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Wiadomości Nadarzyńskie

W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
oddajemy do Państwa rąk listopadowy numer Wiadomości Nadarzyńskich,  
w którym uwadze polecam między innymi informacje dotyczące realizowa-
nych inwestycji, kolejnych sukcesów sportowych i ofert kulturalnych, a także 
relację z uroczystości 11 listopada - Święta Odzyskania Niepodległości.  

Jednak szczególnie zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym re-
formy systemu oświatowego. Jest ona bardzo ważna zarówno dla uczniów  
i ich rodziców, jak i dla samorzadów, na barkach których spoczywa utrzymanie 
placówek oświatowych i dbałość o wysoki poziom edukacji. 

Gmina Nadarzyn wystąpiła z inicjatywą przekształcenia istniejącego gimna-
zjum w liceum ogólnokształcące o profilu ogólnym i sportowym.
Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali potrzebę powstania na terenie Gmi-

ny pierwszego publicznego liceum ogólnokształcącego. Rozpoczynająca się 
reforma, która między innymi zakłada likwidację szkół gimnazjalnych jest 
naszym zdaniem sprzyjającym czasem do realizacji tej potrzeby. Mamy od-
powiednią bazę lokalową oraz możliwości, aby podjąć to wyzwanie. Dodatko-
wym argumentem jest fakt, że jako jedna z nielicznych gmin w Polsce mamy 
dodatni przyrost naturalny.

Gmina Nadarzyn podjęła działania zmierzające do uzyskania zgody Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na powstanie 
na terenie gminy publicznego liceum ogólnokształcącego. Państwa głos w tej sprawie jest istotny, prosimy o poparcie 
naszej inicjatywy. Swój głos poparcia można przekazać do 30.12.2016 r. poprzez formularz dołączony do tego wydania 
Wiadomości Nadarzyńskich oraz zamieszczony na stronie www.nadarzyn.pl  lub osobiście w kancelarii UG Nadarzyn,  
ul. Mszczonowska 24 pok. 200.

Z wyrazami szacunku, 
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Inwestycje gminne 
Kompleks oświatowy 

w Ruścu 

Trwa wykonywanie elewacji na czę-
ści dydaktycznej gimnazjum i hali 
sportowej, a także prace związane z 
wykonaniem tynków wewnętrznych 
(fot. obok). 

Na ukończeniu jest montaż in-
stalacji sanitarnych i elektrycznych.  
W ostatnim czasie zakończono prace 
obejmujące wykonanie pokrycia da-
chowego.

Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu - Projekt realizowany w ramach programu 
priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne 

Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie
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Budowa boiska przy świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Parolach 

Wykonywane są roboty drogo-
we związane z przebudową drogi 
gminnej w Krakowianach (droga 
na Nowiny) – termin umowny do 5 
grudnia br.
Trwa oczekiwanie na uprawo-

mocnienie się zamiennego po-
zwolenia na budowę chodnika  
w Ruścu przy ul. Osiedlowej na od-
cinku od posesji  nr 52 do nr 68.
Jest decyzja Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego uchylająca 
sprzeciw Wojewody Mazowieckiego na 
przebudowę drogi w zakresie skrzy-
żowania z drogą wojewódzką w 
Nadarzynie (przejście dla pieszych 
ul. Błońska, przy targowisku). 
Decyzja ta pozwala na rozpoczęcie 

procedur związanych z realizacją tego 
zadania.
Zgodnie z przyjętym harmonogra-

mem prowadzone są prace związane  
z budową świetlicy w Parolach. 
Trwają roboty wykończeniowe we-
wnątrz budynku oraz na terenie wokół 
niego. Obecnie także wykonywane są-
warstwy konstrukcyjne podbudowy 
boiska i placu zabaw, które powstaną  
w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy. 
Remontowane jest obecnie pokry-

cie dachowe na hali widowisko-
wo - sportowej przy Gimnazjum  
w Nadarzynie. Zakończenie prac 
przewidziane jest do 30 listopada br.
Podpisano umowę na budowę pla-

cu zabaw w Krakowianach. Termin 
realizacji tego zadania - 15 grudnia br. 

Oświetlenie
W Ruścu przy ul. Promienistej 

oraz w Wolicy przy ul. Ogrodniczej 
wykonano prace ziemne oraz montaż 
słupów wraz z oprawami. Termin re-
alizacji inwestycji - 15 grudnia 2016 r. 
Trwa także budowa oświetlenia ulicz-

nego przy ul. Tarniny w Starej Wsi. 
Prace związane z budową oświetlenia 
mają zakończyć się do 19 grudnia 
2016r.
Natomiast prace przy budowie oświe-

tlenia ulicznego w Walendowie przy  
ul. Brzozowej  mają zakończyć się do 
dnia 30.11.2016 r.
W tym roku ma powstać jeszcze oświe-

tlenie w Szamotach przy ul. Orłów.

Referat Inwestycji 

Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy NOK w Parolach 

Słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Brzozowej w Walendowie 
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Zmiany w systemie edukacji – wyzwanie dla samorządów

O Ś W I A T A

Zapowiadana reforma oświaty nabiera 
coraz mocniejszego tempa. 
Zmiany budzą niepokój wśród wielu 

środowisk. Swoje wątpliwości dotyczą-
ce planowanej reformy wyraziło wiele 
organizacji, stowarzyszeń, Unia Metro-
polii Polskich, Związek Gmin Wiejskich 
i Powiatów Polskich. Wątpliwości mają 
również nauczyciele i dyrekcje szkół. 
Wiele pytań mają rodzice i dzieci.
Ściśle nałożone na samorządy obo-

wiązki, oprócz konieczności znaczne-
go  zwiększenia wydatków na oświatę, 
budzą obawę związaną z dostosowa-
niem aktualnie posiadanych zasobów 
materialnych jak i ludzkich. Założenia 
reformy zaburzą całą oświatową infra-
strukturę tworzoną przez samorządy 
przez lata. 

W związku z pojawiającymi się in-
formacjami w środkach masowego 
przekazu, w dalszym  ciągu budzących 
wątpliwości, przekazujemy Państwu 
kluczowe założenia reformy systemu 
edukacji celem uporządkowania wiedzy 
na jej temat. 
Z uwagi na szeroki wachlarz propo-

nowanych zmian, skupimy się głównie 
na przekazaniu informacji dotyczących 
jednostki samorządu terytorialnego 
jaką jest gmina.
Punktem odniesienia omawianych 

kwestii jest projekt nowej ustawy o sys-
temie oświaty, zwany dalej „Przepisami 
wprowadzającymi”.
Proponowany projekt reformy nakłada 

na organy  prowadzące nowe obowiązki 
w zakresie dostosowania do nowego 

ustroju szkolnego placówek -
przedsięwzięcia związane z przekształ-

ceniem szkół podstawowych i gimna-
zjów.  
Struktura szkolnictwa proponowana 

w projekcie nowej ustawy o systemie 
oświaty:
- ośmioletnia szkoła podstawowa,
- szkoły ponadpodstawowe, w tym:
• czteroletnie liceum ogólnokształcące,
• pięcioletnie technikum,
• trzyletnia branżowa szkołę I stopnia,
• trzyletnia szkoła specjalna przysposa-

biającą do pracy,
• dwuletnia branżowa szkoła II stopnia,
• szkoła policealna dla osób posiada-

jących wykształcenie średnie lub wy-
kształcenie średnie branżowe, o okresie 
nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Kluczowe zmiany w najbliższych latach:
Rok szkolny 2017/2018
1. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie klasy VI staną się uczniami klasy VII szkoły podstawowej, w roku szkol-
nym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII 
szkoły podstawowej.
2. Rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów.
3. Nie będzie prowadzony nabór do klasy I gimnazjum.
4. Wprowadzenie szkoły branżowej I stopnia.
5. Sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową.
6. W terminie do dnia 30 listopada 2017 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego będzie zobowiąza-
ny do stwierdzenia przekształcenia w drodze uchwały sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawą.
7. Z dniem 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawo-
wej stają się uczniami, nauczycielami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej.
Rok szkolny 2018/2019
1. Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum.
Rok szkolny 2019/2020
1. Przestaną funkcjonować gimnazja.
2. Naukę w klasie I liceum ogólnokształcącego, techników i branżowych szkół I stopnia rozpoczną dzieci kończące 
klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej, z tym, że dzieci kończące gimnazjum będą kształciły 
się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące klasę VIII szkoły podsta-
wowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli również kontynuować naukę  
w I klasie branżowej szkoły I stopnia.
3. Zgodnie z projektowanym zapisem art. 130 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające - statuty dotychczasowych 
liceów ogólnokształcących i techników zachowują moc do dnia wejścia w życia statutów wydanych na podstawie ustawy 
– Prawo oświatowe nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2019 r.
Rok szkolny 2020/2021
1. Wprowadzenie szkoły branżowej II stopnia.
2. Rozpocznie się proces rekrutacji do szkoły branżowej II stopnia.
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Kierunki możliwych 
rozwiązań

Przepisy ustawy wprowadzającej na-
kładają na samorządy ściśle określone 
obowiązki. Zgodnie z projektowanym 
zapisem art. 144 przepisy wprowadza-
jące, organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego prowadzącej 
dotychczasowe gimnazja może posta-
nowić o:
- przekształceniu gimnazjum  

w ośmioletnią szkołę podstawową,
- włączeniu gimnazjum do ośmiolet-

niej szkoły podstawowej.
Decyzja o przekształceniu bądź włą-

czeniu gimnazjum do ośmioletniej 
szkoły podstawowej może nastąpić 
przez okres przejściowy 3 lat.
W przypadku przekształcenia gim-

nazjum albo włączenia gimnazjum 
do ośmioletniej szkoły podstawowej 
nie mają zastosowania przepisy art. 
89 ustawy – Prawo oświatowe, tj.: nie 
jest konieczne uzyskanie pozytywnej 
opinii kuratora oświaty w przedmiocie 

przekształcenia (włączenia), a także 
zawiadamianie rodziców uczniów.

Jednostki samorządu terytorialnego, 
dla których prowadzenie dotychcza-
sowych publicznych gimnazjów jest 
zadaniem własnym, mogą również po-
stanowić o przekształceniu tego gim-
nazjum w: liceum ogólnokształcące, 
technikum, szkołę branżową.

Utworzenie liceum ogólnokształcące-
go, technikum, czy szkoły branżowej, 
może nastąpić po zawarciu porozu-
mienia z jednostką samorządu teryto-
rialnego dla której prowadzenie szkoły 
danego typu jest zadaniem własnym- 
w naszym przypadku z powiatem.

Starania nadarzyńskiego samorządu o po-
wstanie liceum na terenie Gminy Nadarzyn
Powstanie placówki kształcenia po-

nadgimnazjalnego na terenie naszej 
gminy nie jest tematem nowym, było 
to rozpatrywane przez władze lokal-
ne od kilku lat. Nadmienić należy, że 
Gmina Nadarzyn jako jeden z dwóch 
samorządów w powiecie, nie posiadał  
i nie posiada na swoim terenie tego 
typu placówki. Trzeba  pamiętać, iż 
koncepcja rozwoju oświaty, budowy, 
czy też powstania nowych placówek 
są dokładnie przygotowywane i anali-
zowane dużo wcześniej zanim przystę-
puje się do konkretnych działań.
Powyższe przedsięwzięcie argumen-

towane było m.in. poprzez:
- możliwość kontynuacji nauki  

w szkole ponadgimnazjalnej w miej-
scu, które jest dla uczniów i dla ich ro-
dziców znane i przyjazne, 
- wysoko wykwalifikowana kadra pe-

dagogiczna,
- wysoko rozwinięte zaplecze sporto-

we wyposażone w odpowiedni kapitał 
rzeczowy, finansowy oraz ludzki (bo-
iska, hale sportowe, sale treningowe, 
wykwalifikowana kadra nauczycieli 
w-f  oraz trenerów, stale rozwijająca się 
infrastruktura sportowa),
- dogodny dostęp (dobre skomuniko-

wanie na linii: szkoła - klub – dom), 
- stała współpraca z nadarzyńskimi 

klubami oraz Gminnym Ośrodkiem 
Sportu w Nadarzynie (uczniowie klas 
sportowych gimnazjum reprezentują 
nadarzyńskie kluby),
- bardzo dobra współpraca z rodzicami,
-duże zaangażowanie sympatyków 

sportu, nauczycieli, trenerów, samej 
młodzieży, władz lokalnych w rozwój i 
promowanie gminnego sportu.

 Budzi niepokój rozpowszechnia-
nie na portalach społecznościowych  
informacji manipulujących faktami. 
Gmina Nadarzyn, od chwili wystą-
pienia z inicjatywą do Starostwa 
Powiatowego wnioskowała o utwo-
rzenie liceum ogólnokształcącego  
z oddziałami sportowymi.
Należy podkreślić, iż nasz projekt  

w żadnym zakresie nie miałby na celu 
tworzenia niezdrowej konkurencji i 
rywalizacji względem placówek edu-
kacyjnych znajdujących się w Pruszko-
wie. Ewentualnie utworzone oddziały 
sportowe opierałyby się na takich dys-
cyplinach jak: sporty walki, piłka siat-
kowa, tenis stołowy, piłka nożna.
16 listopada 2016 roku w Gimna-

zjum im. św. Jana Pawła II odbyło się 
spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły 
dotyczące planowanych zmian w sys-
temie oświaty i likwidacji gimnazjów. 
Spotkanie miało charakter informacyj-

ny. Dyrektor szkoły omówił i przed-
stawił główne założenia zmian w sys-
temie szkolnictwa. Więcej informacji 
na temat spotkania znajduje się na 
stronie gimnazjum: www.gimnazjum.
nadarzyn.pl

PS. z ostatniej chwili. 
Bardzo cieszy nas komentarz Starosty Prusz-
kowskiego zamieszczony na gminnym facebo-
oku, w którym popiera on pomysł placówki 
ponadgimnazjalnej w Nadarzynie i wyraża 
tak wielką aprobatę dla działań i starań Gmi-
ny, co różni się od stanowiska zamieszczonego  
w odpowiedzi na inicjatywę Wójta Gminy 
Nadarzyn (patrz pismo str. 8). W związku  
z tym czekamy na pisemne potwierdzenie wypo-
wiedzianych słów.
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Dialog z powiatem w spra-
wie utworzenia liceum 
ogólnokształcącego z moż-
liwością  zorganizowania 
oddziałów sportowych  
w Nadarzynie, Wójt Gmi-
ny Nadarzyn rozpoczął  
w czerwcu 2016 r. 
W wystosowanym do Staro-

stwa piśmie Gmina Nada-
rzyn przedstawiła projekt 
oraz chęć nawiązaniu dia-
logu i zawarcia porozumie-
nia w sprawie utworzenia  
Liceum Ogólnokształcące-
go;  dołączyła  również pro-
jekt porozumienia - pismo  
z lewej.
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W lipcu otrzymaliśmy odpowiedź, iż Zarząd Powiatu Pruszkowskiego na posiedzeniu w dniu 30 czerwca za-
poznał się z propozycją utworzenia Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami sportowymi i decyzje w sprawie 
ewentualnego przekazania zadania własnego podejmie do końca bieżącego roku. Pismo poniżej.
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Monitowaliśmy jed-
nak następnym pi-
smem o kontynuowa-
nie i nieodkładanie 
dialogu w tej sprawie 
(pismo  obok). Na to 
pismo nie otrzymali-
śmy odpowiedzi.
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W listopadzie przypomnieliśmy 
się następnym pismem (pismo 
obok).

