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Obchody 90. lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Raszynie
„Bycie strażakiem dziś to ogromne wyzwanie (…) Dziś państwowa i ochotnicza straż 
pożarna to szeroko rozumiane ratownictwo, ochrona ludności i zarządzanie kryzy-
sowe (…) Bycie strażakiem to Bóg, Duma, Honor, Ojczyzna i Zobowiązanie” powie-
dział komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

W sobotę 10 września odbyła się uro-
czystość z  okazji 90-lecia działal-
ności Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Raszynie. Obchody rozpoczęły się 
Mszą Świętą, którą odprawił Dziekan 
Dekanatu Raszyńskiego Ksiądz Prałat 
Zdzisław Karaś w obecności pocztów 
sztandarowych z 12. zaprzyjaźnionych 
jednostek z powiatu pruszkowskiego. 
Następnie odbyła się defilada pod-
oddziałów oraz pojazdów z  raszyń-
skiego kościoła na teren jednostki OSP 
Raszyn, gdzie odbyła się część główna 

uroczystości. Defiladę poprzedzała 
znakomita Orkiestra OSP Nadarzyn.
 Uroczysty apel rozpoczął się przy-
jęciem meldunku przez prezesa 
OP ZOSP Jacka Gromka od dowódcy 
uroczystości druha Patryka Dąbrow-
skiego. Zaproszonych gości przywi-
tał prezes OSP Raszyn druh Łukasz 
Komar, a następnie uczczono minutą 
ciszy wszystkich druhów naszej jed-
nostki, którzy odeszli na wieczna służbę 
do św. Floriana. Ważną chwilą w trakcie 
obchodów było odznaczenie medalem 

OSP RASZYN

Historia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Raszynie to opowieść 
o dzielnych ludziach zjednoczonych 
misją niesienia pomocy tym, którym 
los nie sprzyjał i znaleźli się w ciężkim 
położeniu. To rzecz przede wszyst-
kim o walce z żywiołem pochła-
niającym mienie, zdrowie i czasami 
życie nie tylko ofiar, ale i ratowni-
ków. To historia męstwa, honoru 
i poświęcenia.
 W  Raszynie zaczyna się ona 
w roku 1932. Jednostkę utworzyło 
wtedy 31 druhów a jej pierwszym 
Naczelnikiem był Jan Cyran. Dwa 
lata później strażacy uzyskali zgodę 
od Administracji Dóbr i Interesów Ks. 
Zofii Czetwertyńskiej na „odbudowę 
starych murów” przy Alei Krakow-
skiej 1 z przeznaczeniem na remizę. 
Wyposażenie tej placówki stanowiły: 
sikawka ręczna, bosaki i  tłumice. 
Dopiero dziesięć lat później pozy-
skano pierwszą motopompę oraz 
węże ssawne. 
 Późniejsza historia OSP w Raszy-
nie osnuta jest wokół wyborów 
w  czasie walnych zgromadzeń 
i  pozyskiwaniu sprzętu. Należy 
dodać, że sprzęt pożarniczy, ale 
i wszelkie fundusze na bezpośrednią 
działalność zdobywano za pośred-
nictwem dobrowolnych składek 
mieszkańców Raszyna, z organizacji 
w remizie bądź na powietrzu zabaw 
tanecznych, oraz z loterii fantowych. 
Hojne wsparcie pochodzące z gminy 
to historia ostatnich kilkunastu lat.
 Ważnym powojennym wydarze-
niem było zebranie członków straży, 
na którym wybrano nowy zarząd 
i kolejny Naczelnik Straży Jan Misz-
tal. Wtedy to w czynie społecznym 
wyremontowano remizę i zakupiono 
w oparciu o składki mieszkańców 
Raszyna samochód marki Bedford. 
Pierwszym ofiarodawcą był kanonik 
Soliński. W 1951 r. sprzedano Bet-
forda i zakupiono Steyra z demobilu. 
 W 1972 r. w czynie społecznym 
rozpoczęto budowę remizy strażac-
kiej w Raszynie przy ulicy Sportowej. 
Zasłużył się w tym dziele Komen-
dant Powiatowej Straży Pożarnej mjr 
Jankowski a także Naczelnik Gminy 
Raszyn druhna Krystyna Ciszek. 
Dzięki niej nasza jednostka otrzy-
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OSP RASZYN

złotego krzyża św. Floriana Mazovia dla 
sztandaru OSP Raszyn, jak i również 
wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla 
naszych druhów oraz gości.
 Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele rządu, parlamentarzy-
ści i samorządowcy: 
pan Michał Prószyński  – szef gabi-
netu politycznego MSWiA, pan Zdzi-
sław Sipiera – poseł na sejm RP, pani 
Bożena Żelazowska – poseł na sejm 
RP, pani Kinga Gajewska – poseł na 
sejm RP, pan Emil Sawicki – asystent 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, dh Jacek Gromek  – prezes 
zarządu OP ZOSP w Pruszkowie jed-
nocześnie przedstawiciel prezydium 
zarządu OW ZOSP RP w Warszawie, 
pan Krzysztof Rymuza – starosta prusz-
kowski, pan Rafał Sieradzki – przewod-
niczący Rady Powiatu Pruszkowskiego, 
pani Katarzyna Klimaszewska radna 
powiatu pruszkowskiego, st. bryg. 

Lesław Pawul – Komendant Powiatowy 
PSP w Pruszkowie, st. bryg. Sławomir 
Przybysz – zastępca Komendanta PSP 
w Pruszkowie, ks. Krzysztof Gołębiew-
ski – Kapelan Powiatowy Pruszkow-
skich Strażaków, ks. Prałat Zdzisław 
Karaś – Proboszcz parafii św. Szcze-
pana w Raszynie, pan Andrzej Zaręba – 
Wójt Gminy Raszyn, pani Katarzyna 
Dombska  – zastępca Wójta Gminy 
Raszyn, pan Dariusz Marcinkowski – 
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn, 
pan Janusz Rajkowski – Zastępca Wójta 
Gminy Nadarzyn, pan Mirosław Chmie-
lewski  – Prezes Zarządu Gminnego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO 
Raszyn, pan Andrzej Niedbała – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie, pan Paweł 
Porucznik – Dyrektor Generalny Aries 
Power Equipment, pan Marcin Cwyl – 
Prezes zarządu KS Raszyn, radni oraz 
sołtysi Gminy Raszyn. 

mała środki finansowe na zakup 
nowego i zmodernizowanie starego 
sprzętu. W 1977 r. oddano budynek 
do użytku OSP Raszyn. W 1995 jed-
nostka została włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, a rok później 3 maja podczas 
mszy w kościele w Raszynie przeka-
zano i poświęcono nowy sztandar 
OSP Raszyn. 
 W XXI wieku przyspieszają zmiany 
w  zasobności jednostki. W  roku 
2012 pod rządami Prezesa Kazi-
mierza Komara nastąpiła wymiana 
nawierzchni z kostki brukowej przed 
budynkiem i malowanie garaży jak 
przed laty w czynie społecznym. 
 Da l s z a  h i sto r i a  o p ow i a d a 
o  udziale w  zawodach pożarni-
czych, podnoszeniu jakości sie-
dziby OSP Raszyn i sprzętu. W roku 
2014 przypadła wygrana w zawo-
dach powiatowych, drugie miej-
sce w kategorii oldboyów i trzecie 
kobiet, wtedy też zakupiono samo-
chód pożarniczy MAN TGS 12/64 
a w 2017 roku rozpoczęto rozbu-
dowę budynku OSP. Rok później 
nastąpił zakup nowego samochodu 
pożarniczego marki Scania i  roz-
budowano strażnicę. Tym samym 
budynek powiększył się o  dwa 
nowe garaże wraz z pomieszcze-
niami gospodarczymi i socjalnymi.  
Od 2020 roku OSP Raszyn ma nowy 
herb. W garażach została wymie-
niona posadzka oraz wyremonto-
wano pomieszczenie dyżurne wraz 
z aneksem kuchennym, a na elewacji 
powstał nowy napis „OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA”. 
 Na stanie jednostki są 4 samo-
chody pożarnicze w tym 2 samo-
chody ciężkie, MAN TGS z 2013 r. 
i  Man TGM z  2008, 1 samochód 
średni MAN 12.185 z 2005 roku, lekki 
samochód rozpoznawczo-ratow-
niczy ISUZU D-MAX z  2011 roku 
oraz łódź z silnikiem zaburtowym 
do ratownictwa wodnego, kamera 
termowizyjna, dwa zestawy Hol-
matro do ratownictwa drogowego, 
detektor gazu i prądu, pompy szla-
mowe, pompy wodne, agregaty prą-
dotwórcze, piły do drewna i betonu, 
agregaty oddymiające oraz aparaty 
powietrzne.                 Jacek Kaiper
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Panie Wójcie, czy to prawda, że chce Pan zabeto-
nować gminę? Krzysztof S. (nazwisko znane redakcji)
Szanowny Panie, modny termin betonoza może doty-
czyć miast, gdzie brakuje miejsc zielonych pomiędzy 
budynkami. Raszyn jest gminą wiejską, zabudowaną, 
w większości budynkami jednorodzinnymi, wokół któ-
rych rozciągają się piękne ogrody. Zieleń otacza rów-
nież budynki użyteczności publicznej. Poza tym mamy 
łąki, lasy, wody. Rezerwat przyrody i Park nad Raszynką. 
Dla każdego kto choć trochę zna gminę oczywiste jest, 
że zieleni u nas nie brakuje. Beton jest – na placu przed 
urzędem gminy. Wybudował go mój poprzednik.
 Nie ma wątpliwości, że w naszej gminie jest dużo 
zieleni. Betonu w naszej gminie jest nad wyraz mało. 
Pod każdą jezdnię, ścieżkę rowerową, chodnik kła-
dziemy betonowy podkład. Pod każdy budynek rów-
nież. Pomimo, że budujemy bardzo wiele ulic, obecnie 
11 jednocześnie, jest to kropla w morzu potrzeb. Ulic, 
czyli betonowych czy asfaltowych nawierzchni, trzeba 
znacznie więcej. W tym zakresie chciałbym jak najwię-
cej betonu w gminie. Tak, żeby do każdego domu pro-
wadziła droga z prawdziwego zdarzenia. 

