyłącze
kanalizacji sanitarnej.
Przebudowa ulicy Akacjowej.

Przebudowa ulicy Lecha
Urząd Gminy Raszyn rozpisał przetarg na wybudowanie ulicy Lecha
w Rybiu na terenie gminy Raszyn na odcinku od 19 Kwietnia do ul. Rzepichy – długości ok. 205 m. Zlecenie obejmie: – w zakresie robót
branży drogowej: – nawierzchnie ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej – powierzchnia 1464 m2; – nawierzchnia zjazdów, – w zakresie
robót branży sanitarnej: – budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami do wpustów deszczowych z rur PVC 147 m; – budowę
przyłączy wodociągowych – ok. 14 m; – przebudowę gazociągu ok.
45 m; – w zakresie robót branży elektrycznej: budowa kanału technologicznego – 2 studnie, rurociąg 207 m.
Ulica Lecha do przebudowy.

Przebudowa ulicy Orzechowej
Urząd Gminy Raszyn opublikował zamówienie na przebudowę
ulicy Orzechowej w miejscowości Rybie na terenie gminy. W skład
zadania wchodzi wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej długości ok. 415 m – nowej nawierzchni z betonowej kostki betonowej – ok. 1 150 m2. – sieci kanalizacji deszczowej o dł. ok. 190 m z rur
PVC 42 m, budowa 12 szt. studni 1 200 mm, budowa 15 szt. studni
500 mm, sieci wodociągowej 140 m.
Ulica Orzechowa do przebudowy.

Wybrano firmę do budowy ulicy Hetmańskiej
W wyniku przetargu wybrano firmę do budowy ulicy Hetmańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe na terenie Gminy Raszyn. Budowę tej ulicy
podejmie konsorcjum składające się z Zakładu Usług Terenowych
Budowlanych i Porządkowych Margot Expert Sp. z o.o.
Z Warszawy oraz Zakładu Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Margot Małgorzata Szymańska w spadku również z Warszawy.
Uzgodniona cena za wykonanie zamówienia w terminie do 20 listopada
2020 roku wynosi 272 tysiące złotych. Za wykonane roboty i wbudowane materiały firma oferuje – 5 lat gwarancji i 5 lat rękojmi.
Ulica Hetmańska do budowy.

Kurier Raszyński nr 113/2020 | www.raszyn.pl |

9

Austeria

AUSTERIA ANNO 2020

Zapis historii pewnego budynku w Raszynie
„…Do Raszyna, pierwszej stacji [pocztowej], dwie mile, jechałem dwie godziny.
Jest to małe miasteczko, starannie utrzymanym obwiedzione murem,
z nowym, ładnym kościołem i wieloma porządnymi domami prywatnymi.
Nadaje mu to pozór czysty, który przyjemne czyni wrażenie w porównaniu do
litewskich miasteczek.” – pisał w sprawozdaniu ze swojej podróży z Rygi
do Warszawy i po Polsce, w latach
1791‑93 Fryderyk Schulc, inflantczyk.
	Opisany wyżej wygląd pod koniec
XVIII wieku zawdzięcza Raszyn Piotrowi
Tepperowi Starszemu i jego usynowionemu siostrzeńcowi, najbogatszym
bankierom warszawskim. Jak na finansistów przystało postanowili podnieść
znaczenie gospodarcze nabytego
w 1782 roku majątku tworząc w centrum Raszyna zespół zabudowy placu
rynkowego z przebudowanym kościołem i plebanią oraz nowo wybudowanymi: zajazdem (austeria), kramami,
stajnią, wozownią, kuźnią, zespołem
poczty, młynem oraz zabudowaniami
mieszkalnymi. Położony przy Trakcie Krakowskim (obecnie ul. Godebskiego), na końcu głównego traktu
pieszego Raszyna w miejscu połączeń
ruchu pieszego z Falent, Janek i okolicznych miejscowości, obok kompleksu
stawów falenckich, dawniej bagien,
obiekt przetrwał do dziś.
W y ko n a n i e p ro j e k t ó w, k t ó re
można oglądać w Gabinecie Rycin

Uniwersytetu Warszawskiego, powierzono znakomitemu architektowi epoki
stanisławowskiej Szymonowi Bogumiłowi Zugowi. Utrzymany w jednolitej
stylistyce klasycystycznej zespół zabudowań postawił Raszyn na czele urbanistyczno-architektonicznych realizacji
klasycystycznych w Polsce przełomu
XVIII i XIX wieku.
Inwestycję, pod osobistym nadzorem Zuga, wykonano w latach 17841790. Realizacji doczekały się wszystkie zaprojektowane budynki, choć nie
ma pewności, czy zgodnie z projektami. Wiadomo natomiast, że zachowany do dziś zespół austerii zachował
formę bardzo zbliżoną do pierwotnej, zgodnie z którą budynki zgrupowano wokół prostokątnego dziedzińca.
Budynek zajazdu, co ostatecznie
potwierdziły prace archeologiczne
wykonane w 2014 roku i jego restauracja w latach 2017-2020, wskazują
niezbicie, że postawiono go na wcześniejszej zabudowie. Świadczą o tym
piwnice wysunięte poza mury, a także
belka stropowa w napisem Anno 1762 r.
Austeria wielu twarzy
Zachowane projekty austerii, poczty
ze stajniami i zabudowaniami gospodarczymi pokazują do jak wielu funkcji
obiekt był przeznaczony. Zajazd, poza
podwarszawską stacją dla podróżnych, pełnił w owych czasach rolę centrum rozrywkowo-handlowego życia