Maria Aleksińska
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego 
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Zagrożenia reformy edukacji 
 dla nadarzyńskiej oświaty

„Rzeczy wartościowe tworzy się latami, w systematycznym procesie doskonalenia, 
ale zniszczyć dorobek można w chwilę”

Czekająca nas reforma edukacji niesie wiele zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania oświaty w naszej gminie. 
Jako nauczyciele gimnazjum i duża część rodziców jesteśmy głęboko zaniepokojeni i wyrażamy swój stanowczy pro-
test przeciwko tym szybkim i nieprzemyślanym zmianom. Nie akceptujemy głoszonych przez panią minister Zalew-
ską półprawd i ukrywania poważnych problemów, które „zafunduje” uczniom i rodzicom reforma.
Dobrze współpracujący i doskonalący się zespół nauczycieli oraz współpraca z organem prowadzącym i rodzicami do-

prowadziły do uzyskiwania z roku na rok coraz wyższych efektów nauczania, co potwierdzają wysokie wyniki egzaminów 
gimnazjalnych (znacznie powyżej średniej krajowej, wojewódzkiej i powiatu), a także sukcesy naszych wychowanków  
w szkołach ponadgimnazjalnych -  nasi absolwenci bez problemu dostają się do czołowych liceów.

Proponowane zmiany systemu edukacji spowodują:
• zawieszenie wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez nadarzyńskie gimnazjum, w tym klasy językowe, 

sportowe, liczne projekty unijne;
• wprowadzenie reformy w środku kształcenia spowoduje, iż obecni uczniowie klas V i VI nie zrealizują zakładanego 

zakresu materiału, co bardzo wpłynie na ich słabe przygotowanie do funkcjonowania w szkołach średnich;
• skrócenie cyklu kształcenia ogólnego z 6 do 4 lat (obecnie kształcenie ogólne odbywa się w cyklu IV – VI SP  

i I – III gimnazjum, po reformie cykl kształcenia obejmuje tylko klasy IV – VIII);
• kumulację roczników – obecne klasa VI i I klasa gimnazjum w 2019 roku będą rywalizowały równocześnie o miej-

sca w szkołach średnich;
• konieczność dużych nakładów finansowych na dostosowanie budynków i wyposażenia szkół (sanitariaty, sale lek-

cyjne, szatnie, ławki) będzie powodowało zmniejszenia środków finansowych na inne działania inwestycyjne,.
• marnotrawstwo:
- zgromadzonych do tej pory pomocy naukowych: darmowe podręczniki; sprzęt sportowy, który jest przystosowany 

dla dzieci starszych; księgozbiór biblioteki, który będzie nieadekwatny do potrzeb; liczne kursy i szkolenia nauczycieli: 
DO KOSZA !!!
Wiele działań integrujących młodzież i rodziców z terenu naszej gminy: DO KOSZA!!!!
Wypracowane tradycje naszego gimnazjum: sztandar, bal gimnazjalny, rajd „Palmiry”, wycieczki integracyjne, Szkolne 

Ośrodki Siatkarskie: DO KOSZA!!!
Bardzo dobrze funkcjonująca współpraca klas sportowych z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Szkolnymi Ośrod-

kami Siatkarskimi; klas językowych z Fundacją Nida, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Anglistów, Polsko – Amery-
kańską Fundacją Fredoom: DO KOSZA!!!
Strata wielu działań patriotycznych, historycznych, ekologicznych realizowanych przez uczniów i nauczycieli naszego 

gimnazjum: DO KOSZA!!!
• reforma zmusi nauczycieli do realizowania godzin w kilku placówkach z tak ważnych i trudnych przedmiotów jak: 

biologia, chemia, fizyka, geografia; wpłynie to negatywnie na jakość jego pracy i relacje z uczniami;

Martwi nas, iż wielu uczniów szkół podstawowych, którzy już dziś planowali naukę w naszym gimnazjum w klasach 
językowych i sportowych nie otrzymają tej szansy z powodu planowanej reformy edukacji.

Nauczyciele i Rodzice
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie
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PRZEMYŚLENIA 
WIEJSKIEGO 

NAUCZYCIELA
Siedemnaście lat temu wprowadzana 

przez ministra Hanke reforma oświa-
ty wyrwała mnie, młodego nauczy-
ciela z dziesięcioletnim stażem z ma-
łej wiejskiej szkoły podstawowej. Jako 
oddelegowany nauczyciel zacząłem 
pracę w nieistniejącym Gimnazjum. 
Nieistniejącym bo nie było budynku, 
ani żadnej gimnazjalnej infrastruktury.  
Ja i moi koledzy nauczyciele jeździliśmy 
po całej Gminie i prowadziliśmy lekcje  
w kilku miejscach: SP Nadarzyn, SP 
Rusiec, sale w domu katechetycznym-
nadarzynskiej parafii, budynku GOS 
przy stadionie w Nadarzynie. Pokony-
wałem swoim „maluchem” kilometry 
starając się w czasie przerwy przejechać  
z jednego miejsca do drugiego na kolej-
ne lekcje z następną klasą. Przeważnie 
nie zdążałem. Nie znałem uczniów, nie 
miałem czasu zająć się ich problema-
mi , poświęcić im czasu na przerwie,  
a do tego pracowałem jeszcze (przez dwa 
lata) w swojej macierzystej szkole pod-
stawowej  „sztukując” etat. Pamiętam ile 
problemów stanowiło ułożenie planu 
w podstawówce i nowym Gimnazjum, 
żebym mógł pogodzić pracę z uczniami 
w dwóch budynkach tej samej szkoły. 
A przecież TEGO W OGÓLE NIE 
CHCIAŁEM ! Lata płynęły. Szybko, bo 
w rok samorząd  gminny oddał budynek 
dzisiejszego Gimnazjum, potem przy 
nim halę sportową. Zaczęły pojawiać się 
pracownie przedmiotowe: fizyki , chemii, 
komputerowa, językowe itp. Uczyliśmy 
się wszyscy. Dzieci, rodzice, ale przede 
wszystkim my nauczyciele. Poznawaliśmy 
specyfikę pracy z uczniami w najtrud-

niejszym okresie dojrzewania. Wypraco-
wywaliśmy nowe metody postępowania. 
Wielu nie sprostało  tym zadaniom, ode-
szli, zrezygnowali, na ich miejsce przyszli 
nowi. Dziś w Gimnazjum z ekipy nauczy-
cielskiej, która pracuje od samego począt-
ku, bez przerwy w naszej szkole zostały 
TRZY osoby.
Ostanie pięć lat nazwałbym „złotym 

czasem Gimnazjum”. Wykrystalizowała 
się kadra pedagogiczna. Prężna, pomy-
słowa, otwarta, chętnie podejmująca ini-
cjatywy. Wypalił pomysł na klasy językowe,  
a później również sportowe. Mimo „papie-
rologii” jaką obarczały nauczycieli kolejni 
ministrowie , dano szanse nauczycielom  
na innowacje i realizację własnych pomy-
słów. Mieliśmy co raz ciekawszy program 
edukacyjny, trafialiśmy do co raz większej 
grupy uczniów.  Szkoła stała się przyjazna, 
bezpieczna i otwarta. To na pewno efekt 
wielu czynników. Co raz bardziej dojrzałej 
młodzieży , pomocnych i chętnie współ-
pracujących rodziców, lepiej przygotowa-
nego grona nauczycielskiego, ogromnego 
zaangażowania w edukację władz samo-
rządowych i czasu , który wykorzystaliśmy 
w moim pojęciu bardzo dobrze.
To oczywiście nie oznacza, że jest dosko-

nale. Przeciwnie jest wiele do zrobienia  
i poprawienia, wręcz udoskonalenia. Jest 
pomysł na klasy matematyczne, chęć przy-
stąpienia do kolejnych unijnych programów, 
jeszcze silniejszego włączenia się Gimna-
zjum w życie społeczne Gminy Nada-
rzyn (choćby Młodzieżowa Rada Gminy).  
I wszystkie te plany, marzenia i ambicje się 
kończą z nowym rokiem szkolnym.
Czeka nas kolejne 10 lat chaosu, przy-

stosowania i powrotu do starego syste-
mu. Można się spierać, czy lepiej było 
w ośmio-, czy sześcio- klasowej szko-
le podstawowej, cztero-, czy trzy- let-
nim liceum. Zawsze będą argumenty za  

i przeciw. Ale nikt znający realia pracy  
w szkole nie powie, że kolejna reforma 
systemu nie wygeneruje setek problemów, 
kosztów, frustracji. I dopóki nie zacznie 
działać właściwe nie wpłynie na obniże-
nie jakości nauczania. Nikt mi nie powie, 
że sytuacja jaką przeżywałem w latach 
1999/2000 spędzając czas w swoim „ma-
luchu” w drodze pomiędzy różnymi pla-
cówkami, sytuacja , która będzie niebawem 
udziałem fizyków ,chemików, geografów 
i biologów pędzących po gminnych dro-
gach z jednej podstawówki do drugiej,  
w której będą mieli 2-4 godziny tygodnio-
wo nie odbije się na poziomie ich pracy.  
Wszak nauczyciel to też człowiek. 
Żal mi wielu młodych siatkarek, czy 

piłkarzy , którzy wymarzyli sobie naukę  
w klasie sportowej i nie wiem jak im po-
wiedzieć, że przez kolejne trzy lata nie bę-
dzie nam dane pracować. Żal mi moich 
kolegów i koleżanek z pracy, wiem, że 
się boją, czują się zawiedzeni, oszukani 
i mam tylko nadzieję, że znajdą w sobie 
siłę, żeby się nie poddać i ostatnim gimna-
zjalistom „sprzedać„ 100% swojej wiedzy. 
Żal mi uczniów klas IV-VI, bo to na nich 
spadnie odium reformatorskich niedocią-
gnięć, tak jak kiedyś padło to na pierw-
szych uczniów Gimnazjów.
NIE ROZUMIEM TEJ KOLEJNEJ 

REWOLUCJI w polskiej oświacie, robio-
nej na kolanie i w takim pośpiechu. Nie 
wiem, czy można te zmiany powstrzy-
mać, ukierunkować je na udoskonalenie 
systemu, a nie wywrócenie go do góry 
nogami. Jestem przekonany, że kolejne 
10 lat przystosowywania się do nowej rze-
czywistości będą latami STRACONYMI 
i cieszę się, że mojego dziecka to już nie 
dotyczy.

  Dariusz Zwoliński - wciąż nauczyciel 
wychowania fizycznego 

w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie

Powiat rozszerza działalność sortowni
 Kolejna decyzja Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ( WIŚ –Ś.6233.38.2016.AO; Decyzja Nr 739/2016) 
z dnia 2 listopada 2016 r. poszerzająca  działalność sortowni przy ul,. Turystycznej w Nadarzynie na zbieranie 
odpadów ulegających biodegradacji potwierdza prawidłowość i zasadność wszystkich wcześniejszych decyzji 
wydanych przez poprzednie władze Starostwa.  
Nieprawdziwe okazały się obietnice z kampanii wyborczej niektórych kandydatów dotyczące zamknięcia sortowni, 

która działała rzekomo bezprawnie. Wizja kataklizmu ekologicznego z powodu działalności tego przedsiębiorstwa 
była głównym powodem referendum w Gminie Nadarzyn w 2013 roku. 
Dziś okazuje się, że sortownia nie tylko nie działa bezprawnie, nie została zamknięta, ale wręcz obecne 
władze powiatu kolejny raz rozszerzają zakres jej działalności. Nasuwa się pytanie do tych, którzy obiecywali likwi-

dację przedsiębiorstwa. Co się zmieniło od kampanii wyborczej? Prawo, czy stanowisko niektórych w tej sprawie? 
Czy temat sortowni był tylko chwytliwym hasłem wyborczym??                                                                           red.



11 (212) listopad 2016 13

Wiadomości Nadarzyńskie

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
„...tylko razem, tylko wspól-
nie, tylko dla niezawisłej Rze-
czypospolitej Polskiej w 
strukturach swojego Państwa je-
steśmy Narodem, jesteśmy wielcy  
i mamy prawo być dumni.”
Leszek Skrzypczak - Dyrektor Gimnazjum 
im. św.Jana Pawła II w Nadarzynie, fragment 
wystapienia okolicznociwoego podczas uroczystości  
w Nadarzynie 

11 listopada w Nadarzynie uroczy-
ście obchodzona była 98. Rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Tradycyjnie wspólne świętowanie 
rozpoczęło się Mszą św. w kościele 
pw. św. Klemensa odprawioną w in-
tencji Ojczyzny. Po Eucharystii mło-
dzież z nadarzyńskiego gimnazjum 

przedstawiła okolicznościowy pro-
gram artystyczny.
Następnie uczestnicy uroczysto-

ści przemaszerowali na Plac Ponia-
towskiego pod Krzyż z popiersiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
przedstawiciele m.in. kombatantów, 
władz powiatowych, gminnych, jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Nadarzyna i Młochowa, Stra-
ży Gminnej, placówek oświatowych  
z terenu Gminy Nadarzyn, lokalnych 
stowarzyszeń oraz partii politycznych 
złożyli symboliczne biało czerwone 
wieńce. 
Ponadto delegacja władz samorządo-

wych Gminy Nadarzyn złożyła sym-
boliczne wiązanki w dwóch innych 
Miejscach Pamięci Narodowej znaj-
dujących się przy Placu Poniatowskie-

 Nadarzyńscy gimnazjaliści podczas okolicznościowego występu 

 Wśród składających wieńce była delegacja przedstawicieli lokalnych władz samorządo-
wych z Tomaszem Muchalskim Zastępcą Wójta Gminy Nadarzyn oraz Edytą Gawrońską 
Sekretarz Gminy 

Dzieci i młodzież podczas uroczystości na pl. Poniatowskiego
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SP Rusiec

We wtorek 8 listopada, w Szkole 
Podstawowej w Ruścu uczniowie klas 
4, 5 i 6 przygotowali uroczystą akade-
mię związaną z 98. rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Na 
widowni zasiedli uczniowie wszyst-
kich klas. Przedstawienie w krótki  
i rzeczowy sposób opowiadało nie-

go. Pod pamiątkowym obeliskiem ku 
czci patriotów polskich, którzy zginęli 
w latach 1914 - 1920 oraz przy Ka-
tyńskich Dębach Pamięci. 

Oprawę muzyczną uroczystości 
przygotowała Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Nadarzyna. Na 
wszystkich uczestników czekała go-
rąca grochówka. 

red.

9.11.2016 roku w parku w Młochowie 
odbyła się historyczna gra terenowa 
dla Szkół z Gminy Nadarzyn zor-
ganizowana przez Sekcję Strzelecko 
- Obronną Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie pod patrona-
tem Dyrektora Gminnego Zespołu 
Oświatowego. Pomagali nam strażacy 
z OSP w Młochowie oraz pracow-
nicy GODM „Tęcza”. Udział wzię-
li uczniowie z  SP w Młochowie, SP  
w Kostowcu, SP w Woli Krakowiańskiej 
oraz Gimnazjum. Każda z drużyn 
miała do pokonania 7 stanowisk  
z różnymi zadaniami; ułożenie map 
historycznych z trzech rozbiorów, 

strzelanie do celu, bieg z maską, rzut 
granatem, odgadnięcie nazwisk ludzi 
związanych z odzyskaniem niepodle-
głości, udzielenie pomocy rannemu, 
wyszukanie strojów historycznych  
z czasów rozbioru. 