Panie Wójcie niektórzy mieszkańcy twierdzą, że 
chciał Pan rozebrać Austerię? Czy to prawda? 
Janina R. (nazwisko znane redakcji)
Nigdy nie mówiłem o  rozebraniu Austerii. Rozpo-
wszechnianie plotek jakobym dążył do tego, jest abso-
lutnie niezgodne z prawdą, jest kolejnym kłamstwem 
na mój temat. Od pierwszej kadencji w 2010 roku, 
a i wcześniej kiedy byłem radnym, uważałem odbu-
dowę Austerii za bardzo ważne zadanie raszyńskiego 
samorządu. Ten XVIII wieczny obiekt jest wyjątko-
wym zabytkiem. W owym czasie problemem były brak 
projektu i pieniędzy. Udało się zdobyć i jedno, i dru-
gie i w 2017 roku rozpoczęła się odbudowa głównego 
budynku – Austerii. Jeszcze w trakcie prac budowla-
nych rozpocząłem starania o podniesienie z ruin kolej-
nych obiektów zespołu austerii, również wpisanych 
do Rejestru Zabytków. Ogromne wsparcie i konkretną 
pomoc finansową udzielił nam Mazowiecki Konserwa-
tor Zabytków. Dzięki niemu rozpoczęliśmy projektowa-
nie, które pozwoliło nam stanąć do konkursu o uzyska-
nie tzw. Funduszy Norweskich. Udało się. Otrzymaliśmy 
ponad 14 mln dofinansowania. Teraz odbudowujemy 
obiekty z południowej strony zajazdu. Budynki są bar-
dzo zniszczone i, co można obecnie zobaczyć na placu 
budowy, niektóre ściany musiały być rozebrane do fun-

damentów. Ze względu na przebieg czasu, marne 
materiały budowlane i erozję atmosferyczną, trzeba 
było w bardzo wielu miejscach rozebrać znaczne frag-
menty murów i odbudować je na nowo używając do tej 
pracy niewielkiej ilości ocalałych, zakonserwowanych 
cegieł. W innych miejscach, gdzie mury nie były bar-
dzo zniszczone, zostały wsparte żebrami z żelazobe-
tonu i nadbudowane trwałym wieńcem. Szanowna Pani, 
wszystkie prace wykonujemy pod nadzorem i zgodnie 
z decyzjami konserwatora zabytków, który wskazał ile 
starego obiektu możemy zostawić nie narażając przy-
szłych użytkowników na niebezpieczeństwo. Możemy 
robić tylko to na co on wyrazi zgodę. Większość miesz-
kańców, którzy znają historię austerii i jej odbudowy 
potwierdzi wszystko o czym piszę. Chciałbym, żeby te 
informacje trafiły też do naszych nowych mieszkańców 
i pozwoliły im poczuć dumę z naszej gminy.

Panie Wójcie, czy w Nowych Grocholicach powsta-
nie świetlica dla mieszkańców? Maria Z. (nazwisko 
znane redakcji)
Szanowna Pani, o powstanie świetlicy środowisko-
wej w Nowych Grocholicach mieszkańcy zabiegają 
od lat. Jak widzimy po Rybiu taka placówka jest bar-
dzo potrzebna. Szczególnie, że na terenie Nowych 
Grocholic gmina posiada działkę, na której taki obiekt 
może powstać. W  tegorocznym budżecie znala-
zła się pozycja dotycząca zaprojektowania świetlicy. 
W przetargu została wybrana firma projektowa, która 
powinna zakończyć pracę jesienią tego roku. To pierw-
szy krok, kolejnym jest budowa, o której zadecydują 
radni. W każdym razie zasadą jest, że gotowe projekty 
w kolejnych latach są realizowane. Mam nadzieję, że już 
niedługo mieszkańcy Nowych Grocholic, a i zapewne 
sąsiadujących z nimi miejscowości będą się cieszyć 
nowym miejscem.

 • 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

Sprostowanie
W relacji z Dożynek w poprzednim numerze Kuriera 
zakradł się zasadniczy błąd. Zdanie dotyczące Konkursu 
wieńców dożynkowych powinno brzmieć: „Za najpięk-
niejszy uznano wieniec dożynkowy przygotowany 
przez sołectwo Puchały reprezentowane przez 
Panią sołtys Gabrielę Kaczorowską.” Za zaistniały 
błąd redakcja serdecznie przeprasza.



KURIER RASZYŃSKI NR 136/2022   |   WWW.RASZYN.PL   | 5

ŻYCZENIA DLA NAUCZYCIELI I SENIORÓW

SZANOWNI PAŃSTWO!
Z okazji Dnia Seniora składamy wszystkim, 
 którzy wkroczyli w Złotą Jesień Życia 
   najserdeczniejsze życzenia długich lat przeżytych w zdrowiu, 
radości, szacunku życzliwości i miłości. Niech każdy Wasz dzień 
      wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i należne poszanowanie. 
         Niech jesień życia będzie dla Państwa najlepszym czasem, 
               który każdego dnia będzie przynosił spokój, radość i uśmiech.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski, 

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn

Dzień Edukacji Narodowej
Coroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej, to wyraz uznania 
społeczeństwa dla tych, którzy spełniają jego najważniejsze zadanie – 
nauczanie dzieci i młodzieży. Od ich codziennej pracy zależy poziom 
wykształcenia i  wychowania młodego pokolenia, a  co za tym idzie, 
pomyślność całego kraju. 

Gmina Raszyn, jako organ prowadzący, przykłada ogromną wagę do tworzenia 
jak najlepszych warunków nauczania i wychowania młodego pokolenia. Mamy 
nowoczesne przedszkola, nowe, bardzo dobre szkoły. Staramy się, aby nasi 
nauczyciele mieli godne zarobki. Sukcesywnie doposażamy placówki w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne. Uczestniczymy w programach i projektach wspomagających 
nasze szkoły i przedszkola. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu raszyńskiego samorządu składamy 
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy oraz satysfakcji 
z odkrywania i kształtowania młodych talentów. Emerytowanym nauczycielom 

i pracownikom oświaty dziękujemy za lata pracy włożone w edukację raszyńskiej 
młodzieży oraz inspirację, z której czerpiemy do dziś.

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn 
Dariusz Marcinkowski, 

Przewodniczący Rady Gminy Raszyn
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA

100. lecie Pani Reginy Drygała
W dniu 23 września br. miałem wielką przyjemność 
w imieniu swoim i całej społeczności Gminy Raszyn 
złożyć życzenia Pani Reginie Drygała z okazji jej set-
nych urodzin. Pani Regina to osoba o wielkiej energii 
i wyjątkowo pogodnym usposobieniu, która w trak-
cie wizyty podzieliła się wieloma wspomnieniami 
oraz swoim życiowym credo, którym jest rodzina 
i głęboka wiara w Boga. W czasie wojny, jako młoda 
osoba wywieziona na roboty do Niemiec, doświad-
czyła ciężkiej pracy i wyjątkowo nieludzkich warun-
ków życia. Jednak do dziś zachowała pogodę ducha 
i wiarę w drugiego człowieka. Pani Regino kolejnych 
stu lat życia. 

Andrzej Zaręba, Wójt Gminy Raszyn

Obchody Dnia Seniora
W październiku wszystkie Kluby Seniora 
świętowały Międzynarodowy Dzień 
Seniora. Obchody zainaugurował 
6.10.22 klub z Jaworowej. W salce klu-
bowej pełnej gości, przy zastawionych 
stołach Przewodnicząca Klubu Seniora 
Jaworowa pani Elżbieta Ostrowska – 
Niedbalska wygłosiła najkrótsze moż-
liwe przemówienie: Proszę Państwa 
dziś jest święto seniorów, dlatego 
posłuchajmy, czego Wójt nam życzy, 
to powiedziawszy oddała głos Wój-
towi Zarębie. Reszta wieczoru upły-
nęła w podobnie pogodnej atmosferze 
na opowiadaniu o zbiorach grzybów, 
przygotowywanych potrawach, o wnu-

kach i  wydarzeniach w  okolicach 
Jaworowej.
 7 października, członków Klubu 
Seniora Brzoza w Falentach uhono-
rowali życzeniami i kwiatami, złożo-
nymi na ręce Przewodniczącej pani 
Swietłany Żarczyńskiej, Wójt Andrzej 
Zaręba i Dyrektor CKR Mariusz Smoli-
cha. Imprezę uświetnił swym występem 
zespół z Tarczyna. 
 8 października spotkali się i świętowali 
Seniorzy z Rybia. Wieczór umilił występ 
zespołu Sonanto, który wykonał pio-
senki z lat 50, 60 i 70. Spotkanie odbyło 
się w miłej i przyjaznej atmosferze. Naj-
lepsze życzenia wszystkim Seniorom 

złożył Wójt Andrzej Zaręba i Dyrektor 
CKR Mariusz Smolicha, a na ręce pani 
Przewodniczącej pani Jadwigi Senator 
obaj panowie złożyli wiązanki kwiatów 
dla wszystkich klubowiczów z Rybia.
 11 października swoje święto obcho-
dził Klub Seniora w Raszynie. Podczas 
uroczystości Przewodnicząca Pani Bar-
bara Turek, Wójt Andrzej Zaręba oraz 
Dyrektor CKR Mariusz Smolicha wrę-
czyli najbardziej aktywnym członkom 
klubu tytuł Seniora Roku 2022 oraz 
Seniora Seniorów 2022. Po uroczystym 
odznaczeniu odbył się koncert w wyko-
naniu Iwony Manista-Kutryś. 

