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Niewidoma Matka niewidomych

Czcigodna Służebnica Boża Maria 
Czacka urodziła się 22 października 
1876 roku w  Białej Cerkwi na Ukra-
inie jako szóste z siedmiorga dzieci 
Feliksa i Zofii z domu Ledóchowskiej. 
Została ochrzczona 19 listopada 1876 
roku w  kościele parafialnym w  Bia-
łej Cerkwi. W domu rodzinnym o tra-
dycjach ziemiańskich i patriotycznych, 
była wnuczką Tadeusza Czackiego – 
otrzymała żywą i pogłębioną wiarę, jak 
również gruntowne i wszechstronne 
wykształcenie. Ostatnie lata dzieciń-
stwa spędziła w Warszawie.
 Róża Czacka od dzieciństwa miała 
problemy ze wzrokiem, który całkowi-
cie utraciła w wyniku wypadku mając 
22 lata. Dzięki żarliwej wierze nie zała-
mała się, ale przyjęła to wydarzenie 
jako znak osobistego powołania życio-
wego. Po usłyszeniu diagnozy lekar-
skiej, a także sugestii, by zajęła się nie-
widomymi, postanowiła poświęcić się 
sprawie ociemniałych, których sytu-
acja w Polsce była wyjątkowo trudna. 
Uczyła się samodzielnego życia, odby-
wała podróże zagraniczne, podczas 
których poznała nowoczesne koncep-
cje i metody pracy z niewidomymi.

 W 1908 roku założyła Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w Królestwie 
Polskim, a rok później po śmierci ojca, 
samodzielna finansowo, zdecydowała 
o przeznaczeniu swojego majątku na 
pomoc niewidomym, których groma-
dziła wokół siebie, zakładając pierwsze 
miejsca pomocy i edukacji osób niewi-
dzących.
 W  czasie I  wojny światowej Róża 
Czacka nie mogła wrócić do Warszawy, 
pozostała więc w Żytomierzu na Wołyniu, 
gdzie prowadząc działalność charyta-
tywną, przygotowywała się do podjęcia 
życia zakonnego tercjarki. 19 listopada 
przyjęła habit i imię zakonne Elżbieta 
od Ukrzyżowania Pana Jezusa. W 1918 
roku wróciła do Warszawy. Dzięki jej 
staraniom 1 grudnia tego roku powstało 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Słu-
żebnic Krzyża – powołane do służby nie-
widomym na duszy i ciele.
 Od 1925 roku Zakład Niewidomych 
w Laskach pod Warszawą, za sprawą 
Matki Elżbiety, której towarzyszył 
w pracy jako kapelan Sługa Boży ksiądz 
Władysław Korniłowicz, stał się centrum 
działalności na rzecz osób ociemnia-
łych oraz ośrodkiem duchowości.

 Druga wojna światowa drastycznie 
przerwała rozwój Dzieła. W tym cza-
sie za zgodą swojej założycielki, Zakład 
służył wsparciem jednostkom AK oraz 
jako szpital powstańczy. W latach 1942 – 
1945 kapelanem Zakładu w Laskach był 
ksiądz Stefan Wyszyński. Po zakończe-
niu działań wojennych Matka Elżbieta 
rozpoczęła odbudowę zniszczonego 
Zakładu dla Niewidomych. Okazywała 
miłość bliźniego każdemu potrzebują-
cemu pomocy, nie zwracając uwagi na 
niechęci narodowościowe.
 W 1950 roku ze względu na zły stan 
zdrowia Matka Elżbieta wycofała się 
z  kierowania Zgromadzeniem oraz 
Zakładem Niewidomych. Duchowo nie-
ustannie wspierała rozpoczęte Dzieło. 
Niewidoma Matka niewidomych zmarła 
w opinii świętości 15 maja 1961 roku 
w Laskach.
 Dzieło rozpoczęte przez Matkę 
Elżbietę Czacką nieustannie rozwija 
się i pomaga wielu osobom nie tylko 
fizycznie, ale również duchowo. Swoim 
pokornym i cichym życiem dała przy-
kład aktualnego i dziś zawołania: „Przez 
krzyż do nieba”.

NIEWIDOMA MATKA NIEWIDOMYCH
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Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński błogosławionym Kościoła

Dnia 12.09.2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odczy
tano List Apostolski Jego Świątobliwości Franciszka wpisujący w poczet 
błogosławionych Czcigodnego Sługę Bożego Stefana kardynała Wyszyń
skiego Prymasa Polski i Czcigodną Sługę Bożą Matkę Elżbietę Różę Czacką. 
Dla Polaków jest to szczególnie ważne ponieważ Kardynał Wyszyński 
został zapisany w historii jako osoba, która przeprowadziła Ojczyznę przez 
mroczne czasy okupacji sowieckiej. Oto życiorysy Róży Marii Czackiej  
Matki Elżbiety  oraz wielkiego Prymasa przed stawiony przez kardynała 
Kazimierza Nycza w czasie uroczystości beaty fikacyjnych.

Czcigodny Sługa Boży Stefan Wyszyń-
ski urodził się w Zuzeli nad Bugiem 
3 sierpnia 1901 roku w rodzinie wielo-
dzietnej o tradycjach rolniczych jako 
drugie dziecko Stanisława i Julianny 
z domu Karp. Tego samego dnia został 
ochrzczony w  kościele parafialnym 
w rodzinnej miejscowości. Wychowy-
wał się w atmosferze religijnej, jego 
dom rodzinny był miejscem, w którym 
pogłębił swoją wiarę oraz umiłowanie 
Matki Bożej – tak ważne w życiu Ste-
fana Wyszyńskiego, jako przyszłego 
biskupa i Prymasa Polski. 
 Od 1920 roku był klerykiem Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
we Włocławku. Święcenia kapłańskie 
przyjął 3 sierpnia 1924 roku w kaplicy 
Matki Bożej w bazylice katedralnej we 
Włocławku z  rąk biskupa Wojciecha 
Owczarka. W latach 1925 – 1929 konty-
nuował studia na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim, które ukończył dokto-

ratem z prawa kanonicznego. W pracy 
duszpasterskiej na terenie diecezji wło-
cławskiej, do której powrócił po stu-
diach, odznaczał się sumiennością 
i wielką ofiarnością działając na wielu 
płaszczyznach. 
 Jego gorliwą posługę przerwał dra-
mat II wojny światowej, podczas której 
przebywał między innymi w Laskach 
pod Warszawą, gdzie pełnił w konspi-
racji funkcję kapelana Armii Krajowej. 
W 1946 roku został powołany na sto-
licę biskupią w Lublinie. 12 maja tego 
roku przyjął na Jasnej Górze święce-
nia biskupie z rąk kardynała Augusta 
Hlonda. Swoją misję streścił w zawo-
łaniu biskupim: Soli Deo honor et glo-
ria, czyli ”Samemu Bogu cześć i chwała” 
12 listopada 1948 roku papież Pius XII 
mianował biskupa Stefana arcybi-
skupem metropolitą gnieźnieńskim 
i  warszawskim oraz Prymasem Pol-
ski. Stefan Wyszyński w czasie swojej 

posługi pasterskiej jako Prymas Polski 
wielokrotnie walcząc o godność chrze-
ścijańskiego życia w  ojczyźnie zma-
gał się z ówczesnymi władzami komu-
nistycznymi, które prowadziły jawną 
walkę z Kościołem. Doprowadziło to 
do aresztowania go w 1953 roku i inter-
nowania na ponad trzy lata. Mimo wie-
lokrotnych szykan ze strony opraw-
ców notował w swoich zapiskach: Nie 
zmuszą mnie niczym do tego, bym ich 
nienawidził. Czas odizolowania wydał 
owoce duchowe w postaci tekstu „Ślu-
bów Jasnogórskich” oraz przygotowa-
niu „Wielkiej Nowenny przed Milenium 
Chrztu Polski”.
 Z   wie lką  roztropnością  i   roz-
wagą, Sługa Boży wprowadzał w Pol-
sce postanowienia Soboru Waty-
kańskiego  II, szczególnie dotyczące 
reformy l iturgicznej.  Brał udział 
w kilku konklawe. Podczas ostatniego 
uczestniczył w wyborze Jana Pawła II. 
W swoim nauczaniu wielokrotnie prze-
strzegał przed laicyzacją i ateizacją 
w wychowaniu młodzieży. Cieszył się 
wielkim autorytetem duchowym 
i moralnym w Polsce nie tylko wśród 
ludzi wierzących, ale wśród ludzi dobrej 
woli. Zmarł w opinii świętości, w uro-
czystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 
28 maja 1981 roku i został pochowany 
w Archikatedrze Warszawskiej.