2020 r. Stary Rynek w Raszynie. Fot. J. Kaiper
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pod wielkim miastem. Na parterze był
szynk, kuchnia, izba oberżysty, gabinet i sypialnia. Na piętrze mieściły się
dwuizbowe apartamenty, sala bilardowa, taneczna, jadalnia, pokoje dla
służby i administracji. Obok budynku
głównego Bogumił Zug zaplanował stajnię dla 31 koni oraz wozownię.
Po obydwu stronach austerii miały stanąć dwa skrzydła kramów, a na środku
dziedzińca ozdobna studnia przykryta
daszkiem. Przyjezdni mogli wjechać
do środka budynku bramą, a wyjechać
kolejną od strony podwórza, która prowadziła na dziedziniec i dalej do Puchał.
Dzieje Austerii
Skromny zasób źródeł archiwalnych
utrudnia odtworzenie historii zabytku.
Wiemy, że podczas Bitwy pod Raszynem mieścił się tu jeden ze sztabów,
a działania wojenne zniszczyły częściowo zajazd, pocztę, kramy i młyn.
Zostały one, poza młynem, odbudowane, ponieważ z opisu dokonanego
przez J.W. Krasińskiego w „Przewodniku dla podróżujących w Polsce” z 1821
roku Raszyn to: „…Wieś piękna, wiele
murów, kościół, dom gościnny wygodny
i Restauratora mająca.(…) Ztąd do Warszawy płaci się na poczcie milę więccy,
która się Królewską mila nazywa”.
Z kolei z opisu mienia wchodzącego
w skład majątku przekazanego w 1824
roku Janowi Sparmanowi, dowiadujemy się, że w jego skład weszły: „dom
w Raszynie, gdzie teraz poczta się znajduje wraz z ogrodem, stajnią, wozownią i stodołą tudzież dziedzińcem oparkanionym oraz izbę gdzie organista
mieszka po bramę wjezdną na dziedziniec austerii”. W każdym z tych tekstów
odnajdujemy obiekty położone do dziś
wokół starego raszyńskiego rynku.
W austerii zaczął się Raszyn
Więcej informacji o budynkach wchodzących w skład zespołu austerii pojawia się przy okazji opisywania działalności lokalnych instytucji,
które w nim się mieściły. I właśnie one
dowodzą, że każda ważna organizacja,
która powstawała na terenie majątku
Falenty, czy we wsi Raszyn, zaczynała

Austeria

2011 r. Austeria – elewacja od frontu. Fot. M. Czajkowska

swą historię właśnie od austerii i jej
zabudowań.
Poczta pełniła swą funkcję przy
starym rynku w Raszynie przez kilkadziesiąt lat, ale już w 1815 roku ekspedycja pocztowa przeszła do Sękocina.
Wróciła do dawnej siedziby po I wojnie światowej, skąd około 1936 roku
przeniesiona została do budynku przy
Al. Krakowskiej 19 (obecnie 45).
	Urząd Gminy Falenty z siedzibą
w Raszynie rozgościł się w budynku
poczty w 1867 roku. W latach 30.
XX wieku Gmina została przeniesiona
do austerii, w miejsce apteki, sklepu
spółdzielczego i herbaciarni, gdzie
przetrwała do 1970 roku.
	Szkoła. W roku szkolnym 1927/1928
w austerii wynajęto salę, w której
uczyła się klasa IV. W 1938 roku, rozrastająca się szkoła z 11 oddziałami i 593
uczniami, zajmowała sale w ratuszu
i w budynku poczty. W 1952r. przeniesiono ją do nowego, dwupiętrowego
budynku w Raszynie, przy ul. Szkolnej 2.
	Komisariat z aresztem, urządzony w budynku dawnej poczty,

w latach 30 XX wieku został przeniesiony do nowego, parterowego wówczas budynku przy Al. Krakowskiej
16. Raz jeszcze, podczas przebudowy
komisariatu w 1953r. komisariat wrócił na dawny rynek w Raszynie, ale do
wozowni.
	Ochotnicza Straż Pożarna to
kolejna instytucja, która pierwszą siedzibę miała w wozowni zespołu austerii. Dopiero w 1977r. przeniosła się
na Sportową 1A.
	Kupcy, szynkarz, szewc, krawiec,
a następnie przedstawiciele innych
rzemiosł zasiedlali zespól austerii
od samego początku, zgodnie z zamysłem pierwszych właścicieli. Po I wojnie
światowej w austerii pojawiła się apteka,
a w budynku poczty Spółka Spółdzielcza, która w ratuszu założyła pierwszy
sklep spółdzielczy. Po II wojnie przy
starym rynku znajdowała się restauracja „Poniatówka”. I ona, w 1974 roku
przeniosła się na Sportową.
W latach 1934-1939 w budynku
poczty miał siedzibę Związek Strzelecki – Oddział Raszyn, a od 1949

2014 r. Austeria – elewacja od podwórza. Fot. M. Kaiper

2020 r. Austeria – elewacja frontu. Fot. J. Kaiper

roku – Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych. Od 1974
roku, część pomieszczeń na pierwszym
ratusza zajmowała Gminna Biblioteka. Swoje miejsce znalazła też centrala telefoniczna.
W kolejnych latach wymienione
wyżej instytucje rozrastały się w rozwijającym się Raszynie na tyle prężnie,
że otrzymywały własne siedziby.
Urządzanie w ratuszu, budynku
poczty, wozowni, czy nawet stajni siedzib dla wielu instytucji i mieszkań
zmieniało wnętrza obiektów. Reprezentacyjne, piękne pomieszczenia dzielono na małe pokoiki, murowano drzwi,
okna, wybijano nowe. Mimo powszechnej świadomości, że zespół austerii jest zabytkowy i bezcenny, przez to
zasługujący na szczególną ochronę
niszczono go poprzez nadmierną eksploatację, nie dokonując koniecznych
remontów.
Plany restauracji austerii
Władze Gminy Falenty i Raszyn

