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Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera dołożył do przebudowy 

ulicy Szkolnej 770 tysięcy złotych. DZIĘKUJEMY!

Reforma Oświaty została WZOROWO wprowadzona w życie 

przez wszystkie szkoły naszej gminy.

Dzięki otwarciu nowej placówki wszystkie dzieci z naszej gminy 

DOSTAŁY SIĘ do przedszkola

Wójt podpisał umowę na dofinansowanie BUDOWY AULI przy 

Szkole Podstawowej w Ładach w wysokości 400 tysięcy złotych.
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REALIZACJA REFORMY OŚWIATY

Nowy rok szkolny w naszych szkołach
4 września szkoły rozpoczęły realizację nowego systemu edukacji. Z mapy placówek 
oświatowych zniknęły gimnazja, a naukę w szkołach podstawowych przedłużono 
o dwa lata. Przeciwnicy zmian obawiali się bałaganu, nauczyciele niepokoili o pracę. 
O to, co przyniosła rzeczywistość zapytałem dyrektorów szkół w naszej gminie.

Szkoła Podstawowa im. Cypriana 
Godebskiego w Raszynie
Początek roku szkolnego zawsze przy-
nosi wyzwania i  stawia przed nami 
nowe cele. Zwłaszcza teraz, gdy na mocy 
nowej reformy szkolnictwa od września 
funkcjonuje w Raszynie Szkoła Podsta-
wowa im. C. Godebskiego z oddziałami 
gimnazjalnymi. Uczęszcza do niej 1371 
uczniów. Uczniowie klas 0 – 6 uczą się 
w budynku przy ul. Szkolnej, zaś klasy 
siódme i oddziały gimnazjalne w obiekcie 
przy ul. Unii Europejskiej. Nauczyciele – 
z zachowaniem ciągłości nauczania w kla-
sach – pracują w  obydwu budynkach 
szkoły podstawowej.
 Zapowiedź zmian powodowała nie-
pokój nauczycieli, uczniów i ich najbliż-
szych. Aby minimalizować stres, uczniów 
klas siódmych powitali znani im wycho-
wawcy, których pracę wspierają nauczy-
ciele innych przedmiotów, pedagodzy 
i psycholog. Wprowadziliśmy też w tym 
roku zajęcia, obowiązkowe, ale nieoce-
niane, z doradztwa zawodowego, reali-
zowane w  klasach siódmych i  ósmych 
po 10  godzin rocznie. Dzięki nowemu 
przedmiotowi, który budzi zaciekawie-
nie młodzieży, uczniowie poznają swoje 
mocne i słabe strony, specyfikę różnych 
zawodów i potrzebnych predyspozycji, 
co pomoże im w wyborze szkoły średniej.
 Dużym przedsięwzięciem było opty-
malne zaplanowanie wszystkich zajęć 
edukacyjnych, korzystnie zarówno dla 
dzieci jak i  nauczycieli, szczególnie, 
że część pedagogów podczas przerw 
przechodzi do sąsiedniego budynku. 
Zmianom uległy również dokumenty 

szkoły: WO, Statut i wiele innych. Część 
z nich wymagała dużego zaangażowa-
nia zespołów, inne dotyczyły wszystkich 
nauczycieli. Był to czas na wypracowa-
nie najlepszych rozwiązań i wykorzysta-
nie doświadczenia nauczycieli w pracy 
z dziećmi na różnych poziomach. 
 We wrześniu na całą społeczność 
szkolną czekał odnowiony gmach przy 
ul. Szkolnej: wyremontowane korytarze, 
wymienione drzwi w salach, odnowiona 
stołówka i hala gimnastyczna. Na nauczy-
cieli czekał nowy pokój nauczycielski. 
Szkoła jest jeszcze bardziej przyjazna 
uczniom, a  jej wnętrza – jasne, prze-
stronne i nowoczesne. 
 Niewątpliwie czeka nas rok wytężo-
nej pracy, pełen zmian i wyzwań. Jeste-
śmy jednak przekonani, że uda nam się 
przezwyciężyć wszystkie trudności dzięki 
wzajemnej współpracy i zrozumieniu. 

Andrzej Niedbała, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszynie

Szkoła Podstawowa 
im. Ks. J Poniatowskiego w Ładach
Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy jako 
szkoła ośmioklasowa, której 73 uczniów 
uczy się w  trzech klasach 7. Obec-
nie do  szkoły uczęszcza 357 uczniów. 
Zatrudnionych jest 39 nauczycieli, 
w tym 8 specjalistów (pedagog szkolny, 
psycholog, logopeda, pedagodzy spe-
cjalni). W związku z reformą zatrudnili-
śmy dodatkowo 7 nauczycieli, żadnego 
z dotychczasowych nie zwalniając. 
 Najważniejszym zadaniem jest roz-
budowa i budowa nowej szkoły. Na obec-
nym etapie trwają intensywne prace 
wykończeniowe gmachu dydaktycznego 
i przedszkolnego, budowa hali sportowej, 

boiska szkolnego, ogólnodostępnej sali 
widowiskowej oraz jadalni dla uczniów 
i personelu. Na wyłożonym kostką tere-
nie przy szkole powstały miejsca parkin-
gowe, a od Długiej i Miklaszewskiego – 
estetyczne ogrodzenia. Już niedługo 
będziemy uczyć się i pracować w szkole 
XXI wieku. Za to wszystko chciałbym, 
w imieniu własnym i społeczności szkol-
nej podziękować Panu Wójtowi Andrze-
jowi Zarębie, który poświęca dużo czasu 
na kontrolę jakości i stanu prac budowla-
nych. Dziękuję również kadrze kierowni-
czej i pracownikom, którzy pracują przy 
tym obiekcie. 

Dr inż. Wiesław Borsuk, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ładach 

Szkoła Podstawowa 
im. W. Potockiego w Sękocinie
W  Szkole Podstawowej w  Sękoci -
nie uczy  się 327 uczniów. W  związku 
z reformą oświatową i przewidywanym 
wzrostem ilości uczniów, szkoła została 
doposażona w nowe sale lekcyjne: mate-
matyczno-fizyczno-chemiczną i do nauki 
języka polskiego. Ponadto została wydzie-
lona klasa, w której przed południem są 
lekcje, a popołudniami służy ona jako 
świetlica. 
 Podczas wakacji zreorganizowaliśmy 
świetlicę, tworząc w  niej kącik zaba-
wowy z namiotem dla klas I-III i miejsce 
do odrabiania lekcji, wielką ścianę tabli-
cową oraz miejsce do zajęć plastycznych. 
Tutaj nasi uczniowie tworzą na wielkich 
planszach przepiękne rysunki. Dzieci 
mają do dyspozycji wiele gier planszo-
wych i puzzle. W wakacje została powięk-
szona szatnia dla klas I. Na zewnątrz plac 
zabaw został doposażony w  skrzynie 
na zabawki i przedmioty do uprawiania 
sportu na świeżym powietrzu dla uczniów 
przebywających w świetlicy szkolnej. 

Magdalena Karpiniak, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sękocinie

Dyr. Andrzej Niedbała Ⓒ J. Kaiper

Dyrektor Wiesław Borsuk Ⓒ J. Kaiper

Dyr. Magdalena Karpiniak Ⓒ J. Kaiper
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ULICA SZKOLNA W RASZYNIE

Przebudowa ulicy Szkolnej

Dnia 15 września 2017 roku, 15 dni przed 
terminem, przyjęto do użytkowania 
ulicę Szkolną w Raszynie. W uroczysto-
ści uczestniczył Wojewoda Mazowiecki 
pan Zdzisław Sipiera, który z funduszu 
„Rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016 – 2019” 
przekazał Gminie Raszyn środki przy-
znane w wyniku konkursu przez Mini-
sterstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Całkowity koszt budowy ulicy Szkolnej to 
1 929 270 zł. Na realizację tej inwestycji 
gmina Raszyn otrzymała dofinansowanie 
w wysokości ok. 770 tys. zł. 

 Przetarg wyłaniający wykonawcę ulicy 
rozpoczął się w lutym br., a już w połowie 
marca zwycięzca – FAL-BRUK Sp. z o.o. 
z Warszawy, rozpoczął prace na pierw-
szym odcinku: od ronda do ul. Unii Euro-
pejskiej. Zgodnie z  harmonogramem 
całość inwestycji miała być zakończona 
do 30 września. Zadanie było ambitne: 
siedmiometrowa jezdnia aż do Alei Kra-
kowskiej, chodniki po obu jej stronach 
wraz ze ścieżką rowerową, a pod spodem 
odwodnienie, sieć wodociągowa, sani-
tarna oraz teletechniczna. Z  gór y 
ulicę oświetla rząd stylowych latarni 

podłączonych do zasilania podziemnym 
kablem. 
 Harmonogram prac dzielący budowę 
na dwa etapy: od Poniatowskiego 
do szkoły, a następnie, po zakończeniu 
roku szkolnego: od Unii Europejskiej 
do Al. Krakowskiej, pozwolił na bezko-
lizyjny dostęp do urzędu gminy, szkoły, 
rynku i okolicznych uliczek. Po koniec 
czerwca gotowy był pierwszy odcinek, 
do końca sierpnia budowlańcy upo-
rali się z drugim. Po zrobieniu wysepki 
przy przejściu dla pieszych, położono 
ostatnią warstwę asfaltu na całej ulicy 
i  wymalowano poziome oznaczenia. 
Po pozytywnym odbiorze technicz-
nym, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław 
Sipiera, Wójt Andrzej Zaręba i jego z-ca 
Michał Kucharski uroczyście przyjęli ulicę 
do użytkowania. Ulica Szkolna stała się 
prawdziwą wizytówką Gminy Raszyn. 
Doskonała współpraca pomiędzy Gminą 
Raszyn a Urzędem Wojewódzkim, obu-
stronnie korzystna, uzasadnia nadzieję 
na następne przedsięwzięcie przy 
ul. Wspólnej w Jankach. 