BEATYFIKACJA PRYMASA TYSIĄCLECIA
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Dożynki 2021

Akurat w dniu 30 sierpnia pogoda dopi-
sała, co nie było takie pewne, ponie-
waż poprzednie dni były deszczowe 
i  chłodne. Budziło to uzasadnione 
obawy organizatorów o niezakłócony 
przebieg imprezy, ponieważ zaplano-
wano ją w parku. Jednak w dniu Doży-
nek aura dopisała i wszystkie zaplano-
wane uroczystości mogły się odbyć. 
Znacznie większy wpływ, niż ewentu-
alna niepogoda na raszyńskich Dożyn-
kach 2021 odcisnął Covid 19, ponieważ 
z powodu epidemii program był krót-
szy niż zwykle. Rozpoczęła go Msza 
św. Dziękczynna celebrowana przez 
Proboszcza parafii w  Raszynie księ-
dza prałata Zdzisława Karasia, w czasie 
której podziękował on rolnikom za ich 
ciężką pracę, po czym poświęcił wieńce 
i chleb z ziarna z tegorocznych zbiorów. 
Podobne podziękowania dla rolników 
złożył na ręce Gospodarzy Dożynek 
państwa Małgorzaty i Dariusza Bon-

der Wójt Gminy pan Andrzej Zaręba, 
po czym wspólnie państwo Bondero-
wie i Wójt podzielili chleby i roznieśli 
je pomiędzy publiczność. Wszystko to 
działo się w ramach Obrzędu Dożyn-
kowego wyreżyserowanego i wykona-
nego przez grupy działające w Centrum 
Kultury Raszyn. Wystąpiły tu zespoły: 
Seniorki, Barwy Jesieni, Rybianie pod 
kierownictwem Pani Edyty Ciechom-
skiej i Piotra Piskorza. Muzykę i tańce 
ludowe zaprezentował zespół Pol-
ski Łan. 
 Obrzędy dożynkowe zakończyło 
ogłoszenie  werdyktu w  konkur-
sie o miano najpiękniejszego wieńca 
dożynkowego. Z rzędu wieńców wyko-

nanych przez mieszkańców 10 sołectw: 
Dawid, Dawid Bankowych, Jaworo-
wej I, II, Ład, Podolszyna Nowego, Sło-
mina, Sękocina Starego, Słomina, Rybia 
I i Rybia III wybrano jeden i nie było to 
łatwe, ponieważ wszystkie były wyjąt-
kowo urodziwe i trudno orzec, który 
był najlepszy. Zadanie to wypeł-
niło jury uznając, że Główna Nagroda 
należy się w tym roku wieńcowi uple-
cionemu wspólnie przez mieszkań-
ców Jaworowej I Jaworowej II. Konkurs 
pieczenia chleba zdominowały prace 
wykonane przez mieszkanki z sołec-
twa Łady. Mieliśmy okazję oklaski-
wać zespół Fal Canto, który wykonał 
kilka piosenek w całkiem nowej aran-

DOŻYNKI

Gospodarze Dożynek 2021. Przemówienie Wójta. Święcenie chleba.

Chleb ze zbiorów 2021. Obtańcowanie zbiorów.
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DOŻYNKI

żacji. Wieczór uświetnił Kuba Sienkie-
wicz z zespołem Elektryczne Gitary 
który, zagrał największe swoje prze-
boje. Znane większości piosenki roz-
bawiły publiczność i kolejny raz udo-

wodniły, że prawdziwy przebój musi 
składać się zarówno z dobrej muzyki 
jak i mądrego, czasem wręcz prowo-
kującego tekstu. Panująca radosna 
atmosfera, pomimo jeszcze obowią-

zujących ograniczeń covid wykazała, 
że wszyscy jesteśmy spragnieni wspól-
nej zabawy. Gorące podziękowania dla 
zespołu CKR za przygotowanie i reali-
zację imprezy.         Jacek Kaiper

Zwycięski wieniec.

Konkursy i laureaci.

Skoki w gumach.

Występy artystów.
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KATYŃ PAMIĘTAMY

Prawda i pamięć jest najważniejsza
Z dzieciństwa pamiętam z lękiem wypowiadane słowa: „nóż w plecy”, 

„czwarty rozbiór Polski”, Katyń. Czułam grozę tych słów. Gdy domaga-
łam się wyjaśnienia dorośli milkli, na ich twarzach malowało się zmiesza-
nie. Potem słyszałam – „tylko nikomu o tym nie mów”. Nie byli tchórzami, 
wobec tego, czego się obawiali.

Data 17. 09. 39 rok wprowadza nas 
w  bolesne, tragiczne wydarzenia, 
będące skutkiem wtargnięcia wojsk 
sowieckich w  granice państwa pol-
skiego w czasie, gdy Wojsko Polskie 
odpierało krwawo najazd niemiecki. 
Ta data dla naszych dziadków rozpo-
czyna czas sowieckich łagrów, świat 
deportacji z ich małych ojczyzn na „nie-
ludzką ziemię”. Stało się to pod „bar-
dzo szlachetnym” pretekstem „wzięcia 
pod ochronę” mieszkańców Zachodniej 
Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Tu bie-
rze swój początek kłamstwo upo-
wszechniane także po wojnie, którego 
sprostowanie groziło ciężkimi konse-
kwencjami. Skutkiem sowieckiej „tro-
ski” było wzięcie do niewoli 250 tysięcy 
polskich żołnierzy, oddanie ich w ręce 
NKWD. Pozbawieni kontaktu z najbliż-
szymi, wegetowali w obozach w Sta-
robielsku, Kozielsku i  Ostaszkowie. 
Nikt nie powiedział im czym zawinili 
i jaki spotka ich los. 

21.857 jeńców wziętych przez Sowie-
tów do niewoli, nigdy nie powróciło 
do Polski. Swoją „podróż na wschód” 
zakończyli w dołach śmierci w Katyniu, 
Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych 
nieznanych do dziś miejscach. 

Ludność cywilną, kobiety, dzieci, często 
osoby w podeszłym wieku wywieziono 
w głąb Rosji. Tam ginęli z głodu, chorób, 
zimna. Wielu z nich nigdy nie powró-

ciło do ojczyzny, ich bezimienne groby 
pozostały gdzieś w stepach Kazach-
stanu, czy dalekiej Syberii.

Tak wyglądają tragiczne wydarzenia 
noszące nazwę Golgoty Wschodu. Było 
to wyniszczenie ogromnej części inteli-
gencji polskiej: nauczycieli, lekarzy, pro-
fesorów, urzędników, leśników, prawni-
ków, żołnierzy, oficerów, pracowników 
służb państwowych, policjantów, Żoł-
nierzy ochrony pogranicza, pocztow-
ców. Oprawcy wierzyli, że gdy zlikwi-
dują ludzi wykształconych Polska nigdy 
się nie odrodzi a tajemnica zbrodni 
ludobójstwa pozostanie na zawsze 
ukryta wraz z ciałami pomordowanych. 
Prawda historyczna w sferze publicznej 
wyparta została przez podłe kłamstwo, 
a świadkom i podręcznikom nakazano 
milczenie. Wrogów Polski mianowano 
przyjaciółmi. Nazwiskami zbrodnia-
rzy, którzy 17 września 1939 r. wydali 
wyrok na  naszą ojczyznę nazywano 
place, ulice, wyższe uczelnie, zakłady 
pracy. Ale prawdy nie udało się zgła-
dzić. Po pół wieku Prezydent Federacji 
Rosyjskiej przyznał, że Zbrodni Katyń-
skiej dokonali Sowieci. 

O wyjawienie tych faktów zabiegało 
wiele osób. Jedną z  nich był śp. ks. 
prałat Zdzisław Jastrzębiec Peszkow-
ski, cudem ocalony jeniec Kozielska. 
Miałam zaszczyt Go poznać. Pragnął 
przekazać młodemu pokoleniu obo-
wiązek pielęgnowania prawdziwej wie-
dzy o tych wydarzeniach. Wciąż powta-
rzał: „moim marzeniem jest aby nie było 
żadnej młodej dziewczyny, czy chłopca, 
który nie wiedziałby co to jest Katyń”. 
Ja także otrzymałam od ks. Pesz-
kowskiego testament wyrażony sło-
wami: „tylko pilnuj mi tego Katynia!” – 
co niniejszym czynię.

W 2019 r. zwróciłam się do władz Gminy 
Raszyn z prośbą o przyłączenie się do 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyj-
nego „KATYŃ...OCALIĆ OD ZAPO-

MNIENIA”, upamiętniającego skryto-
bójczo zamordowanych strzałem w tył 
głowy polskich oficerów i policjantów, 
przez funkcjonariuszy NKWD na tere-
nie Rosji Sowieckiej. Jesteśmy winni 
pamięć pomordowanym i  hołd ich 
rodzinom. Naznaczone cierpieniem 
musiały milczeć. To dla bliskich zaginio-
nych zostawiali puste miejsce przy stole.

Pragnę wyrazić wdzięczność panu Wój-
towi Andrzejowi Zarębie oraz Przewod-
niczącemu Gminnej Komisji Oświaty 
Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
panu Krzysztofowi Będkowskiemu 
za pomoc we wdrożeniu do szkół tego 
programu, za starania o  posadze-
nie trzech Dębów Pamięci, za wyko-
nanie tablic. Pragnę także podzięko-
wać wszystkim tym, którzy włączyli się 
w  realizację testamentu śp. ks. pra-
łata Zdzisława Jastrzębiec Peszkow-
skiego: dyrektorom szkół, nauczycielom, 
uczniom. Do mieszkańców, a  szcze-
gólnie do młodego pokolenia kieruję 
przesłanie: Strzeżcie i pielęgnujcie 
przekazaną Wam prawdę i pamięć 
o bestialsko zamordowanych Pola-
kach. O tułaczce i cierpieniu rodzin 
wywiezionych w głąb Rosji. Niech 
data 17 września 1939 r. już nigdy 
nie będzie przemilczana, ani zapo-
mniana.