Jacek Kaiper

Spotkanie Koła  Seniora Brzoza w Falentach. Fot. J. Kaiper

Nagrodzeni Seniorzy z Kłubu Seniora w Raszynie. Fot. J. Kaiper

Gratulacje dla szanownej Jubilatki.

Spotkanie Koła Seniora Rybie. Fot. M. Płaszczyńska

Spotkanie Koła Seniora w Jaworowej. Fot. J. Kaiper
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WYDARZENIA

FESTIWAL SMAKÓW Z JAWOROWEJ
Gotowanie to podróż, to odkrywanie 
kultur, tradycji i smaków, to przywoły-
wanie zapamiętanych obrazów, zapa-
chów i emocji.
 W niedzielę 18 września w Austerii 
odbył się Festiwal Smaków przygoto-
wany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
z Jaworowej. Tematem były potrawy 
z ziemniaka, więc królował ziemniak 
przyrządzany na wszelkie możliwe spo-
soby: tradycyjne kluski szare z okrasą, 
knedle ze śliwką, kopytka, kluski ślą-
skie z  sosem pieczarkowym, zapie-
kane ziemniaki w trzech smakach oraz 
placki z tartych ziemniaków. Do tego 
zupa oraz sałatki ziemniaczane. A na 
deser pieczony ziemniak z solą. Pod-
czas Festiwalu odbył się konkurs kuli-
narny z ziemniakiem w  roli głównej. 

Jury w składzie: Andrzej Zaręba – Wójt 
Gminy Raszyn, Rafał Grzeszczyk  – 
Chef, Norbert Szczepanik – Chef, wyło-
niło zwycięzców konkursu. W kategorii 
indywidualnej:

 •  1 miejsce zajął Mateusz Boro-
wiecki za przygotowanie „Różyczek 
z ziemniaka”, 

 •  2 miejsce zajęła Emilia Szostak 
za „Kryzysowe pierogi”,

 •  3 miejsce zajęła Jolanta Piec 
za „Babkę ziemniaczaną”.

 W kategorii zespołów nagroda 
główna trafiła do KGW Puchały 
za „Babkę z Podlasia”. 
 Nasze Koło dziękuje współorganiza-
torom za wsparcie i gościnę w pięknej 
Austerii, Kwartetowi Smyczkowemu za 
uświetnienie naszego Festiwalu, a Soł-
tysowi Jaworowej I panu Kazimierzowi 
Ostrowskiemu za autorski konkurs 
„Ziemniak ważony w ręku” i przekazaną 
nagrodę. Festiwal Smaków z Jaworowej 
w Austerii – naszym Centrum Integracji 
Społeczno-Kulturalnej świetnie oddał 
zamysł tegorocznego hasła Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa „Połączeni 
dziedzictwem”.
 Szanowni Mieszkańcy, którzy tak 
licznie przybyliście na naszą imprezę, 

dziękujemy za obecność, za miłe słowa, 
a wszystkich zainteresowanych szcze-
gólnie tych, którzy nie zdążyli posma-
kować festiwalowych dań, zapraszamy 
na kolejną edycję Festiwalu już za rok. 

Agnieszka Frączyk KGW Jaworowa

RAJD ROWEROWY ŚW. MATEUSZA
W niedzielę 25.09.2022 r. w Dawidach 
Bankowych odbył się Piknik Odpu-
stowy połączony z Pierwszym Rajdem 
Rowerowym Św. Mateusza Ew. Imprezę 
zorganizowała parafia z proboszczem 
z ks. Jarosławem Szulcem oraz sołec-
twa: Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn 

Stary, Podolszyn Nowy i Zamienie. Uro-
czystość rozpoczęła Msza Odpustowa, 
podczas której parafianie dziękowali 
wszystkim dobroczyńcom parafii. Piknik 
zabezpieczali strażacy z OSP Dawidy, 
OSP Falenty i OSP Zamienie. Impreza 
odbywała się w Dawidach Bankowych 

na terenie kościoła, a Rajd Rowerowy 
na pobliskich ulicach. Przygotowano 
atrakcje, które przyciągnęły w piękne 
wrześniowe popołudnie wielu miesz-
kańców pobliskich sołectw. Bez wątpie-
nia można uznać, że była to wspaniała 
impreza rodzinna, sportowa, sąsiedzka. 

Rowerowe szaleństwo. Fot. arch. soł. Zamienie Ks. Jarosław, Sołtysi wsi parafialnych oraz Radna Katarzyna Klimaszewska. Fot. arch. par.

Organizatorzy i zwycięzcy konkursu. Fot. arch. KGW Jaworowa

PRZEPIS MIESIĄCA
NAGRODA GŁÓWNA 
W KONKURSIE KULINARNYM
Boczek, podgardle wędzone i kieł-
basę w kostkę pokroić i podsma-
żyć. Trochę cebuli podsmażyć 
aż  się zarumieni. Obrane ziem-
niaki zetrzeć na małych oczkach, 
odstawić – sok zlać.  Zetrzeć 
cebulę, dodać do ziemniaków. 
Jajka roztrzepać, dodać sól i pieprz 
do  smaku – wymieszać i  prze-
lać do ziemniaków. Dodać ciepłe, 
wcześniej podsmażone na patelni: 
boczek z podgardlem i kiełbasą. 
Wszystko wymieszać.  Całość 
można przelać do dużej blachy lub 
do keksówek, upiec w piekarniku 
na złoto brązowy kolor. Podawać 
ze  zsiadłym mlekiem lub sosem 
grzybowym. SMACZNEGO! 
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UROCZYSTOŚĆ „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
30 września 2022 r. w Naszej Szkole 
odbywała się pełna wzruszających 
chwil uroczystość odsłonięcia pamiąt-
kowej tablicy oraz posadzenia Katyń-
skiego Dębu Pamięci, dla  uhono-
rowania posterunkowego Pol icj i 
Państwowej Feliksa Tołysza. Jeste-
śmy dumni, że poprzez udział w pro-
jekcie „Katyń …ocalić od zapomnie-
nia” możemy pielęgnować tradycję 
patriotyczną i w ten sposób wspólnie 
ocalić pamięć o  tragicznie zmarłym 
funkcjonariuszu Policji Państwowej. 
Wielki Polak Św. Jan Paweł II powie-
dział, że „pamięć o przeszłości oznacza 
zaangażowanie w przyszłość”. Dziś, my, 
sadząc Katyński Dąb Pamięci, dajemy 
tego świadectwo. W ramach Programu 
i podjętego przedsięwzięcia uczniowie 
klas VII i VIII wraz z chórem szkolnym 
wystąpili w montażu słowno-muzycz-
nym, przypominającym wydarzenia 
z 1940 r. które są zapisane na kartach 
historii męczeńską śmiercią Polaków.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Ładach

SZKOLNE WYDARZENIA

Podczas uroczystości. Fot. arch. szkoły Poświęcenie kamienia i Dębu Pamięci. Fot. J. Kaiper

Spektakl w wykonaniu uczniów ZSP w Ładach. Foy. arch. szkoły

PASOWANIE NA UCZNIA
30 września 2022 r. w  Szkole Pod-
stawowej im. Cypriana Godebskiego 
w  Raszynie odbyło się pasowa-
nie pierwszoklasistów. W podniosłej 
atmosferze pierwszaki ślubowały być 
dobrymi uczniami i godnie reprezen-
tować szkołę, a swym zachowaniem 
i  nauką sprawiać radość rodzicom. 
Na  dobry początek nauki oraz miłe 
rozpoczęcie ścieżki edukacyjnej każdy 
ślubowany uczeń otrzymał dyplom 
pierwszoklasisty oraz drobny upominek 
od Wójta Gminy Raszyn. Symbolicz-
nego pasowania na ucznia dokonano 
ołówkiem dotykając jak czarodziejską 
różdżką ramion najmłodszych uczniów. 
Wszystkim pierwszakom, rodzicom 
oraz gronu pedagogicznemu życzymy 
dobrego i spokojnego roku szkolnego 
2022/2023. 

Urząd Gminy Raszyn
Podczas uroczystości. Fot. arch. szkoły
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OCZAMI WOLONTARIUSZKI 3
Nasz siedmiomiesięczny maraton na 
razie się skończył. Musieliśmy zamknąć 
kontenery. Skończyła się umowa na 
ich wynajem (i  tak już przedłużana) 
i skończyły się pieniądze. Ale piszę na 
razie, bo mamy jeszcze inne pomy-
sły na pomoc ukraińskim gościom. Ale 
o tym innym razem, bo pomysły się 
wykluwają i muszą dojrzeć. 
 Zakończyliśmy mocnym akordem – 
obdarowaniem ponad setki szkolnych 
i  przedszkolnych dzieci plecakami 
i  przyborami szkolnymi. To głównie 
zasługa firmy Damovo i pana Roberta 
Smoleńskiego. Ta firma kilkakrotnie nas 
wsparła przez te ponad pół roku. Dzieci 
były zachwycone. Rodzice też. 
 Trudno określić skalę pomocy, któ-
rej udzielił nasz skromny punkt. Pró-
bowałam to zrobić, ale było bardzo 
trudno. A poza tym może te liczby nie 
mają znaczenia. Ile osób, ile pienię-
dzy, ile produktów. Najważniejsze jest 
to, że przez ponad pół roku wiele osób 
z naszego Raszyna, Warszawy, Polski 
i całego świata (Stanów Zjednoczo-
nych, Japonii, Francji, Niemiec, Szwecji) 
nie ustawało w wysiłkach, żeby uczynić 
trudne życie ofiar wojny w Ukrainie tro-
chę łatwiejszym. 
 Próbowałam też policzyć ile osób 
i  firm pomogło nam przez ten czas. 
Doszłam do 150 i  zrezygnowałam, 
bo mnóstwo było takich osób, których 
nie potrafię nazwać, a każda pomoc, 
nieważne czy cała paleta, czy jedna 