Jacek Kaiper 

Wojewoda Zdzisław Sipiera Ⓒ J. Kaiper

Gmina  Raszyn

Dofinansowanie budowy auli przy szkole w Ładach

Dnia 27 września 2017 w  Narodowym 
Centrum Kultury Wójt Gminy Raszyn 
pan Andrzej Zaręba podpisał umowę 
dotyczącą dofinansowania w wysoko-
ści czterystu tysięcy złotych budowy 

sali wielofunkcyjnej przy Szkole Podsta-
wowej w Ładach. Zadanie zostało dofi-
nansowane w ramach Programu Infra-
struktura Domów Kultury. Ze strony 
Ministerstwa Kultury umowę podpisał 

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury 
dr hab. Rafał Wiśniewski.            Jacek Kaiper

Dyrektor NCK R. Wiśniewski i Wójt A. Zaręba Ⓒ J. Kaiper Umowa podpisana Ⓒ J. Kaiper
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XLII Sesja Rady Gminy Raszyn

XLII Sesja Rady Gminy Raszyn, która 
odbyła się 22 września 2017 roku, zwo-
łana została przez Wójta pana Andrzeja 
Zarębę po to, aby do uchwały o Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Raszyn 
na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna 
i  Terytorialna w  prowadzić poprawki 
sugerowane przez zespół ekspertów 
oceniających program. Radni po krótkiej 
dyskusji zatwierdzili zmiany, po czym 
przyjęli następną uchwałę umożliwia-
jącą utworzenie elektronicznego cen-
trum informacyjnego w ramach Teryto-
rialnego Systemu Zintegrowanego, które 
monitorowałoby ludzi starszych, samot-
nych, wymagających opieki. Ta uchwała 
umożliwiła zwrócenie się do innych 
gmin, szczególnie Warszawy z propozycją 
współpracy przy tworzeniu takiego sys-
temu. Na zakończenie sesji Wójt omówił 
wnioski płynące z zebrań sołeckich doty-
czące wydatkowania funduszy sołeckich.

XLIII Sesja Rady Gminy Raszyn

XLIII Sesja Rady Gminy Raszyn z  dnia 
28 września 2017 roku była niezwykle 
owocna w  uchwały dotyczące kwestii 

majątkowych i wiążących się z nimi pla-
nów zagospodarowana przestrzennego.

Wystąpienie pana Andrzeja 
Góreckiego dotyczące 
spalania odpadów

Na początku sesji radny Andrzej Górecki, 
Przewodniczący Komisji  Porządku 
Publicznego, Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa, zaproponował przedyskutowanie 
sposobów skutecznego przeciwstawienia 
się przez Gminę mieszkańcom spalają-
cym w piecach odpady zanieczyszcza-
jące powietrze trującymi gazami i zawie-
sinami powodującymi smog. Radny 
Górecki zaproponował analizę chemiczną 
zawartości popiołów w piecach we wska-
zanych lokalizacjach, która dowodzi-
łaby, co w  tym piecu służy za paliwo. 
Osoby, którym tą drogą udowodniono 
by spalanie plastików, gumy, itp. karano 
by wysokim mandatem oraz zwrotem 
kosztu analizy (1 tysiąc zł). Pan Górecki 
wskazał gminy, które z  powodzeniem 
stosują taki system. Radni, którzy przed 
sesja otrzymali materiały na ten temat, 
stwierdzili, że to ważny temat, ale wobec 

konieczności dokładnego zapoznania się 
z materiałem, zaproponowali przeniesie-
nie dyskusji do komisji.

Uchwały

Radni ustalili sieć publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Raszyn, następnie zmienili regu-
lamin dostarczania wody i odprowadza-
nia ścieków, a kolejną uchwałą ustalili 
kierunki działania Wójta Gminy Raszyn 
co do sprzedaży gminnej nieruchomo-
ści oraz wyrazili zgodę na nabycie przez 
Gminę nieruchomości na poszerze-
nie ulicy Miklaszewskiego oraz wyra-
zili zgodę na przejęcie nieruchomości 
w  Laszczkach. Kolejnymi uchwałami 
przyjęto miejscowe plany zagospodaro-
wania przestrzennego we wsi Wypędy – 
obszar I i we wsi Falenty Nowe – rejon ulic 
Grudzi i Willowej. Zmieniono uchwałę 
Nr  VIII/64/15 w  sprawie sporządzenia 
miejscowego planu dla Jaworowej w rejo-
nie Południowej Obwodnicy Warszawy 
poprzez wyłączenie z niego części terenu 
oraz odstąpienie od sporządzania planu 
zagospodarowania dla tej części. Następ-
nie przegłosowano uchwały w sprawie 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego dla Wypęd – Obszar IV, w Dawid 
Bankowych w rejonie ulicy Kmicica, we 
wsi Falenty w rejonie Alei Krakowskiej 
oraz w  Ładach i  Podolszynie Nowym 
w rejonie Długiej. 
 Po przerwie i  dyskusji radni pojęli 
uchwałę w sprawie emisji obligacji komu-
nalnych oraz zasad ich nabywania, zby-
wania i wykupu, następnie uchwalono 
zmiany w budżecie na rok 2017 oraz pod-
jęto uchwałę w  sprawie zmiany WPF 
Gminy Raszyn na lata 2017 – 2030.

Sprawozdanie Wójta

Wójt, pan Andrzej Zaręba, przedstawił 
stan najważniejszych inwestycji w Gmi-
nie: już realizowanych oraz planowa-
nych, na które uzyskano dofinansowanie 
zewnętrzne.

 • Ścieżki rowerowe – Wójt stwierdził, 
że podpisano umowę z  wykonawcą 
na ostatni odcinek przebiegający przez 
ulicę Pruszkowską. Omawiając to zagad-
nienie dodał, że coraz trudniej jest zna-
leźć firmy w cenach dotąd kalkulowanych, 
ponieważ, wskutek boomu budowlanego 

XLII Sesja RGR Ⓒ J. Kaiper

XLIII Sesja RGR Ⓒ J. Kaiper
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za takie usługi trzeba znacznie więcej pła-
cić, niż rok temu. Wyraził też nadzieję, 
że prace przy ich budowie ruszą jeszcze 
w tym roku.

 • Austeria – zawarta umowa gwarantuje, 
że prace projektowe już trwają, a budowa 
ruszy lada chwila.

 • Hala widowiskowo sportowa – jest 
obecnie w  stanie surowym otwartym, 
czeka na wylewkę boiska w hali głów-
nej oraz na montaż drzwi i okien, aby 
zamknąć budowę i kontynuować ją zimą. 
Postęp prac wskazuje, że termin oddania 
gotowego obiektu zostanie dotrzymany.

 • Ko m p l e k s  o ś w i a towo  s p o r tow y 
w Ładach, czyli rozbudowa szkoły podsta-
wowej trwa w najlepsze; dla przedszkola 

dobierane są kolory wykładzin i płytki do 
łazienek. Nie znaczy to, że budowa cało-
ści jest na ukończeniu. Boisko ma odwod-
nienie, ale niema płyty, część budynku, 
w którym będą klasy szkolne, jeszcze bez 
dachu, aula szkolna otwarta, podobnie 
jak hala sportowa. Do końca roku powsta-
nie boisko, przedszkole, szkoła będzie 
w całości obiektem zamkniętym. 

 • Zawarto dwie ostatnie umowy V fazy 
programu „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – 
faza V z podziałem na zadania” realizowa-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 
dotyczące Laszczek i Podolszyna Nowego

 • Trwają prace w  Sękocinie Starym 

i na Godebszczyźnie. Niestety powiat, 
który miał sfinansować nawierzchnię 
ulicy Sękocińskiej nie ma umowy z wyko-
nawcą i tak się w tym przypadku składa, 
że kończymy tę budowę sami.

 • Udało się zdobyć dofinansowanie 
z Narodowego Centrum Kultury w wyso-
kości 400 tys. PLN do budowy auli 
w szkole w Ładach

 • Od wojewody uzyskaliśmy dofinanso-
wanie dla szkół na e – tablice. (od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu tysięcy na szkołę)

 • Po złożeniu do wojewody wniosku 
o dofinansowanie budowy ulicy Wspól-
nej, czekamy na ocenę komisji. 

Jacek Kaiper

Do Przedszkola nr 2 „W Stumilowym Lesie” – z uśmiechem i w podskokach!