Jagoda KalińskaMichałowska
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KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

17 września w Szkole Podstawowej im 
Włodzimierza Potockiego w Sękocinie 
odbyło się uroczyste podsumowanie 
projektu: „Katyń...ocalić od zapomnie-
nia”. Tego dnia na terenie placówki 
posadzono Katyński Dąb Pamięci 

poświęcony aspirantowi Policji 
Państwowej - Feliksowi Zalew-
skiemu, który był ofiarą Zbrodni Katyń-
skiej z 1940 roku. W uroczystościach 
wzięli udział: wnuczka i prawnuczka 
Feliksa Zalewskiego, przedstawiciel 
Komendy Głównej Policji, przedstawi-
ciele Gminy Raszyn, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ładach, Dyrektor Cen-
trum Kultury Raszyn, proboszcz parafii 
w Sękocinie. 
 Zaproszeni goście i społeczność 
szkolna wysłuchali montażu słowno- 
muzycznego przygotowanego przez 
uczniów klas ósmych i klasy szóstej, 
przy współpracy z muzykami z Cen-
trum Kultury Raszyn. Podczas występu 
uczniowie zaprezentowali wspomnie-
nia więźniów z  Ostaszkowa, Starobiel-
ska i Kozielska. Losy więźniów zostały 
ukazane bardzo realistycznie poprzez 
poezję, muzykę, pokazy multimedialne 
i scenografię. 
 Druga część uroczystości odbyła się 
na szkolnym placu, gdzie zaproszeni 
goście, pod kierownictwem Dyrektor 
SP w Sękocinie – pani Magdaleny Kar-
piniak - posadzili Katyński Dąb Pamięci i 

odsłonili tablicę upamiętniającą Feliksa 
Zalewskiego. Tę chwilę uświetnił występ 
młodej skrzypaczki, uczennicy klasy 4, 
Antoniny Rosiak. Ksiądz Dariusz Barto-
szewicz poświęcił drzewo i tablicę.
 Pani Dyrektor podziękowała nauczy-
cielce, pani Katarzynie Gaczyńskiej, za 
przygotowanie uroczystości, uczniom 
za wkład pracy i wzorową postawę, 
gościom za uświetnienie tego wyda-
rzenia. Wśród przemawiających gości 
był    Wójt Gminy Raszyn – pan Andrzej 
Zaręba, pani Jagoda Kalińska Micha-
łowska - gminny koordynator programu, 
pani Irena Uszyńska - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Ładach. 
 Opiekunami Katyńskiego Dębu 
Pamięci zostali uczniowie klas siód-
mych.

Regina Suwała

KATYŃ

Pamiątkowe zdjęcie.

Uroczysty apel.

Poświęcenie tablicy pamiątkowej.

Aspirant Policji Państwowej Feliks Zalewski.

Kwiaty od gminy Raszyn.
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Panie Wójcie dowiedziałem się, że z  tytułu prawa, wbrew 
naszym protestom powiat pruszkowski zamierza przekazać 
nam Aleję Krakowską i ulicę Mszczonowską. W związku z tym 
mam pytanie: dlaczego nie chcemy jej przejąć, przebudować 
i w końcu zrobić tam porządek?
Szanowny Panie, swoim pytaniem sięgnął Pan bardzo szerokiej pro-
blematyki dlatego zacznę odpowiadać „od końca”: – jest chyba dla 
wszystkich oczywiste, że mi – wójtowi i Radzie Gminy bardzo zależy 
na reprezentacyjnym wyglądzie Alei Krakowskiej. Proszę zauważyć, 
że wszystkie publiczne budowle należące do naszej gminy wraz ze 
swoim otoczeniem są dobrze zaprojektowane pod względem funk-
cjonalnym i estetycznym. Podobnie ścieżka rowerowa porządkuje 
wygląd Alei. W przeszłości, gdy było to możliwe inwestowaliśmy tu 
nie dbając, że Aleja Krakowska należy do powiatu pruszkowskiego. 
Ze swojej strony powiat inwestował niewiele, licząc na to, że w końcu 
i tak przerzuci na nas wszelkie obciążenia zaś zaoszczędzone z tego 
tytułu pieniądze skieruje do innych gmin. Chciałbym przypomnieć, 
że GDDKiA przekazał powiatowi Aleję Krakowską i ulicę Mszczonow-
ską w pełni wyremontowane. Dziś są one w złym stanie gdyż ule-
gły wyeksploatowaniu. Nie chciałbym być tutaj zbyt krytyczny, ale 
wygląda na to, że w momencie kiedy trzeba ponieść pierwsze koszty 
napraw to powiat zamiast to uczynić powziął zamiar przekazania tych 
dróg gminie Raszyn. Wtóruje tej polityce opozycja pragnąca z wywo-
łanego tym posunięciem braku pieniędzy w budżecie gminy stworzyć 
takie utrudnienia w realizacji zadań inwestycyjnych, które wywołają 
niezadowolenie mieszkańców, a co za tym idzie zwiększą w przyszło-
ści ich szanse wyborcze. Przejęcie tych ulicy przez gminę jest tym bar-
dziej niekomfortowe, że przejmujemy głównie obowiązki i olbrzymie 
koszty, natomiast decyzje właścicielskie dotyczące Alei Krakowskiej 
będzie nadal podejmował starosta powiatowy. Sytuacja taka wynika 
z przepisów ponieważ ulica ze względu na swój charakter pozostaje 
drogą publiczną a o nich z tytułu prawa decydują starostowie. Prze-
kazując ten trakt Gminie Raszyn starostwo powiatowe w Pruszko-
wie zdejmuje z siebie przewidywane ogromne koszty przebudowy 
lub likwidacji kładki dla pieszych, budowy odwodnienia Alei Krakow-
skiej przynajmniej od granic Warszawy do zlewni w Raszynce, budowy 
lewoskrętu z ulicy Pruszkowskiej itd i co najważniejsze koszty bieżą-
cego utrzymania, to jest: odśnieżania, sprzątania, koszenia rowów 
przydrożnych i trawników. Dotyczy to nie tylko Alei Krakowskiej prze-
chodzącej przez Raszyn, ale całej jej długości od skrzyżowania z ulicą 
Na Skraju do Ronda imienia Lecha Kaczyńskiego oraz ulicy Mszczo-
nowskiej. W sumie mówimy o przewidywanych inwestycjach rzędu kil-
kudziesięciu milionów złotych w ciągu najbliższych lat oraz paru milio-
nach kosztów rocznego utrzymania. Mam nadzieję, że pomogą w tym 
fundusze rządowe, które dziś potrafimy tak dobrze wykorzystać.
 Szanowny Panie przebudowujemy naszą gminę od 2010 roku 
i nie boimy się nowych wyzwań. Większość obietnic wyborczych wyko-

naliśmy. Jesteśmy wiarygodni. Jednak przekazanie nam Alei Krakow-
skiej oznacza, że koszty, które powinien ponieść dzisiejszy właściciel 
zostaną po naszej stronie. Ponosząc je wybudujemy mniej nowych 
ulic i wykonamy mniej remontów. Budżetu gminy nie da się rozcią-
gnąć. Jeśli jednak nadejdzie taka konieczność to poradzimy sobie 
z nią na pewno lepiej niż powiat.

Panie Wójcie, dlaczego wszystkie inwestycje w naszej gminie 
robione są, jak to się mówi: pod publikę?
Szanowna Pani, w dobrym sensie słowa publika ma Pani rację 
ponieważ wszystkie inwestycje w naszej gminie wykonywane są dla 
mieszkańców. W tym rozumieniu zwrotu „pod publikę” rzeczywi-
ście nam wszystkim zależy na dobrej opinii mieszkańców zadowolo-
nych zarówno z decyzji inwestycyjnej jak też ostatecznego rezultatu. 
Rozumiem sugestię zawartą w pytaniu, ale czy budowę wodociągów 
i kanalizacji sanitarnej można uznać za wykonywane dla wizerunku? 
Przecież po ich wykonaniu i odtworzeniu nawierzchni wszyscy o nich 
zapominają, a takich inwestycji robimy najwięcej.
 Szanowna Pani sprzeciwiam się ocenie naszych inwestycji w złym, 
złośliwym znaczeniu tego powiedzenia. Zapewniam, że zarówno radni 
bardzo rozważnie, podejmują decyzje, jak i Urząd Gminy je wykonuje. 
Jeśli chodzi o jakość to gwarantuje go nasz nadzór oraz zwykle pię-
cioletnia gwarancja wykonawcy oraz rękojmia.