siatka, czy 40 tysięcy dolarów, czy 100 
złotych dla mnie liczy się tak samo, 
bo  pochodzi z  serca. Przyznam  się, 
że nie spodziewałam się, że nasze spo-
łeczeństwo ma w sobie tyle dobroci 
i współczucia dla innych. I że w takim 
stopniu udało nam się zwiększyć sumę 
dobrej energii na świecie. 
 Wypada jednak wymienić jedną parę 
ludzi, dzięki którym nasz punkt mógł 
działać tak długo. To Renee i Cliff Til-
lotson z Hawajów, którzy przekazali 
nam 40 tysięcy dolarów. Podarowali 
nam kilka miesięcy spokojnej pracy, 
a  naszym gościom stałe wsparcie 
przez ten czas. Mahalo Renee i Cliff. 
Nigdy Wam tego nie zapomnimy. Pani 
Małgosia Nowotnik z Fundacji Kochaj 
Życie pomogła nam ogarnąć formalnie 
wszystkie darowizny. Dzięki jej pomocy 
możemy być pewni, że wszystko odbyło 
się formalnie, a wszystkie pieniądze 
zostały właściwie wykorzystane. I wła-
dze gminy, dzięki którym zyskaliśmy 
miejsce do działania. I wreszcie Cen-
trum Sportu Raszyn z  Kasią Klima-
szewską i  jej wspaniałym zespołem. 
Od samego początku bez ich wsparcia 
nie dalibyśmy rady. 
 I nasi wolontariusze. Poznałam przy 
okazji działania naszego punktu wielu 
wspaniałych ludzi, którzy nie szczędzili 
czasu i wysiłku, żeby pomagać. Ludzie, 
którzy sami mają wiele obowiązków 
rodzinnych i zawodowych, swój wolny 
czas przeznaczali na pracę w naszym 

punkcie. Oczywiście po  pierwszym 
zrywie ta grupa bardzo zmalała, ale 
15 osób dotrwało do końca. I  za  to 
bardzo im dziękuję. Drużyno z Kon-
tenera jesteś najlepsza. Alfabetycz-
nie to: Beata Adynowska, Joanna 
Bała-Morawska, Sylwia Brzezińska, 
Ewa Janiec, Agnieszka Janowska, Mał-
gorzata Kaiper, Agnieszka Kowalczyk, 
Julia Mahala, Ola i Michał Miszułowicz, 
Beata Rusinowska, Ula Salach, Monika 
Sitek, Krzysztof Sokołowski i niżej pod-
pisana. Bardzo, bardzo dziękuję.
 A  jeśli chodzi o  naszych gości, 
to mam nadzieję, że będziemy jesz-
cze mogli jakoś pomóc. Od 11 paździer-
nika 3 razy w tygodniu będziemy mieć 
dyżury w hali Centrum Sportu Raszyn, 
w trakcie których postaramy się zorien-
tować się jakie są potrzeby naszych 
nowych sąsiadów i w razie możliwo-
ści pomóc im je zaspokajać. Dokładne 
informacje umieścimy na naszej grupie 
na FB Raszyn Ukrainie. Tam też uka-
zują się inne bieżące informacje. 

Hanna Szeliga Czajkowska

SENIORZY Z RYBIA ZDOBYLI TATRY!
Seniorzy z Klubu Seniora Rybie od 6 do 13 września byli 
na wycieczce w Zakopanem i Poroninie. Wycieczka była 
wspaniała, ponieważ wspólne spacery w dzień i wieczorki 
taneczne na jego zakończenie bardziej zintegrowały naszą 
grupę. W te piękne, jesienne dni zwiedziliśmy wspaniałe 
tatrzańskie miejsca: Gubałówkę, Krupówki, Dolinę Kościeli-
ską, a część klubowiczów indywidualnie zwiedziła wspaniałe 
miejsce, jakim jest Morskie Oko. 

Jadwiga Senator 
Przewodnicząca Koła Seniora Rybie

PUNKT POMOCY UKRAINIE

Dzieciaki z plecakami. Fot. H. Szeliga-Czajkowska

Członkowie Klubu Seniora Rybie. Fot. arch. Klubu
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Ulica Miklaszewskiego w przebudowie
Koszt budowy – 15 mln zł   |   Dofinansowanie 5,5 mln zł   |   Budżet gminy Raszyn 10 mln zł

Przebudowa ulicy Miklaszewskiego trwa. Zgodnie z podpisaną umową planowany 
zakres robót poza wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek 
rowerowych obejmie przebudowę sieci wodociągowej, budowę sieci odwodnienia, 
kanału technologicznego oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania 
zostanie wybudowany odcinek do ul. Długiej do ul. Starzyńskiego, o łącznej długości 
1765,27 mb. U zbiegu ul. Miklaszewskiego i Długiej powstanie rondo.
 Obecnie prace skupiają się na odcinku przyległym do ulicy Starzyńskiego w którym 
budowana jest kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny. Warto przypomnieć, że 
wykonawcą tej największej przebudowy w historii gminy Raszyn jest firma INSTALNIKA 
Sp. z o.o. Koszt budowy to 14 993 700 zł, a termin wykonania wynosi 12 miesięcy. 
Inwestycja ta uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości ponad 5 558 000 zł. 
 W dniu 5 października 2022 Wójt Gminy Raszyn oraz Wojewoda Mazowiecki 
podpisali umowę o dofinansowanie dla zadania pn. Rozbudowa publicznej drogi 
gminnej nr 310614W ulicy Miklaszewskiego na odcinku od ul. Starzyńskiego 
w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach.

KOLEJNE ULICE DO PRZEBUDOWY
Koszt budowy – 5 559 600 zł   |   Dofinansowanie 5 mln zł   |   Budżet gminy 559 600 zł

W  dniu 05.10.2022 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Budowa 
i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz 
dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)”. Wykonawcą robót budowlanych 
została firma „Fal-Bruk Sp. z o.o. sp. k. Koszt przedsięwzięcia to 5 559 600,00 zł. 

Na realizacje inwestycji Gmina Raszyn uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych 
finansowanych z Programu POLSKI ŁAD w kwocie 5 000 000,00 zł. Według wstępnego harmonogramu w roku 2022 
przewidziano do realizacji ul. Szczygła w m. Rybie, pozostałe ulice zostaną przebudowane w roku 2023. Wszystkie prace 
powinny zakończyć się do 04.11.2023 r.

Paweł Kostrzewski Kierownik Referatu Drogownictwa UGR

Zawiadamia się o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon projektowa-
nej drogi ekspresowej S7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 października do 30 listo-
pada 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn. pl – Prawo 
lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 16:00 z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość – link do pobrania w dniu dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/mpzp.dawidybankowe-
droga.html

Uwagi dotyczące projektu ww. planu miejscowego mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres ratusz@raszyn.pl/. 
do dnia 14 grudnia 2022 r.

SZANOWNI PAŃSTWO, rozpoczęcie robót drogowych w Waszych ulicach wiąże się z tym, że przez dłuższy czas 
będziecie zmuszeni cierpieć niedogodności. Przebudowa czy remont oznacza kurz, brud, kłopoty z dojazdem do domu 
i inne utrapienia w życiu codziennym. Urząd Gminy Raszyn skupia uwagę na organizacji pracy wykonawców inwestycji, 
z którymi podpisuje kontrakty, jednak po podpisaniu umowy z wykonawcą nadzoruje tylko jakość technicznego wykona-
nia ulicy, mając na inne czynniki bardzo niewielki wpływ. Oczywiście reagujemy natychmiast na Państwa uwagi dotyczące 
utrudnień, podejmując interwencję w firmie wykonawcy. Apeluję jednak o cierpliwość. Wyremontowana ulica w wysokim 
standardzie przyjętym w naszej gminie wynagrodzi Państwu wcześniejsze niedogodności. 

Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba

Ul. Miklaszewskiego bez przewężeń
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Przebudowa ulicy Wąskiej
Ulica Wąska w nowej estetycznej szacie. 20 września 
2022 przebudowa została zakończona. Ze względu 
na szerokość ulicę Wąską wybudowano jako trakt 
pieszo jezdny zaopatrzony w kanalizację deszczową. 
Nawierzchnię pokrywa kostka Bauma. Jest to pierwszy 
trakt wybudowany w naszej gminie z programu Polski 
Ład za kwotę 861 tysięcy złotych brutto. Podobnie jak 
w ulicach Rycerskiej i Poziomkowej wykonawca Firma 
FAL-BRUK dotrzymała terminu wykonania.

Ulica Poziomkowa
Ulica Poziomkowa tylko od strony ulicy Raszyńskiej 
wygląda na wąską uliczkę. Pięćdziesiąt metrów od skrzy-
żowania rozszerza się i prowadzi aż do połączenia z ulicą 
Przesmyk. Związanie tych ulic polegało na dobudowaniu 
odcinka ulicy Przesmyk od skrzyżowaniem z ulica Tury-
styczną do Poziomkowej. Dzięki temu można teraz wjechać 
w Poziomkową i dostać się na ulicę 19. kwietnia jadąc cały 
czas porządnie urządzonymi ulicami. Ulicę Poziomkową 
i fragment ulicy Przesmyk wybudowano z kostki Bauma, 
zaopatrzono w latarnie i kanalizację deszczową. Wyko-
nawca Firma FAL- BRUK dotrzymała terminu umowy.

Ulica Rycerska w Dawidach
Ulica Rycerska w Dawidach wybudowana w terminie. Powstał szeroki trakt 
pomiędzy nowymi domami z chodnikami po obu stronach, wybudowany 
z kostki Bauma, oświetlony estetycznymi latarniami i wyposażony w kana-
lizację deszczową. Firma FAL-BRUK spisała się na medal.