Przedszkole Nr 2 „ W Stumilowym Lesie” 
liczy obecnie siedem oddziałów: pięć 
przy ul. Lotniczej 43 A  oraz dwa przy 
ul. Spokojnej 23. Po wakacjach przybyło 
do nas 165 dzieci i wszystkie powitaliśmy 
z ogromną radością.
 Nasza placówka jest doskonale wypo-
sażona – mamy salę widowiskową, 
tablice multimedialne, nowatorskie 
pomoce dydaktyczne, kolorowy plac 
zabaw. Wszystko to sprawia, że możemy 
dzieciom zaproponować bardzo atrak-
cyjne zajęcia. Jednak dla nas, pracowni-
ków przedszkola, najważniejsze jest to, 
że dzieci przychodzą do nas z uśmiechem 
i podskokach, a wychodzą niechętnie…
 W podejściu do dzieci tak organizu-
jemy proces edukacji, by dzieci zdobywały 
nowe umiejętności i wiedzę poprzez prak-
tyczne działanie, eksperyment, samo-
dzielne poszukiwanie rozwiązań. Jeste-
śmy „Przedszkolem w ruchu” dosłownie 
i w przenośni. Dzieci biorą udział w licz-
nych zajęciach rozwijających zdolności 
i zainteresowania – rytmika, piłka nożna, 
taniec. Ich rozwój aktywizują zajęcia kuli-
narne, plastyczne, teatralne, „Klub Mło-
dego Odkrywcy”, „Mistrzowie kodowa-
nia”, projekty badawcze oraz wycieczki. 
Od września realizujemy innowację 
pedagogiczną „Konstruowanie gier plan-
szowych jako utrwalanie pojęć matema-
tycznych”. W marcu, już po raz czwarty, 
zorganizujemy Międzyprzedszkolny 
Przegląd Artystyczny „Niech się przenika 
teatr i plastyka”, a w listopadzie festiwal 
tańców ludowych „Czcijmy tradycje swoje 
tańcem, śpiewem i strojem”. 

 Realizujemy program wychowania 
przedszkolnego oparty na pedagogice W. 
Froebla „Dar zabawy”, którego podstawą 
jest szacunek dla dziecka i jego indywi-
dualności oraz podkreślenie znaczenia 
zabawy w  zdobywaniu samodzielno-
ści i dochodzeniu do wiedzy. W uznaniu 
naszych działań podczas III Ogólnopol-
skiej Konferencję „Kreowanie nowej rze-
czywistości edukacyjnej” otrzymaliśmy 
certyfikat „Froeblowskie przedszkole”, 
z którego jesteśmy ogromnie dumni. Jest 
to zarazem motywacja do ciągłego dosko-
nalenia się w tym, co robimy! „W Stu-
milowym Lesie” dużo wagę przywiązu-
jemy do edukacji włączającej. Chcemy, 
aby w naszym przedszkolu dobrze czuły 
się wszystkie dzieci. Po prostu: dzieci są 
różne i naszym zadaniem jest sprostać ich 
różnorodnym potrzebom.
 Niezwykle ważny jest udział rodziców 
w życiu naszej placówki. Bez ich zaanga-
żowania to miejsce nie byłoby tak wyjąt-
kowe. W ramach „Planu aktywnej współ-
pracy rodziców i przedszkola”, Rodzice 
biorą udział w zajęciach otwartych, kon-
kursach, różnego rodzaju akcjach oraz 
imprezach plenerowych. Wszystkie te 

działania są ściśle powiązane z rozwi-
janiem kluczowych kompetencji okre-
ślonych w nowej podstawie programo-
wej wychowania przedszkolnego, wśród 
których naszym zdaniem najważniejszą 
jest umiejętność uczenia się, pojmowa-
nego jako zdolność do kreowania wła-
snego życia i nieustannego zmieniania 
go na lepsze. 
 Od września br. nasze przedszkole 
uczestniczy w  pilotażowym projek-
cie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
„Jak wspomagać przedszkola i szkoły 
w  zakresie kształcenia kompeten-
cji kluczowych uczniów?” Znaleźliśmy 
się w gronie przedszkoli wyróżnionych 
za stosowanie wysokich standardów 
pracy wychowawczo-dydaktycznej. 
Z  ogromnym zapałem przystąpiliśmy 
do  działań. Efektami chętnie podzie-
limy się z innymi! 
 „W Stumilowym Lesie” dzieci przeko-
nują się, że uczenie się jest działaniem 
radosnym i twórczym, pełnym energii 
i zabawy. Nie sposób nudzić się „W Stu-
milowym Lesie”! 

Zespół ds. promocji Przedszkola nr 2 
„W Stumilowym Lesie”
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SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Mazowiecki Kurator Oświaty pani Aurelia Michałowska z wizytą w Raszynie

Pani Aurelia Michałowska Mazowiecki 
Kurator Oświaty w  towarzystwie pani 
Haliny Krajkowskiej Zastępcy Dyrektora 
Wydziału Zdrowia w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Warszawie odwie-
dziły dwa raszyńskie przedszkola. Są to: 
Przedszkole z  Oddziałami Integracyj-
nymi Nr 1 „Pod Topolą”oraz nowo otwarte 
Przedszkole nr 3 w Raszynie. Gości podej-
mował Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej 
Zaręba wraz z sekretarzem Gminy Raszyn 
panią Jolantą Osowiecką oraz kadra peda-
gogiczna przedszkoli. Pod Topolą pani 
Kurator przeczytała dzieciom na głos 

wiersze, kontynuując akcję: „Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom”, dzieci zaśpiewały 
piosenki. Dyrektor Przedszkola nr 1 pani 
Hanna Pasterska oprowadziła gości 
po przedszkolu, a następnie nauczyciele 
zapoznali gości ze swoją pracą, przed-
stawili placówkę i osiągnięcia płynące ze 
współpracy z fundacją Skrzydła Topoli.
 Pani Kurator wyraziła uznanie dla dzia-
łalności przedszkola i  złożyła nauczy-
cielom życzenia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, pani dyrektor Wydziału Zdro-
wia zaproponowała realizacje wspólnych 
projektów, np. szkoleń dla pracowników 
przedszkola z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Ostatni przemówił 
Wójt Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba, 
który podziękował obu paniom za wizytę 
w  przedszkolach i  pogratulował pani 
dyrektor wysokiej oceny placówki, która 
padła z  ust, w  tej sprawie najbardziej 
kompetentnych.

Niezwykłe zajęcia w Szkole Podstawowej w Raszynie

Dnia 28 września w Szkole Podstawowej 
w Raszynie przeprowadzono akcję: „Bez-
piecznie w szkole i w domu”.Wzięli w niej 
udział: policjanci, strażacy i ratownicy 

medyczni. Przedstawiciele służb ratun-
kowych przybyli w pełnym umundurowa-
niu wraz ze sprzętem. Na boisku stanął 
wóz strażacki, karetka ratunkowa z napi-
sem SNALUBMA, motocykle ratowni-
ków medycznych i dwa policyjne. Zgro-
madzony sprzęt i przedstawiciele służb 
mundurowych wywarli wielkie wrażenie 
na uczniach z klas 1 – 3 ponieważ to wła-
śnie dla nich zorganizowano te wyjąt-
kowe zajęcia.

 Zaproszeni goście poprowadzili warsz-
taty w  swoich specjalnościach dzięki 
którym, dzieci dowiedziały się, co mogą 
zrobić w  sytuacjach niebezpiecznych, 
wymagających interwencji służb.
 Należy wyrazić uznanie dla organiza-
torów zajęć, paniom: Grażynie Dąbek, 
Małgorzacie Pawelec, Emilii Ornat oraz 
panom: Markowi Bujakowskiemu, Łuka-
szowi Komarowi, Krzysztofowi Maciakowi 
i Leszkowi Borkowskiemu.
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ARKA

Pułapka współuzależnienia

Rodzina z problemem alkoholowym przy-
pomina pod pewnym względem dzie-
cięcą zabawę o nazwie “Rolnik na dolinie”. 
Jak pamiętacie – rolnik bierze żonę, żona 
bierze dziecko, dziecko bierze nianię... 
Chodzi o sytuację, w której nie tyle czło-
wiek sięga po kieliszek, co kieliszek sięga 
po człowieka. Kieliszek “bierze”, dajmy 
na to, Piotra. Piotr bierze żonę, żona bie-
rze dziecko. Niektórzy nazywają to karu-
zelą uzależnienia. 
 Alkohol wciąga w pewien rodzaj wiru. 
Obsesja alkoholowa, to jest: myślenie 
o piciu, planowanie dnia pod kątem picia, 
obmyślanie sposobów uzyskiwania pie-
niędzy na alkohol, przeszukiwanie miejsc, 
gdzie można go znaleźć, to wszystko jest 
rodzajem “krążenia wokół alkoholu”. 
Można je nazwać “wirem”, ponieważ jest 
krążeniem o skutkach destrukcyjnych. 
Jeśli ktoś pije wystarczająco dużo i długo, 
alkohol staje się dla niego substancją 
szkodliwego uzależnienia. 