Panie Wójcie, dlaczego nasza gmina nie wspiera takich wyda
rzeń jak Bieg Raszyński, czy przegląd wojsk napoleońskich? 
Przecież organizują je nasi mieszkańcy i wywołują one duże 
zainteresowanie wykraczające poza granice gminy. (B.B. nazwi-
sko znane redakcji)
Jest Pani w błędzie, gmina Raszyn od lat popiera te inicjatywy, a Rada 
Gminy Raszyn nigdy nie odmówiła finansowego wsparcia. W tego-
rocznym budżecie gminy przewidziano na działania związane z edu-
kacją historyczną dotyczącą okresu Bitwy pod Raszynem 15 tys. zło-
tych, a na organizację Biegu Raszyńskiego 60 tys. złotych. Są to 
znaczne kwoty. Ale najlepszym   świadectwem pozytywnego sto-
sunku jest nasza obecność: moja, Przewodniczącego Rady Gminy 
Raszyn, mojego zastępcy i wielu radnych zarówno w trakcie Biegu 
Raszyńskiego jak i dekoracji zwycięzców. Podobnie jeśli tylko zosta-
jemy zaproszeni z satysfakcją uczestniczymy w rekonstrukcjach prze-
glądów wojsk z epoki Księstwa Warszawskiego. Z myślą o stworzeniu 
równie godnego miejsca dla takich wydarzeń jak pałac w Falentach, 
odtworzyliśmy Austerię i obecnie odbudowujemy obiekty jej towa-
rzyszące. Prawdopodobnie za dwa lata zaprosimy tam organizatorów. 
Szanowna Pani, jednym z celów który nam przyświeca jest wzmoc-
nienie więzi pomiędzy mieszkańcami, a jedną z dróg do tego celu jest 
odwołanie się do tradycji poprzez takie właśnie inicjatywy.

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

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

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

PYTANIA 
DO WÓJTA

PYTANIA DO WÓJTA
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WIEŚCI Z INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZEGO

Zagrożenia rezerwatu Stawy Raszyńskie
W rezerwacie Stawy Raszyńskie sku-
piają się rozmaite zagrożenia związane 
z jego położeniem. Jest to m.in. zabu-
dowa terenów otwartych wokół sta-
wów, presja ze strony osób odwiedzają-
cych obszar chroniony, nieopłacalność 
hodowli ryb, osłabienie zasilania sta-
wów w wodę, zaśmiecanie rezerwatu. 
Wciąż rozbudowująca się aglomeracja 
warszawska powoduje zabudowę kolej-
nych hektarów pól, łąk i lasów stanowią-
cych dotychczas miejsca bytowania 
zwierząt, a  także żerowania i  odpo-
czynku podczas sezonowych wędró-
wek. Tracone są połączenia (korytarze 
ekologiczne) pomiędzy rezerwatem 
a jego otoczeniem. Dla wielu przedsta-
wicieli fauny rezerwat staje się trudną 
do opuszczenia wyspą. 
 Płazy giną, przekraczając coraz licz-
niejsze drogi i ulice, a problem ten doty-
czy także ptaków – szczególnie w okre-
sie wyprowadzania nielotnych piskląt na 
żerowiska. 

 Jednym z  ważnych zagrożeń dla 
przyrody jesteśmy my – odwiedzający 
rezerwat. Nie każdy wie, że nie wolno 
tu wchodzić z psami, nawet na smy-
czy. Psy płoszą ptaki, które opusz-
czając gniazda z  jajami lub pisklę-
tami, narażają je na atak drapieżników, 
wychłodzenie lub przegrzanie. Pod-
czas upałów pozostawione pisklęta 
mogą zginąć w wyniku udaru słonecz-
nego.
 Niewłaściwe dokarmianie pta-
ków może okazać dla nich źródłem 
poważnych problemów. Karmienie ich 
m.in. białym chlebem, powoduje dole-
gliwości żołądkowe i, zatrucia, może też 
doprowadzić do schorzenia zwanego 
anielskim skrzydłem. Objawia się ono 
deformacją ostatniego stawu w skrzy-
dle, w wyniku czego lotki, zamiast ukła-
dać się wzdłuż ciała, zaczynają wysta-
wać prostopadle na zewnątrz. Wada ta 
z czasem utrudnia, a nawet uniemożli-
wia ptakom latanie.

 W  rezerwacie zaznacza się także 
kłusownictwo, mające niekiedy cechy 
przestępczości zorganizowanej.
 Stawy są zasilane głównie ze źró-
dlisk, których wydajność systematycz-
nie maleje na skutek powszechnych 
poborów wód podziemnych w otocze-
niu rezerwatu. 
 Pamiętajmy, że dzięki właściwemu 
zachowaniu możemy przyczynić się 
do redukcji niektórych zagrożeń, a ty 
samym mieć osobisty wkład w ochronę 
tego cennego przyrodniczo miejsca. 
O przyrodę rezerwatu Stawy Raszyń-
skie musimy nieustannie dbać. To, zda-
wałoby się oczywiste stwierdzenie, 
w przypadku rezerwatów znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie tere-
nów silnie zurbanizowanych nabiera 
szczególnego znaczenia. 

Dorota Kluszczyńska 
na podstawie materiałów 

informacyjnych RDOŚ – Warszawa

Ruszyły prace badawcze w Pałacu w Falentach
Informujemy, że w dniu 28.07.2021 r. 
Instytut Technologiczno-Przyrod-
niczy – Państwowy Instytut Badaw-
czy podpisał z  Mazowieckim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków 
umowę o udzieleniu dotacji celowej 
na wykonanie architektonicznej i kon-

serwatorskiej dokumentacji przedpro-
jektowej – etap I (piwnice), w należą-
cym do Instytutu pałacu w Falentach. 
Po dokonaniu wyboru wykonawcy od 
dnia 10.08.2021 r. ruszyły prace badaw-
cze. Przy opracowywaniu dokumentacji 
wnioskowej do MWKZ, ITP-PIB współ-

pracował z Panią Dorotą Betko ze Sto-
warzyszenia „Projekt Raszyn”.

Źródła finansowania projektu:
MWKZ: 54%,
ITP-PIB: 46%

Fot. Zasoby Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego



|   KURIER RASZYŃSKI NR 123/2021   |   WWW.RASZYN.PL10

Strażnica w Dawidach
Zgodnie z umową podpisaną w czerwcu 2021 do ukończenia budowy pozo-
stał rok; termin oddania obiektu upływa z dniem 17. 08. 22. Pomimo desz-
czowego sierpnia wszystko wskazuje na to, że zostanie dotrzymany. Wybu-
dowano fundamenty i wschodnią ścianę strażnicy. Budowniczy z Firmy 
Izolbud Sp. z o.o. wykorzystują pogodne dni września i budowa rośnie 
w oczach. Przypominamy: całkowity koszt budowy wynosi 5 685 332 
złote w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
2 000 000 złotych, resztę kosztu ponosi gmina. Jak napisał Wójt Gminy 
Raszyn pan Andrzej Zaręba: jest to forma podziękowania od całej naszej 
społeczności za ich ofiarność, szczególnie w czasie pandemii.

Hala samochodowa w budowie.

Strażnica OSP Dawidy w budowie.

Ulica Bolesława Chrobrego
Niepostrzeżenie oddano do użytkowania ulicę Bolesława Chrobrego. 
Wymieniono stary rozpadający się asfalt, poprawiono podkład i osa-
dzono na nowo studzienki. Po obu stronach jezdni na nowo ułożono 
krawężniki i położono chodniki z szarej kostki Bauma. Czerwoną 
kostką wyodrębniono wjazdy do posesji. Poprawiono też chodnik 
wśród drzew na styku z ulicą szkolną. Koniec tych prac prezentuję na 
zdjęciu. Raszyn zyskał „nową”, piękną ulicę.

Przebudowa ulicy Cichej
Ruszyła przebudowa ulicy Cichej w Rybiu z miesięcznym opóźnieniem. 
Firma ROKOM z Warszawy przystąpiła do pracy. Budowa ulicy będzie 
prowadzona w szerokim zakresie w tym prace podziemne: przebudowa 
kanalizacji deszczowej, budowa przyłączy wodociągowej i kanalizacyj-
nych w granicach pasa drogowego i budowa kanału technologicznego, 
po czym nastąpi faza prac naziemnych, czyli: odtworzenie nawierzchni 
jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie opasek i chodników oraz zjaz-
dów indywidualnych z kostki betonowej, wykonanie elementów bez-
pieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
Warto dodać, ze cały koszt budowy – 1 954 470 zł pokrywa budżet 
gminy, ponieważ ulica ze względu na szerokość nie kwalifikowała się do 
żadnego konkursu o dofinansowanie. W umowie wykonawca zagwaran-
tował czas wykonania – 5 miesięcy. Czas – Start.

INWESTYCJE

Nowy chodnik w części parkowej Chrobrego.

Ulica Cicha do przebudowy.

Ulica Chrobrego na nowo.

Ulica Cicha ruszyła przebudowa.
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Teksty i zdjęcia Jacek Kaiper.

Ulica Prosta
W najbliższym czasie nastąpi przebudowa ulicy Prostej na odcinku od ul. Słowikowskiego 
do ul. Godebskiego o długości ok. 261,45 m. Obejmuje swoim zakresem budowę nowej 
nawierzchni jezdni, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Zbudowany zostanie 
odcinek chodnika, kanalizacja deszczowa a także wykonane będą elementy bezpieczeń-
stwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe. W zakres zamówienia, wchodzi również 
przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa nowych przyłączy 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w ramach pasa drogowego. Zbudowany zostanie 
również kanał technologiczny. Do wykonawcy należą roboty tymczasowe wraz z pracami 
towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowej realizacji zamówienia w rozumieniu prze-
pisów ustawy Prawo Budowlane. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka z o.o. Rokom 
z Warszawy, która za 1 472 310 zł wykona wszystkie prace do 31 grudnia 2021 roku udzie-
lając na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały 5 lat gwarancji i rękojmi.