2020 r. Austeria – elewacja od podwórza. Fot. J. Kaiper
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naczelnik gminy Raszyn, w wywiadzie
zamieszczonym w „Słowie Powszechnym” 15-16-17 grudnia 1984 r. – mówił: „…
Restaurujemy 18-wieczną austerię koło
kościoła, uczynimy z niej po 10 latach
Gminny Ośrodek Kultury z prawdziwego zdarzenia. Będzie tam Pałac Ślubów, biblioteka, stylowa poczta, sala
projekcyjna, centrala telefoniczna dla
3000 numerów, bar…”. Jak wiemy nie
udało się tych szczytnych planów
zrealizować.

2017 r. Austeria – elewacja od ul. Godebskiego. Fot. J. Kaiper

2020 r. Austeria – elewacja od ul. Godebskiego. Fot. J. Kaiper

wiedziały o historycznej i architektonicznej wartości zespołu austerii. Wielokrotnie przymierzały się do przywrócenia obiektom dawnej świetności.
Bezskutecznie.
W 1983 r., na zlecenie Urzędu Gminy
w Raszynie arch. Waldemar Szczerba
z Biura Konserwatora Zaby tków,
Oddziału w Warszawie, wykonał studium programowo-przestrzenne dla
planowanej konserwacji zespołu austerii. Zgodnie z uchwałą Rady Narodowej
w austerii miała się znaleźć: księgarnia Domu Książki, Urząd Stanu Cywilnego, sala ekspozycyjna, hall-recepcja i zaplecze sanitarne. Dawne stajnie
przeznaczono na bibliotekę publiczną
wraz z czytelnią i zapleczem. W dawnej wozowni miano umieścić kawiarnię i restaurację, a w budynku poczty –
pocztę współczesną. W wybudowanej
od nowa kuźni miała być trafostacja,
centrala telefoniczna, zaplecze techniczne wraz z kotłownią oraz Gminny
Ośrodek Kultury i Propagandy. W 1984
roku, Włodzimierz Adamski ówczesny
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Austeria, mimo, że coraz bardziej chyląca się ku upadkowi, pozostała własnością gminy Raszyn.
Kolejne opracowanie powstało
w 2000 roku. Na zlecenie Zarządu
Gminy Raszyn Maciej Warchoł wykonał
Studium Historyczno-Konserwatorskie
Wraz z Określeniem Możliwości Zagospodarowania Zabytkowego Zespołu
Austerii i Poczty w Raszynie. Autor
zalecał „…uporządkowanie układu przestrzennego zabudowy zespołu zgodnie
z zasadami określonymi w pierwotnym
projekcie Zuga. Za podstawę jakichkolwiek prac, należy przyjąć maksymalną
ochronę zachowanej pierwotnej struktury budynków i działania konserwatorskie mające na celu przywrócenie
zespołowi jego dawnej świetności”.

DZIĘKI CENTRALI …… austeria jest
gminna
Kolejne plany pojawiły się na początku
lat 90. tych XX wieku, wraz reformą
samorządową. Jedną z pierwszych
uchwał Rada Gminy kadencji 19901994 przejęła na własność zabytkowy
zajazd i podjęła próby jego restauracji AUSTERII ANNO 2020
pod nadzorem konserwatora zabytków Dziś budynek dawnego zajazdu po 220
i konserwatora przyrody, jako że grobla latach trudnej służby lśni nowością.
przy austerii stanowi granicę Rezer- „W Raszynie budujemy naszą przyszłość
i tożsamość, jednocześnie udowadwatu Stawy Raszyńskie.
Wykonane ekspertyzy wykazały, niamy, że nie ma rzeczy niemożliwych,
że mury i fundamenty należy wyburzyć, wystarczy tylko chcieć. Przez wiele lat
a dopiero potem przystąpić do budo- raszyński samorząd nie mógł sprostać
wania od nowa, z zachowaniem pier- odbudowie zabytkowej Austrii. Budynwotnego wyglądu i wystroju wnętrz, kowi groziła całkowita ruina. A nam się
jak też z wykorzystaniem właściwych udało. Tę kolejną, z pozoru niemożmateriałów budowlanych. Wiadomo liwą do realizacji inwestycję, właśnie
było również, że rozpoczęcie jakich- skończyliśmy. Już niebawem Austeria
kolwiek prac musi poprzedzić wypro- będzie służyła naszym mieszkańcom
wadzenie z austerii jej lokatorów. Były jako Centrum Integracji Społecznoto zadania, którym nie mógł sprostać -Kulturalnej” – powiedział Wójt Andrzej
budżet gminy. Z tego względu szukano Zaręba, nie wspominając o swojej, wioinwestorów. Znaleziono dwóch, którzy dącej roli w całym procesie restaupodejmowali się najpierw wybudowa- rowania zabytku dla mieszkańców
nia mieszkań dla lokatorów, a następnie gminy Raszyn. Bo nie ma wątpliwości,
odbudowania zabytku. Po zakończe- że gdyby nie jego upór i determinacja,
niu restauracji staliby się właścicie- którą przekazał swoim pracownikom,
lami obiektu. Na przeszkodzie stanęła to by pewnie austerii już nie było. Dziś
centrala telefoniczna znajdująca się nic w tym budynku nie przypomina jego
w budynku. Wójt J. Rajkowski obawia- wyglądu sprzed zaledwie 2 lat. Austeria
jąc się, że nowi właściciele będą chcieli Anno 2020 jest piękna.
ją usunąć, zrezygnował ze sprzedaży.
Małgorzata Kaiper