 Osoby najbliższe alkoholikowi nie 
pozostają bezczynne. Próbują zatrzymać 
osobę uzależnioną. To normalny, zdrowy 
i ludzki odruch. Skoro widzisz, że ktoś 
się pogrąża, że niszczy siebie i  innych, 
próbujesz go powstrzymać. Powstrzy-
mać dosłownie, fizycznie i w przenośni. 
Powstrzymać w domu, z daleka od “tego 
okropnego towarzystwa” lub odciągnąć 

od stołu. Powstrzymać przez tłumacze-
nie, przekonywanie, łzy, manipulacje, 
kłamstwo. Takie działanie w normalnym 
świecie daje przewidywalne skutki. 
 Świat alkoholika nie jest normalny. 
Jest zmącony podwójnie. Po pierwsze, 
jego reakcja na alkohol nie jest normalna, 
bo jest od niego uzależniony. Po dru-
gie, świat ten jest zmącony przez sys-
tem iluzji i zaprzeczania, który wysokim 
murem odgradza alkoholika od realnego 
wymiaru zdarzeń. Można powiedzieć, 
że alkoholik o wiele bardziej żyje w świe-
cie życzeń niż rzeczywistości, o wiele bar-
dziej w świecie iluzji niż faktów. 
 Dlatego właśnie perswazja, próby 
umawiania się co do przyszłości oraz 
wskazywanie faktów i rzeczowa argu-
mentacja nie mają w tym świecie zasto-
sowania. Powstrzymując alkoholika przed 
piciem, argumentując, dyskutując, ule-
gając jego wyjaśnieniom oraz iluzjom, 
zaczynasz – nie wiedząc kiedy – krążyć 
razem z nim po orbicie, której centrum 
stanowi alkohol. W  taki właśnie spo-
sób Piotr “bierze” w swoją podróż ciebie. 
ty prawdopodobnie bierzesz dziecko, 

matkę, siostrę lub kogoś innego z two-
ich bliskich. Wszyscy doświadczacie cier-
pienia i nie wiedząc o tym wspomagacie 
chorobę Piotra. 
 Krążąc po orbicie wraz ze “swoim” alko-
holikiem stajesz się podatna na obsesję 
alkoholową, ty także zaczynasz kon-
centrować swoje życie wokół alkoholu, 
nie pijąc go. Myślisz ciągle o tym, czy on 
się dziś napije, czy nie. Co jeszcze możesz 
zrobić, by się nie napił. Jak się zacho-
wać, gdy przyjdzie pijany. Popatrz: twoje 
życie, przez bliską ci osobę przestało być 
zależne od ciebie, a zaczęło być zależne 
od alkoholu. Dlatego współmałżonków, 
rodziców, dorastające dzieci i innych naj-
bliższych ofierze nałogu nazywa się oso-
bami współuzależnionymi.

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ 
I PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE.

RASZYN UL. PONIATOWSKIEGO 20 

TEL. 22 720 12 55 OTWARTY CODZIENNIE
 W GODZINACH 8:00-18:00

Jeśli żyjesz w otoczeniu osoby uzależnionej, możesz zobaczyć, które z poniższych 
stwierdzeń odnoszą się do ciebie.
•	 �rozwiązywanie�jego�problemów�lub�łagodzenie�jego�cierpienia�jest�rzeczą�

najważniejszą�w�moim�życiu,�niezależnie�od�tego,�ile�mnie�to�emocjonalnie�
kosztuje;�

•	 �chronię�go�przed�konsekwencjami�jego�postępowania,�kłamię,�aby�go�osło-
nić,�ukrywam�jego�złe�postępki,�nigdy�nie�pozwalam�o�nim�źle�mówić;�

•	 próbuję�ze�wszystkich�sił�nakłonić�go,�by�postępował�wedle�moich�wskazówek;
•	 �nie�zwracam�uwagi�na�własne�odczucia�i�potrzeby,�zajmują�mnie�tylko�jego�

uczucia�i�jego�potrzeby;�
•	 jestem�gotowa�zrobić�wszystko,�byle�tylko�mnie�nie�porzucił;�
•	 �doświadczam�znacznie�więcej�namiętności�w�burzliwym�i�dramatycznym�

związku;�
•	 jestem�perfekcjonistką�i�za�wszystko,�co�się�nie�udaje,�winię�siebie;�
•	 jestem�w�środku�wściekła,�czuję�się�niedoceniana�i�wykorzystywana;�
•	 udaję,�że�wszystko�jest�w�porządku,�choć�wcale�tak�nie�jest;�

Jeśli na trzy z powyższych punktów odpowiedziałaś “tak” – jesteś w pułapce. Ponieważ 
jesteś w pułapce, przestałaś kierować swoim życiem, a twoje stosunki z bliskimi ludźmi 
przestały być satysfakcjonujące. Ty sama doświadczasz cierpienia i chaosu, toteż jest 
oczywiste potrzebujesz pomocy.
 Na podstawie tekstu Wandy Sztander zamieszczonego na stronie Instytutu Psycho-
logii Zdrowia, www.psychologia.edu.pl
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

Hala sportowo widowiskowa
Dach nad halą sportowo widowiskową jest już ocieplony, na nim kolejne warstwy wodo 
i mrozoodporne. Wewnątrz kładzione są instalacje elektryczne, klimatyzacyjne i wod-
nokanalizacyjne. Jeszcze trochę, a zamknięte zostaną otwory i roboty przy wykańczaniu 
wnętrz będą mogły być kontynuowane zimą.
      Do historii przeszedł barak stanowiący jrdnocześnie biuro, szatnię i ośrodek trenin-
gowy Klubu Sportowego Raszyn. Biuro budowy znajdujące w nim tymczasowe schronie-
nie, przeniosło się do kontenerów na parkingu. Nie wątpię, że dla starszych sportowców 
i działaczy sportowych klubu, rozbiórka stanowiła przykry widok. Tyle wspomnień. Idą 
jednak nowe czasy, a wraz z nimi nowe wymagania i nie da się im sprostać w oparciu 
o starą bazę.
      Z taką myślą, ale również w celu stworzenia godnego 
miejsca do spędzania wolnego czasu dla młodzieży raszyń-
skiej, Wójt i Rada Gminy Raszyn podjęli decyzję o budowie 
hali. Wykorzystując sprzyjające okoliczności, czyli wielką, 
siedmiomilionową dotację z Ministerstwa Sportu, nasza 
gmina wzbogaci się niebawem o piękny obiekt.

Elewacja wschodnia © J. Kaiper 

Instalacje w korytarzu © J. Kaiper Instalowanie instalacji © J. Kaiper Instalacje w holu © J. Kaiper 

Boisko i trybuny © J. Kaiper Miejsce po baraku © J. Kaiper 

Latarnie nowy element © J. Kaiper 
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ROZBUDOWA SZKOŁY W ŁADACH

Szkoła podstawowa w Ładach
Budowniczowie kompleksu szkolno-przedszkolnego w Ładach systematycznie pod-
ciągają cały obiekt pod dach. Przedszkole zostało przykryte dawno temu, położone 
zostały instalacje elektryczne i tynki, teraz zakładane są okna, a tam gdzie już są, 
przygotowywane jest ogrzewanie podłogowe. Kilometry cienkich plastikowych rur 
tworzą na podłogach niezwykłe wzory. Niedługo pokryją je wylewki. Ciemne nie-
dawno korytarze rozjaśniają białe tynki.
     Nowa szkoła stanowiąca łącznik pomiędzy przedszkolem i starą szkołą zabudo-
wywana jest drugim piętrem. Betoniarze wylewają słupy nośne ostatniej kondygna-
cji z betoniarki stojącej pośrodku przyszłej auli. Boisko zostało osuszone. Pod płytą 
umieszczono cały system drenażu. Teraz utwardzane są kolejne warstwy kruszywa, 

na których, w przyszłości powstanie bieżnia okalająca 
płytę główną boiska.
      Rozbudowa szkoły w Ładach jest największą inwesty-
cją w historii gminy Raszyn. Przygotowana została z myślą 
o kształceniu dzieci w tej części gminy gdzie przybywa naj-
więcej domów i mieszkańców.

Ogrodzenie przedszkola © J. Kaiper 

Ogrzewanie w korytarzu © J. Kaiper Przedszkole od Miklaszewskiego © J. Kaiper Ostatnie piętro © J. Kaiper 

Ogrzewanie podłogowe © J. Kaiper Wylewki na parterze © J. Kaiper 

Podkład bieżni © J. Kaiper 
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INWESTYCJE

Kanalizacja na ulicy Poniatow-
skiego w Jankach
Kanalizacja dotarła do Janek. Na ulicy Poniatowskiego 
pracują koparki. Front robót przesuwa się z  prędko-
ścią czterdziestu metrów dziennie. Mógłby szybciej, ale 
budowniczowie pozostawiają po sobie uporządkowaną 
ulicę a to pochłania nieco czasu. Gdy tylko skończą prace 
w ulicy Poniatowskiego rozpoczną kanalizowanie ulicy 
Godebskiego.
 Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Janki ul. Poniatowskiego i Godebskiego w ramach projektu: 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Raszyn – faza V” wybrana została oferta firmy Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o. ul. Sadowa 68, 33-100 
Tarnów – z ceną za wykonanie zamówienia – 3 003 208,12 zł 
brutto. Inwestycja ma zostać wykonana do 31 sierpnia 2018 r.

Kanalizacja w Sękocinie Starym
Prace w Sękocinie Starym dobiegają końca. Rurociągi kanalizacji 
sanitarnej przebiegają już pod ulicami Lee Marvina, Starowiejską, 
Rolną, Podleśną, Olchową, Wiklinową. W robocie końcówka Sęko-
cińskiej. Firma KANWOOD dokłada wszelkich starań aby 4162 mb 
rur kanalizacji sanitarnej i 1419 deszczowej ułożyć zgodnie z projek-
tem do dnia 30 kwietnia 2018 roku i wszystko wskazuje na to, że ter-
minowi sprosta. Niestety powiat nie zdążył w tym roku z ostatecz-
nym przetargiem na wykonanie nawierzchni. To znaczy przetarg 
się odbył, tylko firmy zaproponowały ceny znacznie przekraczające 
możliwości budżetowe powiatu. Powtórzony zostanie w przyszłym 
roku w oparciu o nowe kalkulacje. Do tego czasu firma odtworzy 
nawierzchnię tak aby ulica Sękocińska odzyskała „przejezdność”.
 W ten sposób projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Raszyn – faza V” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko w Sękocinie Starym dobiegnie końca.