Ulica Łąkowa
Rozpoczęto przebudowę ulicy Łąkowej od stworzenia kanalizacji desz-
czowej. Obecnie prace wykonywane są w okolicach mostka nad kanałem. 
Wąska ulica nie sprzyja ani firmie budowlanej ani mieszkańcom. Zanim 
nastąpi odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, wykonane 
zostaną opaski, chodniki i zjazdy do posesji, wykonane będą elementy 
bezpieczeństwa ruchu i odpowiednie oznakowanie, minie trochę trud-
nego czasu ponieważ do zakresu przedmiotu zamówienia, należy rów-
nież budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z wyko-
naniem przyłączy a także wykonanie robót tymczasowych i prac im 
towarzyszących. Na szczęście ulica nie jest ślepa. Inwestycję poprowadzi 
firma Delta S.A. z Warszawy za 2 198 480 zł. Podobnie jak w przypadku 
ulicy Cichej cały koszt ponosi budżet gminy.

Ulica Olszowa
Budowa drugiej części ulicy Olszowej od Wesołej do ulicy 19. Kwiet-
nia wykonana. W ten sposób zakończono przebudowę najdłuższej ulicy 
od 19. Kwietnia do Na Skraju. Część pierwszą od ulicy Na Skraju do Weso-
łej przebudowano dziewięć lat temu. Cena wykonania tej przebudowy 
wyniosła 1 843 770 zł. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Przebudowano kanalizację deszczową, poprawiono gdzie 
potrzeba kanalizację sanitarną, wykonano kanał technologiczny, przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne w granicach pasa drogowego. W ramach prac 
naziemnych wykonano podbudowę jezdni, jezdnię z kilku warstwa asfaltu 
ograniczoną krawężnikami, chodniki i wjazdy do posesji. Budowę wyko-
nała firma Efekt z Warszawy i na mocy umowy udzieliła 5. letniej gwarancji 
i rękojmi na wykonane prace i użyte materiały.

INWESTYCJE

Ulica Prosta w stronę ul. Słowikowskiego.

Odwadnianie ulicy Łąkowej.

Ulica Prosta.

Prace w ulicy Łakowej.

Olszowa w pełnek krasie.

Skrzyżowanie Olszowa Wesoła.
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INWESTYCJE

Wnioskowane zadania inwestycyjne 
do powiatu pruszkowskiego

Dostrzegam pilną konieczność rozpoczęcia prac odwadniających w drogach 
powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Raszyn. Zmiany klimatyczne 
stawiają przed nami nowe wyzwania a także potrzebę wdrażania innowacyj
nych oraz zintegrowanych rozwiązań infrastruktury drogowej. Dziś dwa czyn
niki gospodarcze: bum inwestycyjny dróg i autostrad oraz potężny progres 
inwestycji deweloperskich i związany z nimi proces kurczenia terenów czyn
nych biologicznie przenikają się, stawiając przed nami potrzebę nowego – 
koncepcyjnego spojrzenia na wielkie zagrożenie jakim jest zalewanie.

Procedura opracowywania, następnie 
uchwalania budżetu Powiatu Prusz-
kowskiego to najważniejsza część pro-
cesu realizacji budżetu na kolejny rok. 
Projekt budżetu sporządza Starosta 
Powiatu, uwzględniając wskazania rad-
nych i mieszkańców, którzy mogli do 
15-go września bieżącego roku złożyć 
swoje wnioski na kolejny rok budżetowy.
 W  sprawie wskazania najważniej-
szych zadań inwestycyjnych drogowych 
i  liniowych na terenie Gminy Raszyn, 
które należy uwzględnić w budżecie 
Powiatu Pruszkowskiego na kolejny rok 
2022 zgłosiłam potrzebę zaplanowania 
i wykonania w przyszłorocznym budże-
cie oraz WPF (wieloletniej prognozie 
finansowej) następujących zadań:
1.  K o m p l e k s o w a  p r z e b u d o w a 

nawierzchni ul. Drogi Hrabskiej wraz 
z budową kanalizacji deszczowej – 
projekt i realizacja wraz z uwzględ-
nieniem nakładki, odwodnienia, 
infrastruktury około drogowej, urzą-
dzeń drogowych tj. chodnik lub ciąg 
pieszo-rowerowy, oświetlenie, ozna-
kowanie poziome i pionowe, ozna-
kowanie zapewniające bezpieczeń-
stwo pieszych,

2.  Kompleksowa przebudowa ul. Willo-
wej wraz z budową kanalizacji desz-
czowej  – projekt i  realizacja wraz 
z uwzględnieniem nakładki, odwod-
nienia, infrastruktury około drogo-
wej, urządzeń drogowych tj. chodnik 
lub ciąg pieszo-rowerowy, oświetle-
nie, oznakowanie poziome i pionowe, 
oznakowanie zapewniające bezpie-
czeństwo pieszych,

3.  Kompleksowa przebudowa ul. Dłu-
giej wraz z budową kanalizacji desz-
czowej – projekt i realizacja,

4.  Kompleksowa przebudowa ul. War-
szawskiej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej – projekt i realizacja,

5.  Kompleksowa przebudowa części 
ul.  Starzyńskiego wraz z  budową 
kanalizacji deszczowej – II etap – 
projekt i realizacja,

oraz:
6.  Budowa sygnalizacji świetlej w sys-

temie SDS (system dyscyplinowania 
kierowców) na skrzyżowaniu powia-
towej ul. Długiej z gminną ul. Szla-
checką,

7.  Montaż progów zwalniających 
w ciągu powiatowej ul. Długiej przy 
szkole w  Ładach na odcinku od 
ul. Szlacheckiej do skrętu w ul. Mikla-
szewskiego,

8.  Budowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu powiatowej ul. Spor-
towej z gminną ul. Poniatowskiego.

W obliczu coraz gęstszej zabudowy 
mieszkalnej i usługowej dotychczasowa 
baza oraz standard sieci dróg powiato-
wych na terenie Gminy Raszyn nie są 
już wystarczające. Obecnie położe-
nie lub odtworzenie nowej nakładki na 

drodze powiatowej to za mało. Musimy 
pochylić się nad kompleksowym podej-
ściem do problemu, gdzie w sposób 
zintegrowany będziemy modernizo-
wać i budować nowe odcinki liniowe aby 
w Gminie Raszyn stworzyć optymalny 
układ dróg powiatowych. Będzie on – 
założeniu realizował budowę nowej lub 
modernizację już istniejącej drogi wraz 
z uwzględnieniem nakładki, odwod-
nienia, infrastruktury około drogowej, 
urządzeń drogowych to jest chodników 
lub ciągu pieszo-rowerowego, oświe-
tlenia, oznakowania pionowego i pozio-
mego, oznakowania zapewniającego 
bezpieczeństwo pieszym, a najważ-
niejsze uwzględni budowę kanalizacji 
deszczowej. Zasadne staje się podję-
cie współpracy w tym zakresie na zasa-
dzie partnerstwa publiczno-prywat-
nego uwzględniającego przy realizacji 
powyższych inwestycji firmy dewelo-
perskie budujące w pasie drogi powia-
towej nowe osiedla mieszkaniowe.
 Z  uwagi na duże koszty realizacji 
bardzo ważne jest także sięgnięcie po 
środki zewnętrzne rządowe, ministe-
rialne, UE i samorządowe, a krzyżowe 
finansowanie pozwoli na realne wyko-
nanie kompleksowych inwestycji linio-
wych.

Katarzyna Klimaszewska
Radna Powiatu Pruszkowskiego

Powiatowa Droga Hrabska do remontu.
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Podziękowanie dla samorządów

Komendant Stołeczny Policji podczas 
uroczystego apelu z okazji 102. Rocz-
nicy powstania Pol icj i  Państwo-
wej podziękował najbardziej aktyw-
nym podwarszawskim samorządom 
za współpracę w  podnoszeniu bez-
pieczeństwa oraz budowę i poprawę 
warunków lokalowych i bytowych poli-
cjantów w poszczególnych gminach 
i miastach garnizonu stołecznego. Uro-
czystość z udziałem Komendanta Sto-

łecznego nadinspektora Pawła Dzier-
żaka oraz I-ego Zastępcy Komendanta 
Stołecznego Policji inspektora Krzysz-
tofa Smeli odbyła się na dziedzińcu 
Pałacu Mostowskich. Była ona bardzo 
miła dla samorządu raszyńskiego, gdyż 
Komendant Stołeczny Policji uhonoro-
wał cztery osoby nadanym przez Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i  Admini-
stracji „Medalem za Zasługi dla Policji”. 
Wyróżniony srebrnym medalem został 

wójt gminy Raszyn Andrzej Zaręba, 
natomiast brązowym burmistrz Ząbek 
Pani Małgorzat Zyśk, wójt gminy Wią-
zowna Pan Janusz Budny oraz Pro-
kurator Regionalny w Warszawie Pan 
Jakub Romelczyk. To ważne wyróżnie-
nie - powiedział wójt Andrzej Zaręba - 
mam nadzieję, że przełoży się ono na 
zwiększone bezpieczeństwo mieszkań-
ców naszej gminy. 