2011 r. Fragment mieszkania. Fot. M. Czajkowska

2020 r. Holl na piętrze. Fot. J. Kaiper

Edukacja

Rozpoczęcie roku 2020-2021 w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza
Potockiego w Sękocinie

Klasa 7c – zamaskowana. Arch. szkoły

1 września 2020 roku – to rozpoczęcie inne, niż zwykle. Inne, wcale nie
oznacza gorsze, ale trudniejsze. Najważniejsze zadanie to pracować
i uczyć się w bezpiecznych warunkach. Zorganizowanie pracy szkoły
w okresie pandemii zgodnie z wytycznymi MEN i Sanepidu, opracowanie

procedur bezpieczeństwa, regulaminów, zamówienie maseczek, płynów
do dezynfekcji to dodatkowe obowiązki
Pani Dyrektor.
Zgodnie z podanym harmonogramem, 1 września, uczniowie pod opieką
wychowawców weszli do szkoły i udali
się do swoich klasopracowni. Wszyscy
włożyli maseczki, zdezynfekowali dłonie i zachowywali bezpieczną odległość. Rodzice zostali na zewnątrz.
Tylko najmłodsi mogli wejść z mamą lub
tatą. Nauczyciele serdecznie przywitali
wychowanków, zapoznali ich z procedurami bezpieczeństwa, podali plan
zajęć. Zamiast przemówień porozmawiali o wakacjach. Tego dnia wszystkim, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, towarzyszył dreszczyk emocji.
Dla wielu uczniów było to pierwsze

spotkanie z rówieśnikami po długiej
izolacji. Człowiek jest istotą społeczną,
więc nawet najbardziej nowoczesne
technologie nie zbudują trwałych relacji rówieśniczych, nie zastąpią wspólnej pracy, zabawy. Nowy rok szkolny
to nowe wyzwania. Będziemy kłaść
nacisk na rozwijanie samodzielności, kreatywności, kompetencji cyfrowych i kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. Czas pokaże – czy
będzie to nauczanie stacjonarne, czy
przejdziemy na nauczanie hybrydowe
lub zdalne. Najważniejsze jest zdrowie każdego ucznia, rodzica i pracownika szkoły. Mamy nadzieję, że wszyscy
odnajdziemy się w tej nowej rzeczywistości i nauczymy się z tym żyć.
Regina Suwała

Ogród, który leczy
Tu wszystkiego można dotknąć, posmakować, usłyszeć i powąchać... Każdy
kto lubi ogrody wie, że mają one
wielki wpływ na nasze samopoczucie.
Ale nie każdy wie, że ogrody mogą
służyć terapii.
Podążając za potrzebą dziecka
i jego holistycznym rozwojem, z myślą
o specyficznych potrzebach rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami,
przy Przedszkolu z Oddziałami integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” rozpoczęto budowę ogrodu sensorycznego.
„Ogrodu Zmysłów i Żywiołów”, który
oprócz funkcji dydaktycznej, będzie
pełnił również funkcję rewalidacyjną
oraz terapeutyczną.
Przemiana terenu przylegającego do naszego przedszkola
nastąpiła z inicjat y w y c złonków Stowarzyszenia „Skrzydła
Topoli”, nauczycielek przedszkola
„Pod Topolą” p. Justyny Biaduń
i p. Agnieszki Okła-Barwickiej oraz
mojej. To dzięki naszemu wielkiemu zaangażowaniu, pasji i pracy
na rzecz dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi powstał

projekt ogrodu sensorycznego
oraz z Fundacji AUCHAN zostały
pozyskane w kwocie 10 000 EUR
fundusze na jego realizację.
Ideą ogrodu sensorycznego jest
pobudzanie wszystkich zmysłów: smaku,
słuchu, węchu, wzroku i dotyku. Dlatego
tak ważna jest różnorodność roślin –
ich zapachów i kolorów, użytych mateOgród w budowie.
riałów – ich faktur i nawierzchni. Nasz
ogród oprócz pięknych, różnobarwnych Zmysłów i Żywiołów, ale również na rozroślin dostępnych na wyciągnięcie ręki szerzenie oferty edukacyjnej i specjai dobranych tak, by pobudzać wszystkie listycznej przedszkola o dodatkowe
zmysły, będzie wyposażony w ścieżkę zajęcia – terapia ręki, terapia behasensoryczną – mineralno-żywiczną, wioralna, arteterapia, zajęcia przeciwsuchy strumyk, hamaki, kuchnię błotną działające zaburzeniom sensorycznym,
i „Zieloną salę”, w której będą odby- jak również doskonalenie nauczycieli
i zakup pomocy dydaktycznych.
wały się zajęcia dla grup.
Pow st a j ą c y p r z y p r ze d s z ko l u
Ścieżka mineralno-żywiczna sfinansowana jest w całości z fundu- „Pod Topolą” ogród sensoryczny – to
szy europejskich, które zostały nie tylko nowatorski pomysł na specjalpozyskane przez gminę Raszyn, nie zaprojektowaną przestrzeń zieloną –
w ramach programu „Przedszkolna ogród terapeutyczny. To ogród naszych
Integracja w Rasz ynie”. War- marzeń. Wielki sukces całego naszego
tość całkowita projektu to kwota zespołu i dowód dobrej współpracy
343 220,00 zł, dofinansowanie z rodzicami i organem prowadzącym.
274 576,00 zł. Środki te są przeznaHanna Pasterska
czone nie tylko na budowę ogrodu
dyr. Przedszkola Pod Topolą
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Dożynki w Dawidach I Ładach