Kanalizowanie Laszczek 
i Podolszyna Nowego
26 września br. Wójt Gminy Raszyn Andrzej Zaręba 
podpisał dwie umowy z wykonawcami budowy 
sieci sanitarnej w Laszczkach i Podolszynie Nowym. 
Budowy te odbywają się w związku z realizowanym 
projektem pod nazwą „Uporządkowanie gospo-
darki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – faza V 
z podziałem na zadania” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2014 – 2020. Zadania te to:
1 ZADANIE – budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Laszczki,
2 ZADANIE – budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Podolszyn Nowy.
      Pierwsze z zadań wykona konsorcjum firm: BKW 
Bogdan Tarnowski z Nasutowa oraz Przedsiębior-
stwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL z Lublina. 
Wykonawcy wygrali przetarg kwotą 1 536 270.00 PLN.
      Zadania drugiego podjęła się firma KANWOD Wie-
sława Tarczyńskiego z Węglewa za 5 300 508.06 PLN.

Panowie B. Tarnowski i A. Zaręba © J. Kaiper Panowie W. Tarczyński i A. Zaręba © J. Kaiper 

Janki ulica Poniatowskiego © J. Kaiper Sękocińska końcowe wykopki © J. Kaiper 

Wykonawcy i inwestorzy © J. Kaiper 

Gmina  Raszyn

Gmina  Raszyn
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ULICE I ŚCIEZKI ROWEROWE

strony redaguje Jacek Kaiper

Ulica Piaskowa
Przebudowa ul. Piaskowej we wsi Rybie na terenie Gminy 
Raszyn rozpoczęła się od sfrezowania nawierzchni 
na znacznej części ulicy. Nic dziwnego. Bez tego nie da się 
wykonać budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej wraz z odwodnieniem. Na razie są głębokie wykopy, 
w które monterzy wkładają rury i studzienki kanalizacyjne. 
Już niedługo ulica przybierze nowy kształt. Zaprojekto-
wano jezdnię z szarej kostki betonowej o zmiennej sze-
rokości z chodnikiem i opaską na fragmencie, wykonane 
zostaną też zjazdy.
      Wszystko to wykonuje firma Gór-Bud Grzegorz Górski 
z Korytnicy za łączną ryczałtową cenę oferty 1 939 841,02 zł 
brutto do 15 grudnia 2017 r. Przewidziany okres gwarancji 
na wykonane roboty i wbudowane materiały wynosi 5 lat.

Ulica Wypoczynkowa
Przebudowa ulicy wypoczynkowej trwa. W ramach umowy zawartej przez 
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych „MARGOT” z War-
szawy. Ulica Wypoczynkowa zyska kanalizację deszczową wraz z odtworze-
niem nawierzchni oraz nową linię niskiego napięcia. Wykonawca podjął 
się również zagospodarować teren i przyłączyć obiekty do infrastruktury 
technicznej. Całość prac kosztować będzie 386850 PLN.

Zintegrowany system 
ścieżek rowerowych
Budowa zintegrowanego systemu ścieżek 
rowerowych w  naszej gminie, podzielona 
na 4 zadania realizowana będzie przez wyło-
nioną w przetargach firmę „MARGOT” Małgo-
rzata Szymańska z Warszawy. Wykonywana 
w systemie PROJEKTUJ I BUDUJ, dofinanso-
wana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego Oś priorytetowa IV – Przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną; 4.3 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałania1 
4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Trasa będzie mieć w sumie 7125,5 mb i skła-
dać się będzie z czterech odcinków (zadań):

 •  w Al. Krakowskiej i ul. Nadrzecznej – 2244 
mb – 3 260 000 zł

 • w ul. Pruszkowskiej – 807 mb – 452 246 zł.
 •  w ulicach Stadionowej, Raszyńskiej i War-

szawskiej – 2108,5 mb – 1 260 000 zł
 •  w ulicach Warszawskiej, Górnej i Złotych 

Łanów. – 1963,5 mb – 1 390 000 zł

Całość inwestycji to koszt 6 362 246 zł, a termin 
jej zakończenia to koniec maja 2018 r. Obecnie 
trwają prace projektowe, a po ich zakończeniu 
firma rozpocznie budowlane. Dofinansowanie 
zewnętrzne wyniesie 5,3 mln złotych. 

Nowe słupy już są © J. Kaiper Prace przy odwodnieniu © J. Kaiper 
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CENTRUM KULTURY RASZYN

Gitarowe trio z Serbii TRIO BALKAN STRINGS

W szary i chłodny czwartkowy wieczór 14 września Centrum 
Kultury Raszyn gościło trio gitarowe z  Serbii z  gorącymi 
bałkańskimi rytmami.
Trio w składzie Zoran STARCEVIC (ojciec), Nikola STARCEVIC 
(starszy syn) i Zeljko STARCEVIC (młodszy syn) zaprezentowało 
tradycyjne melodie bałkańskie w swoich autorskich aranżacjach 
na 3 gitary, m.in. najbardziej rozpoznawalną serbską ludową 
melodię „Ajde Jano” (prezentowaną niedawno w CKR w zupełnie 
innej aranżacji przez Street Whispers). Usłyszeliśmy „Dziadka 

do orzechów” zagranego tak, jakby Piotr Czajkowski urodził się 
w  Serbii. Nie zabrakło również klasyki rocka: zabrzmiało 
bałkańskie "Smoke on the water" Deep Purple oraz „Tears 
In Heaven” Erica Claptona. Muzycy zaprezentowali niezwykły 
kunszt techniczny i  ogromny talent do muzykowania. 
Usłyszeliśmy również klasyczny duet gitarowy „Water mill” 
skomponowany przez Nikola, nagrodzony główną wygraną 
w Konkursie Kompozytorkim w Stanach Zjednoczonych w 2005 
roku. To był niezwykle energetyczny wieczór.

RECITAL  HANNY  BANASZAK

W czwartek 21-go września na scenie „Centrum Kultury Raszyn” 
wystąpiła Hanna Banaszak. Recital okazał się wielkim wydarze-
niem muzyczno-poetyckim. Jej fantastyczne możliwości gło-
sowe, które znakomicie wykorzystuje pokazując, że czuje się 
znakomicie zarówno wykonując kompozycje z tekstem, czy śpie-
wając scatem, jak i wyśpiewując jedyne w swoim rodzaju woka-
lizy. Recital rozpoczęła przepięknym wykonaniem „Summertime” 
G. Gershwina. Z całą pewnością widzom pozostanie również 

w pamięci „wyśpiewana” partia trąbki w utworze „Dzieci San-
cheza” słynnej kompozycji Chucka Mangione’a. Towarzyszyli jej 
świetni muzycy: Andrzej Mazurek (instrumenty perkusyjne), 
Zbigniew Wrombel (kontrabas) oraz Jacek Szwaj (piano). 
Ten ostatni dał się również poznać jako obiecujący wokalista 
wykonując jeden z dawnych przebojów H. Banaszak. Z całą pew-
nością koncert zostanie na długo w pamięci widzów, którzy owa-
cjami na stojąco podziękowali artystce i jej zespołowi.
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CENTRUM KULTURY RASZYN

„Piaskownica” to zbiór tekstów Jana Wołka 
o  gorzkiej świadomości życia, miłości  
i   przemijaniu, napisanych specjalnie 
dla artysty. Wszystko co znajdujemy w tek-
stach ma swój wyraz w brzmieniu za sprawą 
wybitnych kompozytorów Jerzego Satanow-
skiego, Janusza Strobla, Janusza Grzywacza 
i Wojciecha Borkowskiego. Piotrowi Macha-
licy towarzyszą muzycy: Wojciech Borkow-
ski, Piotr Maślanka, Paweł Stankiewicz, 
Maciej Szczyciński.

Piotr  Machalica
Recital 

19 października (czwartek) godz. 19:00
Centrum Kultury Raszyn

Al. Krakowska 29A

Bilety w cenie 50 zł (normalny)
25 zł (ulgowy – seniorzy, studenci, uczniowie)

w sprzedaży w środę i czwartek 
18 i 19 paździrenika w godz. 17:00 – 19:00

Uczestnictwo w zajęciach taneczno-wokalnych pozwoli 
poznać tradycyjne polskie tańce narodowe,  regionalne 
i przyśpiewki ludowe. Na zajęciach dzieci poznają piękno 
polskiego dziedzictwa narodowego pod okiem chore-
ografa i kierownika artystycznego zespołu, wieloletniego 
członka Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, absolwenta 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza-
wie Pana Piotra Zalipskiego.
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK W RYBIU

Edukacja przy muzyce
Przez kolejne miesiące, począwszy od września, Świe-
tlica w Rybiu zaprasza dzieci na comiesięczne Warsztaty 
Muzyczne o zdrowym żywieniu. Dr Witaminka, czyli Joanna 
Neuhoff-Murawska, dietetyk z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym, współpracujący z Centrum Zdrowia Dziecka, 
będzie uczyć naszych milusińskich zasad zdrowego żywie-
nia. Z kolei prof. Nutka, czyli Zbigniew Murawski, producent 
muzyczny, muzyk, muzykolog z wieloletnim doświadczeniem 
estradowym, gra na gitarze i śpiewa razem z publicznością 
„Aby się rady zapamiętały i z głowy za szybko nie uleciały”.
 Pierwsze spotkanie odbyło się 16 września, a zatytułowane 
było „Jem, pije i rosnę”. Uczestniczące w nim dzieciaki wyszły 
zadowolone, z nalepkami przypominającymi, że warto się 
zdrowo odżywiać. Warsztaty służą też rodzicom, wyjaśniając 
im wiele zagadnień i wspomagając w przekonywaniu dzieci, 
że woda jest lepsza od coca coli.
 Kolejne spotkania odbędą się: 14 października (Gdzie 
ukryły się witaminy?) i 4 listopada (Zdrowy tłuszcz zdrowe serce), 
o godz. 15:00. Zapraszam. Wstęp wolny!          Małgorzata Kaiper 