Jacek Kaiper

Skwer im. Rotmistrza Pileckiego w Raszynie
Dnia 13 września br. została podpi-
sana umowa z  Urzędem Marszał-
kowskim o dofinansowanie, w wyso-
kości 145 869 zł, budowy Skweru im. 
Rotmistrza Pileckiego w  Raszynie. 
Powstanie wyjątkowe miejsce. Plac, 
pomiędzy ulicami Poniatowskiego 
a Mickiewicza został zaprojektowany 
jako zielony skwer poprzecinany serią 
ścieżek. Na terenie tym podstawiony 
zostanie pomnik poświęcony Rotmi-
strzowi Pileckiemu. Taśmy LED RGB 
z modułami fotowoltaicznymi oświe-
tlą najważniejsze miejsca. Przy głównej 
ścieżce zostaną ustawione ławki, sto-

jaki na rowery, kosze na śmieci. Dzięki 
nowej zieleni skwer stanie się miejscem 
zadumy i odpoczynku.
 Budowa skweru jest podzielona na 
dwa etapy. Na początku powstaną w czę-
ści południowej dwie ścieżki żwirowe, 
tablice informacyjne, ławki i pomnik, 
a w kolejnym roku chodnik wokół skweru 
i zostaną uzupełnione nasadzenia.
 Prace realizowane będą przez połą-
czone zespoły Referatu Inwestycji pod 
kierownictwem Bolesława Saneckiego 
oraz Referatu Funduszy Zewnętrznych 
kierowanego przez Katarzynę Dombską. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Podpisanie umowy. Fot. J. Kaiper
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PRZEDSZKOLE POD TOPOLĄ

Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” realizuje kolejny projekt unijny

W ostatnich miesiącach 2019 przed-
szkole Pod Topolą uzyskało dofinanso-
wanie unijne wysokości 343 220,00 zł 
w  celu podniesienia jakości eduka-
cji przedszkolnej dla dzieci z niepeł-
nosprawnością, w  tym: dostosowa-
nia istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z nie-
pełnosprawnością, dodatkową ofertę 
edukacyjną i  specjalistyczną w tym: 
zajęcia z terapii ręki, arteterapii, zaję-
cia przeciwdziałające wadom postawy 
i  zaburzeniom sensorycznym, tera-
pia behawioralna. Ponadto w ramach 
dofinansowania odbyło się doskona-
lenie pracy nauczycieli, zakup pomocy 
dydaktycznych oraz modyfikacja prze-
strzeni placówki  – dzięki czemu na 
terenie przedszkola powstał ogród 
sensoryczny. Wszystkie zadania były 
realizowane w  terminie 1 stycznia 
2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Ostat-
niego dnia czerwca w nowym ogrodzie 
„zmysłów i żywiołów” przeprowadzono 
zebranie podsumowujące podejmo-
wane działania. Uznano, że najwięk-
szą osiągniętą wartością było wspar-
cie terapeutyczne dzieci z problemami 
rozwojowymi oraz dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.
 
Od 1 września 2021 rozpoczynamy 
zajęcia z nowym projektem unij-
nym Dobry start dla przedszko-
laków w Gminie Raszyn. Jego war-
tość to 317 697, 50 zł, czas realizacji to 
wrzesień 2021 – luty 2023. W projekcie 
przewidziana jest realizacja 4 zadań 
służących wzrostowi dostępności 
do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej. Ich przedmiotem jest m.in. reali-
zacja dodatkowej oferty edukacyjnej 
i specjalistycznej – przeszkolenie kadry 
oraz zajęcia z zakresu: metody Dobrego 
Startu, Treningu Umiejętności Spo-
łecznych, komunikacji alternatywnej 
z wykorzystaniem MÓWIK’a. Ponadto 

przewidziane są również studia pody-
plomowe z wczesnej interwencji, zakup 
nowoczesnych sprzętów z  zakresu 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnej, wsparcie popołudniowe peda-
gogów specjalnych oraz zajęcia elimi-
nujące wady postawy i wzmacniające 
mięśnie posturalne. Dnia 3 września 

br. w przedszkolu odbyło się spotkanie 
Pana Wójta Andrzeja Zaręby, Pani Kata-
rzyny Dombskiej – kierownika Referatu 
Funduszy Zewnętrznych i Pani Dyrek-
tor Hanny Pasterskiej, na którym omó-
wiono szczegóły realizacji nowego pro-
gramu. 

Jowita Szewc pedagog specjalny

Unia EuropejskaRzeczpospolita
Polska

Program Regionalny

Zabawa terapeutyczna.

W ogrodzie sensorycznym.
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Zdrowie na celowniku
Program „Profilaktyka 40+” polega na 
tym, że pacjent otrzymuje skierowanie 
na badania bezpośrednio z systemu – 
nie musi odwiedzać lekarza w celu 
wystawienia skierowania na bada-
nia. Dla jego otrzymania potrzebne jest 
wypełnienie ankiety o stanie zdrowia 
zamieszczonej w Internetowym Koncie 
Pacjenta i skierowanie jest wystawiane 
automatycznie po wypełnieniu ankiety. 
Nie otrzymuje się żadnego „papierka” – 
skierowanie jest w formie elektronicz-
nej. Po wystawieniu takiego skierowania 
należy zgłosić się do przychodni reali-
zującej program (np. Judyta), w godzi-
nach pobierania badań ( w Judycie od 
7.10 do 10.00), z dowodem tożsamości 
ze zdjęciem i na czczo. Osoby, które 
nie mają konta IKP, mogą uzyskać 
skierowanie dzwoniąc na infolinię 
22 735 39 53. Ankieta będzie zebrana 

w drodze rozmowy telefonicznej, ope-
rator wystawia skierowanie, a pacjent 
zgłasza się do przychodni na badania. 
Po otrzymaniu wyników zasadna jest 
konsultacja lekarska celem omówienia 
i ewentualnego badania lekarskiego. 

Druga sprawa – szczepmy się. Jest już 
wystarczająco dużo doniesień nauko-
wych i badań, z których wynikają bez-
sporne korzyści z zaszczepienia się. 
Tym, którzy uważają, że zaszczepienie 
się jest związane z jakimś bliżej nieokre-
ślonym ryzykiem w przyszłości związa-
nym z podaniem materiału genetycz-
nego do organizmu, zwracam uwagę 
na fakt, że zakażenie jakimkolwiek wiru-
sem jest związane z wprowadzeniem 
do organizmu kilkaset razy większej 
ilości materiału genetycznego. Wirus – 
to właściwie materiał genetyczny. 

Komórka zakażona korona wirusem 
produkuje pod jego dyktando około 
100 000 wirusów na dobę i wypuszcza 
je do krwi. Zachowujmy się więc racjo-
nalnie.

Trzecia sprawa. Judyta jest w ostat-
niej fazie negocjacji z NFZ dotyczą-
cych zawarcia umowy na świadczenia 
z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. 
Sprawa powinna być dopięta w ciągu 
najbliższego tygodnia. Jeśli nie zaist-
nieją nieprzewidziane okoliczności, to 
od pierwszego października będzie 
można uzyskać nieodpłatne zabiegi 
na NFZ. Oczywiście niezbędne będzie 
skierowanie od lekarza POZ lub lekarza 
z poradni rehabilitacyjnej, ortopedycz-
nej lub neurologicznej.
 Zadbajmy o swoje zdrowie tej jesieni.

Dr Zbigniew Figat

Dofinansowanie dla OSP Falenty
Gmina Raszyn otrzymała kolejne już 
w tym roku dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego dla naszych straża-
ków. 
 Tym razem dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Falentach została udzielona 
w ramach pomocy finansowej dotacja 
celowa w wysokości 8 500 zł na zakup 

sprzętu specjalistycznego, w ramach 
zadania „OSP-2021”.
 Szacowany koszt całości zadania to 
17 000 zł.
 OSP w Falentach zostanie doposa-
żona jeszcze w tym roku w zestaw spe-
cjalistycznych poduszek pneumatycz-
nych do ratownictwa technicznego 

wraz z osprzętem, które będą służyły 
do akcji ratowniczych, szczególnie pod-
czas interwencji na drogach, w czasie 
wypadków.

Z głębokim żalem żegnamy BOGUMIŁĘ „SZABEL” KĘDZIORĘ, naszą 
wspaniałą Artystkę, serdeczną, życzliwą i zawsze uśmiechniętą Koleżankę. 
Była zaangażowaną członkinią Klubu Literackiego „Kaliope”, działającego  
w Centrum Kultury Raszyn. 

To Ona nadawała rytm pracom Klubu. Pamiętała o każdym, motywowała, 
zachęcała do działania. Jej niesamowita energia udzielała się wszyst-
kim dookoła. Była uzdolniona w wielu dziedzinach – pisała wiersze dla 
dzieci i dorosłych, malowała i tworzyła rękodzieło. Była jedną z najja-
śniejszych Gwiazd licznych wieczorów poetyckich i wydarzeń artystycz-
nych. Dla osób, które ją znały – była wzorem Człowieka, pozytywnym 
przykładem, jak pokonywać własne trudności i jeszcze pomagać przy 
tym innym. Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy Ją poznać i spędzić z Nią 
kilka chwil tu, na ziemi. 

Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w bólu i żałobie składamy 
szczere wyrazy współczucia. 

Przyjaciele z Klubu Literackiego „Kaliope”
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Nabór wniosków 50 tys. zł premii na start firmy 
w LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
Na przełomie października i listopada rusza nabór wniosków w Lokalnej 
Grupie Działania. Osoby chcące założyć nową firmę mogą liczyć na premię 
bezzwrotną ze środków unijnego programu PROW 2014-2020.

PREMIA BEZZWROTNA
Na przełomie października i listopada 
planowany jest kolejny nabór wnio-
sków na premię na podjęcie działal-
ności gospodarczej. Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-
-Raszyn-Michałowice realizująca Stra-
tegię Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2014-2020 
(LSR), finansowaną ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Pomoc otrzyma co 
najmniej 14 osób z terenu trzech gmin 
członkowskich LGD.

NA JAKICH ZASADACH? 
Premia w kwocie 50 tys. zł może zostać 
przeznaczona na zakup nowych urzą-

dzeń i maszyn lub konieczny remont 
lokalu, w którym prowadzona będzie 
działalność gospodarcza. W ramach 
oceny wniosków premiowane będą 
firmy innowacyjne, wykorzystujące 
lokalne zasoby dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego oraz tworzenie 
dodatkowych miejsc pracy poza samo-
zatrudnieniem we własnej firmie.

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPAR-
CIE NA PREMIE NA ROZPOCZĘCIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Do naboru będą mogły przystąpić 
osoby fizyczne, które:
 •  są obywatelem państwa członkow-

skiego UE,
 •  są pełnoletnie,

 •  mają miejsce zamieszkania w Gminie 
Nadarzyn, Gminie Raszyn lub Gminie 
Michałowice. 

Premia wypłacana będzie w  dwóch 
transzach, pierwsza transza obejmuje 
80% kwoty przyznanej pomocy, druga 
transza obejmuje 20% kwoty przyzna-
nej pomocy. Do wniosku konieczne 
będzie załączenie zaświadczenia 
z Gminy o zameldowaniu na pobyt stały 
lub czasowy na terenie którejś z gmin 
członkowskich LGD. 

WIĘCEJ INFORMACJA 
NA STRONIE LGD 
Planowany termin składania wnio-
sków wraz z biznesplanem to listopad 
2021 r. Wnioski będą składane do biura 
LGD, które mieści się przy Al. Powstań-
ców Warszawy 1 w Regułach. Szczegó-
łowe informacje o naborze wniosków 
zamieszczane będą na stronie LGD 
pod linkiem: http://nadarzyn-raszyn-
-michalowice.pl i Funpage na Face-
book-u. Przed naborem wniosków pro-
wadzone będą bezpłatne szkolenia dla 
wnioskodawców. Szczegółowe terminy 
będą znane po ogłoszeniu naboru.

Michał Marciniak Prezes LGD 
Nadarzyn Raszyn Michałowice

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
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PIKNIK W DAWIDACH BANKOWYCH

Piknik „Pożegnanie Lata”

11 września sołectwo Dawidy Bankowe, 
przy ciepłej, słonecznej pogodzie, 
pożegnało lato. Piknik rodzinny, zapla-
nowany w ubiegłym roku podczas roz-
dysponowywania funduszy sołeckich, 
był pierwszą w  historii wsi tak dużą 
imprezą integracyjną. Odbył się przy 
Kościele Św. Mateusza. Warto pamię-
tać, że sołectwo w poprzednich latach 
większość funduszy przeznaczało na 
budowę parkingu i placu zabaw. Ks. 
Proboszcz Jarosław Szulc bardzo życz-
liwie podszedł do pomysłu zrobienia 
spotkania mieszkańców właśnie w tym 
miejscu. 
 Decyzja była słuszna, ponieważ roz-
legły, urządzony teren doskonale się 
sprawdził: pomieścił aż cztery dmu-
chańce, eurobungee, obszerną scenę, 
dwa wozy strażackie OSP Dawidy, foto 

budkę, stanowisko do malowanie buziek, 
namioty sponsorów: EkoLine i  Kali-
ber, stoły, ławki, stoiska z watą cukrową 
i popcornem i co okazało się hitem – 
stoły uginające się pod nagrodami – 
darami sponsorów, którymi obdarowane 
zostały wszystkie dzieci. I oczywiście 
wielu dorosłych mieszkańców. Pyszne 
ciasta podarowała Kraina Maluchów.
 Dla każdej grupy wiekowej prze-
znaczono świetne atrakcje. Na sce-
nie królowali kolejno: Let’s Play – duet 
wokalno-gitarowy Tomasz Winiarski 
Piotr Czaplicki, Seniorki pod kierun-
kiem Edyty Ciechomskiej z akompa-
niamentem Piotra Piskorza, a na zakoń-
czenie – DJ. Liczne konkursy dla dzieci 
i dorosłych prowadził Paweł Wiśniewski. 
Całość koordynowała firma Investmed 
Marek Bohunek.
 Piknik „Pożegnanie Lata” w Dawi-
dach Bankowych okazał się świetną 
imprezą. Dopisała pogoda i uczest-
nicy. Wspaniale spisali się też organi-
zatorzy: Sołtys – Grzegorz Bąk i Rada 
Sołecka – Ewa Tryfon, której dzielnie 
pomagały córki: Zosia i Zuzia, Grażyna 
Roguska, Monika Chociaj i Ania Kra-
jewska, którzy włożyli w organizację 
spotkania mnóstwo pracy i przygoto-
wali super zabawę. Pierwszą w historii 
sołectwa, ale na pewno nie ostatnią. 
Impreza spełniła swoje zadanie integru-
jąc mieszkańców Dawid Bankowych, ale 
też serdecznie zapraszanych mieszkań-
ców innych wsi z naszej gminy i sąsied-
niej Lesznowoli. Odwiedzili nas Wójt 
Andrzej Zaręba, Przewodniczący Rady 
Gminy Dariusz Marcinkowski, Radna 
Beata Sulima Markowska oraz Radni 
powiatowi: Katarzyna Klimaszewska 
i Rafał Sieradzki.

 

W imieniu organizatorów przekazuję 
podziękowania licznym sponsorom: 
Urzędowi Gminy Raszyn, EKO –Raszyn, 
Centrum Sportu Raszyn, Pełnomocni-
kowi Wójta ds. Uzależnień Beacie Ada-
miak, Świetlicy Środowiskowej Świetlik, 
EKO-LINE-Światłowód, Strzelnicy-
-KALIBER, Kwiaciarni Dawidy, Kra-
inie Dekoracji, RUMPERT  – Łukasz 
Madetko, Żłobkowi  – Kraina Malu-
chów, firmie COMPTEXT Hanna Sze-
liga Czajkowska. Wielkie podziękowania 
składamy również Proboszczowi Parafii 
w Dawidach ks. Jarosławowi Szulcowi. 

 To była pierwsza, ale z pewnością nie 
ostatnia taka impreza. Mamy w naszej 
wsi wszystko, co jest potrzebne do 
organizacji: wygodne miejsce, życz-
liwych sponsorów z gminnych insty-
tucji oraz firm, które związały swój 
los z Dawidami Bankowymi, a przede 
wszystkim zaangażowanego sołtysa 
i Radę Sołecką. Dodam może jeszcze, 
że podczas zebrania sołeckiego, które 
odbyło się dwa dni później, mieszkańcy 
zadecydowali o  jeszcze bogatszych 
działaniach integrujących naszą sto-
łeczność w 2022 roku. 

Małgorzata Kaiper

Stoły, stoiska – można zjeść i odpocząć. Fot. M. Kaiper

Wójt Andrzej Zaręba, Grzegorz Bąk – sołtys i Monika Chociaj, 
Ewa Tryfon i Grażyna Roguska z Rady Sołeckiej. Fot. M. Kaiper

Strażacy z OSP Dawidy i Przewodnicczący Rady Gminy Darek Marcinkowski. Fot. M. Kaiper

Dmuchańce dla dzieci. Fot. M. Kaiper



|   KURIER RASZYŃSKI NR 123/2021   |   WWW.RASZYN.PL18

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Serdecznie zapraszamy mieszkańców 
gminy Raszyn do korzystania z gmin-
nego punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych (PSZOK).
 Zgodnie z  wytycznymi ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach, Gmina Raszyn udostępniła 
swoim mieszkańcom, w ramach opłaty 
ponoszonej za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych, dostęp do PSZOK.
 PSZOK obsługujący mieszkańców 
gminy Raszyn znajduje się w Pruszko-
wie, przy ul. Stefana Bryły 6 (vis a vis 
siedziby firmy MZO w Pruszkowie).
 Informacje o  działalności PSZOK 
można uzyskać pod nr telefonu 
(w MZO): 510 203 640 lub adresem 
e -mail: punkt@mzo.pl

Godziny otwarcia PSZOK:
 • poniedziałek w godzinach 8.00 – 9.00
 • wtorek w godzinach 10.00 – 15.00
 • środa w godzinach 16.00 – 22.00
 • czwartek w godzinach 8.00 – 9.00
 • piątek w godzinach 8.00 – 9.00
 • sobota w godzinach 15.00 – 19.00

  (we wszystkich przypadkach z wyjąt-
kiem dni ustawowo wolnych od prac

CO MOŻEMY ZAWIEŹĆ DO PSZOK?