Dożynki w świątyni i w parku
W niedzielę 6 września w parafii Św. Mateusza w Dawidach odbyło się święto plonów. Kościół wypełnił się dożynkowymi wieńcami, bochnami chleba i koszami pełnymi warzyw i owoców. Ksiądz Proboszcz Jarosław Szulc
w pięknej niezmiernie ciepłej i przejmującej homilii wyraził wdzięczność i podziw dla rolników i ich ciężkiej pracy.
Wypowiedział krzepiące słowa, że otacza nas ciche dobro, które przeważa nad hałaśliwym złem. Na twarzach
zgromadzonych widać było radość z osiągniętych plonów i jednocześnie wielką chęć podkreślenia wspólnoty
i wzajemnej solidarności w trudnych czasach pandemii. Sąsiedzkie spotkania trwały jeszcze przez wiele godzin,
ponieważ przeniosły się do parku nad stawem w Ładach. Tam gospodarze dożynek państwo Agnieszka i Robert
Tkacz podzielili chleby, a panie z KGW SQŁAD poczęstowały licznie zgromadzonych sąsiadów z Ład i Dawid pysznym ciastem, kiełbaskami z grilla i doskonałą grochówką. Organizatorzy spisali się na szóstkę z plusem. Redakcja
Kuriera dziękuje pani Beacie Boros-Bieńko – Sołtysowi Sołectwa Łady za zaproszenie.

Poważne rozmowy.

Uczestnicy i organizatorzy.

Dzielenie chleba.

Zabawy najmłodszych.

Zbiorowe zdjęcie.

Organizator dożynek w Ładach Sołectwo Łady i KGW SQŁAD
Serdeczne podziękowania składam:
- Piekarni Sobański – za ufundowanie chleba dożynkowego,
- Zofii Zientale, Zofii Janiszewskiej i Michałowi Zientale za przygotowanie gorącego poczęstunku,
-	Paniom z KGW SQŁAD i Sołectwa Łady za uwicie wieńca, upieczenia chleba, ciasta oraz obsługę kelnerską.
-	Panom za przygotowanie techniczne terenu imprezy,
-	Pani Teresie Chrzan za uszycie ludowych stroi dla dzieci,
-	Państwu Agnieszce i Robertowi Tkacz starostom dożynkowym, dzieciom w strojach ludowych oraz panom z orszaku
za godne reprezentowanie sołectwa,
-	Panu Marcinowi Kabali za użyczenie zabytkowego auta.
Wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności: Panu Andrzejowi Zarębie – wójtowi gminy Raszyn,
Księdzu Jarosławowi Szulcowi – proboszczowi parafii Św. Mateusza Ewangelisty
Pani Irenie Uszyńskiej – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach
Sołtysom i mieszkańcom sąsiednich sołectw, którzy wspólne z nami świętowali.
Beata Boros-Bieńko – Sołtys Sołectwa Łady
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6 sierpnia w gminie Raszyn

309. Warszawska Pielgrzymka Piesza w czasach zarazy
Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana także paulińską, początkami
sięga XVIII w. i jest najstarszą wyruszającą ze stolicy. W 1711 r. Bractwo
Pana Jezusa Pięciorańskiego przy
paulińskim kościele św. Ducha w Warszawie poprowadziło pielgrzymkę
na Jasną Górę w imieniu miasta prosząc

309 Pielgrzymka. Fot. J. Kaiper

Powitanie. Fot. J. Kaiper

o ocalenie przed szalejącą epidemią.
Do dziś w częstochowskim Sanktuarium
przechowywana jest srebrna tablica –
wotum mieszkańców Warszawy, złożone
z prośbą o oddalenie zarazy. (za KAI)
Pielgrzymka była inna bo zamiast
ok. 6 000 szło nas tylko 61 osób.
czyli 1%. Czułam dużą odpowiedzialność, bo niosłam prócz swoich intencji także intencje tych
osób które w tym roku „musiały”
ze względu na epidemię pielgrzymować duchowo. Był też
duży trud fizyczny ze względu
na ogromne upały. – powiedziała
Anna Matracka Radna Gminy
Raszyn która w tym roku po raz
31 uczestniczyła w Warszawskiej
Pielgrzymce Pieszej.
W tym roku spod Kościoła Świętego
Ducha ojców Paulinów na Nowym Mieście w Warszawie jak, co roku od trzystu dziewięciu lat, wyszła pielgrzymka
na Jasną Górę. Szóstego sierpnia
o godzinie siódmej trzydzieści, sześćdziesięciu jeden pielgrzymów, wyruszyło w trasę w trasę pod hasłem „ten
zwycięża, kto miłuje”. Od trzech wieków Pielgrzymka przemierza ten sam
szlak, uroczyście witana przez wszystkie parafie po drodze, które prześcigają się w gościnności. Sześćdziesięciu

jeden pątnikom towarzyszyło duchowo
t ysiące pozostałych w domach,
łącząc się z nimi w intencji i modlitwie.