Bajkowy świat Basi Derlak i Sebastiana Wielądka

W  niedzielę, 24 września odbył się 
w Świetliku niezwykły koncert Derlak/
Wielądek. Apokryfy, podczas którego 
Basia Derlak, liderka zespołu Chłopcy 
kontra Basia i Sebastian Wielądek, czło-
nek m.in. zespołów Yerba Mater, Gada-
jąca Tykwa, Wielbłądy, przenieśli nas 
w magiczny świat bajek i muzyki z róż-
nych stron świata. Obydwoje gościli u nas 
w zeszłym roku podczas koncertu zespołu 
„Chłopcy kontra Basia”. Tym razem w pro-
gramie „Apokryfy” usłyszeliśmy bajkowe 
historie opowiedziane pięknym, czysty 
głosem Pani Basi i niezwykłymi instru-
mentami takimi jak harfa celtycka, orien-
talne fujarki, okaryny i dudy. Te ostatnie 

nabrały życia w rękach pana Sebastiana, 
o którym mówi się „na mieście”, że jest 
zaklinaczem instrumentów etnicznych. 
Jak sam powiedział, czasem po pro-
stu szuka instrumentów wokół siebie, 
bo jemu gra cały świat. I znajduje nie-
zwykłe dźwięki, które wydobywa ze zwy-
kłych przedmiotów. Wyszukuje też 
instrumenty stare i dawno zapomniane. 
Usłyszeliśmy opowiedziane i wyśpiewane 
bajki, bo Basia Derlak nie tylko pięk-
nie śpiewa ale i czarodziejsko opowiada 
i dźwięki wydawane przez lirę korbową, 
okarynę, harfę celtycką, bębenek obrę-
czowy i fujarkę zrobioną z pustych pta-
sich nóżek. 

Małgorzata Kaiper

Spotkanie z dr Witaminką i prof. Nutką © M. Kaiper

Zasłuchana publiczność © M. Kaiper

Basia Derlak i Sebastian Wielądek © M. Kaiper
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PODZIEKOWANIE
W�imieniu�pogorzelców�

z�ul.�Mszczonowskiej�w�Jankach�składam�
serdeczne�podziękowanie�za�wsparcie�

wszystkim�darczyńcom�z�Janek,Wypęd,�
samorządowcom,�Firmie�DARKO�z�Janek�
oraz�wszystkim�innym,�którzy�kierując�się�

sercem�wsparli�swoich�sąsiadów.

Sołtys Janek Adam Kazubek

SPRAWY MIESZKAŃCÓW

PROGRAM OPERACYJNY 
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Podprogram 2017

Uprzejmie informujemy, że Raszyńskie Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich „ARKA” podpisało umowę z Bankiem Żywności 
SOS w Warszawie. Mieszkańcy gminy Raszyn ponownie będą 
mogli skorzystać z pomocy żywnościowej w formie paczek 
żywnościowych.

Program będzie realizowany przy współpracy z Parafią św. Szcze-
pana w Raszynie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Raszynie.

Pomoc w ramach Programu skierowana jest do osób i rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spełniających kry-
teria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których 
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego okre-
ślonego w w/w ustawie tj.: 1028 zł dla osoby w rodzinie i 1268 zł 
dla osoby samotnie gospodarującej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie kwalifikuje do 
otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W celu zakwalifikowania się do Programu prosimy o zgłasza-
nie się do rejonowych pracowników socjalnych tutejszego Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby i rodziny nie będące 
klientami ośrodka pomocy społecznej proszone są o udokumen-
towanie dochodów.

Dodatkowych informacji o Programie 
udzielają pracownicy socjalni w siedzibie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie 
przy ul. Unii Europejskiej 3 

pok. 2, 21 i 22 lub pod numerem telefonu: 22 102 99 18 
(pon. 8:00 – 18:00, wt. – czw. 8:00 – 16:00, pt. 8:00 – 14:00).

„ZDROWY KRĘGOSŁUP”
w Świetliku
W Świetlicy Środowiskowej Świetlik w Rybiu jest wiele zajęć cie-
kawych i służących mieszkańcom. Nie będzie jednak przesady 
w stwierdzeniu, że największą popularnością cieszy się gim-
nastyka „Zdrowy kręgosłup”, prowadzona przez pana Roberta 
Gańskiego. 4 godziny w tygodniu opłaca Świetlica, 2 – fundusz 
sołecki Rybia II. Wszyscy instruktorzy „świetlicowi” są dosko-
nale przygotowani do swojej pracy, ale to o zajęcia p. Roberta 
pyta najwięcej osób. Nie będzie przesadą stwierdzenie, 
że na początku roku kalendarzowego, kiedy to ustawa o finan-
sach publicznych nakazuje mi ogłosić konkursy wyłaniające 
instruktorów, najwięcej osób wyraża swoje zaniepokojenie o los 
zajęć „Zdrowy kręgosłup” . Na pytanie – „Dlaczego?”, najlepiej 
odpowiedzą słowa napisane przez jedną z uczestniczek, panią 
Wandę Budrewicz: W zajęciach „Zdrowy kręgosłup” prowadzonych 
przez P. Roberta Gańskiego uczestniczę trzeci rok. Zupełnie zmieniły 
moje życie. Poprawiła się kondycja i ogólna sprawność organizmu. 
Wzmocniły się mięśnie rąk, nóg, kręgosłupa co ułatwia codzienne 
życie (wiązanie butów, robienie zakupów, jazda na rowerze, się-
ganie po przedmioty z najniższych i najwyższych półek). Działanie 
w grupie sprawia mi wielką przyjemność. Wyzwala energię, wydziela 
endorfiny, skłania do aktywnego życia. W wyniku zajęć Nordic Wal-
king (prowadzonych przez trenera Gańskiego) oboje z mężem ukoń-
czyliśmy dwa razy, z dobrym rezultatem, Bieg Raszyński na 10 km 
i Bieg IBL na 5 km. w Sękocinie Starym. Podsumowując: zajęcia 
„Zdrowy kręgosłup” dokonały w moim życiu zmiany zewnętrzne: 
sprawność, waga, aktywność i wewnętrznej – energia, radość, pew-
ność siebie. Nic dodać, nic ująć.  

Małgorzata Kaiper

R. Gański i uczestniczki zajęć © M. Kaiper

WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH!
Uprzejmie�informujemy�o�wolnych�miejscach�w�przedszkolach�na�terenie�Gminy�Raszyn:

1� �Przedszkole Nr 2 „W Stumilowym Lesie”�w�Raszynie,�ul.�Lotnicza�43A,�05-090�Raszyn,�
� 5 wolnych miejsc,�telefon:�(22) 720-25-72,
2� �Przedszkole w Falentach,�ul.�Opackiego�44,Falenty,05-090�Raszyn,�5 wolnych miejsc,�
� telefon:�(22) 720 05 48,
3� �„Bajkowe Przedszkole w Dawidach”,�ul.�Warszawska�210,�Dawidy�Bankowe,�05-090�Raszyn,�
� 4 wolne miejsca,�telefon:�(22) 353 98 90.
Celem�uzyskania�bliższych�informacji�prosimy�o�kontakt�z�wybranym�przedszkolem

Anna Wudarczyk Urząd�Gminy�Raszyn�22 701 77 62
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Zwiedzamy Szczawnicę i okolice

We wrześniu Klub Seniora Rybie wyje-
chał na tygodniową wycieczkę w  Pie-
niny. Naszą bazą była Szczawnica – mia-
sto uzdrowiskowe położone w Beskidach 
Zachodnich, nad potokiem Grajcarkiem, 
o znakomitym mikroklimacie. 
 W drodze do Szczawnicy zatrzymali-
śmy się w Klasztorze Jasnogórskim pro-
sząc M.B. Częstochowską o szczęśliwą 
podróż i  udany pobyt. Prośby nasze 
zostały wysłuchane albowiem zdrowie 
i pogoda nam dopisywały. Pierwszego 
dnia wjechaliśmy wyciągiem krzeseł-
kowym na Palenicę (722 m n.p.m.) skąd 
podziwialiśmy majestat gór, piękne 

widoki oraz trasy narciarskie. Następ-
nego dnia zaliczyliśmy spływ Dunajcem, 
jednym z najpiękniejszych przełomów 
Europy. Zwiedziliśmy Kościół w Dębnie 
pw. Św. Michała Archanioła z XV w. Świą-
tynia figuruje na światowej liście dzie-
dzictwa kulturowego Unesco. Odwiedzili-
śmy Łopuszną – wieś, z którą związany był 
ksiądz profesor Józef Tischner. Na cmen-
tarzu zapaliliśmy znicz na grobie księdza. 
Z Łopusznej pojechaliśmy do Ludźmierza. 
Tam zwiedziliśmy Sanktuarium Maryjne 
ze słynną gotycką rzeźbą M.B.
 Następnym punktem programu była 
Jaskinia Bielska – jedna z największych 

i  najpiękniejszych jaskiń kresowych 
na Słowacji. W drodze powrotnej zwie-
dziliśmy zamek w Niedzicy. Zaliczyliśmy 
również wyczerpującą pieszą wędrówkę 
wąwozem Homole. Jest to jeden z naj-
piękniejszych wąwozów w Pieninach. 
 Oprócz zwiedzania była chwila 
wytchnienia przy wspaniałej muzyce 
i niezwykłej góralskiej gościnności. 
 Podsumowując, była to bardzo wyczer-
pująca, ale jakże piękna wycieczka.