Ulica Przesmyk

Budowa pięciu ulic
Całkowity koszt 11,4 mln zł   |   Dofinansowanie 9 mln zł   |   Budżet gminy 2,4 mln zł
Dzięki uzyskaniu dużego dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w gminie 
Raszyn przybywa pięć nowoczesnych ulic. Trzy z nich już są: ulice 
Rycerska w Dawidach, Poziomkowa w Rybiu i Wąska w Raszynie. 
Wykonawca Firma FAL-BRUK zapowiedziała oddanie pozostałych ulic 
Dworkowej i Dolnej w pierwszej połowie przyszłego roku.

Ulica Wąska na nowo Szeroka i prosta ulica Poziomkowa

Ulica Rycerska od strony ulicy Szlacheckiej

Dobudowany fragment ulicy PrzesmykPołączenie Poziomkowej z ulicą Przesmyk
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STRAŻNICA OSP W DAWIDACH
Koszt inwestycji – 6,6 mln zł   |   Dofinansowanie 2 mln zł   |   Koszt budżetu gminy4,6 mln zł
Inwestycja w budowę Strażnicy OSP w Dawidach jest zakończona. Budynek w rzucie pionowym ma kształt litery L 
i składa się z dwóch części dwukondygnacyjnej biurowo-socjalnej i jednokondygnacyjnej przykrytej stropodachem, w której 
mieszczą się garaże. W części biurowo-socjalnej zawierają się: sanitariaty, szatnie, korytarz, sala wielofunkcyjna, pomiesz-
czenia socjalne i biurowe. Na poziomie parteru część dwukondygnacyjna posiada 2 wyjścia z budynku: od strony placu 
oraz z boku budynku. Część jednokondygnacyjna składa się z garażu dla samochodów gaśniczych, kotłowni, pomiesz-
czeń sprzętu, pokoju konserwatora i dowodzenia. Poszczególne pomieszczenia łączy wewnętrzny korytarz, a komunikację 
pionową stanowi wewnętrzna klatka schodowa i winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Na dachu umieszczone 
są panele fotowoltaiczne. Kanalizację deszczową uzupełnia zbiornik retencyjny. Nxa działce obok strażnicy powstał plac 
zabaw z nawierzchnią EPDM wraz z urządzeniami zabawowymi. Strażnicę o powierzchni 802,1 m2 wybudowano na działce 
o powierzchni 3255 m2. Koszt budowy wyniósł 6 595 000 zł. Dofinansowany został kwotą 2 mln zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-
-Handlowe Izolbud Sp. z o.o. 
dotrzymało umówionego 
terminu.

DOM KOMUNALNY W PODOLSZYNIE NOWYM
Koszt budowy – 9,2 mln zł   |   Dofinansowanie 7,7 mln zł   |   Koszt budżetu 1,5 mln zł
W Podolszynie Nowym prace przy budowie domu socjalno-komunalnego 
są coraz bardziej zaawansowane. Budowa weszła w fazę najbardziej efek-
towną. Widać jak się wznosi budynek. Wybudowano i zabezpieczono fun-
damenty, pomiędzy nimi ułożono system kanalizacji. Teraz wznoszone są 
pierwsze mury.
 Budynek socjalno-komunalny osiągnie powierzchnię 1546 m2, będzie 
zawierał 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1220 m2. Koszt 
budowy wyniesie 9,2 mln zł z tego znaczną część zapłaci w formie dota-
cji Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat Miesz-
kaniowych. Na nasz wniosek uzyskaliśmy nową kwotę dofinansowania 
w wysokości 7 650 259,37 zł czyli o ponad półtora miliona większą niż 
pierwotnie nam przyznano.

JAŚNIEJ NA BEMA I WYBICKIEGO
W dniu 05.10.2022 r. dokonano odbioru 
robót związanych z budową oświetlenia ul. 
gen. Bema i ul. gen. Wybickiego w Raszy-
nie, w ramach którego zamontowano nowo-
czesne oprawy drogowe LED (18 szt.) przy-
czyniające się do znacznych oszczędności 
w zużyciu energii. Roboty wykonała firma 
ENERGO-BUD Robert Jachymski za kwotę 
180 672,24 zł brutto. 

Facebook UGR

Murowanie ścian. Fot. J. Kaiper

Strażnica OSP Dawidy. Fot. J. Kaiper Plac zabaw przy strażnicy. Fot. J. Kaiper

Nowe światła na Bema. Fot. arch. UGRNowe światła na Wybickiego. Fot. arch. UGR
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Budowa gminnego żłobka
Budowa gminnego żłobka jest już dobrze 
zaawansowana. Wylano stopy fundamen-
towe, zabezpieczono, a na nich nadbudo-
wywane są fundamenty. Niebawem zostaną 
wzniesione mury. Ze starego zabytkowego 
budynku szkoły zostały mury zewnętrzne, 
w przyszłości będzie on służył jako część 
socjalno-biurowa.
 Koszt budowy żłobka dla siedemdzie-
sięciu dzieci wyniesie 14,5 mln zł., termin realizacji zamówienia 10 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. Inwestycja uzyskała 3 mln dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych i 1,24 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego.

Rzeczpospolita
Polska

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Austeria laureatem
Austeria w Raszynie została ogłoszona laureatem konkursu: „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.
Konkurs został zorganizowany przez samorząd Mazowsza promujący dobre praktyki w opiece nad zabytkami. Nagra-
dzane są w nim najlepiej wykonane konserwacje, renowacje i adaptacje zabytków lokalnych zabytków. Jury doceniło 
kunszt, jakość i kompleksowość działań konserwatorskich, w tym dbałość o szczegóły i wyczucie w projektowaniu nowych 
elementów wyposażenia, a także wdrożenie procesu ratowania przed zagładą historycznych budowli. Oprócz Austerii 
wyróżniono modernizację Pałacu Wieruszów-Kowalskich w Brwinowie i przeprowadzony remont i adaptację kantoru 
w Żyrardowie.

Rzeczpospolita
Polska

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Odtwarzanie budynków wokół Austerii
Najbliższy krajobraz wokół Austerii 
dynamicznie ulega zmianie. Najpierw 
zasypano wymienniki ciepła w budowa-
nej instalacji pompy ciepła, której zada-
niem będzie ogrzanie zarówno Austerii 
jak i odbudowanych budynków kramów, 
warsztatów i stajni. Teraz wznoszone są 
mury. Od strony Starego Rynku wylano 
nadproża. Stare cegły z pietyzmem wydobyte z ruin, osuszone i zabezpieczone przed 
grzybem z powrotem wmurowano w ściany. Tylko patrzeć gdy zespół budowli towa-
rzyszących Austerii przyjmie pożądany kształt. Wszystkie prace prowadzone są pod 
nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto przypomnieć, że dalsza 
odbudowa zabytkowego kompleksu budynków wokół zajazdu z końca XVIII wieku 

jest realizowana w ramach Programu Mechanizmu Finansowego EOG. Łączny koszt projektu wynosi: 17 044 044,52 zł, 
z czego 73% pokrywają Fundusze EOG, 12% Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, a 15% Gmina Raszyn.

Rzeczpospolita
Polska

Program Regionalny

Unia Europejska
Europejskie Fundusze

Strukturalne i Inwestycyjne

Powiązać stare z nowym

Dawne przedszkole nr 1

Stare i nowe mury

Żłobek w powijakach
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WYDARZENIA

ROWEREM PO WODĘ
Pomoc jest piękna a uśmiech dziecka bezcenny

Podziękowania dla Raszyna. Fot. arch. fundacji

W raszyńskiej Austerii 19 września zapre-
zentowałem fotorelację z zeszłorocznej 
wyprawy rowerowej do Kenii, połączonej 
z akcją charytatywną dla Fundacji Help 
Furaha pomagającej dzieciom auty-
stycznym, z porażeniem mózgowym 
i zespołem Downa. Celem akcji było 
zebranie 111 tysięcy zł na wybudowanie 
studni i zbiornika wodnego na terenie 
nowo powstającego ośrodka dla dzieci. 
Patronatem honorowym objął wyprawę 
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, 

a baner I’love Raszyn towarzyszył od 
początku do końca trójce rowerzystów. 
Ostatecznie baner umieszczony został 
w Kenii na ścianie wdzięczności w obec-
nym Ośrodku Fundacji. Akcja zakoń-
czyła się pełnym sukcesem. Podczas 
czterodniowej jazdy w wielkim upale 
przejechaliśmy na rowerach 250 kilo-
metrów i zebraliśmy całą kwotę. Dzięki 
nam woda w krainie Furaha płynie! Służy 
potrzebom nowego Ośrodka i  bez-
płatnie lokalnym mieszkańcom, którzy 
wędrowali dotąd 4,5 km do najbliższego 
potoku.
 W spotkaniu w  Austerii uczestni-
czył pan Marek Krakus fundator Fun-
dacji Help Furaha i Mariusz Kamiński 
Międzynarodowy Koordynator Help 
Furaha, którzy opowiedzieli o wielkiej 
wdzięczności ludzkiej płynącej z naszej 
pracy i o możliwości udzielenia pomocy 
dla Fundacji, która utrzymuje się z dat-

ków i darowizn, a rehabilitacje dla dzieci 
są całkowicie bezpłatne. Zapraszam 
do włączenia się do ostatniej inicja-
tywy Furaha5200+  ; można wpłacić 
symboliczną złotówkę odebrać certyfi-
kat i stać się jednym z puzzli-fundato-
rów nowego Ośrodka. Wszystko można 
znaleźć na stronie  www.helpfuraha.
org czy na FB.
 Jeszcze raz dziękuję wszystkim 
mieszkańcom gminy Raszyn, którzy 
przyszli na spotkanie, dziękuję tym, 
którzy wsparli  moją akcję. Dziękuję 
panu Mariuszowi Smolicha dyrektorowi 
Centrum Kultury i jego pracownikom 
za aktywną pomoc. Dziękuję Wójtowi 
panu Andrzejowi Zarębie za patronat. 
Dziękuję wszystkim Furaszkom Zhazi, 
Markowi i Mariuszowi. Dziękuję mojej 
Mamie, bo bez Niej nie byłoby tego 
w spotkania.