306 Pielgrzymka przed epidemią. Fot. J. Kaiper

Tak się od wieków składa, że pątniczy szlak na Jasną Górę wiedzie Aleją
Krakowską przez Raszyn, a gospodarzem pierwszego wypoczynku jest tradycyjnie parafia pod wezwaniem Świętego Szczepana i Świętej Anny, którą
dziś prowadzi i reprezentuje Ks. Prałat Zdzisław Karaś. Zgodnie z wieloletnią tradycją Ksiądz Prałat wraz z Wójtem Gminy Raszyn panem Andrzejem
Zarębą powitali pielgrzymów przy obelisku u zbiegu ulicy Sportowej z Aleją
Krakowską, następnie udali się na posiłek do domu parafialnego.
Jacek Kaiper

Msza dziękczynna w Słominie
6. sierpnia w Słominie w Dzień Przemienienia Pańskiego na ulicy 6. Sierpnia przy figurce odbyła się msza polowa
celebrowana przez ks. Proboszcza
Dariusza Bartoszewicza. W ten sposób uczczono 76. rocznicę cudownego
ocalenia mieszkańców Słomina i pobliskich wsi przed hitlerowską egzekucją. Ta przerażająca kara miała spotkać
okoliczną ludność za pomoc udzielaną
powstańcom i żołnierzom AK. Przygotowano broń maszynową i drewniane

młoty do dobijania rannych. Wszystko
to działo się pod kapliczką na drodze
w Słominie. Prawdziwy cud sprawił,
że Niemcy w ostatniej chwili odstąpili
od egzekucji. Od tej pory w rocznicę
tego wydarzenia w tym samym miej
scu odprawiana jest msza dziękczynna
za ocalenie setek ludzi. Takie przeżycia
tworzą więzi nie do zerwania. Historię
tę powinien znać każdy mieszkaniec
naszej gminy a zwłaszcza młodzież.
Jacek Kaiper

Msza polowa na ulicy 6. Sierpnia.

Wydawca: Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn | Redaktor Naczelny: Jacek Kaiper 512 269 868 | Skład i opracowanie graficzne: R. Dymerski
Druk: Firma Usługowo-Handlowa SZMYDT Krzysztof Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Nakład: 7200 egzemplarzy. Redakcja nie zwraca korespondencji oraz informuje autorów tekstów, że z uwagi na skromność miejsca w gazecie zastrzega sobie prawo do wykonywania skrótów,
a także traktowania przysłanych materiałów jako źródła informacji.
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Informacje z gminy

Program Ograniczania Niskiej Emisji – dotacja na wymianę źródeł ciepła
opartych na paliwie stałym
trwać do 30.04.2021 r. Warunkiem
przekazania dotacji jest realizacja
zadania i przedłożenie wniosku o rozliczenie dotacji do dnia 30 października 2021 r.

Gmina Raszyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji
w celu trwałej zmiany sposobu ogrzewania lokali budynków mieszkalnych obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym. Poprzez
trwałą zmianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości
pieca/ kotła na paliwo stałe. W ramach gminnego projektu mieszkańcy mogą uzyskać dotację. Nabór wniosków będzie trwać do 30.04.2021 r.
Procedura udzielania dotacji:
–	złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami w okresie
od 16.09.2020 r. do 30. 04.2021 r.
w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn
na parterze,
–	weryfikacja wniosku przez Komisję powołaną zarządzeniem Wójta
Gminy Raszyn,
–	podpisanie umowy z Gminą Raszyn,
–	realizacja przedsięwzięcia przez
Wnioskodawcę:
–	po realizacji przedsięwzięcia złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami w Urzędzie
Gminy Raszyn na parterze w kancelarii, najpóźniej do 30 października 2021 r.,
–	w eryfikacja wniosku o wypłatę
dotacji,
–	wypłata środków na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.
Do ubiegania się o dotację uprawnione
są podmioty, wskazane w art. 403 ust.
4 ustawy Prawo ochrony środowiska –
za wyjątkiem osób prawnych i przedsiębiorców, będące właścicielami
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budynków, lokali mieszkalnych lub
użytkowych położonych na terenie
Gminy Raszyn lub posiadające inny
tytuł prawny do władania nimi.
Dotacja dla danego podmiotu
na daną nieruchomość może być
udzielona tylko raz.
UWAGA!
Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, aby we wnioskach złożyć
podpisy we wszystkich niezbędnych
miejscach – pod wnioskiem, oświadczeniami i informacją ws. danych
osobowych. Dokumenty załączone
do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca winien przedstawić jako kserokopie poświadczone za zgodność
z oryginałem lub załączyć oryginały,
które zostaną zwrócone po zakończeniu procedury weryfikacji wniosku.
O przyjęciu do rozpatrzenia decyduje
kolejność złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Raszyn. Realizacja wniosków odbywać będzie się do wysokości
środków przeznaczonych w budżecie
Gminy na ten cel. Nabór wniosków rozpoczyna się 16.09.2020 r. i będzie

– Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które
zostaną przeprowadzone w roku jej
udzielania, obejmujących:
1)	demontaż starego źródła ogrzewania;
2)	zakup i montaż nowego źródła
ogrzewania;
3)	podłączenie do sieci gazowej ;
4)	podłączenie do sieci elektrycznej;
5)	rozprowadzenie pionów w budynkach wielorodzinnych;
6)	prace budowlanych mające na celu
przystosowanie pomieszczeń na cele
grzewcze.
– Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane
po raz pierwszy, spełniające normy
i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.
– Dotacja nie może przekroczyć 50%
kosztów kwalifikowanych inwestycji
jednak nie więcej niż:
1)	d la kotłów na gaz, spełniających
wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC –
4 000 zł brutto;
2)	dla kotłów na paliwa stałe, spełniających wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC –
3 000 zł brutto;
3)	dla lokalu w budynku wielorodzinnym – 2 000zł brutto.
W przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych
na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski nie zrealizowane będą rozpatrywane
w pierwszej kolejności w następnym
roku budżetowym, natomiast procedura naboru nowych wniosków zostanie wstrzymana.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Raszyn: Jarosław Kozłowski tel.
22 701-79-05.