Halina Pachulska, 
Przewodnicząca Koła Seniora Rybie

Zdrowy Kręgosłup i mięśnie dna miednicy
Warsztat finansowany z funduszu sołeckiego z Falent

Kręgosłup mamy jeden na całe życie. 
Niestety zazwyczaj nie zdajemy sobie 
sprawy jak o niego dbać. Na skutek regu-
larnie przyjmowanej, wadliwej postawy 
ciała, złej pozycji podczas pracy i innych 
aktywności, np. podczas siedzenia, braku 
codziennej dawki ruchu, nie odreagowa-
nym stresom pojawiają się zmiany zwy-
rodnieniowe kręgosłupa. Gdy już raz 
powstaną – nie cofną się. Mamy wpływ 
jednak na opóźnienie ich wystąpienia. 

Częstokroć dzięki ćwiczeniom można też 
pozbyć się już rozwiniętych, uciążliwych 
dolegliwości. 
 Kręgosłup nie jest samodzielnie dzia-
łającą strukturą. Jest jak maszt statku, 
utrzymywany w pionie przez okalające 
go mięśnie – liny. Pierwszym sygnałem 
jego dysfunkcji jest okresowo pojawia-
jące się przeciążenie mięśni, a co za tym 
idzie – ból. Ból ten to nic innego jak alarm 
organizmu wzywający do natychmiasto-

wego przyjrzenia się swym nawy-
kom. Gdy kręgosłup cierpi, cier-
pimy wraz z nim. 

Grupy ryzyka

Do grup ryzyka zaliczamy osoby 
wykonujące tzw „pracę siedzącą“ 
lub po prostu mało aktywne fizycz-
nie, kobiety w ciąży i po porodzie, 
boleśnie miesiączkujące a także 
kobiety i mężczyzn po czterdzie-
stce oraz osoby z nadwagą i oty-
łością. 18 listopada 2017 r. od 
godz. 14:00 do 20:30 w Falentach, 

ul.  Hrabska  2a budynek OSP Falenty 
odbędą się bezpłatne warsztaty dla każ-
dego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę, 
życiowe umiejętności oraz zadbać o zdro-
wie swoje i swojej rodziny. Poprowadzi je 
pani Katarzyna Łępicka mgr fizjoterapii, 
terapeutka uroginekologiczna akredyto-
wana przez Polskie Towarzystwo Urogine-
kologiczne (PTUG).

Program warsztatu

 • Wykład na temat położenia, budowy 
i  funkcji kręgosłupa oraz mięśni dna 
miednicy, chorób spowodowanych przez 
osłabienie struktur, sposobów zapobie-
gania i leczenia kręgosłupa i dna mied-
nicy oraz trening grupowy – ćwiczenie 
z trenerką – fizjoterapeutką. Na koniec 
tej części zajęć – odpowiedzi na pytania.

 • Siedem trzydziestominutowych, bez-
płatnych konsultacji. Prosimy o telefo-
niczne zapisy na bezpłatne 30-minu-
towe konsultacje: Katarzyna Łempicka 
tel. 605 228 868.

NASI MIESZKAŃCY
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

RA-FASHION, czyli moda po raszyńsku
Tuż po oficjalnych imprezach Fashion 
Week w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu 
i  Mediolanie, zapraszamy na miesiąc 
mody w  raszyńskiej bibliotece! Roz-
poczniemy go wystawą ilustracji Kata-
rzyny Boguckiej do  książki „M.O.D.A”, 
którą będzie można obejrzeć w wypo-
życzalni dla dzieci i młodzieży od 8 do 
30 listopada. Wyrazisty, nowoczesny 

styl ilustrowania Boguckiej przywo-
dzi na myśl magazyny o modzie lat 60., 
nie stroni też od humorystycznej kary-
katury. Sama książka, napisana przez 
Katarzynę Świeżak i wydana przez Dwie 
Siostry, jest dostosowanym do młodego 
odbiorcy przeglądem najważniejszych 
modowych wydarzeń ostatnich 150 lat. 
Możemy w niej przeczytać m.in. o słyn-
nych projektantach i ich zwariowanych 
pomysłach, np. papierowej, jednorazowej 
sukience Scott Paper Company, brezento-
wych torbach braci Freitag, czy butach-
-pancernikach Alexandra McQueena. 
W  związku z  tym także lekcje biblio-
teczne dla najmłodszych, które będziemy 
w  listopadzie prowadzić, poświęcone 
będą modzie. Dorosłych, zainteresowa-
nych kulisami projektowania strojów, 
zapraszamy 17 listopada o 18:00 na otwar-
cie wystawy bajkowych kostiumów autor-
stwa Samanty Paszkiewicz, absolwentki 
Wyższej Szkoły Artystycznej. Kostiumy 
te, inspirowane twórczością Cataliny 

Estrady, hiszpańskiej projektantki wzor-
nictwa i ilustratorki, przedstawiają histo-
rie trzech księżniczek: Królewny Śnieżki, 
Kopciuszka i Śpiącej Królewny.

MULTISENSORYKA 
dla najmłodszych
Dzieci w wieku 1-2 lata oraz ich opieku-
nów zapraszamy do biblioteki na cykl 
zajęć multisensorycznych, wspierających 
zrównoważony rozwój małego człowieka. 
Podczas zajęć, prowadzonych przez tera-
peutkę integracji sensorycznej (SI) Martę 
Kaczmarek, dzieci w naturalny sposób 
doświadczają różnorodnych bodźców 
zmysłowych, a przy okazji świetnie się 
bawią, ponieważ jest mnóstwo: słuchania 
i śpiewania, masowania i dotykania róż-
norodnych faktur, ściskania i zgniatania, 
malowania i paćkania się, obserwowania 
i doświadczania, smakowania i wącha-
nia, ruszania się i huśtania/bujania. Pod-
czas gdy dzieci spędzą czas wśród swoich 
rówieśników, opiekunowie będą się mogli 
zainspirować do  kreatywnych zabaw 
domowych. Multisensoryka dla najmłod-
szych będzie się odbywać w drugiej czy-
telni biblioteki, przy ul. Poniatowskiego 
20. Udział w  zajęciach jest bezpłatny, 
obowiązują wcześniejsze zapisy – można 
się zgłaszać do nas osobiście, telefonicz-
nie (22 720 03 81) lub e-mailowo (info@
bibliotekaraszyn.pl). Pierwsze spotkanie 
planujemy 7 listopada o godz. 10:00.

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
SIEDZIBA GŁÓWNA: 

pn., śr., pt. 11:00 – 19:00   |   wt., czw. 9:00 – 16:00
FILIA W JAWOROWEJ:

pn. – pt. (oprócz wt.) 13:00 – 19:00

Wędrówki szlakiem roślin
W październiku i listopadzie br. bierzemy 
udział w projekcie „Wędrówki szlakiem 
roślin”, prowadzonym przez Fundację 
Edukacji Międzykulturowej. Skąd się 
bierze olej palmowy i jakie są globalne 
skutki spożywania produktów, których 
jest składnikiem, jak kawa pokonała 
drogę z Afryki do Ameryki Południowej 
i dlaczego uważa się, że głównym poży-
wieniem większości ludzi na świecie jest 
ryż? Na te i inne pytania o pochodzeniu 
i wędrówce roślin, takich jak kukurydza, 
pomidory, ziemniaki, kapusta, len, owoce 
cytrusowe, ryż, herbata, kawa, kakaowiec, 
palma olejowa i pszenica postaramy się 
odpowiedzieć podczas zajęć dla grup 
przedszkolnych. Z  kolei dla dorosłych 
planujemy 27 października o 18:00 spo-
tkanie z Konradem Budzykiem, auto-
rem książki „Hummusy i pasty”, blogerem 
kuchni wegańskiej (www.blendman.pl). 
Więcej info na www.bibliotekaraszyn.pl.
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IV Bieg Parafialny
W  niedzielne popołudnie 17 wrze-
śnia 2017 r., przy kościele Św. Mateusza 
w Dawidach Bankowych, zebrał się bli-
sko 200 biegaczy w różnym wieku, któ-
rzy wystartowali w IV Biegu Parafialnym. 
Nie przestraszyła ich deszczowa aura. 
 Każdy kto uprawia sport jest zwycięzcą. 
Dbanie o kondycję fizyczną jest najlepszą 
nagrodą, jaką możemy sobie zafundować. 
Niezależnie od charakteru sportowego 
wydarzenia, każda rywalizacja wymaga 
jednak wyłonienia zwycięzcy. Trudno 
o  lepszego kandydata do wygranej 
w Biegu Parafialnym niż reprezentant 
duchowieństwa. Najszybciej dystans 
5 km pokonał Brat Tadeusz Lihs, członek 
Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. 
Kolejne miejsca zajęli Mariusz Siejka 
i Jacek Bobowski. W kategorii kobiet zwy-
ciężyła Joanna Pałysa, która była szybsza 
od Edyty Serwon i Klary Wieteski.
 Wśród pasjonatów Nordic-Wal-
king najlepszy był Robert Gański, który 
wyprzedził na mecie Tomasza Rapałę 
i  Leszka Rapałę. Dzieci przemierzyły 
dystans 5 km na różne sposoby. Jedne 
na rowerze, drugie na rolkach, a  inne 
na hulajnodze. Najszybszy w tej kate-
gorii okazał się Łukasz Prasuła wśród 