Zbigniew Ciszek

Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie świata-Polska“ 2022
Dnia 16 września 2022r. Szkoła Pod-
stawowa w Ładach brała udział w akcji 
„Sprzątanie świata-Polska“ 2022 pod 
hasłem „Wszystkie śmieci są nasze“. 
Przed przystąpieniem do akcji koor-
dynatorzy dokonali przydziałów ręka-
wic i worków do poszczególnych klas. 
Zostały rozwieszone plakaty informa-
cyjne, a każdy wychowawca otrzymał 
ulotkę informacyjną dotyczącą prawi-
dłowej segregacji śmieci. W tym roku 
szkolnym naszą akcję uatrakcyjniła 

obecność pracowników firmy recyklin-
gowej PreZero, którzy przeprowadzili 
oni mini wykład dotyczący segregacji 
odpadów. Dzieci otrzymały magnesy 
i znaczki odblaskowe. W akcji uczestni-
czyło 11 oddziałów z klas I-III i 14 oddzia-
łów z klas IV-VIII. Zużyto 600 rękawic. 
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem 
przystąpili do akcji z zachowaniem pro-
cedur bezpieczeństwa.

Anna Juszczyk, Iwona Ignaczak 
koordynatorzy

Finał Akcji Sprzątanie Świata-Polska
W 29 finale akcji „Sprzątania świata - Polska 2022” pod hasłem 
„WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE!”, który został przeprowadzony 
w naszej gminie w dniach od 16-18.09.2022 r. uczestniczyły wszyst-
kie gminne szkoły i przedszkola oraz Świetlica Środowiskowa Świetlik. 

Podczas trwania akcji zebrano ok. 50 worków odpadów. 

Tomasz Kowalczyk Inspektor OŚGK Urzędu Gminy RaszynPrzedszkolaki z Przedszkola pod Topolą sprzątają świat. Fot. arch. przedszkola

Dzieci z ZSP w Ładach – sprzątają świat. Fot. arch. ZSP w Ładach
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Spotkanie autorskie 
z Joanną Bator
30 września odbyło się spotkanie 
autorskie z Joanną Bator – pisarką, 
publicystką, podróżniczką i eseistką. 
Jej twórczość została doceniona przez 
krytyków, czego wyrazem jest m.in. 
Nagroda Literacka Nike, przyznana za 
powieść „Ciemno, prawie noc” (2013). 
Z autorką bestsellerowych powieści 
(„Piaskowa Góra”, „Chmurdalia”, „Rekin 
z parku Yoyogi”, „Wyspa łza”, „Rok kró-
lika”, „Purezento”) rozmawiałyśmy o jej 
ostatniej książce „Gorzko, gorzko”. 
Podczas spotkania dyskutowałyśmy 
o tym, jak to jest wciąż wracać literacko 
do rodzinnych stron (Autorka pocho-
dzi z Dolnego Śląska i tam też często 
umieszcza akcję swoich książek), jak 
kreuje swoich bohaterów powieścio-
wych (saga „Gorzko, gorzko” obejmuje 
losy aż czterech kobiet: Berty, Barbary, 
Violetty i Kaliny) i czego możemy się 
spodziewać po mającym się ukazać 
jeszcze w tym roku zbiorze opowiadań 
„Ucieczka niedźwiedzicy”. Dziękujemy 
Autorce za to pełne dobrych emo-
cji spotkanie, a uczestnikom, zwłasz-
cza z  Dyskusyjnego Klubu Książki, 
za obecność. Spotkanie poprowadziła 
Dagna Mach – koordynatorka raszyń-
skiego DKK, a dofinansowane zostało 
ze środków Instytutu Książki w ramach 
projektu Dyskusyjne Kluby Książki.

Spotkanie autorskie z Joanną Bator - fot. Marianna Kłos

Ciekawi Raszyna: 
kolejny cykl wykładów
Gminna Biblioteka Publiczna w Raszy-
nie oraz Stowarzyszenie Inicjatywa 
Mieszkańców „Zmieniamy Gminę 
Raszyn” zapraszają na kolejny cykl 
otwartych, autorskich interaktyw-
nych wykładów „Ciekawi Raszyna” 

(CURIOUS ABOUT RASZYN, ЦІКАВТЕСЯ 
РАШИНОМ). Wykłady będą się odbywać 
raz w miesiącu, w środy o godz. 18.00 
w czytelni biblioteki głównej, ul. Ponia-
towskiego 20 w Raszynie.
9 listopada  – Tajemnice osiedla 
„na Probostwie” w Raszynie
14 grudnia – Falenckie początki Mag-
daleny Abakanowicz
18 stycznia  – Najdłuższa historia 
Raszyna – rzecz o Alei Krakowskiej
 Dodatkowo, 11 listopada o godz. 
12:00 zapraszamy na spacer z prze-
wodnikiem po osiedlu „na Probostwie”, 
start pod Austerią. Spotkania prowadzi 
dr Wojciech Rogowski – ekonomista, 
geograf, pasjonat lokalności, bogac-
twa kulturowego oraz bioróżnorod-
ności i dobrej kuchni, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Ochrony Falent. 
Partnerzy: Wydawnictwo Austeria, Spo-
łeczny Komitet Ochrony Falent, Bracia 
Sośniccy – cukiernictwo artystyczne, 
Editt Cosmetics. Wstęp wolny!

Był sobie komiks: 
warsztaty
W październiku prowadzimy warsztaty 
komiksowe dla klas 3 ze Szkoły Pod-
stawowej w Raszynie. Podczas zajęć 
uczniowie dowiedzą się, czym jest 
komiks i jaka jest jego historia, poznają 
najnowsze cykle komiksowe z naszych 
zbiorów, a także samodzielnie wymy-
ślą historie do gotowych ilustracji. Cykl 
odbywa się w ramach projektu „BOOM 
2! Na komiksy i gry planszowe w biblio-

tece”, który realizuje Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego 
wspólnie z Wydawnictwem Story House 
Egmont sp. z o.o.

Płatności bezgotówkowe 
w bibliotece
Z uwagi na liczne zapytania naszych 
Czytelników, we wrześniu br. w biblio-
tece głównej pojawił się terminal płat-
niczy. Teraz opłat za usługi kserogra-
ficzne, nieterminowy zwrot materiałów, 
czy odtworzenie zagubionych lub znisz-
czonych książek i multimediów można 
dokonać bezgotówkowo. Zachęcamy 
do korzystania z tej wygodnej formy 
rozliczeń.

Nowości biblioteczne 
w nowej odsłonie
Nasi Czytelnicy już się przyzwyczaili, 
że co miesiąc na naszej stronie www.
bibliotekaraszyn.pl publikujemy nowo-
ści książkowe i multimedialne z każdego 
miesiąca. Od września br. jednak zamiast 
przeglądać pliki tekstowe, można sko-
rzystać z dużo wygodniejszej opcji, jaką 
jest ramka z nowościami, przesuwająca 
się na górze strony. Po kliknięciu w daną 
pozycję Czytelnik będzie przekierowany 
do naszego katalogu elektronicznego, 
gdzie od razu będzie mógł sprawdzić, 
czy dana pozycja jest dostępna (i gdzie) 
oraz ją zarezerwować. Polecamy!
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KLUBY SPORTOWE W GMINIE RASZYN

KLUB SPORTOWY RASZYN

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ 

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ 

SEKCJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW

SEKCJA KOSZYKÓWKI

SEKCJA TRÓJBOJU

SEKCJA BOKSU

Drużyny żeńskie:

Drużyny męskie:

GMINNY KLUB SPORTOWY
PODOLSZYN

Drużyna Miejsce treningu Dzień treningu Godzina 
treningu

Seniorki - II 
Liga Kobiet

Boisko Wronik
Boisko Wronik
Stadion im.K. 
Jedynaka

Poniedziałek
Środa
Czwartek

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00

Młodziczki

Boisko Orlik
Boisko w 
Podolszynie
Boisko Wronik

Poniedziałek
Wtorek

Czwartek

17.00-18.30
18.30-20.00

18.30-20.00

Skrzatki
Boisko w 
Podolszynie
Boisko boczne CSR

Wtorek

Czwartek

17.00-18.30

17.00-18.30

Drużyna Miejsce treningu Dzień 
treningu

Godzina 
treningu

Juniorzy/
Seniorzy

Sala 
podnoszenia 
ciężarów CSR

Poniedziałek
Środa 
Piątek

15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Drużyna Miejsce treningu Dzień 
treningu

Godzina 
treningu

Juniorzy
Hala CSR
Hala CSR
Hala CSR

Poniedziałek
Środa
Czwartek

17.00-18.30
18.30-20.00
18.30-20.00

Drużyna Miejsce treningu Dzień 
treningu

Godzina 
treningu

Juniorzy/
Seniorzy Sala boksu CSR Wtorek

Czwartek
17.00-19.00
17.00-19.00

Kat. Wiekowa Miejsce 
treningu

Dzień 
treningu

Godzina 
treningu

Seniorzy – liga 
okręgowa

Boisko Wronik
Boisko w 
Kręczkach

Środa i 
Piątek
Wtorek

20.00-22:00

20:00-22:00

Drużyna Miejsce 
treningu

Dzień 
treningu

Godzina 
treningu

Mini Boks Sala Boksu CSR Środa 16.00-17.00

Młodziki
Sala Boksu CSR
Sala Boksu CSR
Sala Boksu CSR

Poniedziałek
Środa
Piątek

17.00-18.00
17.00-18.00
17.00-18.00

Juniorzy 
+ Seniorzy
(gr. Zaawanswana) 