Informacje z gminy

Szkoły. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej 1 września we wszystkich
szkołach rozpocznie się nowy rok szkolny,
a uczniowie powrócą do szkół. Gmina
Raszyn, jako organ prowadzący placówki
oświatowe, w obliczu zagrożenia epidemiologicznego COVID 19 szczególną
uwagę zwróciła na zapewnienie, zgodnego
z wytycznymi MEN, MZ i GIS, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników oświaty. Wszystkie
szkoły i przedszkola zostały doposażone
w materiały i środki niezbędne do dezynfekcji sprzętów, powierzchni i przedmiotów oraz w płyny i dozowniki do dezynfekcji rąk, rękawiczki, przyłbice i maseczki.
Zakupione zostały bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk, które umieszczone
zostaną przy wejściu do każdej placówki
oświatowej.
Dokonano również również zakupu
elektrycznych zamgławiaczy dla gminnych
szkół i przedszkoli. Stosowany w urządzeniu preparat dezynfekujący LERASEPT,
o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, zapewnia zmniejszenie zagrożenia w miejscach publicznych, zwalczając nie tylko wirusy, ale też
i inne pojawiające się w okresie jesienno-zimowym zarazki. Wyrażamy nadzieję,
że podjęte działania techniczno-organizacyjne pozwolą na rzeczywiste ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego wśród
przedszkolaków, uczniów oraz personalu
raszyńskich placówek oświatowych.
Michał Kucharski
Zastępca Wójta Gminy Raszyn

Laurka od mieszkańców dla Poczty w Raszynie
Do redakcji Kuriera wpłynął tekst
podziękowania oraz kopie dyplomów
dla pracowników poczty w Raszynie.
Nadawca tych materiałów gorąco przekonywał redaktora że taka pochwała
tym ludziom się należy. I przekonał.
Nasza Poczta Raszyńska towarzyszy
mieszkańcom praktycznie od zawsze.
Usytuowana przed laty przy Al. Krakowskiej, dziś dumie stoi przy ul. Szkolnej pod numerem 15. Wzniesiona
w latach 90 przez firmę budowlaną
pana Golisa od tej pory służy mieszkańcom gminy Raszyn nieprzerwanie

do dziś. Pocztowcy z ulicy Szkolnej dzielnie radzą sobie nawet w tak
trudnym czasie jakim jest pandemia
Covid 19. Na pierwszym froncie są
oczywiście niezawodni „super” listonosze: panie Jolanta i Agnieszka oraz
panowie: Tomasz, Dariusz, Rafał, Jacek,
Wojciech, Marcin i Lesław. Przy okienku
zaś dzielnie obsługują mieszkańców nasze bohaterki z okienka, panie:
Beata, Elżbieta, Jolanta, Agnieszka,
Aneta, Marzena oraz wśród nich „rodzynek” pan Mateusz. Na podziw zasługują
„niewidzialni” bohaterowie na zapleczu:

panie Grażynka, Barbara, Wanda, Anna
oraz pan Sławomir.
Korzystając z okazji mieszkańcy
Raszyna i okolic dziękują pani Naczelnik
Poczty Raszyńskiej Iwonie Stykowskiej
za sprawne i profesjonalne kierowanie
placówką.
Wszystkim Wam Pocztowcy
Raszyńscy – Dziękujemy.
Mieszkańcy Raszyna
Do serdecznych podziękowań
dla pocztowców dołącza się
Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba
Zastępca Wójta Gminy Raszyn Michał Kucharski
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Gminna Biblioteka Publiczna

UCZ SIĘ Z NAMI
NA KURSACH LERNI.US!

(w tym polu wpisujemy kod otrzymany
z biblioteki, będzie on potrzebny tylko
ten jeden raz). Po kliknięciu „aktywuj kupon” pojawi się panel z nauką
języków obcych. W górnym lewym
rogu możemy zmienić język, którego
chcemy się uczyć. Domyślnie jest to
język angielski.

WYSTAWA „400. LAT
PAŁACU W FALENTACH”

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

WRZEŚNIOWY KIERMASZ
KSIĄŻKI UŻYWANEJ
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 2021. W ofercie mamy aż siedem
kursów do wyboru: są to kursy językowe (angielski, angielski biznesowy,
niemiecki, hiszpański i włoski) 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.
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
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Czas na kolejną edycję kiermaszu
książki używanej w Raszynotece! Tym
razem zapraszamy od 21 do 25 września br. – podczas tego tygodnia
na stołach ustawionych w holu naszej
biblioteki nie zabraknie książek, które
będzie można nabyć po bardzo okazyjnych cenach. Literatura dziecięca,
beletrystyka, fantastyka, publikacje
popularnonaukowe – każdy znajdzie
coś dla siebie. Zebrane środki przeznaczamy, jak zwykle, na rozbudowę
naszych zbiorów. Zapraszamy!