chłopców, a Zofia Buła wśród dziewcząt.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale ufundowane przez Gminę 
Raszyn z  wójtem Andrzejem Zarębą 
na czele oraz przewodniczącym Rady 
Gminy Raszyn Panem Dariuszem Mar-
cinkowskim, którzy objęli patronat nad 
IV Biegiem Parafialnym. HRS Dawidy 
i  jej prezes Tomasz Kowalski, obdaro-
wali biegaczy roślinkami. Pomagali stra-
żacy z OSP Zamienie, OSP Dawidy i OSP 
Falenty, a o zdrowie biegaczy zadbało 
centrum medyczne CMP w Józefosławiu. 
Nagrody dla dzieci ufundował niezastą-
piony Jacek Gromek z żoną Lidią – wła-
ściciele firmy Elgrom. Karnety na swoje 
zajęcia zasponsorowali Play Kwadrat 

oraz Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie. 
współorganizator Biegu. Cukiernia Ćwiek 
przygotowała słodkie smakołyki dla bie-ła słodkie smakołyki dla bie-e smakołyki dla bie-
gaczy i gości. Sportowe wydarzenie, jak 
co roku wsparł Caritas przy parafii Św. 
Mateusza w Dawidach Bankowych oraz 
właściciel firmy Hetman Sławomir Cie-
chomski. Wśród sponsorów znaleźli się 
także Sekcja squasha Legii Warszawa oraz 
firma Vertikal. Wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy ufundowali nagrody, a także 
pomogli w organizacji IV Biegu Parafial-
nego ks. proboszcz parafii pw. Św. Mate-
usza Ewangelisty w Dawidach Bankowych 
Grzegorz Jaszczyk składa serdeczne Bóg 
zapłać.

Rafał Ulewicz

SPORT W GMINIE

I na podium Ⓒ R. UlewiczRozgrzewka Ⓒ R. Ulewicz

Gminne Biegi Przełajowe 20.09.2017 r.

20 września teren wokół Szkoły Podsta-
wowej w Raszynie wraz z bieżnią Wronika 
został wyznaczony jako trasa zawodów 
gminnych szkół podstawowych w biegach 
przełajowych. Wystartowały roczniki 
2007, 2006, 2005 i 2004 chłopców oraz 
dziewcząt. Warunki atmosferyczne były 

tego dnia niesprzyjające – padał deszcz 
i wiał chłodny wiatr. Na młodych spor-
towców po zakończonym starcie czekała 
gorąca herbata, która była najlepszym 
środkiem zaradczym przed przeziębie-
niem. Każdy wyścig był emocjonujący, 
a ostateczna kolejność decydowała się 

w końcówce. Począwszy od klasyfikacji 
dziewcząt miejsca na podium zostały 
podzielone następująco: złote krążki 
powędrowały do Aleksandry Lao z Ład 
(2007), Hani Łach z  Raszyna (2006), 
Aleksandry Duban z Raszyna, (2005), Ani 
Nerki Szczęsnej z Raszyna (2004). Wśród 
chłopców rocznika 2007 nie miał sobie 
równych Przemek Radoliński z Sękocina, 
Piotr Jarzębiński z Raszyna (2006), Michał 
Radoliński z Sękocina (2005), Kuba Imio-
łek z Raszyna (2004). Do zawodów powia-
towych, które zostaną rozegrane w Prusz-
kowie 22 września zakwalifikowało się 
po 12 chłopców oraz dziewcząt w każ-
dym z roczników. Trzymamy kciuki za ich 
udane starty.          Rafał Ulewicz
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UKS GOS Raszyn – podsumowanie sezonu 2016/2017

Minął kolejny rok zmagań zawodników UKS GOS Raszyn. 
Raszyńscy pływacy przyzwyczaili nas do swojej obecno-
ści na zawodach w Polsce i w Europie. Ten wyjątkowo długi 
sezon zakończyliśmy 30 sierpnia a cały sezon przyniósł nam 
mnóstwo radości.
 Niewątpliwie największym naszym sukcesem są wyniki Alek-
sandry Polańskiej, która została zapamiętana przez wszystkich 
jako specjalistka stylu dowolnego. Ola, po Mistrzostwach Polski 
Seniorów w Lublinie, na których zdobyła 2 srebrne medale, uzy-
skała kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów w Netanji 
gdzie uzyskała kwalifikacje na Mistrzostwa Świata Juniorów 
w Indianapolis. Łącznie na głównych zawodach Ola wywalczyła 
15 medali:
Zimowe Mistrzostwa Polski 17-18 latków Gorzów Wlkp. – 
100 m dowolnym II miejsce, 200 m dowolnym III miejsce, 400 m 
dowolnym III miejsce)
Multinations Junior Meet Praga – 200 m dowolnym III miej-
sce, 400 m dowolnym II miejsce, 4x100 m dowolnym III miejsce, 
4x200 m dowolnym III miejsce
Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Lublin – 100 m 
dowolnym II miejsce, 200 m dowolnym III miejsce
Mistrzostwa Europy Juniorów Netanja – 4x100 m dowolnym 
mix III miejsce, 4x100 m zmiennym III miejsce

O g ó l n o p o l s k a  O l i m p i a d a  M ł o d z i e ż y  Wa r s z a w a  – 
50  m dowolnym II miejsce, 100  m dowolnym I  miejsce 
200 m dowolnym I miejsce, 100 m grzbietowym III miejsce
Mistrzstwa Świata Juniorów Indianapolis – 4x 100 m dowol-
nym mix VI miejsce
 Kolejnym zawodnikiem, który przyniósł nam wiele radości 
jest Bruno Kaźmierczak. Bruno na Zimowych Mistrzostwach 
Polski 15 latków w Ostrowcu Św. zdobył II miejsce na 100 m 
dowolnym, a na Letnich Mistrzostwach Polski 15 latków III 
miejsce na 50 m grzbietowym
 Poza ogromnymi sukcesami Oli i  Bruna nasi zawodnicy 
na Mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych wywal-
czyli 52 finały, o 11 więcej niż przed rokiem, a uczestnikami tych 
finałów byli: Ola Polańska, Bruno Kaźmierczak, Inez Pogorzelska, 
Maria Wojciechowska, Wiktoria Wojtanek, Julia Owerko i Eryk 
Rozmysłowski.
 Najmłodsi zawodnicy UKS GOS Raszyn ciężko pracują na tre-
ningach oraz zgrupowaniach sportowych, żeby jak ich starsi 
koledzy osiągać coraz lepsze wyniki na zawodach i jak najszyb-
ciej dogonić czołówkę Polskiego Pływania.          Robert Daniszewski

GMINNY OŚRODEK SPORTU

Ola Polańska po starcie na Mistrzostwach Świata © R. Daniszewski

Dekoracja za sztafetę 4x100m dowolnym z zawodów Multinations Junior Meet w 
Pradze © R. Daniszewski

Brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów z Netanji zdobyty przez Olę 
© R. Daniszewski

18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
Step + płaski brzuch TBC TBC Step + TBC Pilates/Piłki

Kasia Angelika Kasia Angelika Kasia
19:00 19:00 19:00 19:00

TBC z piłką Interwał La�no ABT
Kasia Angelika Kasia Angelika
20:15 20:15

Zumba Zumba
Julita Julita

19:10 19:10
TBC ABT

Julita Julita

Grupa I Grupa I

Grupa II Grupa II

16:00 16:00
Klub Seniora Raszyn Klub Seniora Raszyn

Robert Gański Robert Gański
17:00 17:00

Zdrowa Sylwetka Zdrowa Sylwetka
Robert Gański Robert Gański

Grupa 4 Grupa 2 Grupa 5 Grupa 4

Grupa 3 Grupa 1 Grupa 2

Grupa 5 Grupa 1

Grupa 3

kinder judo kinder judo

Grupa średnia Grupa początkująca 1 Grupa początkująca 2 Grupa początkująca 1 Grupa początkująca 2

Grupa średnia

Seniorzy Raszyn Seniorzy Rybie Kombatanci i Sękocin

Seniorzy Jaworowa Seniorzy Falenty

Seniorzy Raszyn

Seniorzy Rybie

Seniorzy Raszyn

Kluby Seniora    
z terenu Gminy 

Raszyn na 
pływalni GOS    

w Raszynie

Środa 

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie zaprasza na zajęcia

* termin i rodzaj prowadzonych zajęć może ulec zmianie. Aktualne informacje znajdują się na 
stronie www.basenraszyn.pl lub pod numerem telefonu 22 720 19 09 w. 16

Grupa średnio 
zaawansowana

Seniorzy Raszyn bez 
instruktora

Środa Czwartek Piątek

14:00

14:45

15:30

14:00

Piątek
14:15 14:45

15:30

12:30

13:15

Czwartek

Czwartek
Aerobik  w 
Świetlicy 

Środowiskowej 

dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa 

Czwartek Piątek

dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

20:45

Zdrowa 
Sylwetka        

na pływalni GOS 
w Raszynie

20:00

20:45

20:00

20:45

20:45

dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek

Karate              
w d: budynku 
Gimnazjum w 

Raszynie

18:0018:00

17:00

16:30 16:30Karate           
w Szkole 

Podstawowej    
w Raszynie     
sala nr 65

17:00 17:00 17:0017:00

20:45 18:30

19:15

20:00

Gimnastyka         
w Centrum 

Kultury Raszyn
Zdrowa 

Sylwetka  w 
Centrum Kultury 

dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek

20:00

20:45

dzień tygodnia

Aerobik         
w Szkole 

Podstawowej     
w Raszynie       

sala 65

Środa Czwartek PiątekPoniedziałek Wtorek

20:00

20:45

Aqua Aerobik    
na pływalni GOS 

w Raszynie

Piątek

dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa 
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