Pogoda przybliżyła na tematykę  
i pozwoliła młodzieży jeszcze bardziej 
wczuć się w rolę. Po wysiłku należa-
ła się nagroda i dzięki p. Robertowi 
Goduli który przygotował nam ogni-
sko, i strażakom, którzy je rozpalili, 
mogliśmy upiec kiełbaski. Była rów-
nież gorąca grochówka i herbata. 
Impreza zakończyła się rozdaniem pu-
charówa dla każdego uczestnika przy-

gotowany był mały suwenir w postaci 
wojskowego gwizdka ratowniczego. 
Wierzymy, że jest to początek dobrej 
tradycji. 
Klasyfikacja drużynowa:
1.Gimnazjum; 2.SP w Młochowie;
3 SP w Woli Krakowiańskiej.

Marzena Latoszek
Zapraszamy do obejrzenia materiału

filmowego w iTVNadarzyn

Historyczna gra terenowa dla dzieci i młodzieży 

Narodowe Święto Niepodległości - akademia w Ruścu
łatwą drogę zniewolonej Polski do 
odzyskania niepodległości. Nawiąza-
nie do ducha patriotyzmu, nazwiska 
wybitnych Polaków oraz liczne pie-
śni patriotyczne dodały wzniosłości 
temu wydarzeniu. 

SP Rusiec

Zapraszamy do obejrzenia materiałów 
filmowych z uroczystości w iTVNadarzyn 



11 (212) listopad 2016 15

Wiadomości Nadarzyńskie

Święto Odzyskania 
Niepodległości

SP Młochów

Każdego roku 11 listopada obchodzi-
my rocznicę odzyskania przez POL-
SKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, a stało się 
to w 1918 roku po 123 latach niewoli. 
W tym roku minęła już 98. rocznica 

od tego ważnego dla każdego Polaka 
wydarzenia, powodu naszej radości i 
dumy. Uczniowie naszej szkoły przy-
gotowali montaż słowno - muzyczny 
dla uczczenia tej radosnej rocznicy.  
10 listopada cała społeczność szkol-
na, odświętnie ubrana, zebrała się w 
sali gimnastycznej. Tam czekali na nich 
uczniowie koła teatralnego i chóru. 
Uroczystość rozpoczął pan dyrektor,  
a następnie odśpiewaliśmy hymn. Potem 
uczniowie wysłuchali skróconej historii 
utracenia i odzyskania przez Polaków 
wolności. 
Wszyscy wzięliśmy udział w nietypowej 

lekcji historii, podczas której fakty histo-
ryczne zostały zilustrowane okoliczno-
ściowymi pieśniami patriotycznymi oraz 
tematyczną prezentacją multimedialną. 
„Mali aktorzy” w zupełności oddali 

charakter uroczystości. Słuchacze zaś, 

wzięli udział w wyjątkowej lekcji historii. 
Natomiast 13 listopada, w kościele pa-

rafialnym w Młochowie, nasi uczniowie 
zaprezentowali ten sam program dla 
wszystkich mieszkańców.

Samorząd Uczniowski

PODZIĘKOWANIA
W imieniu Dominika serdeczne podziękowania dla Wójta i Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn, Pracowników Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej, Państwa Wójtowicz, Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych, Pani Dyrektor oraz Grona Pedagogicznego ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej za pomoc, wsparcie, życzliwość w tak trudnej sytuacji.

Bezinteresowność w dzisiejszych czasach jest czymś odświętnym, na dobrą sprawę luksusem. Rzadko kiedy stać nas na czyn, który nie ma 
w sobie nutki interesu własnego. A właśnie takie działanie, pozbawione kalkulacji, jest najpiękniejsze.

Bowiem tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych doświadczają największej radości życia.
Z wyrazami szacunku Aneta i Andrzej Zielińscy

Okolicznościowy apel rozpoczął Jarosław Wołkowycki  Dyrektor SP Młochów

Wyróżnienie Sportowa Gmina 2016 

 Nagrodę w imieniu Wójta Gminy Nadarzyn odebrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu  
w Nadarzynie Dariusz Zwoliński 

15 listopada w Warszawie Dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Sportu Pan 
Dariusz Zwoliński w imieniu Wójta 
Gminy Nadarzyn Pana Janusza Grzy-
ba odebrał wyróżnienie Sportowa 
Gmina 2016 podczas Gali Sportowa 
Polska 2016. 

Wyróżnienie to przyznawane jest 
samorządom, które umiejętnie łączą 
budowę nowoczesnych obiektów 
sportowych z programem rozwoju 
sportu i rekreacji w regionie, które nie 
poprzestają  na budowie niezbędnej 
infrastruktury, ale starają się zapewnić 
swoim mieszkańcom jak najszerszą 
ofertę sportowo - rekreacyjną. 

To wyróżnienie to efekt współpra-
cy wielu osób: władz samorządowych 
Gminy Nadarzyn, pracowników 
Urzędu Gminy, klubów sportowych, 
szkół, Gminnego Ośrodka Sportu 
oraz pasjonatów sportu.               red.

Fot. facebook Klub Sportowa Polska
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Sołectwo Krakowiany 
Szanowni Państwo,
ostatnio z coraz większym niepo-

kojem zastanawiamy się nad poczy-
naniami władz Powiatu Pruszkow-
skiego w stosunku do mieszkańców 
naszego sołectwa. Mimo, iż w in-
ternecie pojawia się dużo informa-
cji na temat naszego sołectwa,  
a w szczególności budowy ronda, pla-
cu zabaw, czy też nowej nakładki po-
stanowiliśmy podzielić się z Państwem 
naszymi odczuciami i spostrzeżenia-
mi poprzez ten artykuł mając świa-
domość, że nie wszyscy korzystają  
z internetu.

Pragniemy przedstawić sprawę nie-
doszłej budowy ronda w naszym 
Sołectwie. Rozmowy z Powiatem 
Pruszkowskim na ten temat roz-
poczęły się jeszcze w poprzedniej 
kadencji. Wówczas został wykupio-
ny grunt pod budowę ronda, wy-
konano dokumentację projektową,  
której koszty w całości pokryte zo-
stały z budżetu Gminy Nadarzyn 
79.300,00 zł oraz zabezpieczono 
w budżecie Starostwa środki po-
trzebne na realizację inwestycji.  
Z  wielką radością przyjęliśmy wia-
domość, że w końcu w tym miej-
scu powstanie bezpieczne skrzy-
żowanie, łączące drogę powiatową  
z gminną. 

Pragniemy nadmienić, że właśnie 
tamtędy odbywa się ruch autobusów 
ZTM, gimbusa szkolnego jak rów-
nież samochodów osobowych i cięża-
rowych i jest to droga łącząca naszą 
gminę z gminą Tarczyn. 
Sami Państwo wiedzą, że mimo po-

stawionych znaków zakazu wielu kie-
rowców łamie przepisy i nie stosuje 
się do nich stąd ruch samochodów 
ciężarowych stał się coraz większy. 
Większość z Państwa zada pytanie: 
gdzie policja? i będzie miało rację. Jed-
nak mimo chociażby ostatnich próśb  
o częstsze kontrole do dziś brak 
efektów. Tak jak i odpowiedzi na pi-
sma, które Sołtys (10 październia br.) 
skierował do Komendy Powiatowej  
w Pruszkowie, Komendy Stołecznej 
w Warszawie oraz Komisariatu Policji 
w Nadarzynie (Komenda Stołeczna 
przekierowała wniosek zgodnie z wła-
ściwościami do jednostki terenowej).

Kiedy dwa lata temu dostaliśmy in-
formację, od obecnych władz Sta-
rostwa Powiatu Pruszkowskiego, że 
zamiast ronda w naszej miejscowości 
powstanie skrzyżowanie skierowali-
śmy petycję do Starostwa o realizację, 
przygotowanej wcześniej, budowy 
ronda. Pod petycją podpisało się wie-
lu mieszkańców, nie tylko z Sołectwa 
Krakowiany i Wola Krakowiańska ale 
również Sołectw Parole, Młochów,  a 
nawet sąsiedniej gminy Tarczyn. Wła-
dze powiatowe nawet nie odpisały na 
pismo, które zostało wysłane przez 
Sołtysa i bez skrupułów - odrzucając 
prośby mieszkańców - wybudowały 
nam „piękne” skrzyżowanie. 
Nadmieniamy również, że żal patrzeć 

na asfalt zniszczony podczas budowy 
i nie naprawiony do dzisiaj. A roz-
jeżdżony teren, w miejscu gdzie pro-
wadziła dawna droga dojazdowa od 
strony Młochowa do skrzyżowania 
mógł śmiało służyć za zatoczkę auto-
busową. Tym bardziej, że na nowym 
skrzyzowaniu nie wzięto pod uwage 
gabarytów większych pojazdów i ich 
bezpiecznego mijania się.

W październiku kiedy otrzymali-
śmy wiadomość o terminie odbioru 
budowy ronda przez komisję in-
wentaryzacyjną Starostwa miesz-
kańcy postanowili wyjść Radnym 
Powiatu Pruszkowskiego na spo-
tkanie, aby bezpośrednio przeka-
zac swoje uwagi i spostrzezenia 
na temat nowego skrzyżowania.   
Wielkie było zaskoczenie mieszkań-
ców, kiedy po dwóch godzinach ocze-
kiwań, mogli zobaczyć tylko przemy-
kający szybko bus z przedstawicielami 
powiatu pruszkowskiego, który nawet 
nie zwolnił.
No cóż komentarze nie były zbyt 

miłe, a stwierdzenia prawdziwe: Jeste-
śmy gorszym sortem??...nie zasługu-
jemy na spotkanie z członkami RAdy 
Powiatu. 
Postanowiliśmy działać dalej i na 

wniosek Radnego Gminy Nada-
rzyn Jana Perzyny została zwo-
łana komisja bezpieczeństwa 
Rady Gminy. Spotkanie odbyło 
się w terenie przy skrzyżowaniu  
w Krakowianach z udziałem Radnych 
Gminy Nadarzyn. Tu pragniemy nad-
mienić, że zabrakło Radnych z Klu-

bu Zielona Gmina. W komisji wzięli 
udział również: Komendant Komi-
sariatu Policji w Nadarzynie (który 
przyznał, iż jest w tym miejscu po raz 
pierwszy), Naczelnik Ruchu Drogo-
wego w Pruszkowie, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, 
Sołtys i Rada Sołecka Krakowian oraz 
mieszkańcy. Jednogłośnie stwierdzo-
no, że skrzyżowanie do końca nie 
jest bezpieczne, ruch samochodów 
poruszających się z przekroczeniem 
prędkości duży, bezpieczeństwo dzie-
ci korzystających z gimbusa narażone,  
a widoczność przez zakrzaczenia 
ograniczona. Po ustaleniach z przed-
stawicielami Policji, która obiecała 
poprzeć nasz wniosek do Starostwa 
zostało skierowane pismo (które publi-
kujemy na kolejnej stronie red.)
Tym razem przyszła odpowiedź, bo 

rok temu wniosek budżetowy nasze-
go Sołectwa nie trafił w Starostwie 
nawet na dziennik (wniosek dotarł, 
lecz nie został w Starostwie skierowa-
ny na dziennik podawczy!), odpowie-
dzi brak do dziś, a próba spotkania ze 
Starostą od półtora roku bezskutecz-
na.

Czekamy na odpowiedź Policji, zaję-
cie jednoznacznego stanowiska w tej 
kwestii i pomoc w poparciu wniosku 
do Starostwa. Może w końcu uda się 
ograniczyć prędkość i tonaż nie tylko 
na wybranych drogach w naszej gmi-
nie, ale również w naszej miejscowo-
ści, żeby nasze dzieci bezpiecznie mo-
gły pokonać drogę do szkoły.

Jan Perzyna - Radny Gminy Nadarzyn 

Maciej Wójtowicz - Sołtys Krakowian

 Mirosław Piętka Sołtys Woli Krakowiańskiej 
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W tym roku Nadarzyńskie Dni Pro-
filaktyki rozpoczęły się z wysokiego 
„C”- i każdy kolejny Gość w tej tonacji 
doskonale współgrał. 

Pierwszą osobą którą zaprosiliśmy na 
inaugurację był dr Bohdan Tadeusz 
Woronowicz - dr medycyny, specjali-
sta psychiatra, certyfikowany specjalista  
i superwizor psychoterapii uzależnień. 
Doktor wraz z wybitnymi klinicysta-
mi oraz najwyższej klasy specjalistami  
w dziedzinie terapii uzależnień, psy-
chologii i psychoterapii oraz psychiatrii,  
a także lekarzami innych specjalności 
od wielu lat „pomaga w odzyskaniu na-
dziei i wiary w to, że przeżywane kłopo-
ty nie są wieczne”. 
27 października w Nadarzyńskim 

Ośrodku Kultury rozmawialiśmy  
o wielu ważnych sferach naszego życia 
– rodzinie, pasjach, wartościach, o na-
szych słabościach i mocnych stronach. 
Mówiliśmy o różnych uzależnieniach, 
natomiast dr Woronowicz zwrócił 
szczególną uwagę na to, które dotyka 
coraz młodsze dzieci - uzależnienie od 
telefonu, komputera i sieci. Siła tego 
uzależnienia polega na daniu ludziom 
możliwości, aby w wirtualnym świecie 
byli tym, kim chcą być. To ogromna 
pokusa. Prowadzi nie tylko do uzależ-
nienia, ale też do zatracenia .Wskazał na 
szczególną rolę edukacji rodziców 2-3 
letnich dzieci. „Rodzice nie mają świa-
domości, że tak na dobrą sprawę do 
drugiego roku życia dziecko nie powin-
no w ogóle oglądać niczego na ekranie 
komputera”. Dr Bohdan Woronowicz 
jest jednym z najbardziej znanych spe-
cjalistów terapii uzależnień w Polsce, 
dlatego możliwość spotkania Doktora, 
indywidualnej rozmowy była docenio-
na przez uczestników tego wydarzenia, 
którzy przyjechali do Nadarzyna także 
z wielu innych miejscowości. Wszyst-
kim osobom zainteresowanym tema-
tyką uzależnień polecamy m.in. książkę 
pt. „Dasz radę! O pokonywaniu uzależ-
nień” w której dr Woronowicz mówi  
o swoich doświadczeniach związanych 
z leczeniem osób uzależnionych, odda-
jąc także głos swoim zdrowiejącym pa-
cjentom i przyjaciołom. Książkę można 
wypożyczyć w GKRPA.    
12 listopada miał miejsce piękny 

jubileusz 18. lecia Grupy AA „Kle-
mens”. Grupa osiągnęła pełnolet-
ność, a tegoroczny temat do rozważań 

IV Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
brzmiał: „Dojrzałość w  życiu i w trzeź-
wości”. W tym dniu odbyła się Msza 
św., którą celebrował ojciec Adam  
z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości  
z Zakroczymia, który w wielu ciepłych 
i mądrych słowach odniósł się do dzia-
łań podejmowanych w obszarze profi-
laktyki uzależnień. Następnie w Domu 
Parafialnym odbył się koncert Zespołu 
„MSW Skład”. Młodzi raperzy za-
prezentowali bardzo ciekawe utwory  
z albumu „Oda do trzeźwości” i tym sa-
mym wprowadzili w tematykę mityngu 
otwartego. Następnie był urodzinowy 
tort – i gaszenie „18” świeczek. Uroczy-
sty wieczór zakończył się przy muzyce. 
W tym dniu mogliśmy wysłuchać wielu 
wspaniałych świadectw i ciepłych słów 
pod adresem grupy „Klemens”, która 
postrzegana jest jako grupa ”z duszą”, 
a jej siłą jest ciepło i wsparcie jakim się 
nawzajem obdarzają.  