Wczesnobarokowy pałac w Falentach, jeden z najcenniejszych zabytków położonych na terenie naszej
gminy, obchodzi w tym roku 400. urodziny. Wybudował go Zygmunt Opacki,
podkomorzy warszawski. Zniszczony
w trakcie potopu szwedzkiego, został
odbudowany przez Franciszka Jana
Załuskiego, zaś kolejni właściciele
(Piotr Fergusson Tepper, Jan August
Spiski, hr. Aleksander Przeździecki
z żoną Marią) dokonywali kolejnych
jego modernizacji (przy pomocy znamienitych architektów, Szymona Bogumiła Zuga oraz Franciszka Marii Lanciego). W jego wnętrzach gościli m.in.
królowie Stanisław August Poniatowski i Jan III Sobieski. W trakcie II wojny
światowej funkcjonował jako ośrodek
wypoczynkowy dla oficerów gestapo,
po wojnie zaś przejął go Skarb Państwa.
Obecnie jest zarządzany przez Instytut
Technologiczno-Przyrodniczy. Dzięki
archiwalnym zdjęciom, przekazanym
przez ITP do Cyfrowego Archiwum
Tradycji Lokalnej, działającego w naszej
bibliotece, przygotowaliśmy wyjątkową wystawę, na którą serdecznie
zapraszamy. Będzie ją można obejrzeć
w holu biblioteki głównej (ul. Poniatowskiego 20 w Raszynie) w październiku
i listopadzie br.

Plac Zabaw za Basenem otwarty

Nowy Plac Zabaw za Basenem – Uroczyste otwarcie

Przygotowanie przed otwarciem. Arch. CSR

Park Jordanowski za basenem znajduje
się w centralnym miejscu Gminy Raszyn.
Wchodzi w skład Centrum Sportu
Raszyn wraz pływalnią, stadionem im.
K. Jedynaka oraz nową halą sportową.
Położony tuż obok parku tworzy swoisty
kompleks sportowo-rekreacyjny przy
Centrum Sportu Raszyn. Dzięki małej
infrastrukturze parkowej tj. chodnikowi,
ławkom, ścieżce rowerowej i siłowni
zewnętrznej stał się miejscem integracji społecznej w szczególności młodych
rodziców z małymi dziećmi.
Dlatego w 2019 roku powstał pomysł
kompleksowej modernizacji kilkunastoletniego już wtedy placu zabaw na bardziej nowoczesny i zintegrowany. Projekt zakładał kilka stref rekreacyjnych,
a w każdej z nich tematyczne urządzenia
zabawowe. Przeznaczał poszczególne
strefy dla użytkowników w różnym
wieku. Tworząc projekt, uwzględniliśmy
istniejącą sztuczną plażę, przy której
zaprojektowaliśmy deptak.
Nowoczesny Plac Zabaw za Basenem powstał z dofinansowania ze środków PROW 2014-2020 udostępnionych

Tuż przed przecięciem. Arch. CSR

Uroczyste przecięcie wstęgi. Arch. CSR

przez Lokalną Grupę Działania – Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. Całkowity
koszt inwestycji to 980 tys. zł, a dotacja 622 tys. zł. Za to dofinansowanie
wielkie podziękowania składamy Prezesowi Stowarzyszenia LGD Michałowi
Marciniakowim i kierownikowi wydziału
pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Urzędzie Gminy Raszyn Katarzynie Dombskiej, dziękujemy inżynierom
Marii Jasik-Sikorskiej oraz Bolesławowi Saneckiemu, którzy dopilnowali
budowy. Zastępcy Wójta Gminy Raszyn
Michałowi Kucharskiemu dziękujemy
za jego inicjatywę oraz pomysł modernizacji tego placu zabaw, natomiast
Wójtowi Gminy Raszyn Andrzejowi
Zarębie za aprobatę naszych działań.
W piękną, słoneczną pierwszą niedzielę września Centrum Sportu Raszyn
dokonało uroczystego otwarcia. Przez
4 godziny na nowym placu zabaw było
gęsto od dzieci testujących wszystkie
urządzenia. Z zachowaniem, rzecz jasna
standardów epidemicznych. Nie zabrakło atrakcji, był clown na szczudłach,
zabawy z wodzirejem, bańki mydlane,
przejażdżki na kucykach, brokatowe
tatuaże, skręcanie baloników. Jednak najwięcej było dziecięcej, beztroskiej zabawy i mnóstwa uśmiechów
maluchów.
W planie całej uroczystości najważniejszym elementem otwarcia
było przecięcie wstęgi. Do tego aktu

Centrum Sportu Raszyn zaprosiło znamienitych gości, włodarzy gminy Raszyn
i dzieci. To właśnie ósemka dzieci
z naszej gminy stanowiła wśród gości
honorowych reprezentację przyszłych
użytkowników nowego placu zabaw.
Już dziś nowy Plac Zabaw za Basenem, przy Centrum Sportu Raszyn,
jest ulubionym miejscem rekreacyjnym młodych rodziców, maleńkich
dzieci, dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Codziennie przychodząc
do pracy do Centrum Sportu Raszyn
wiem, że dziś także będę słyszeć, przez
otwarte okno, wesołe i radosne śmiechy towarzyszące wspaniałej zabawie naszych milusińskich. Słysząc je,
wiem, jak bardzo ta inwestycja była
potrzebna i bardzo wyczekiwana przez
dzieci i rodziców. Wiem, że Plac Zabaw
to dobrze zaplanowana i wykonana
praca włodarzy Gminy Raszyn i Centrum Sportu Raszyn. Wiem, że udostępnienie Placu podwyższyło jakość infrastruktury rekreacyjnej w naszej gminie
do najwyższego możliwego poziomu.
Po cudownym otwarciu placu zabaw
wiem, że to miejsce będzie wzbudzać
w najmłodszych raszyniakach wiele
radości i uśmiechu. Do zobaczenia
na nowym placu zabaw.
Ze sportowym pozdrowieniem
Katarzyna Klimaszewska
Dyrektor Centrum Sportu Raszyn
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