 Do PSZOK można zawieźć i nie-
odpłatnie przekazać:
Odpady ulegające biodegradacji 
(zielone), papier i tekturę, tworzywa 
sztuczne, metal, szkło, opakowania 
wielomateriałowe, odpady wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i aku-
mulatory, zużyte świetlówki, lampy 
energooszczędne, termometry rtę-
ciowe, chemikalia (resztki farb, lakie-
rów, rozpuszczalników, środki ochrony 

roślin i opakowania po nich), przepra-
cowane oleje, zużyte opony pojaz-
dów osobowych, motocykli, rowerów, 
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilo-
ści do 750kg rocznie z każdej nierucho-
mości zamieszkałej na terenie Gminy 
Raszyn, popiół z paleniska domowego. 
 Przypominamy, że jedyną metodą 
nieodpłatnego oddawania gruzu 
i odpadów rozbiórkowych z domo-
wych prac remontowych jest zawie-
zienie tych odpadów do PSZOK. 
Obiór gruzu i odpadów rozbiórko-
wych bezpośrednio z posesji nie jest 
objęty gminnym systemem odbioru 
odpadów komunalnych.
 Odpady wymagające opakowania (np. 
odpady niebezpieczne w formie płyn-
nej ) powinny znajdować się w szczel-
nych (niecieknących ii nieuszkodzonych) 
opakowaniach, oraz posiadać informa-
cję (etykietę) umożliwiającą identyfika-
cję odpadu w chwili przekazania.
 Odpady można dostarczyć do PSZOK 
samochodami nieprzekraczającymi 
dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

CZEGO NIE MOŻEMY 
ZAWIEŹĆ DO PSZOK?

PSZOK nie przyjmuje: 
Odpadów innych niż wymieniono 
powyżej, a w szczególności: materia-

łów zawierających azbest, papy, odpa-
dów zmieszanych, odpadów w opako-
waniach uszkodzonych, powodujących 
wyciek substancji znajdujących się 
wewnątrz opakowania, opon ciężaro-
wych i ciągnikowych, odpadów w ilo-
ściach i charakterze wskazujących na to, 
iż pochodzą z działalności gospodar-
czej.

O CZYM JESZCZE TRZEBA 
WIEDZIEĆ, PRZED WYJAZDEM 
DO PSZOK?

Odpady dostarczone przez Miesz-
kańca będą przyjmowane nieodpłat-
nie do PSZOK po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego złożenie deklaracji 
na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy 
Raszyn. Dopuszczalne jest okazanie 
dowodu osobistego w którym adres 
zameldowania jest zgodny z adresem 
nieruchomości. 
 Pracownik obsługujący PSZOK 
dokonuje ważenia odpadów komunal-
nych i  identyfikacji ich rodzaju, nato-
miast nie ma obowiązku rozładunku 
przywiezionych odpadów komunal-
nych z pojazdu, jedynie wskazuje miej-
sce ich rozładunku. Wyjątek stanowią 
odpady niebezpieczne, które zostają 
umieszczone przez pracownika obsłu-
gującego PSZOK w przeznaczonym do 
tego miejscu.
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Szachowe wakacje

Ubiegły okres wakacyjny był bardzo 
bogaty w turnieje szachowe. Skorzy-
stali na tym młodzi szachiści z UKS 
Łady. Na początku wakacji Ania Nur-
kiewicz i Janek Baranowski wystąpili 
w ogromnym festiwalu w Łazach. Los 
chciał, że mimo prawie 200 uczestni-
ków musieli stoczyć ze sobą pojedynek 
już w 5. rundzie. Derby klubowe zakoń-
czyły się pokojowo remisem.
  W Warszawie, w  turnieju Warsaw 
Chess Open zagrali natomiast Blanka 
i Eryk Ejsymont. Turniej open, w któ-
rym grała spora grupa dorosłych był 
trudnym sprawdzianem dla naszych 
najmłodszych zawodników i o każde pół 
punktu toczono ciężki bój.

 W lipcu, w Uniejowie, odbyły się naj-
ważniejsze zawody szachowe w katego-
rii do 12 i do 14 lat, Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w Sportach Halowych. 
Prawo startu wywalczyła w elimina-
cjach międzywojewódzkich jedenasto-
letnia Anna Nurkiewicz zawodniczka 
UKS Łady. Ania miała ambitny cel, 
zagrać na tyle silnie, aby zakwalifiko-
wać się do przyszłorocznej Olimpiady, 
czyli zająć miejsce w pierwszej piątce 
w swoim roczniku. Było to trudne zada-
nie, ale duża determinacja i odrobina 
szczęścia dały rezultat 5,5 pkt. z 9 par-
tii, co uplasowało naszą zawodniczkę 

na  bardzo dobrym 5 miejscu wśród 
jedenastolatek w Polsce.
 Ważnym startem wakacyjnym dla 
naszego klubu były Eliminacje Między-
wojewódzkie w różnych kategoriach 
wiekowych. Świetnie w nich wystąpił 
Janek Baranowski zdobywając upra-
gnioną II kategorię i awans do Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży. W grupie 
do lat 9 bardzo dobrze zagrał 7-letni(!) 
Eryk Ejsymont  – również zabiera-
jąc starszym kolegom jedno miejsce 
w finale MP. Gratulacje!
 Trenerzy UKS Łady nie kryją zado-
wolenia, z faktu że aż czwórka zawod-
ników z naszego klubu (Blanka, Ania, 
Janek i Eryk) będzie grała w klasycz-
nych finałach Mistrzostw Polski w roku 
2022. Ostatni raz taki sukces klub osią-
gnął dokładnie 10 lat temu. Teraz czas 
na powrót do regularnych treningów, 
aby w  finałach powalczyć o  wyso-
kie lokaty.
 Pod koniec wakacji w  Rzeszowie 
zostały rozegrane Mistrzostwa Polski 
w Szachach Szybkich (tempo gry 10 min 
na partię + 5 sekund na ruch) oraz MP 
w Szachach Błyskawicznych (3 min. 
+2 sek.) Blanka Ejsymont w grupie 
do lat 10 zajęła 14 w szachach szybkich 
i 14 miejsce w tzw. blitzu (niem. Blitz – 
błyskawica). Eryk Ejsymont w grupie 
do lat 8 był 18 w szachach szybkich i 10 
w blitzu. Biorąc pod uwagę, że oboje 
debiutowali w tego typu rozgrywkach, 
a startowała cała czołówka polskich 
juniorów ich miejsca są bardzo dobre.
 

Trenerzy sekcji szachowej
Magda i Maciej Nurkiewicz

SPORT

Anna Nurkiewicz.

Anna Nurkiewicz i Jan Baranowski.



20 BIEG RASZYŃSKI

XI Ogólnopolski Bieg Raszyński
Pomysł zorganizowania Biegu Raszyńskiego narodził się 
w 2010 roku. Bieg w Raszynie od lat stoi na bardzo wyso-
kim poziomie. Sportowcy lubią tu przyjeżdżać ze względu na 
świetną organizację oraz „szybką”, płaską trasę, która ma atest 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nie ukrywam, że pomaga 
to im bić ich rekordy życiowe, co niejednokrotnie miało już 
miejsce podczas naszej imprezy.
 W niedzielę, 19 września odbył się XI Ogólnopolski Bieg 
Raszyński. W  tegorocznej edycji wzięło udział ok. 300 
zawodników. Biorąc pod uwagę sytuację jaka panuje w kraju 
w związku z pandemią, uważamy, że to naprawdę świetny 
wynik. Uczestnicy mieli do pokonania trasę 10 km, na którą 
składają się 3 okrążenia prowadzące przez ulice Raszyna 
i Rybia. Bieg podzielony jest na wiele kategorii. Zwycięzcą 
został Aleksander Dragan uzyskujący czas 31:37. Najlepszym 

zawodnikiem w gminie Raszyn okazał się Paweł Troniarz, 
który bieganie ma we krwi. W biegu brały udział, aż trzy poko-
lenia tej rodziny – najstarszy z rodu, jego syn oraz wnuczek. 
To świetnie pokazuje, jak ważną jest inicjatywa Biegu Raszyń-
skiego skoro to nie tylko świetna zabawa, pokonywanie wła-
snych słabości, ale także aktywne spędzanie wolnego czasu 
wraz z rodziną. 
 Przy organizacji biegu pracuje sztab ludzi z pasją, którzy 
wkładają wiele serca żeby kolejna edycja biegu była jeszcze 
lepsza niż poprzednie. Bardzo dziękuję za pomoc i wspaniałą 
współpracę Pani Karolinie Matysiak oraz klubowi KS Raszyn. 
Tak jak w poprzednich edycjach uzyskaliśmy pomoc od 
samorządu raszyńskiego w postaci dofinansowania imprezy 
i przy dekoracji zawodników.

Dyrektor Biegu Raszyńskiego Janusz Górka