Sala Boksu CSR
Sala Boksu CSR
Sala Boksu CSR

Poniedziałek
Środa
Piątek

18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30

Drużyna Miejsce treningu Dzień treningu Godzina 
treningu

Seniorzy 
- IV Liga 
Mężczyzn

Boisko Wronik
Stadion im.
K.Jedynaka
Boisko w Kręczkach

Wtorek
Środa 

Czwartek

18.30-20.00
18.30-20.00

20.15-21.45

Seniorzy 
- A Klasa 
Mężczyzn

Boisko Wronik
Boisko Wronik
Boisko Wronik

Poniedziałek
Środa
Piątek

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00

2007
Boisko Wronik
Boisko Wronik
Boisko Wronik

Poniedziałek
Środa
Czwartek

18.30-20.00
18.30-20.00
18.30-20.00

2009
Boisko Wronik
Boisko Wronik
Boisko Wronik

Poniedziałek
Środa
Czwartek

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

2011
Boisko Wronik
Boisko Wronik
Boisko Wronik

Poniedziałek
Środa
Piątek

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

2012
Boisko Orlik
Boisko Orlik
Boisko Orlik

Wtorek
Środa
Czwartek

17.00-18.30
17.00-18.30
17.00-18.30

2013

Boisko boczne CSR
Boisko w 
Podolszynie
Boisko Orlik

Wtorek
Środa

Piątek

17.00-18.30
17.00-18.30

17.00-18.30

2014
Boisko boczne CSR
Boisko w 
Podolszynie

Wtorek
Środa

18.30-20.00
18.30-20.00

2015
Boisko w 
Podolszynie
Boisko boczne CSR

Poniedziałek

Środa

18.30-20.00

18.30-20.00

2016
Boisko w 
Podolszynie
Boisko boczne CSR

Poniedziałęk 

Środa

17.00-18.30

17.00-18.30

Trening 
Bramkarski
Grupa 
młodsza

Boisko Wronik Czwartek 17.00-18.00

Trening 
bramkarski
Grupa 
starsza

Boisko Wronik Czwartek 17.00-18.00
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KLUBY SPORTOWE W GMINIE RASZYN

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
ŁADY

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
ORLĘTA RASZYN

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ SEKCJA SIATKÓWKI

SEKCJA PŁYWACKA

SEKCJA SZACHOWA

Drużyny męskie:

Drużyny żeńskie:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
GOS RASZYN

Kat. 
Wiekowa

Miejsce 
treningu

Dzień
 treningu Godzina treningu

2016/2017 ZSP Łady Poniedziałek
Piątek

16:15-17:15
16:15-17:15

2015 ZSP Łady Poniedziałek 
Środa

16:15-17:15
16:15-17:15

2014 ZSP Łady Wtorek 
Czwartek

16:30-17:30
16:30-17:30

2013 ZSP Łady Wtorek
Czwartek

17:30-18:45
17:30-18:45

2011/2012 ZSP Łady Poniedziałek 
Środa

17:15-18:45
17:15-18:45

Trening 
Bramkarski ZSP Łady Piątek 17.30-18.45

Kat. 
Wiekowa

Miejsce 
treningu

Dzień 
treningu Godzina treningu

2012-2013 
(grupa 
naborowa)

SP ul. Unii 
Europejskiej Wtorek 15:30-17:00

2010 CSR-Hala 
Sportowa

Poniedziałek
Czwartek

15:30-17:00
15:30-17:30

2008/2009
CSR-Hala 
Sportowa SP 
Raszyn

Środa
Poniedziałek

15:00-16:30
17:00-18:30

Seniorzy SP Raszyn Poniedziałek 20:00-22:00

Kat. 
Wiekowa

Miejsce 
treningu

Dzień 
treningu Godzina treningu

2012-2013 
(grupa na-
borowa)

SP ul. Unii 
Europejskiej Wtorek 15:30-17:00

2011-2012
CSR-Hala 
Sportowa
SP Raszyn

Wtorek

Czwartek

17:00-18:30

17:00-18:30

2010

CSR-Hala 
Sportowa
CSR-Hala 
Sportowa

Poniedziałek 

Wtorek

15:30-17:00

17:00-18:30

2008/2009

CSR-Hala 
Sportowa
SP Raszyn
SP Raszyn

Wtorek

Poniedziałek
Czwartek

18:30-20:00

15:30-17:00
18:30-20:00

2008-2010 
(2)

CSR-Hala 
Sportowa
SP Raszyn

Wtorek

Poniedziałek

15:30-17:00

18:30-20.00

Seniorki CSR-Hala 
Sportowa

Wtorek
Piątek

18:30-20.00
20:00-22:00

Kat. 
Wiekowa

Miejsce 
treningu

Dzień 
treningu Godzina treningu

2015 ZSP Łady
Poniedziałek 

Piątek

11:30-12:15, 12:30-
13:15
11:30-12:15, 12:30-
13:15

2014 ZSP Łady

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

13:30-14:15
13:30-14:15
13:30-14:15
13:30-14:15

2013 ZSP Łady Wtorek
Czwartek

13:30-14:15
13:30-14:15

Grupa 
zaawanso-
wana

ZSP Łady Poniedziałek
Wtorek

16:00-17:30
16:00-17:30

Kat. 
Wiekowa

Miejsce 
treningu

Dzień 
treningu Godzina treningu

2010-2014 CSR – Pływalnia

Poniedziałek
Wtorek
Środa 
Czwartek
Piątek

15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30
15:00-16:30

2010-2014 UCSiR 
(Ursynów)

Poniedziałek
Środa
Piątek

16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00

2008-2010 CSR-Pływalnia

Poniedziałek

Wtorek
Środa

Czwartek
Piątek

6:00-8:00,15:00-
17:00
15:00-17:00
6:00-8:00 15:00-
17:00
15:00-17:00
15:00-17:00

2007-2005 Warszawianka

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

6:00-8:30,16:30-18:00
6:00-8:30,16:30-18:00
6:00-8:30
6:00-8:30,16:30-18:00
6:00-8:30,16:30-18:00
6:00-8:30

2005,
2003,
2000

CSR -
Pływalnia

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00
6:00-8:00

Pływalnia 
ul. Trojdena

Poniedziałek
Środa
Piątek

14:30-16:30
14:30-16:30
14:30-16:30

Warszawianka Wtorek
Czwartek

14:30-16:30
14:30-16:30
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Alicja Pałysa pod polską flagą. Fot. arch. szkoły

SUKCES ALICJI PAŁYSA
Uczennica Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ładach ALICJA PAŁYSA 
reprezentowała Polskę w  Lekko-
atletycznych Mistrzostwach Europy. 
Ala pobiegła rewelacyjnie na 600 m 
osiągając wynik 1:53:16. Wynik ten upla-
sował ją w pierwszej dziesiątce w Euro-
pie!!! Gratulujemy!!!

ZŁOTY MEDAL
DLA ANI NURKIEWICZ
Anna Nurkiewicz, uczennica ZSP 
w Ładach, zawodniczka UKS Łady, wraz 
z Wiktorią Śmietańską z Polonii Wro-
cław wywalczyły złoty medal w Druży-

nowych Mistrzostwach Europy w sza-
chach! To wielki sukces. Gratulujemy!

Ania Nurkiewicz po lewej. Fot. arch. UKS Łady

Julia Kulik. Fot. arch. CSR

MEDAL DLA JULII KULIK
z UKS GOS Raszyn
Julia Kulik zawodniczka UKS GOS 
Raszyn zdobyła brązowy medal w szta-

fecie 4x100 na Pływackich Mistrzo-
stwach Świata juniorów w Limie. Razem 
z Julą płynęły Karolina Piechowicz, Pau-
lina Cierpiałowska i Laura Bernat, a ich 
wynik to 4:08.22. Warto zaznaczyć, że 
ten rezultat jest także nowym rekordem 
Polski w kategorii 17-latek. Raszyn gra-
tuluje i życzy dalszych sukcesów! 

UKS GOS Raszyn

MARTYNA PIĄTKOWSKA Z KS RASZYN 
VICE MISTRZYNIĄ POLSKI
Martyna Piątkowska, zawodniczka 
KS  Raszyn, trenująca pod czujnym 
okiem trenera Marcina Jońskiego, 
obroniła tytuł Vice Mistrzyni Polski 
w kat. do 76 kg do lat 20 i uzyskała 
w tej kategorii tytuł Vice Mistrzyni Pol-
ski. Gratulujemy!

Martyna Piątkowska z KS Raszyn. Fot. arch. Klubu

WYDARZENIA SPORTOWE

PIKNIK SIATKARSKI W PARKU PRZY BASENIE
 W ostatni piątek sierpnia w Parku Jor-
danowskim przy basenie, na mieszkań-
ców Raszyna i okolic czekała prawdziwa 
moc atrakcji. Klub siatkarski działający 
na terenie naszej gminy – UKS Orlęta 
Raszyn – zorganizował piknik siatkarski, 
na którym dzieci i dorośli mogli spraw-
dzić swoje umiejętności w różnych kon-
kurencjach. Mogli oni zmierzyć swój 
wyskok dosiężny, sprawdzić celność 
odbicia palcami, przetestować się dzięki 
nowoczesnemu systemowi Blazepod, 
zagrać w crossnet-a czy też sprawdzić 
swoją siatkarską wiedzę. Najlepsi otrzy-
mali nagrody w postaci gadżetów klu-
bowych. O odpowiednie nawodnienie 
w upalne popołudnie zadbała kawiar-
nia Starbucks z Janek, która poczęsto-
wała piknikowiczów zimną kawą i lemo-
niadą. Całe wydarzenie uświetniła 
wizyta Mistrza Świata i Europy w piłce 

siatkowej – Pawła Zagumnego. Uczest-
nicy mieli okazję zamienić parę zdań 
z Mistrzem, otrzymać autograf, zro-
bić sobie pamiątkowe zdjęcie, a nawet 
zmierzyć się z nim w mini konkursie tra-
fienia do radaru. Mimo upalnej pogody, 
mieszkańcy przybyli tłumnie, aby 
aktywnie spędzić z nami popołudnie, 

z czego bardzo się cieszymy. Liczymy 
na to, że siatkówka stanie się jeszcze 
bardziej popularna w naszej gminie. 
Aby zapisać się na zajęcia w klubie UKS 
Orlęta Raszyn zapraszamy do kontaktu 
pod nr tel. 604 932 351. 