17 listopada gościliśmy w Gim-
nazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie pana Pawła Urbań-
skiego. Nasz Gość jest konsultantem, 
coachem, prelegentem i przedsiębiorcą; 
pracuje nad doktoratem z informaty-
ki w PAN. Wspiął się na Kilimandżro  
i Górę Kościuszki, przeszedł również 
lodowiec na Spitsbergenie. Był pierw-
szym niewidomym uczestnikiem MIT 
Global Entrepreneurship Bootcsmp 
2016. Mówi: „nie ma dla mnie ogra-
niczeń – technologia zastępuje mi 
wzrok”. Niewidomy alpinista, świetny 
fachowiec Paweł Urbański przyjechał 
do Nadarzyna, aby pokazać młodym 
ludziom, że niepełnosprawność nie po-
winna ograniczać i każdy jest autorem 
swojego życia. Jako coach rozmawiał  
z młodzieżą tak, aby każdy uczestnik 
sam dochodził do określonych wnio-
sków i docierał do swojego potencjału. 
Coaching jako metoda pracy pedago-

gów i nauczycieli staje się coraz częściej 
wykorzystywana w szkołach. Coach 
dąży do wydobycia umiejętności, zaso-
bów i kreatywności, które dana osoba 
już posiada. Dzięki tej metodzie (m.in. 
model GROW) można określać kon-
kretniejsze cele (Goal), obecny stan, 
rzeczywistość (Reality), opcje – co mo-
żemy zrobić (Options) oraz wolę, wy-
bór – którą z opcji wybierasz dla siebie 
(Will). Rezultatami takich działań jest 
większa samoświadomość i w konse-
kwencji pełniejsze wykorzystanie za-

sobów zewnętrznych i wewnętrznych. 
Młody człowiek przejmuje odpowie-
dzialność za swoje działania; ma szanse 
przekonać się, że jego życie zależy od 
niego i to on jest jedynym autorem swo-
ich sukcesów i porażek. 
Tego samego dnia, w godzinach po-

południowych w Szkole Podstawowej 
w Nadarzynie odbyły się warsztaty pt.: 
Program Domowych Detektywów 
w których uczestniczyli nauczyciele  
i pedagodzy z placówek oświatowych, 
członkowie GKRPA oraz wycho-
wawcy GODM „Tęcza”. Program 
rekomendowany przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych realizowany będzie przez 
już przeszkolonych pedagogów i prze-
znaczony będzie dla uczniów szkół 
podstawowych i ich rodziców. Program 
ten oparty jest na skutecznych strate-
giach profilaktycznych, potwierdzonych  
w wielu badaniach ewaluacyjnych. Jego 
zaletą jest zaangażowanie zarówno dzie-
ci jak i rodziców, ponieważ treści podane 
w formie zabawy, komiksów, zadań do-
mowych przeznaczone są do realizacji  
i wspólnej pracy także w domu. Dosko-
nale więc nawiązuje do słów dr. Woro-
nowicza, że „wśród czynników profi-
laktycznych na pierwszym miejscu jest 
rodzina”.

10 grudnia o godz. 17.00 w Nada-
rzyńskim Ośrodku Kultury, na 
zakończenie Nadarzyńskich Dni 
Profilaktyki, będziemy gościć ko-
lejną wyjątkową osobę – Pana Jana 
Melę założyciela Fundacji Poza Hory-
zonty. Fundacja ta dba o osoby po am-
putacjach kończyn; pomaga dzieciom  
i dorosłym w sposób wielopłaszczyzno-
wy: od interwencji psychologicznych  
i spotkań motywacyjnych w szpita-
lach, poprzez konsultacje z psycholo-
giem, prawnikiem, pomoc w kontak-
cie z firmą protetyczną, aż po pomoc 
w zakresie finansowania zakupu pro-
fesjonalnych protez kończyn. 
Jan Mela jest najmłodszym w historii 

zdobywcą biegunów – północnego i połu-
dniowego w ciągu jednego roku. Dotarł tam 
razem z Markiem Kamińskim, Wojciechem 
Ostrowskim i Wojciechem Moskalem (bie-
gun północny). Janek Mela jest jednocze-
śnie pierwszym niepełnosprawnym, który 
dokonał takiego wyczynu. W 2008 roku 
uczestniczył w wyprawie na Kilimandżaro, 
a w roku następnym razem z niewidomym od 
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urodzenia Łukaszem Żelechowskim i chorym 
na raka Piotrem Pogonem wszedł na najwyż-
szy szczyt Kaukazu - górę Elbrus. W 2010 
roku Janek Mela brał udział w wyprawie 
wspinaczkowej na liczącą ponad 1000 me-
trów ścianę skalną El Capitan w Kalifornii w 
Stanach Zjednoczonych razem z Andrzejem 
Szczęsnym, paraolimpijczykiem i narciarzem 
zjazdowym, który przeszedł amputację nogi.

XXIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
19 października br. w sali konferencyj-

nej Urzędu Gminy Nadarzyn odbyła się 
XXIII Sesja Rady Gminy. Przyjęty po 
stwierdzeniu quorum porządek obrad 
składał się jedynie z 9 punktów. Rad-
ni przyjęli protokół z XXII Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn, która odbyła się we 
wtorek, 4 października 2016 r., następ-
nie sprawozdanie Wójta Gminy Nada-
rzyn z działalności za okres między se-
sjami przedstawiła sekretarz gminy.

Radni sprawozdanie przyjęli jedno-
głośnie, następnie przeszli do kolejnego 
punktu obrad przyjęcia uchwały w spra-
wie zaopiniowania likwidacji dotychcza-
sowej aglomeracji Nadarzyn oraz wy-
znaczenia nowej aglomeracji Nadarzyn. 
Chodziło o dyrektywę unijną dotyczącą 
aglomeracji Nadarzyn w znaczeniu wod-
nokanalizacyjnym, a nie administracyj-
nym. Wymóg aglomeracji w znaczeniu 
Unii Europejskiej spełniony jest, gdy na 
obszarze podłączonym do kanalizacji na 
kilometr sieci przypada nie mniej niż 120 
mieszkańców. Z obliczeń UG Nadarzyn 
wynika, że obszar dotychczasowej aglo-
meracji Nadarzyn można poszerzyć o 
miejscowość Stara Wieś, która spełnia 
unijne wymogi w tym zakresie. Wniosek 
w tej sprawie został złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego. Poszerzenie obszaru 
aglomeracji Nadarzyn jest o tyle ważne, 
że może stanowić podstawę otrzymania 
dofinansowania unijnego rzędu 85% na 
budowę-przebudowę kanalizacji. Z ko-
lei pozytywne zaopiniowanie uchwały 
dotyczącej zmiany obszaru aglomeracji 
Nadarzyn przez naszą Radę Gminy jest 
podstawą do zaakceptowania złożonego 
wniosku przez Urząd Marszałkowski. 
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Kolejny projekt uchwały, który spo-
tkał się z akceptacją radnych dotyczył 
zatwierdzenia do realizacji projektu 
„Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”. 
Jest to projekt na wartość ogółem 1 003 
614,72 zł przy czym dofinansowanie 

wynosi 80% z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (wkład UE 802.891,78) 
i w 15% z Budżetu Państwa, wkład 
własny wynosi 5% (50.180,74). Jest to 
dwuletni projekt z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, dla 
szkół, placówek z terenu naszej gminy. 
Projektem objęte są szkoły: w Nadarzy-
nie, w Kostowcu, Woli Krakowiańskiej 
i gimnazjum w Nadarzynie. To bardzo 
szeroki program w który wchodzi mię-
dzy innymi podnoszenie kompetencji 
kluczowych, doszkalanie nauczycieli 
czy doposażenie placówek w potrzebny 
sprzęt w tym informatyczny.

W ramach interpelacji, zapytań i wnio-
sków sekretarz gminy przedstawiła ze-
branym informacje dotyczące oświad-
czeń majątkowych.

- Jak co roku informuję Państwa, że do Wój-
ta gminy za 2015 rok do 30 kwietnia złożyło 
oświadczenia majątkowe 28 osób. W tym za-
stępca wójta, sekretarz, skarbnik, kierownicy 
wszystkich jednostek organizacyjnych i pracow-
nicy urzędu, którzy uprawnieni są do wydawa-
nia w imieniu Wójta decyzji administracyjnych. 
Wszystkie oświadczenia złożono w terminie. 
Oświadczenia zostały sprawdzone pod kątem 
formalnym, przesłane do stosownych urzędów 
skarbowych. Po analizie dokonanej przez te 
urzędy spływają informacje zwrotne, są one do 
wglądu. Jak co roku będą one przekazywane 
bezpośrednio zainteresowanym osobom, celem 
uwzględnienia przy składaniu oświadczenia z 
tego roku – wyjaśniła Edyta Gawrońska.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że 
otrzymała ze skarbówki informacje do-
tyczące oświadczeń majątkowych zło-
żonych przez radnych z naszej gminy. 
Stwierdziła, że do kilku otrzymała drob-
ne uwagi, z którymi warto się zapoznać, 
aby nie powielać tych samych błędów.

Przewodnicząca Rady Danuta Wacła-
wiak odczytała również treść wezwania 
wysłanego z Urzędu Gminy Nadarzyn 
do zarządu Banku Spółdzielczego w 

Nadarzynie: „Wezwanie do zaprzestania dal-
szego naruszania dóbr osobistych oraz usunięcia 
dotychczasowych naruszeń

W związku z powtarzającymi się narusze-
niami dóbr osobistych Gminy Nadarzyn pole-
gających na rozpowszechnianiu przez pracow-
ników Banku Spółdzielczego w Nadarzynie 
nieprawdziwych informacji, iż Gmina Nada-
rzyn w jakikolwiek sposób przyczyniła się do 
obecnej sytuacji fonansowo-korporacyjnej Banku 
Spółdzielczego w Nadarzynie oraz wobec fak-
tu, że Bank Spółdzielczy w Nadarzynie pozo-
staje całkowicie komercyjnym i organizacyjnie 
niezależnym od samorządu podmiotem, żądam 
natychmiastowego zaprzestania dalszych naru-
szeń poprzez spowodowanie zaprzestania roz-
powszechniania ww nieprawdziwych informacji 
w jakiejkolwiek formie. Ponadto na podstawie 
artykułu 24 § 1 Kodeksu Cywilnego wzywam 
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie do opubliko-
wania na stronie głównej serwisu internetowego 
uwidocznionego pod adresem http://www.bsna-
darzyn.pl/ oświadczenia następującej treści:
Zarząd Banku Spółdzielczego w Nadarzynie 
oświadcza, że nieprawdziwymi są informacje iż 
Gmina Nadarzyn w jakikolwiek sposób przy-
czyniła się do obecnej sytuacji fonansowo-korpo-
racyjnej całkowicie komercyjnego i organizacyj-
nie niezależnego od samorządu podmiotu jakim 
jest Bank Spółdzielczy w Nadarzynie. Zarząd 
wyraża ubolewanie z powodu wszelkich sytuacji 
związanych z rozpowszechnianiem przez pra-
cowników banku ww nieprawdziwej informacji 
wśród mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Oczekuję, iż oświadczenie zostanie opubliko-
wane najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili 
doręczenia niniejszego wezwania bez żadnych 
skrótów lub komentarzy. Niezależnie od po-
wyższego Gmina Nadarzyn nie wyklucza 
podjęcia dalszych środków ochrony prawnej jak 
również upublicznienia niniejszego pisma oraz 
ewentualnych odpowiedzi udzielanych przez 
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie.
Podpisane Zastępca Wójta Tomasz Muchalski”.

red.
 

Janek Mela w wielu swoich wypowiedziach 
wskazywał, że trzeba umieć przejść także 
przez cierpienie, by potem „móc się cieszyć głę-
bią życia”. Jako jeden z ambasadorów Świa-
towych Dni Młodzieży odnosząc się do słów 
papieża Franciszka zachęcał do pomagania 
drugiemu człowiekowi, zwłaszcza potrzebu-
jącemu, wychodzenia do niego i nawiązania 
bliskości. I między innymi z tym ważnym 

przesłaniem, w oparciu o wartości takie jak 
wiara, miłość, przyjaźń, rodzina - zwróci 
się na zakończenie IV Nadarzyńskich 
Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia 
do uczestników grudniowego spotkania, na 
które w imieniu Organizatorów serdecznie 
zapraszam. 

Krystyna Masłowska
 Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień
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A tymczasem w GODM „Tęcza”...
W Gminnym Ognisku Dziecię-

co-Młodzieżowym „Tęcza” poza 
codziennymi zajęciami takimi jak 
pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, 
kulinarne, naukowe, wychowawcze 
i profilaktyczne przygotowywaliśmy 
się do kilku ważnych wydarzeń, któ-
rych jesteśmy współorganizatorami 
m.in. były to: IV Nadarzyńskie Dni 
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Ży-
cia, V Happening „Bądź bezpiecz-
ny na drodze”. W ramach przygo-
towań rozmawialiśmy z młodzieżą                                      
o niepełnosprawności, o przełamy-
waniu barier i stereotypów. Rozma-
wialiśmy nt. ryzykownych zachowań, 
przeciwdziałaniu przemocy domo-
wej i rówieśniczej. Nawiązując do 

tematyki bezpieczeństwa na drodze  
w Ognisku gościliśmy p. Annę Janic-
ką ze Straży Gminnej, która przepro-
wadziła prelekcję nt. „Zachowań na 
drodze podczas jesiennej słoty”. Spo-
tkanie bardzo spodobało się i tydzień 
później razem z wychowawcą dzieci 
udały się na zajęcia o bezpieczeństwie 
do siedziby Straży Gminnej przy  
Pl. Poniatowskiego.  

W Ognisku odwiedzili nas także 
pracownicy Biblioteki Gminnej. Pani 
Ewa Marjańska - dyrektor oraz pan 
Marcin Bruliński przekazali do na-
szego Ogniska ponad sto książek dla 
dzieci i młodzieży.

Jesień w Ognisku to także wydarze-
nia wynikające z kalendarza. I tak, jak 
co roku nasza delegacja uczestniczy-

Komunikacja Nadarzyn - Pruszków oraz linia „brwinowska”,
czyli dodatkowe połączenia komunikacyjne 

ła w obchodach uroczystości Święta 
Niepodległości, odwiedzaliśmy groby 
osób bliskich i zasłużonych – mogiły w 
których pochowani zostali bohaterowie 
walczący o wolność naszej Ojczyzny.

W naszej pracy ważna jest integracja 
i współpraca z instytucjami z terenu 
naszej Gminy i taką współpracę utrzy-
mujemy z wieloma placówkami: Urzę-
dem Gminy, Nadarzyńskim Ośrod-
kiem Kultury, szkołami, Policją, Strażą 
Gminną, Biblioteką, Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, Gminna 
Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem 
Sportu, Ochotniczą Strazą Pożarną w 
Nadarzynie i w Młochowie oraz Caritas 
i Parafią w Nadarzynie i w Młochowie. 

Wszystkim Państwu bardzo ser-
decznie dziękujemy za współpracę  
i wspieranie naszej działalności. 

Z najlepszymi życzeniami na każdy dzień 
– Krystyna Masłowska oraz Wychowawcy 

GODM „Tęcza”.

Gminne Ognisko 
Dziecięco - Młodziezowe „Tęcza”

Gmina Nadarzyn ogłosiła przetarg 
(termin składania ofert do 1 grudnia 
br.) dla zadania pn.: „ŚWIADCZENIE 
USŁUG W ZAKRESIE WYKONY-
WANIA PUBLICZNEGO TRANS-
PORTU ZBIOROWEGO OSÓB 
NA RZECZ GMINY NADARZYN, 
ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNO-
ŚCIĄ GMINY NADARZYN NA 
TERENIE GMINY NADARZYN I 
GMINY BRWINÓW”. Linia „Nada-
rzyn-Pruszków” dla której organiza-
torem jest gmina Nadarzyn od 2012 
r. zapewnia mieszkańcom naszej gmi-
ny możliwość dojazdu do szkół, za-
kładów pracy, urzędów i instytucji w 
Pruszkowie, jak również możliwość 
dojazdu do przystanków WKD w No-
wej Wsi i SKM w Pruszkowie – a tym 
samym ułatwia komunikację ze stolicą. 
Autobusami tej linii dojeżdżają rów-
nież do przedszkola, szkoły podstawo-
wej i gimnazjum w Nadarzynie dzieci 
i młodzież z Walendowa (bezpłatnie 
w ramach „oświatowego” obowiązku 
dowozu do szkół uczniów zamieszku-
jących w określonej odległości od pla-
cówek oświatowych).

Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia opracowana do prze-

targu na 2017 r. zakłada po pierwsze 
„młodszy” autobus oraz zmiany w 
rozkładzie - istotne przede wszystkim 
dla mieszkańców ul. Błońskiej (o czym 
dalej). Zmiany wprowadzone zostaną 
po podpisaniu przez Gminę Nadarzyn 
porozumienia z Gminą Brwinów, która 
od stycznia 2017 r. będzie organizowała 
swój transport zbiorowy. Wówczas jed-
na z linii będzie przebiegała przez teren 
naszej gminy, tj. poczynając od Brwi-
nowa, przez Otrębusy, ulicą Błońską 
w Nadarzynie, na pl. Poniatowskiego, 
ul. Pruszkowską do osiedla w Kaniach 
należącego do gminy Brwinów i z po-
wrotem. Pierwotnie Brwinów planował 
jedynie „tranzytowy” przebieg przez 
naszą gminę (ul. Jeżynową w  Strze-
niówce do osiedla w Kaniach), jednak 
udało się dojść do porozumienia i od 
stycznia 2017 r. linia ruszy przez cen-
trum Nadarzyna. Dzięki temu z pl. 
Poniatowskiego zyskamy cztery dodat-
kowe połączenia dziennie do WKD 
Otrębusy i w drodze powrotnej. 

Jeśli chodzi w związku z tym o wspo-
mniane zmiany w rozkładzie naszej 
linii, to będą polegały na tym, że linia 
„Nadarzyn - Pruszków” nie będzie 
obsługiwała ul. Błońskiej, ale i tak od  

1 stycznia 2017 r. w kierunku Błońskiej 
(i dalej WKD Otrębusy oraz Brwino-
wa) z pl. Poniatowskiego będą odjeż-
dżały cztery kursy wyżej wymienionej 
„linii brwinowskiej”, tj. o: 7:31, 11:21, 
13:32, 17:05 (zamiast obecnych kursów 
o 8:40 i 12:15). Kursy z WKD Otrębusy 
na pl. Poniatowskiego przez ul. Błoń-
ską będą realizowane „linią brwinow-
ską” o godz.: 7:06, 10:58, 13:08, 16:38 
(podane godziny kursowania są godzi-
nami planowanymi, dokładne rozkłady 
jazdy opublikujemy w kolejnym wyda-
niu WN oraz na gminnym facebooku i 
stronie internetowej gminy: www.nada-
rzyn.pl - gdzie zapraszamy w celu śle-
dzenia informacji na ten i inne tematy).

Po zakończeniu przebudowy trasy S8 
i „chwili” oddechu, 2017 rok może oka-
zać się kolejnym, komunikacyjnie cięż-
kim rokiem, ze względu na toczące się 
prace przy przebudowie trasy katowic-
kiej, na odcinku przebiegającym przez 
teren gminy Nadarzyn. Miejmy nadzie-
ję, że inwestycja będzie realizowana 
sprawnie i uda się uniknąć komunika-
cyjnego paraliżu, czego Państwu życzę, 
choć z utrudnieniami niewątpliwie mu-
simy się liczyć. 

Edyta Gawrońska
Sekretarz Gminy Nadarzyn 
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

1.10.2016 r. W godzinach porannych 
zastęp został zadysponowany do uga-
szenia pożaru na terenie huty szkła 
przy ulicy Brzozowej w Nadarzynie. 
Na miejscu obecna była także Pań-
stwowa Straż Pożarna z Pruszkowa. 

4.10.2016 r. 
Wyjazd zastępu do pochylonego 
drzewa w Wolicy. Na miejscu obecne 
PSP Pruszków, które zadecydowało o 
odstąpieniu od czynności. 
9.10.2016 r. W godzinach nocnych 
zadysponowano zastęp do usunięcia 
skutków wypadku drogowego samo-
chodu osobowego z drzewem. Na 
miejscu były również dwa zastępy 
PSP Pruszków, dwie załogi Pogoto-
wia ratunkowego, Policja Raszyn oraz 
WRD Pruszków. Działania prowa-
dzone w godzinach nocnych.

13.10.2016 r. Wyjazd zastępu do usu-
nięcia dwóch pochylonych drzew  
w Paszkowie z polecenia Urzędu 
Gminy. Działania prowadzone w go-
dzinach przedpołudniowych.

20.10.2016 r. Udział zastępu w gasze-
niu płonącego auta przy ulicy Prusz-
kowskiej w Nadarzynie. Na miejscu 
obecne były także: jednostka PSP 
Pruszków oraz Policja WRD Prusz-

ków. Działania prowadzone w godzi-
nach popołudniowych.

21.10.2016 r. 
Wyjazd zastępu do płonącego samo-
chodu osobowego na parkingu ser-
wisu SCANIA w Urzucie. Samochód 
został ugaszony przez pracowników, 
nasze działania polegały na spraw-
dzeniu całego auta. 

26.10.2016 r. W godzinach porannych 
zastęp został wezwany do usunięcia 
rozlanej farby emulsyjnej z podjazdu 
jednej z posesji przy ulicy Pruszkow-
skiej w Nadarzynie. 

29.10.2016 r. W tym dniu nasza jed-
nostka została kilkakrotnie dyspono-
wana do powalonych drzew na tere-
nie naszej gminy po przejściu silnego 
wiatru. Rozpoczęło się od dwóch 
drzew opartych o linię wysokiego na-
pięcia na ulicy Komorowskiej, gdzie 
w działaniach pomagała nam zało-
ga z elektrowni. Następnie zostali-
śmy przekierowani na ulicę Saperską  
w Kajetanach, gdzie kolejne dwa drze-
wa opierały się na linii telefonicznej. 
Kolejne nasze działania miały miejsce 
także w Kajetanach, gdzie odłamany 
konar wisiał za przystankiem autobu-

sowym. Działania te były prowadzo-
ne w godzinach popołudniowych.
Wieczorem po godzinie 20.00 tego 
samego dnia zostaliśmy zadyspono-
wani do jeszcze jednego pochylone-
go drzewa na ulicy Żółwińskiej. Przy 
tych działaniach brała udział także 
drabina z PSP Pruszków oraz Straż 
Gminna.

29.10.2016 r. Tego dnia, jak w każ-
dą sobotę w naszej jednostce odbyła 
się zbiórka strażaków, podczas któ-
rej Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza, a także część podziału bojo-
wego udała się na gminny cmentarz  
w celu uprzątnięcia grobów straża-
ków, którzy dzięki swojej wieloletniej 
działalności tworzyli nadarzyńską 
Straż. Postanowiliśmy także stworzyć 
nową strażacką tradycję i dnia 1 listo-
pada w godzinach porannych, delega-
cja strażaków udała się na cmentarz, 
aby zapalić znicze na grobach zmar-
łych strażaków. Zamierzamy, aby tak 
już było co roku.

Zapraszamy na nasz profil 
na facebooku

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.

Strażnicy mają pomagać, 
a nie karać...”

 - rozmowa z Komendantem 
Straży Gminnej w Nadarzynie 

Adamem Piskorzem 

Bezpieczni jesienią i zimą
Obecna aura sprzyja wypadkom 

komunikacyjnym. Wcześniej zapada 
zmrok, ulice są śliskie, a piesi naj-

częściej ubrani w ciemne stroje. Je-
sień i zima to czas wymagający od 
nas szczególnej rozwagi. Nie chodzi 
jedynie o dostosowanie stroju do wa-
runków atmosferycznych. Pojawiają się 
zagrożenia związane z wyziębieniem 
nie tylko osób bezdomnych, dogrzewa-
niem pomieszczeń czy losem bezdom-
nych zwierząt. Nadarzyńscy strażnicy 
gminni apelują do mieszkańców o roz-
sądek, wzajemną troskę i życzliwość.

Widoczny – bezpieczny

Nowelizacja z dnia 30 sierpnia 2013 
r. ustawy Prawo o ruchu drogowym 
wprowadza obowiązek posiada-
nia elementów odblaskowych dla 
wszystkich pieszych poruszających 
się po drodze po zmierzchu poza 
obszarem zabudowanym. Obowią-
zek ten nie dotyczy jedynie pieszych 
poruszających się po chodniku, czy 
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w strefie zamieszkania, gdzie mają 
bezwzględne pierwszeństwo i cała 
szerokość drogi jest do ich dyspozycji. 
Odblaski nie są zbędnym gadżetem, 
lecz element stroju, któremu możemy 
zawdzięczać zdrowie, a nawet życie.  
W trosce o bezpieczeństwo najmłod-
szych mieszkańców Gmina Nadarzyn 
prowadziła akcje rozdawania odbla-
sków w publicznych szkołach i przed-
szkolach.
- Pieszy przy zderzeniu z pojazdem nie ma 
szans, należy o tym pamiętać – podkreśla 
komendant Straży Gminnej w Nada-
rzynie Adam Piskorz. – Odblaski nie są 
dla wygody kierujących, ale dla bezpieczeństwa 
osób, które je noszą. Nasze patrole mają od-
blaski, część zakupiliśmy z własnych środków, 
część otrzymaliśmy. Jak jest taka potrzeba to 
je rozdajemy, głównie dzieciom i młodzieży 
z terenu naszej gminy. Jak podają niektóre 
źródła pieszy poruszający się po zmroku bez 
elementów odblaskowych dla kierowcy jest wi-
doczny dopiero z odległości 10-20 metrów. Je-
żeli pieszy używa odblasków, wówczas jest za-
uważalny już z odległości 100 – 150, a nawet 
200 metrów. To daje kierowcy czas na reakcję, 
przyhamowanie, bezpieczne ominięcie pieszego.
Równie ważne jest doświetlanie rowe-
rzystów. Zgodnie z prawem rowerzy-
sta z przodu musi mieć żółte lub białe 
światło stałe. Z tyłu musi być światełko 
odblaskowe koloru czerwonego i do-
datkowo czerwone mrugające lub stałe, 
zasilane z dynamo lub baterii.
- Rowerzyści nie powinni jeździć po chodni-
kach, które zasadniczo przeznaczone są dla 
ruchu pieszych. Mogą, a wręcz powinni poru-
szać się nim najmłodsi rowerzyści do 7 roku 
życia. Chodnikiem może także jechać dorosły 
rowerzysta, ale tylko gdy ruch na jezdni jest 
tak duży, że dzieląc jezdnię z samochoda-
mi rowerzysta czuje się zagrożony, a nie ma 
wyznaczonej ścieżki rowerowej – wyjaśnia 
komendant Piskorz. – Jednak należy pa-
miętać, że na chodniku bezwzględne pierw-
szeństwo mają piesi.
Co zrobić gdy po zmroku, na nieoświe-
tlonej drodze miniemy pieszego bez 
odblasków lub rowerzystę bez świateł?
- Kierowca jeśli ma czas może się zatrzymać, 
zwrócić uwagę, że osoba jest niewidoczna. Jed-
nak z takiego rozwiązania skorzysta może 
jeden na stu kierowców – mówi komendant 
Straży Gminnej. – Większość osób będzie 
wolała zadzwonić na policję. Przebywający w 
okolicy patrol podjedzie, pouczy taką osobę. 
Nie sądzę, aby skończyło się na mandacie. 
Może natomiast się okazać, że osoba, która 
zadzwoniła na policję uratowała temu piesze-
mu czy rowerzyście życie.

Śnieg i mróz
Ostatnie zimy były dla nas stosunkowo 
łaskawe, opady śniegu były niewielkie  
a prawdziwie mroźnych dni i nocy sto-
sunkowo niewiele.
- Oczywiście znamy miejsca, w których zimą 
przebywają osoby bezdomne. Na bieżąco je 
monitorujemy. Jednak może się zdarzyć, że 
znajdziemy kogoś leżącego na ławce czy śniegu. 
Zawsze należy do takiego człowieka podejść, 
obudzić, sprawdzić czy jest kontakt. Jeśli taka 
osoba nie jest w stanie wstać i wrócić do domu 
koniecznie trzeba zawiadomić strażników, po-
licję lub jeśli z człowiekiem takim nie ma kon-
taktu w pierwszej kolejności wezwać pogotowie 
– wyjaśnia komendant Piskorz. – Nawet 
jeśli ta osoba nie jest trzeźwa, to jest to czło-
wiek i należy się o niego zatroszczyć i zadbać  
o jego bezpieczeństwo.
Przypomniał również zasady dotyczące 
odśnieżania chodników. Jeśli chodnik 
od posesji oddzielony jest trawnikiem, 
to za jego odśnieżanie odpowiada za-
rządca drogi, jeśli chodnik jest w ostrej 
granicy ogrodzenia (od ogrodu nie od-
dziela go pas zieleni) zobowiązany jest 
właściciel posesji.
- Na kwestię odśnieżania należy spojrzeć ludz-
kim okiem. Może się zdarzyć, że mieszkaniec 
odśnieżył chodnik wychodząc do pracy. Cały 
dzień padał śnieg i po jakimś czasie na chodni-
ku znów będzie leżał śnieg. Taki mieszkaniec 
nie dostanie mandatu, gdyż trudno wymagać 
aby odśnieżał będąc w pracy – uspokaja ko-
mendant straży gminnej.

Zwierzę to nie prezent
W okresie przedwakacyjnym, a także 

po Bożym Narodzeniu zwiększa się 
liczba odławianych bezdomnych zwie-
rząt. Mały kotek czy piesek początkowo 
wydaje się dobrym pomysłem na pre-
zent. Niestety okazuje się, że w prze-
ciwieństwie do pluszaka, żywa istotka 
wymaga troski, opieki i zainteresowa-
nia. Mija pierwsze zauroczenie, a ilość 
obowiązków przesądza o smutnym lo-
sie świątecznego prezentu.
- Gmina podpisała umowę z lekarzem wetery-
narii i tam wywożone są odłowione koty. Jako, 
że ustawodawca uznał, że koty znalezione na 
ulicy, których właściciela nie uda się ustalić są 
zwierzętami dziko żyjącymi, to po przebada-
niu, sterylizacji i odrobaczeniu wypuszczane są 
w to miejsce, z którego zostały zabrane. Ina-
czej wygląda sytuacja psów, które jeśli nie mają 
właściciela umieszczamy w schronisku – wy-
jaśnił komendant Piskorz. – Porzucenie 
psa w lesie czy wyrzucenie z auta gdzieś przy 
trasie, traktowane jest jako znęcanie się nad 
zwierzętami. Kary w takiej sytuacji są znacz-
nie surowsze niż mandat.