Borys Ryczek

Mistrz Świata – Paweł Zagumny obok przyszłego Mistrza 
Swiata. Fot. arch. Klubu

Zawodnicy UKS Orlęta Raszyn wraz z Pawłem Zagumnym.
Fot. arch. Klubu
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MISTRZOSTWA EUROPY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW MASTERS W CENTRUM SPORTU RASZYN
Od 20 sierpnia br. przez 8 dni raszyń-
ska społeczność i kibice z Polski oraz 
Europy uczestniczyli w wielkim wyda-
rzeniu jakim były Mistrzostwa Europy 
w  podnoszeniu ciężarów Masters. 
Impreza, rangi międzynarodowej, 
została przygotowana na najwyższym 
poziomie. O jej randze świadczą, między 
innymi, rozgrywki na dwóch pomostach 
jednocześnie, po raz pierwszy w polskiej 
historii podnoszenia ciężarów. 
 W raszyńskiej hali udział w zawodach 
wzięło ponad ośmiuset zawodników 
z 40 krajów. Rywalizacja najsilniejszych 
ciężarowców odbywała się w katego-
riach wiekowych od 35 do 85 lat. Pol-
scy zawodnicy w drużynowej rywalizacji 
mężczyzn zdobyli 1 miejsce z wynikiem 
7 złotych medali i  jeden srebrny, zaś 
zawodniczki z naszego kraju uplaso-
wały się na wysokim 3 miejscu z dorob-

kiem 4 złote medale, 1 srebrny krążek 
oraz 1 brązowy. Złote medale pośród 
naszych reprezentantów zdobyli: Witold 
Szczęsny w kategorii do 89 kg z wyni-
kiem 186, Jan Borkowski w kategorii 
81 kg z wynikiem 98, Piotr Kowalew-
ski w kategorii 73 z wynikiem 113, Piotr 
Krukowski w kategorii 102 z wynikiem 
241, Robert Dołęga w kategorii 109 kg 
z wynikiem 301, Adam Kraska w katego-
rii 109+ z wynikiem 310, Tomasz Miklas 
w kategorii 61 kg. z wynikiem 169 kg, zaś 
brąz srebrny medal wywalczył: Rado-
sław Małecki w kategorii 89 kg z wyni-
kiem 264. 
 Statystyki  medalowe polskich 
zawodniczek wyglądały następująco: 
złoto wywalczyła Julita Król w katego-
rii 71 kg z wynikiem 185, Anna Leśniew-
ska w kategorii 64 kg z wynikiem 175, 
Dominika Misterska-Zasowska w kate-

gorii 59 z wynikiem 14, Malwina Cho-
dor w kategorii 55 kg z wynikiem 146, 
srebrny medal dobyła Karolina Kurz-
bauer w  kategorii 81 kg z  wynikiem 
123, zaś brązowy medal Dorota Smo-
sarska w kategorii 81 kg z wynikiem 
135 kg. 
 Raszyńskie Centrum Sportu stało się 
liderem w organizacji zawodów sporto-
wych w podnoszeniu ciężarów i nie tylko 
rangi krajowej, ale i międzynarodowej, 
co podkreślał wielokrotnie prezes Pol-
skiego Związku Podnoszenia Ciężarów 
Masters pan Tomasz Wyderka komple-
mentując organizację, którą kierowała 
dyrektor Centrum Sportu Raszyn pani 
Katarzyna Klimaszewska wraz z bardzo 
zaangażowanym zespołem pracowni-
ków Centrum Sportu Raszyn. 

Centrum Sportu Raszyn

WYDARZENIA SPORTOWE

WYBUDUJEMY SKATE-PARK

Powiedz z nami TAK dla nowego skate 
parku w Raszynie! Powiedz z nami: TAK 
dla młodzieży! 

Po wielokrotnych rozmowach i konsul-
tacjach z młodzieżą raszyńską wspólnie 
uznano „wykonanie i rozbudowę istnie-
jącego skate-parku” w naszej gminie 
za zadanie priorytetowe. Za przyję-
ciem takiego wniosku przemawiał fakt, 
że sporty wyczynowe bardzo dyna-
micznie się rozwijają w Polsce i na świe-
cie a w naszej gminie jest cała rzesza 
pasjonatów deski, hulajki, rolek i rowe-
rów bmx. Deskorolka stała się dyscy-
pliną olimpijską i  już zadebiutowała 
jako jedna z sześciu nowych dyscyplin 
na olimpiadzie w Tokio w 2021. 
 Raszyńska młodzież, jak każda sper-
sonalizowana grupa w naszej społecz-

ności, ma swoje potrzeby i oczekiwania 
a rolą samorządu jest wsłuchiwać się 
w nie, uwzględniać i traktować w miarę 
możliwości jak każde inne. Z rozpozna-
nia działaczy i pracowników samorzą-
dowych wynika, że raszyńska młodzież 
marzy o  nowoczesnym skate parku 
z grindboxami, quaterpipe, miniram-
pami czy poziomowymi bowl. Dla-
tego 13 września pani Katarzyna Kli-
maszewska Dyrektor Centrum Sportu 
Raszyn złożyła wniosek do budżetu 
Gminy Raszyn na rok 2023 występując 
o „modernizację i rozbudowę istnieją-
cego skate-parku w Raszynie.

Jacek Kaiper

Organizatorzy. For. arch CSR Podnoszenie ciężarów – panie. Fot. arch CSR Podnoszenie ciężarów – panowie. Fot. arch CSR Świetna druzyna biało-czerwonych. Fot. arch. CSR



HARMONOGRAM  //Listopad 2022//

28.10.2022, PIĄTEK, godz. 18.00
Koncert Alicji Majewskiej z okazji Międzynarodowego Dnia 
Seniora, hala CSR, Raszyn, ul. Sportowa 30

3.11.2022, CZWARTEK, godz. 10.00 
Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza, Centrum 
Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny

5.11.2022, SOBOTA, godz. 18.00 
Film pt. Piosenki o miłości w reż. Tomasza Habowskiego. 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny 

6.11.2022, NIEDZIELA, godz. 11.00 i 13.00 
Teatrzyk dla dzieci Muzyczne ZOO – w wykonaniu Teatru 
Katarynka. Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / 
Bilety w cenie 10 zł w sprzedaży na portalu Biletyna.pl oraz 
w recepcji CKR.

6.11.2022, NIEDZIELA, godz. 16.00 
Koncert Chopin w Austerii w wykonaniu Joanny Łagryno-
wicz, Austeria – filia CKR, Al. Krakowska 1 / wstęp wolny

7.11.2022, PONIEDZIAŁEK, godz. 18.30 
Wieczór poetycki Klubu Literackiego KALIOPE, poświę-
cony twórczości śp. Bogumiły Kędziory vel Szabel. Wyda-
rzeniu towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych 
Szabel. Oprawa muzyczna wieczoru w wykonaniu kwartetu 
smyczkowego działającego przy CKR.  Austeria – filia CKR, 
Al. Krakowska 1 / wstęp wolny

8.11.2022, WTOREK, godz. 10.00 
Eliminacje VI Międzyszkolnego Konkursu Polskiej Pieśni 
Niepodległościowej - Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A / wstęp wolny

11.11.2022, PIĄTEK, Obchody Święta Niepodległości; 
Uroczystość na Reducie i piknik na Placu Powstańców War-
szawy 1944 (przed Urzędem Gminy)

14.11.2022, PONIEDZIAŁEK, godz. 19.00 
Chopin University Chamber OrchestraCentrum Kultury 
Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny

16.11.2022, ŚRODA, godz. 18.00 
Uroczysta gala laureatów konkursu Recytatorskiego Poezji 
Adama Mickiewicza oraz Międzyszkolnego Konkursu Pol-
skiej Pieśni Niepodległościowej. Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A / wstęp wolny

19.11.2022, SOBOTA, godz. 16.00
Kultura i tradycja Wietnamu, Austeria – filia CKR, 
Al. Krakowska 1 / wstęp wolny

19.11.2022, SOBOTA, godz. 18.00
Film pt. Moje wspaniałe życie w reż. Łukasza Grzegorzka. 
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny 

20.11.2022, NIEDZIELA
Turniej IKA Poland – Ogólnopolski Turniej Karate – hala 
Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30

22.11.2022, WTOREK, godz. 10.00
VII Konkurs historyczny Niepodległość Polski 1918 - Cen-
trum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A / wstęp wolny

26.11.2022, SOBOTA, godz. 11.00
Teatrzyk dla dzieci – Gdzie spojrzysz – Polska – Świetlica 
Środowiskowa Świetlik, Rybie ul. Spokojna 23 /wstęp wolny

26.11.2022, SOBOTA, godz. 18.00
Bal 40+ - Świetlica Środowiskowa Świetlik, 
Rybie ul. Spokojna 23/zaproszenia  

26.11.2022, SOBOTA 
Międzynarodowy Turniej Bokserski im Michała Szczepana – 
hala CSR, ul. Sportowa 30

27.11.2022, NIEDZIELA, godz. 16.30
Koncert duetu Rudnik/ Komza, czyli Urszula Rudnik – viola 
Cyprian Komza - double bass, Austeria – filia CKR, Al. Kra-
kowska 1 / wstęp wolny

29.11.2022, WTOREK, godz. 18.00
Szachy z mistrzem - Turniej szachowy Austeria – filia CKR, 
Al. Krakowska 1 / wstęp wolny

30.11.2022, ŚRODA, godz. 19.00
Wieczór Andrzejkowy - Centrum Kultury Raszyn, 
Al. Krakowska 29A 

ZAPRAS
ZAMY