Gmina od kilku lat dopłaca do steryliza-
cji psów i kotów należących do miesz-
kańców naszej gminy. Nadal borykamy 
się z problemem bezdomnych zwierząt. 
Podobnie wygląda sytuacja z czipowa-
niem, ono również jest finansowane 
przez gminę, dzięki czemu mieszkańcy 
gminy nie muszą za nie płacić. Każde-
go roku gmina z budżetu przekazuje 
fundusze na ten cel i do czasu wyczer-
pania środków oba zabiegi są bezpłat-
ne. Niestety strażnicy ciągle odławiają 
nie zaczipowane zwierzęta. Zdarzają się 
też przypadki porzucenia całego kocie-
go miotu.
- Dla wielu osób stracenie domowego pupila 
jest ogromnym stresem. Wiemy o tym i dlatego 
staramy się odszukać właściciela odłowionego 
zwierzęcia. W takiej sytuacji czip znacznie 
ułatwia sprawę. Po ustaleniu właściciela odwo-
zimy mu pupila. Niestety większość zwierząt 
nie ma czipa. Wtedy fotografujemy zwierzę, 
publikujemy ogłoszenia na internetowych por-
talach społecznościowych i w tradycyjnych ga-
blotach – wyjaśnia Komendant. - Niestety 
nie zawsze udaje się odnaleźć właściciela, czy 
nowy dom dla odłowionego zwierzęcia i pies 
trafia do schroniska a kot wraca na ulicę.
Inny problem stanowią psy notorycznie 
biegające po ulicach. Niekiedy sam wła-
ściciel je wypuszcza, czasem uciekają.
- W takiej sytuacji najpierw kończy się na 
pouczeniu. Pełnimy rolę służebną, nie chcemy 
karać lecz pomagać. Jednak niekiedy sytuacja 
zmusza nas do tego, aby od pouczeń przejść do 
czynów i w takiej sytuacji mandat może wyno-
sić do 500 zł. – wyjaśnił szef  gminnych 
strażników. – Bywa, że właściciel wyjaśnia, 
że piesek nie jest agresywny. Jednak ten pies nie 
musi nikogo pogryźć. Wystarczy że wystraszy 
rowerzystę, albo dziecko, które wybiegnie na 
ulicę. Ten piesek może spowodować groźny wy-
padek, a odpowiedzialnością obarczony będzie 
właściciel psa.
W tym roku strażnicy gminni mieli 90 
interwencji związanych z domowymi 
pupilami. Odłowione zostały 143 zwie-
rzaki, w tym 89 kotów i 54 psy. Mniej 
niż 10 psów wróciło do właściciela 
(głównie dlatego, że miały czipy), po-
zostałe strażnicy przewieźli do schroni-
ska. Bywa, że podczas jednej interwen-
cji funkcjonariusze odławiają więcej niż 
jedno zwierzę.

Jesienne porządki
- W myśl regulaminu utrzymania porządku 
i czystości w gminie obowiązuje selekcja odpa-
dów. Dotyczy to również odpadów roślinnych. 
Zatem nie ma możliwości palenia jesienią li-
ści, gdyż mają one być zbierane. Mieszkańcy 
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mają je umieszczać w workach, a firma która 
wygrała przetarg ma obowiązek je odbierać – 
wyjaśnia komendant Piskorz. – Zatem 
koszona trawa, zgrabione liście, wszystkie te 
odpady roślinne zgodnie z regulaminem powin-
ny trafiać do worków a nie na ognisko.

Komendant podkreślił, że zakaz pale-
nia liści czy koszonej trawy nie opiera 
się wyłącznie na względach estetycz-
nych. Palenie tych odpadów zielonych 
wiąże się z dużym zadymieniem, które 
nie tylko może być uciążliwe dla sąsia-
dów. W drastycznych sytuacjach dym 
z takiego ogniska może utrudnić ruch 
na pobliskiej drodze, a nawet stać się 
bezpośrednią przyczyną wypadku. 
Interwencje strażników nie ograni-
czają się jedynie do dymiących ognisk 
w ogródkach. Zdarzają się także we-
zwania, podczas których strażnicy 
sprawdzają czy do domowego pieca 
trafia odpowiedni opał.

- Stałym problemem, z którym się borykamy 
są dzikie wysypiska śmieci. Każdorazowo na 
podstawie ich zawartości staramy się ustalić do 
kogo one należały. Nie ukrywam, że niekie-
dy się to udaje. W takiej sytuacji sprawca nie 
tylko pokrywa koszty usunięcia nieczystości, 
może również otrzymać mandat - wyjaśnia 
komendant. – Zdarza się, że nieczystości 
wyrzucają nieuczciwe firmy sprzątające. Zobo-
wiązują się na uprzątnięcie śmieci, biorą za to 
wynagrodzenie, a śmieci trafiają do lasów lub 
na pobocza zamiast na wysypisko czy do firm 
utylizacyjnych. 

Bezpieczeństwo dzieci
Strażnicy wiele uwagi poświęcają naj-

młodszym mieszkańcom gminy. Uczą 
ich bezpiecznego poruszania po dro-
gach, przechodzenia przez jezdnie  
i zasad ruchu drogowego. Opowiadają 
także o innych niebezpieczeństwach  
z jakimi mogą się spotkać.
- Nasi pracownicy w ramach działań profi-
laktycznych prowadzą wśród dzieci z pod-
stawówek i przedszkoli pogadanki odnośnie 
prewencji kryminalnej i bezpieczeństwa na 
drodze – wyjaśnia komendant. - Poza 
tym, wraz z gminą zaplanowaliśmy zakup 
Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowe-
go. Pozwoli ono na szkolenie dzieci z za-
kresu ruchu drogowego można powiedzieć  
w warunkach zbliżonych do tych na drodze. 
Na mobilnym miasteczku drogowym można 
przeprowadzać naukę korzystania z dróg 
przez pieszych, przez rowerzystów, przepro-
wadzić praktyczną część egzaminu na kar-
tę rowerową lub też zorganizować zawody 

rowerowe np. podczas pikników rodzinnych 
organizowanych m. in przez GODM Tę-
cza – dodaje komendant Piskorz.
Dotąd dzieci poznawały teorię, której towa-
rzyszyła prezentacja na komputerze. Teraz 
zajęcia będą miały atrakcyjniejszą formę,  
a wiedza będzie łatwiejsza do przyswojenia. 
W skład miasteczka wejdą: znaki drogo-
we, sygnalizacje świetlne oraz maty gumowe 

imitujące asfalt, które służą do tworzenia 
dróg, ronda czy skrzyżowań. Kolejną zaletą 
miasteczka jest również to, że może być wy-
korzystywane zarówno w pomieszczeniach 
zamkniętych, takich jak sale gimnastyczne, 
hale oraz otwartych, jak boiska szkolne, 
place szkolne czy też place zabaw.

red.

Budowa S8 (odcinek 
Siestrzeń – Paszków)

Szanowni Mieszkańcy Gminy, 
Przypominamy, że w związku z budową drogi S8 

na wysokości Gminy Nadarzyn napotykamy liczne 
utrudnienia w ruchu .

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, 
w tym zmiany w organizacji ruchu znajdują się na 

stronie internetowej kontraktu: 
www.s8radziejowice-paszkow.pl.

 W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komuni-
kacji. Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA, 

pod nr tel. 22 209 24 15. 

Kontakt do Kierownika Projektu 
(osoby kierującej kontraktem z ramienia 

GDDKiA Oddz. w Warszawie) 
i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.

Podopieczni Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” podczas zajeć  
o bezpieczeństwie.

Fot. arch. Ogniska „Tęcza”
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Komisariat Policji w Nadarzynie 
ul. Warszawska 13; 05-830 Nadarzyn; 

tel. 22 729 81 77 (wezwania 997)
Dzielnicowi:

- st. sierż. Rafał Bogdanowicz, tel. 600 997 482 Rewir: Nadarzyn,
- sierż. sztab. Marcin Deka, tel. 600 997 483 Rewir: Kostowiec, Rozalin, 

Młochów, Stara Wieś, Urzut, Parole, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Bieliny, Żabieniec,
- st. sierż. Małgorzata Nowak, tel. 600 997 468 Rewir: Walendów, 

Wolica, Szamoty, Kajetany, Rusiec, Strzeniówka.
źródło: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/62567, Komisariat-Policji-w-Nadarzynie.html

Ośrodek Zdrowia 
w Nadarzynie; ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 28

Ośrodek Zdrowia w Młochowie; 
ul. Mazowiecka 5; 05 - 831 Młochów, tel. 22 729 91 46

Z D R O W I E

W dni powszednie w godzinach 18.00 – 8.00 oraz 
całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy sta-

cjonarna i wyjazdowa pomoc lekarsko –pielęgniar-
ska w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. 22 758 67 14 (na wprost głównego wejścia do szpitala)

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy w Nadarzynie, 
na Bank Spółdzielczy w Tarczynie, podajemy nowe numery kont 

(poprzednie funkcjonować będę do końca 2016 roku):
• rachunek bieżący 97 8008 0008 2008 0011 3306 0001

•  z tytułu podatków i opłat 14 8008 0008 2001 0011 3306 0002
• z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Gminną 84 8008 0008 2001 0011 3306 0003

• z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych 57 8008 0008 2001 0011 3306 0004
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Zapraszamy na Bal Sylwestrowy!
Bawimy się w stylu weselnym
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Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie poszukuje pomo-
cy do dzieci. Tel. 607 615 231

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Nowa apteka w Nadarzynie zatrudni magistra i technika 
farmacji. Tel. 691 479 253

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew, 
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wer-
tykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie 

ogrodów zimowych, sadzenie roślin. 
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe. 

Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.

Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Zatrudnimy energiczną, uczciwą Panią 
do sprzątania pomieszczeń 

Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu.
 Praca na 1/2 etatu. Tel. 517 541 169

Fundacja Kultury Informacyjnej
zaprasza na

Wieczór piosenek Anny German

Wystąpią Iwona Janus - śpiew
Maciej Rosłoniec - pianino

1 grudnia 2016, godz. 18.30
Centrum Edukacyjne w Nadarzynie 

(ul. Wiśniowa 26).
Wstęp wolny

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów 
 Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie 
lakiernika, pmocnika, blacharza, zbrojarza. 

Tel. 603 855 562
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Pranie wykładzin, tapicerki Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa 
zaprasza rodziców na zajęcia.  

Zapisy tel. 605 45 86 39

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE

Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin. 
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem 

Rainbow. Tel. 502 337 965

Hurtowania spożywcza w Ruścu zatrudni pracowników 
do działu eksportu, kierowców z kat. B, C

Tel. 604 492 736

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Sprzedam skrzypce 1/4 w bardzo dobrym stanie 
z twardym futerałem. Kontakt tel. 502 041 694

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczyciela. 
Praca zmianowa (5 godzin dziennie). Tel. 509 130 107

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem 
do klienta. Tel. 505 206 369

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie 
zatrudni ucznia/fryzjerkę,

 ewentualnie pomoc fryzjerską. 
Tel. 606 132 233
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Ztrudnię na stanowisko: sprzedawca na stoisku mięso - wędliny oraz kierownik zmiany w delikatesach
 Centrum Pruszków/Nowa Wieś.  Umowa o pracę.  Kontakt: praca2@creatix.com.pl/ tel. 886 098 338
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Caritas 
przy Parafii 

św. Klemensa  w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Punkt Caritas mieści się w budynku 
parafialnym; czynny: wtorki 10.00 – 

12.00, czwartki 15.00 – 17.00

G R Z E B A Ł -
KOWSKA M.: 
Beksińscy: por-
tret podwójny
To nie jest 
książka o zna-
nym malarzu, 
który tworzył 
dziwne i strasz-
ne obrazy. To 

nie jest książka o jego mrocznym 
synu, który fascynował się śmiercią 
i tak wiele razy próbował popełnić 

Proponuje...

 Szanowni Państwo,
apelujemy o pomoc rzeczową.
W ostatnim okresie tj. od września po 

pomoc do Parafialnego Caritas, zgłasza-
ją się  również uchodźcy. Są to głównie 
rodziny z dziećmi , kobiety ciężarne. 
Proszą o ciepłą odzież, obuwie, koce, 
kołdry, pościel,  drobny sprzęt gospo-
darstwa domowego, naczynia Przyjmie-
my materiały piśmiennicze, książki dla 
dzieci do nauki języka polskiego.

Z radością informujemy, że w 
październiku 2016 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Julia Gutaszew-
ska, Zofia Karczmarczyk, Stanisław 
Rzepa, Antoni Wypych, Anna Ula-
ska, Maja Daszkowska, Krzysztof  Ja-
błoński, Oskar Nowakowski, Marcel 
Oracz, Max Karwala, Maya Karwala, 
Laila Wysocka, Dawid Gajo, Aleksan-
der Słowik, 

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w październiku 2016 zawarły 
następujące osoby:
Grzegorz Stępniak – Beata Oprządek

Z przykrością informujemy, że 
w październiku 2016 odeszli  
z naszej Parafii: śp. Jadwiga Widan-
ka, śp. Sabina Krysiak, śp. Marianna 
Tybora, śp. Halina Ogidel, śp. Józef  
Kryszkiewicz, śp. Tomasz Wach,  

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach ozmarłych 
z naszych rodzin.

samobójstwo, aż mu się udało. Ani 
też książka o obsesjach, natręctwach, 
fobiach i artystycznych szałach. To 
książka o miłości – o jej poszuki-
waniu i nieumiejętności wyrażenia.  
I o samotności – tak wielkiej, że staje 
się murem, przez który nikt nie może 
się przebić. O tym, że życie czasami 
przypomina śmierć, a śmierć – życie.

KUBILUS K.: Jak zjeść słonia
Własnego szczęścia nie da się zapro-
jektować. Alicja doskonale wie, jak to 
jest, gdy świat wywraca się do góry 

nogami. Do tej pory całkiem nieźle 
sobie radziła – miała stałą, ciekawą 
pracę w firmie projektującej wnętrza, 
wynajmowane od kumpeli mieszka-
nie, faceta, który wydawał się tym 
właściwym... I nagle wszystko trafił 
szlag. Czy Alicja ponownie stanie na 
nogi, odnajdzie prawdziwe szczęście 
i miłość?

HILLENBRAND T.: 
Diabelski owoc
Kryminał dla smakoszy! Tom Hillen-
brand kryminalną intrygę przeplata 
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Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

Dyskusyjny Klub Książki 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki, w dniu 27 października 2016 
r., już za nami. Klubowicze rozmawiali 
tym razem o jednej z biografii Wisławy 
Szymborskiej. Książka Anny Bikont i 
Joanny Szczęsnej „PAMIĄTKOWE 
RUPIECIE. BIOGRAFIA 
WISŁAWY SZYMBORSKIEJ” to 
interesująca, pełna biografia noblist-
ki, w której autorki opisują życie po-
etki. W trakcie rozmowy okazało się, że 
obfituje ona w wiele anegdot na temat 
życia literackiego i prywatnego noblist-
ki. Nie wszyscy wiemy ale Szymborska 
była osobą nieśmiałą i jak każdy z nas 
miała swoje słabości. 

Uczestniczki spotkania uznały, że 
dzięki temu poetka stała się im jeszcze 
bliższa.

NOWOŚCI 
W REGIONALIACH

Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn regularnie wzbogaca swoje zbiory  
o pozycje dotyczące historii   i tradycji 
regionu. W ostatnich dniach, nasz dział 
regionaliów powiększył się o dwie ko-
lejne nowości wydawnicze. Są to: „Sefer 
Pruszków. Księga pamięci Pruszkowa, 
Nadarzyna i okolic” oraz  „Historia Fa-
bryki Ołówków St. Majewski w Prusz-
kowie 1889 - 1948”.

Pierwsza publikacja dotyczy dziejów 
Pruszkowa oraz Nadarzyna - w szcze-
gólności opisuje życie mieszkańców ży-
dowskiego pochodzenia. Jest to kolejna 
pozycja, po „Pruszkowskich Żydach” 
Mariana Skwary, poruszająca ten, cie-
szący się niesłabnącym zainteresowa-
niem, temat.

Druga z książek traktuje o historii 
powstania i rozwoju znanego, nie tylko 
w okolicy, zakładu.      Słynna Fabryka 
Ołówków to nie tylko niegdysiejszy za-
kład przemysłowy ale również skarbni-
ca historii i tradycji. 

Obie pozycje ukazały się nakładem 
Książnicy Pruszkowskiej. Książki są do 
Państwa dyspozycji. 
    Zapraszamy do biblioteki.

pełnią smaków. Serwuje pyszną po-
wieść o jedzeniu. Potrawy kryją za 
sobą nie tylko ostrość czy słodycz, 
lecz także znakomicie przyprawioną, 
półkrwistą intrygę. 

VUJICIC N.: 
Bez rąk, bez 
nóg, bez ogra-
niczeń!
Nick Vujicic 
cierpi na foko-
melię - rzad-
kie schorzenie 
objawiające się 

brakiem kończyn. Jednak ten niezwy-
kły młody człowiek pokonał niewy-
obrażalne ograniczenia wynikające 
ze swojej niepełnosprawności. Dziś 
prowadzi aktywne i spełnione życie, 
podróżuje po całym świecie i wystę-
puje jako mówca motywacyjny, niosąc 
nadzieję i inspirację milionom ludzi.

FREDRO-BO-
NIECKA M.: 
Wołyń: siła 
traumy. Wspo-
mnienia i pa-
mięć
Miłość do zie-
mi, rachunek 
krzywd i demo-
ny nienawiści. 
Dwa narody, dwie ojczyzny, wspólna 
tragedia. Siedmioro świadków, trzech 
komentatorów, dziesiątki spisanych 
relacji. Ponad siedemdziesiąt lat po 
rzezi wołyńskiej (1943--44) wracają 
oni do tamtych wydarzeń, jako ciągle 
żywej traumy na poziomie jednost-
kowym i zbiorowym, lokalnymi na-
rodowym. Opowiadają o osobistych 
doświadczeniach, ukazując niewy-
obrażalne okrucieństwo wydarzeń 
oraz ich tło historyczne i społeczne.

INDRIDASON A.: Jezioro
Zbrodnia sprzed wielu lat i zimnowo-
jenna historia. Kolejne dochodzenie 
Erlendura Sveinssona...

Erlendur i jego ludzie prowadzą 
żmudne śledztwo. Kryminalna fabuła 
z wątkiem szpiegowskim przypomni 
o grozie totalitaryzmu i o bezbron-
ności krajów pozostających w strefie 
wpływów wielkich mocarstw, krajów 
takich jak Islandia.

SURMIAK-DO-
MAŃSKA K.: Ku 
Klux Klan : tu 
mieszka miłość 
Chociaż dziś Ame-
rykanie odrucho-
wo wzdrygają się 
na hasło „Ku Klux 
Klan”, ten ma się 
całkiem nieźle i działa w pełni legalnie. 
Obraz, który wyłania się z książki, to 
poruszający portret Pasa Biblijnego – 
południowych stanów, które pomimo 
porażki w wojnie z Północą nigdy się 
nie poddały. To tutaj sto pięćdziesiąt 
lat temu narodził się Klan. Tu krążyły 
pocztówki upamiętniające lincze na 
Afroamerykanach. To w tutejszych 
lasach, dziś coraz częściej, rycerze  
z pochodniami zbierają się w trady-
cyjnych kuklos. 

CHEREZIŃ -
SKA E.: Królo-
wa
Ciąg dalszy pory-
wającej opowieści 
o Świętosławie. 
Nadchodzi czas 
Królowej. Nowi 
gracze i nowy 

wymiar tej historii. Od Roskilde do 
krainy zórz polarnych. Od Pozna-
nia przez Merseburg do Budziszyna, 
przez wszystkie wielkie wojny Bole-
sława. Od Pragi po Kijów. Od Gnie-
zna przez tajemniczy Kałdus. I do 
Anglii, bo przecież nie jest tajemnicą, 
kim stanie się „syn królowej”…
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl
 www.nok.pl

Proponuje...

11 grudnia 2016 r.  
o godz. 16.00 

zapraszamy 
na koncert  

z cyklu 
„Dla dużych i małych”
 Opera … i o co tyle 

krzyku?
 

Młodej publiczności opera często 
kojarzy się z trudną i nużącą formą 
muzyczną. Można to zmienić - wy-
starczy tylko przyjrzeć się poszcze-
gólnym elementom dzieła operowego 
a wówczas okaże się, że podstawowa 
znajomość „cegiełek”, z których zbu-
dowana jest opera, ułatwia zrozumie-
nie jej i pozwala docenić jej wartość. 
Przekonają nas o tym soliści warszaw-
skich scen muzycznych.

W koncercie usłyszymy  m.in. utwory 
F. Lehara, I. Kalmana, R. Stolza oraz 
piosenki świąteczne Adeste fideles, 
Jingle bells i inne. 
Wykonawcy:
Aleksandra Okrasa – sopran
Andrzej Wiśniewski – tenor
Piotr Szymanowicz - fortepian

WSTĘP WOLNY

MIKOŁAJKI W NOK
4 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 
zapraszamy na przedstawienie

„Prot i Filip pomocnicy świętego Mikołaja”

Prot upiekł świąteczny piernik, Filip ubiera choinkę i śpiewa kolędy, roz-
mawiają o wymarzonych prezentach… Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w  
magicznej, zimowej atmosferze, oczekiwać na przyjście upragnionego gościa. 
Jednak nagle orientują się, że zapomnieli napisać do niego list! Ten „mały” 
szczegół rozpęta istną lawinę zabawnych wydarzeń i zaskakujących spotkań.

Jak to możliwe, że w tak małym mieszkanku zmieści się Czerwononosy Re-
nifer Rudolf? Czy rzeczywiście w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem? 
Czemu opłatek jest tak cienki? Dlaczego Jezuskowi w żłobku nie było zimno?

Występują: Bartosz Martyna, Przemysław Kosiński, 
Reżyseria:Sebastian Skoczeń. Scenariusz: Aleksandra Utracka-Skoczeń
Scenografia projekt graficzny: Emilia Ćwiecznikowska
Muzyka: Renata Baszun

Po spektaklu spotkanie z Mikołajem
WSTĘP: 10 zł/osoba - bilety w sprzedaży od 28 listopada 2016r. w kasie NOK 

11grudnia 2016r. o godz. 15.00 zapraszamy na
Warsztaty filozoficzne 

dla dzieci w wieku 5-7 lat
Temat spotkania: O odpowiedzialności i zaufaniu.

Jak już będę miał cię dość, wiewiórko - powiedział słoń pewnego popołudnia
- to uniosę cię nad moją głowę i przerzucę ponad całym lasem....
Krótkie opowiadanie Toona Tellengena będzie inspiracją do rozważań
na temat odpowiedzialności - na czym polega
odpowiedzialność za coś, co to znaczy, że jest się odpowiedzialnym za
drugą osobę, czy chcemy być odpowiedzialni, a jeśli tak, to za co i z jakich
powodów?  Postaramy się też powiedzieć, jaki jest związek
odpowiedzialności i zaufania. Co to znaczy, że na kimś polegamy? Na kim
możemy polegać i skąd to wiemy? Czy chcemy, żeby inni polegali na nas?
Dlaczego?
Informacja dla rodziców: Będziemy odwoływać się do takiego rozumienia
odpowiedzialności, zgodnie z którym jest ona czymś specyficznie ludzkim i
jest związana z wolnością. Pokażemy także, że odpowiedzialność
ukierunkowana jest na wartości. Być może odwołamy się do imperatywu
kategorycznego Immanuela Kanta. Prowadzi Agata Kłocińska Lach

WSTĘP WOLNY
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System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn
W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzy-

mywaniem ważnych wiadomości może rejestrować się drogą elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn 

lub złożyć formularz w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy 

(ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). 

Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych na WYKŁADY OTWARTE  
w ramach UTW:

1 grudnia 2016r.,
FILOZOFIA

„Ideowe założenia nowoczesne-
go teatru. Wątki filozoficzne, 
cywilizacyjne i artystyczne”

Joanna Imienowska
godz. 18.00, NOK sala nr 2

12 grudnia 2016r.
„PODSTAWY ŻYWIENIA 60+”

Mariusz Antonowicz
psycho-dietetyk

godz. 17.00, NOK sala nr 2

13 grudnia 2016r.
„PRAWO AUTORSKIE - KTO 
MOŻE BYĆ AUTOREM, CO 

TO JEST UTWÓR?”
adw. Katarzyna Brewińska
godz. 17.00, NOK sala nr 2

14 grudnia 2016r.
Vademecum konstytucyjne
„KTO I W JAKI SPOSÓB 

TWORZY PRAWO”
dr Marcin Bąkiewicz

godz. 17.00, NOK sala nr 2
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S P O R T

Sport szkolny

„TAK” dla
 szczypiorniaka!

 Dlaczego właściwie Szczypiorniak?
Szczypiorniak - tak popularnie określa 

się piłkę ręczną w naszym kraju. A same 
określenie pochodzi od Szczypiorna, 
miasta, w którym po raz pierwszy grano 
w piłkę ręczną.
Piłka ręczna jest dyscypliną sporto-

wą, która w ostatnich latach stała się w 
Polsce niezwykle popularna. Przekłada 
się to na zainteresowanie nią młodych 
mieszkańców. Nie możemy jednak po-
wiedzieć, abyśmy przeżywali aktualnie 
„boom na szczypiorniaka”. Niestety 
piłka ręczna jest nadal mniej popularna 
w stosunku do piłki nożnej. A szkoda. 
Spotykamy się też z takimi opiniami, że 
jest to bardzo brutalna gra. To może tak 
wyglądać z góry, może w telewizji, ale 
my jesteśmy od tego, by nauczyć twar-
dej ale rozsądnej gry, szanując zdrowie 
własne i rywala. Istotnym w tej kwestii 
jest wzajemny szacunek zawodników. 
Bez wątpienia opinia ta wynika z tego, 
że większą kontrolę nad piłką ma za-
wodnik wówczas, gdy rzuca do bramki 
ręką, a nie kopie ją nogą jak w przypad-
ku piłki nożnej. Dlatego też bramkarz 
w piłce ręcznej musi być bardziej czuj-
ny, a obrona wzmocniona, co z kolei 
wiąże się z zaciętą obroną piłki i nie do-
puszczeniem do zdobycia bramki przez 
przeciwnika. Zawodnicy atakujący 
rywalizują z obrońcami, a przy tak bli-
skim kontakcie zawodników może wy-
stąpić szarpanina czy nawet kontuzja. 
Najważniejsze jest jednak to, że trenuje-
my i działamy, aby ustrzec dzieci przed 
kontuzjami, uświadamiając o ewentu-
alnych zagrożeniach. Piłka ręczna jest 
bardzo dynamiczną dyscypliną sportu. 
Wymaga dobrego przygotowania mo-
torycznego, opanowania elementów 
technicznych i taktycznych potrzeb-
nych do prowadzenia gry w szybko 
zmieniających się sytuacjach na boisku. 
Piłka ręczna bardzo wszechstronnie 
kształtuje młodego sportowca, Zatem 
każdy, kto ma ochotę rozpocząć tre-
nowanie piłki ręcznej może to zrobić i 
jakieś konkretne ograniczenia tutaj nie 
występują. Na poszczególne pozycje 
brane są pod uwagę różne predyspo-
zycje fizyczne. W drużynie potrzebne 
są więc osoby niskie, wysokie, szczu-
płe i tęższe. Każdy znajdzie tu miejsce 

dla siebie. Jedyne co powinno łączyć 
te wszystkie osoby to zaangażowanie i 
chęć dążenia do perfekcji w tym, co się 
robi. To gra, w której trzeba sie wykazać 
siłą i zdecydowaniem.
Młodsze kategorie obecnie trenują 

dwa razy w tygodniu, starsze zaś trzy-
krotnie. Trzeba zaznaczyć, że piłka 
ręczna wymaga ogromnego zaangażo-
wania w treningi. Dlatego wybór tego 
sportu wiąże się z poświęceniem, sa-
modyscypliną i przede wszystkim syste-
matycznością. Ale dzieci potrzebują się 
tego nauczyć, dlatego piłka ręczna jest 
świetnym sposobem na taką naukę.
Nasze dzieci to „pokolenie okrągłych 

pleców i szybkich kciuków”. Potrze-
bują bodźca, który rozwinie potencjał 
ich kształtujących się organizmów, od-
ciągnie od komputerów. Niewątpliwie 
idealnym rozwiązaniem jest sport.  Czy  
powinna to być właśnie piłka ręczna ???
 Piłka ręczna w ostatnich latach bar-

dzo się zmieniła. Z gry wybitnie siłowej 
stała sie dyscypliną niesamowicie dyna-
miczną i atrakcyjną. Wymusza to z ko-
lei, aby zawodnicy byli wszechstronnie 
wyszkoleni i przygotowani motorycz-
nie. Ta dyscyplina świetnie przygotowu-
je całe ciało do wysiłku i rozwija umie-
jętności potrzebne również do innych 
sportów. Uczniowie trenując ręczną, 
świetnie radzą sobie także w koszyków-
ce czy siatkówce.
Ale to nie wszystko. Piłka ręczna uczy 

myślenia i współdziałania. To sport 
który rozwija.
Dziecko na poziomie szkoły pod-

stawowej, bawiąc się w piłkę, wszech-
stronnie się rozwija, również jeśli cho-
dzi o aspekt intelektualny, bo piłka 
ręczna uczy myślenia, współdziałania 
w grupie. A więc o poziomie zaawan-
sowania dziecka w grze w piłce ręcznej 
nie decydują wyłącznie czynności zwią-
zane ze sprawnością fizyczną, techniką 
i taktyką, ale także procesy myślenia, 
gdyż każda czynność odbywa się z ich 
udziałem. I to jest właśnie fascynująca  
w tej grze - dynamika. Nie ma dwóch 
identycznych akcji ani w ataku, ani w 
obronie. Prócz biegania trzeba używać 
jeszcze trochę głowy.
 Piłka ręczna to w końcu świetny spo-

sób na hartowanie ducha i wyrabianie 
w sobie odporności na stres. Sport dru-
żynowy to kształtowanie umiejętności 
współpracy w dużej grupie. To sposób 
na uzyskanie dobrego samopoczucia, 

poczucia siły, spełnienia, sukcesu. I jak 
każdy sport uczy młodego człowieka 
systematyczności i umiejętności organi-
zowania czasu.  
Gorąco zachęcamy dzieci do przyjścia 

na nasze treningi. Można popatrzeć jak 
wygląda trening, porozmawiać z trene-
rem albo od razu spróbować swoich 
sił. To, że wcześniej dziecko nie miało 
styczności z piłką ręczną nie jest żadną 
przeszkodą. Treningi można rozpocząć 
w każdym czasie i w każdym wieku.

Zapraszamy
 – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu 

i LKS „Orzeł” Nadarzyn
Treningi - w poniedziałki 16.00 
– 17.30 i w środy 15.00 – 16.30
Zajęcia prowadzi trener piłki 

ręcznej Pani Patrycja Młynarska
 

• 5 listopada 2016 roku w Błoniu, Sto-
warzyszenie Gmin Zachodniego Ma-
zowsza MAZOVIA zorganizowało 
turniej piłki nożnej chłopców szkół 
gimnazjalnych. Nasi gimnazjaliści po 
zaciętych meczach zostali mistrzami 
turnieju. Gratulacje dla zawodników 
i podziękowania dla nauczyciela wf  - 
Łukasza Milankiewicza.
• 9 i 10 listopada br. rozegrano mi-
strzostwa szkół podstawowych  
w piłce koszykowej Powiatu Prusz-
kowskiego. Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Ruśću reprezentujące 
naszą gminę - w końcowej klasyfikacji  
zajęły miejsce piąte. Chłopcy ze Szko-
ły Podstawowej w Młochowie repre-
zentujący Gminę Nadarzyn, uplaso-
wali się na miejscu trzecim. 
• 16 i 17 listopada br. w  Nowej Wsi  
i w Pruszkowie rozegrano mistrzo-
stwa szkół gimnazjalnych  powiatu   
pruszkowskiego  w  piłce koszykowej 
dziewcząt  i chłopców. W końcowej 
klasyfikacji dziewczęta z naszego gim-
nazjum zajęły miejsce szóste, a chłop-
cy trzecie.

Wiesław  Iwaniuk 
-  koordynator sportu
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 - piłka siatkowa
Młodziczki najlepsze w Grodzisku

Młodziczki bez straty seta wygrały 
turniej w Grodzisku Mazowieckim. 
Podopieczne trenera Krzemińskiego, 
uczennice 1 klasy sportowej nada-
rzyńskiego gimnazjum oraz młodsze 
pokonały w stosunku 2:0 zespoły: 
KKS Kozienice, Żak Żyrardów, Spar-
ta Grodzisk 1, Beta Błonie i ZS Wi-
skitki (zespół złożony z licealistek). 
Za bardzo dobrą grę należny po-
chwalić cały zespół.
Skład zespołu: Milena Malinowska – 

Kapitan, Kinga Wrońska, Aleksandra Bą-
kiewicz, Julia Głodek, Julia Brzeczkowska 
Dominika Kokocińska, Wiktoria Nawroc-
ka, Julia Stępień, Martyna Tadzik, Ga-
brysia Dębowska.

Kadetki pewne awansu do fazy 
play-off Ligi Juniorek

Kadetki GLKS Nadarzyn występujące 
w II lidze juniorek już przed ostatnim 
meczem zapewniły sobie miejsce w 
fazie play off  o Mistrzostwo Mazow-
sza Juniorek.  Zespół prowadzony 
przez Dariusza Zwolińskiego złożony 
z dziewcząt 2-3 lata młodszych z me-
czu na mecz prezentuje się coraz lepiej. 
Ostatni mecz grupowy nadarzynianki 
rozegrają 23 listopada z zespołem Ma-
zovii Warszawa. 

Damian Krzemiński -Trener

Udany start młodzików 
w Grand Prix Polski

Dobrze zaprezentowali się nasi mło-
dzicy w rozgrywanym w Limanowej II 
Grand Prix Polski w tej kategorii. Filip 
Kostecki zajął miejsce 8, Tomasz Trza-
skowski był 12, miejsce w przedziale 
24-32 wywalczył Maksymilian Nawar-
ski. Gratulujemy !

Klaudia Kusińska 
nie zwalnia tempa

Klaudia Kusińska zawodniczka GLKS 
Scania Nadarzyn zajęła II miejsce  
w 1. Grand Prix Polski Seniorów teni-
sie stołowym, które rozgrywane było 
na obiektach Centrum Edukacyjno-
-Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wie-
liczce. W finale uległa ona po zaciętym 
meczu 4-3 w setach Katarzynie Grzy-
bowskiej z SKTS Sochaczew. 

Tym samym po udanych Mistrzo-
stwach Europy „Kusa” podtrzymała 
swoją wysoką pozycję i formę sportową 

w kolejnych zawodach. Pozostałe nasze 
zawodniczki plasowały się na miejscach 
: Marta Smętek (7-8), Paulina Krzysiek 
(33-40) i Wiktoria Ziemkiewicz (41-48). 
Startowało 76 zawodniczek zakwalifi-
kowanych z eliminacji wojewódzkich.

Raport ligowy sekcji 
tenisa stołowego

 
Sobota 5 listopada była udanym dniem 

w ligowych zmaganiach zawodniczek 
GLKS Scania Nadarzyn. W Łodzi pod-
opieczne trenera Marcina Kusińskiego 
pokonały w ekstraklasie kobiet ekipę 
MKS Jedynki Łódź 1-3. Tym samym 
Nadarzyńska ekipa utrzymała się w ta-
beli w fotelu vice-lidera. 

Dobra wiadomość dotarła również  
z Chełmna. W I lidze kobiet GLKS 
Scania Nadarzyn 2 wygrał wysoko z 
drugą drużyną w tabeli - LUKS Agro-
-Sieć Chełmno 8-2.
12 listopada dziewczęta pokonały rywal-
ki z Inowrocławia 7-3. Po tym zwycię-
stwie we własnej hali nasze pierwszoli-
gowe rezerwy awansowały na trzecie 
miejsce w ligowej tabeli. 

Serdecznie zapraszamy na mecz na 

szczycie Ekstraklasy kobiet w teni-

sie stołowym: 25.11 (piątek)- GLKS 

SCANIA NADARZYN – SKTS 

SOCHACZEW – godz. 17.00 

(hala sportowa GOS w Nadarzynie)

Dariusz Zwoliński -Trener 

 - tenis stołowy

SPORTOWY NADARZYN
Relacja z projektu „Sportowy Nadarzyn”
Projekt „Sportowy Nadarzyn – sport 
to najlepsza zabawa”, współfinansowa-
ny przez Fundację PZU nabiera tempa.  
W ramach inicjatywy GLKS Nadarzyn re-
alizowane są pozalekcyjne zajęcia sportowe 
dla dzieci i młodzieży. Na dzień dzisiejszy 
w projekcie czynnie uczestniczy prawie 400 
uczestników. W naszym projekcie każdy z 
uczestników znajdzie coś dla siebie. 
Zajęcia fitness, zajęcia na basenie czy z fi-
zjoterapeutą to tylko nieliczne „dodatkowe” 
atrakcje.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 W ramach projektu  Sportowy 
Nadarzyn dnia 27 listopada od 
godz. 9.00 na obiektach GOS  

w Nadarzynie odbędzie się Ogól-
nopolski turniej mini siatkówki. 
Start w zawodach potwierdziło 

ponad 80 zespołów z całej Polski.

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Runda jesienna 
Wszystkie juniorskie drużyny sekcji pił-

ki nożnej GLKS Nadarzyn zakończyły 
rozgrywki ligowe. Przerwę w meczach 
ligowych wypełnimy wieloma aktywno-
ściami, dzięki którym wszystkie roczniki 
jak najlepiej przygotują się do sezonu 
wiosennego.
Podsumowując sezon jesienny należy 

pochwalić WSZYSTKICH zawodni-
ków Klubu, którzy na każdym treningu 
wykazują się zaangażowaniem, radością 
z gry i postępami, które na co dzień ob-
serwują trenerzy. Bardzo widoczna jest 
także duma i pewność siebie wynikająca 
z bycia członkiem drużyny i klubu.
Dwie z naszych drużyn młodzieżowych 
osiągnęły szczególne wyniki w swoich 
ligach:
- Orliki trenera Zabłockiego wygrały 
w swoją grupę nie przegrywając ani 
jednego (!) meczu i na wiosnę zagra-
ją w wyższej lidze. Gratulujemy!
- Trampkarze trenera Sielskiego rów-
nież uzyskali promocję do wyższej 
ligi. Gratulujemy!
Wyniki meczów są istotne i dają nam 

wszystkim dużo radości, natomiast ze 
szkoleniowego punktu widzenia chcemy 
przekazać, że we wszystkich drużynach 
i przy monitorowaniu każdego zawod-
nika dostrzegamy wyraźne postępy, ich 
ciężka praca na treningach jest widoczna 
w wielu aspektach: technicznym, tak-
tycznym, mentalnym, motorycznym. 
Należy pamiętać, że progres jednostek 
ma przełożenie na ogólny obraz dru-
żyny. Poprawa widoczna gołym okiem 
daje nam argumenty do jeszcze cięższej 
pracy i planowania przyszłości. 
W tym miejscu podziękowania należą się 
także Rodzicom – za wsparcie, za zaufa-
nie i za umożliwianie dzieciom uczest-
nictwa w treningach GLKS Nadarzyn.
Plan na najbliższy okres przewiduje 
ustalanie i organizację funkcjonowania 
Klubu w 2017 r., za co odpowiedzialny 
będzie Zarząd. Kadra trenerska zajmie 
się planowaniem działań merytorycz-
nych: - długo i –krótko terminowych 
planów treningowych, uwzględniających 
obóz przygotowawczy, organizacją me-
czów sparingowych oraz zgłaszaniem 
poszczególnych drużyn do turniejów 
halowych. Zawodnicy będą trenować 
na obiektach w Nadarzynie i Ruściu do 
terminów podanych przez trenerów, na-
stępnie czeka ich przerwa świąteczno – 

noworoczna i na początku stycznia pełni 
energii wznowią treningi.
Ogólne założenia merytoryczne w dal-

szym ciągu obejmować będą pracę z 
Narodowym Modelem Gry, szczególne 
rozwijanie najbardziej potencjałowych 

 - piłka nożna

cech naszych Zawodników, stały rozwój 
oraz ulepszanie organizacji pracy kadry 
trenerskiej. 

Maciej Witkowski 
Koordynator ds. szkolenia młodzieży

W dniu 17.11.2016 r. juniorzy GLKS 
Nadarzyn pojechali do Chorzowa 
ne mecz towarzyski, by zmierzyć się  
z drużyną GTV Stadion Śląski Cho-
rzów.  
Zawodnicy z Chorzowa z rocznika 

2002 to czołowa drużyna w naszym 
kraju, mająca w swoich szeregach za-
wodników powoływanych do repre-
zentacji Polski U-15. Mecz zakończył 
się porażką naszej drużyny 5-0. 

Zawodnicy GLKS Nadarzyn mogli 
przekonać się, jak ciężko i systema-
tycznie trzeba trenować, aby zbliżyć 
się do poziomu gry czołowych zespo-

Zmagania z najlepszymi - juniorzy w Chorzowie

łów w kraju. 

Zarząd Klubu GLKS Nadarzyn dziękuje 
Panu Leszkowi Skrzypczakowi - Dyrek-
torowi Gimnazjum w Nadarzynie, Panu 
Pawłowi Staszewskiemu - Prezesowi firmy 
„Mercus” oraz rodzicom zawodników - Pani 
Agnieszce Sokołowskiej i Panu Robertowi 
Jackowskiemu, za pomoc w organizacji wy-
jazdu.
                    Z wyrazami podziękowania
 

Andrzej Brzeczkowski 
- Trener

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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 - sekcja biegowa

Wojownicy z Nadarzyna 
w krajowej czołówce

Podczas mistrzostw Polski w bra-
zylijskim jiu jitsu, które odbyły się  
w Legionowie Jakub Szklarczyk 
(GLKS Nadarzyn) zdobył srebro. 
Nie był to jednak jedyny wywalczony 
medal… Brąz wśród juniorów wy-
walczył Michał Mikulski. 

 W Legionowie zaprezentowało się 
5 nadarzyńskich wojowników. Piotr 
Opaliński, Daniel Maladyn i Cezary 
Juszczyk zdobyli kolejne doświadcze-
nie, jednak nie udało im się wdrapać 
na podium.

Piotr Kurkus - Trener

Zawodnicy sekcji MMA/sporty walki klubu GLKS Nadarzyn wzięli udział  
w Mistrzostwach Europy w brazylijskim jiu jitsu CBJJP w Luboniu .
Złoty medal wywalczył Cezary Juszczyk, miejsca na podium zajęli także Jakub 
Szklarczyk i Michał Mikulski. Gratulujemy!!!

12 listopada br. byliśmy w Górze 
Kalwarii na XXIV Biegu Niepodle-
głości. Pogoda dopisała, słonecznie i 
temperatura +3 stopnie. Organizato-
rzy zadbali, o ciepły posiłek.

Biegi odbywały się w różnych kate-
goriach wiekowych. Na 400 m Ni-
kola Omen nie dała szans nikomu  
i wygrała pokonując rywalki, 4 miejsce 
zajęła jej siostra Emilia Omen, wśród 
chłopców 10 był Kacper Szustak a 15 
Filip Frankowski. W biegu na 600 m 
4 miejsce zajęła Amelia Omen a 14 
Wiktoria Niska. Na 800 m 16 miejsce 
zajęła Ola Niska, a 17 Anita Mlekic-
ka, wszyscy z Szkoły Podstawowej  
w  Ruścu.
GRATULUJĘ!!!

Dziękuję! Rodzicom za pomoc 
z dowozem dzieci na zawody.

W biegu głównym na 5 km startowali 
Państwo Frankowscy Ula i Radek ze 
Starej Wsi.

Jacek Nowocień  
Trener i opiekun 

sekcji biegowej GLKS Nadarzyn

- MMA/sporty walki

Konkurs „MOJA SPORTOWA KARTA ŚWIĄTECZNA”
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn 
z siedzibą w Nadarzynie 
2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-8 lat z przedszkoli 
i szkół z terenu Gminy Nadarzyn.
3. Aby wziąć udział w konkursie należy: wykonać z kartki formatu A4 
składaną kartkę świąteczną z motywem przewodnim „Moja Sportowa 
Kartka Świąteczna”,  
- na 3 stronie kartki umieścić życzenia świąteczne z imiennym podpisem 
- kartkę należy przesłać do dnia 14.12.2016 pocztą na adres organizatora: 
GLKS Nadarzyn, hala Sportowa ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn  
z dopiskiem konkurs „Moja Sportowa Kartka Świąteczna”,
kartki przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
4. Komisja konkursowa: Wiceprezes GLKS Nadarzyn Damian 
Krzemiński; Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie Dariusz 
Zwoliński; Trener Tenisa Stołowego GLKS Nadarzyn Piotr Napiórkowski; 
Trener Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn Aneta Olsztyńska; Mistrzyni 
Europy w piłce siatkowej, trener GLKS Nadarzn Dominika Leśniewicz 
5. Przesłane prace umieszczone zostaną w gablocie GOS w hali przy  
ul. Żółwińskiej 41
6. Galeria z pracami oraz rozstrzygnięcie konkursu pojawi się dnia 
16.12.2016 na Facebooku sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn pod 
adresem: https://www.facebook.com/asglksnadarzyn/ 
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek od GLKS Nadarzyn 

Zapraszam do wziecia udziału w konkursie - w imieniu Organizatorów Wiceprezes  
GLKS Nadarzyn - Damian Krzemiński 

Medale z Mistrzostw Europy

Fot. arch. GLKS
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy 
ul. Żółwińskiej 41. Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. 
Bogdanem Malinowskim tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl 

lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
1. Ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez M. Herczyka, tel. 500 018 452.
2. Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i 

czwartki w godz. 18.30 -20.00. Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
3. |Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, pił-

ka nożna  – 5 x w tygodniu do uzgodnienia). Przy hali znajduje się kompleks 
boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.

Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

SZEROKA OFERTA 
SPORTOWA GLKS NADARZYN 
W 2016 roku GLKS Nadarzyn roz-

szerzył ofertę proponowanych dyscy-
plin sportowych dla dzieci i młodzieży 
naszej gminy, chcących uprawiać sport. 
Proponowane dotychczas zajęcia trenin-
gowe w sekcjach wiodących, takich, jak: 
piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki 
dziewcząt, koszykówki, MMA i biego-
wej zyskują coraz więcej zwolenników 
i cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i ich rodziców. Z roku na 
rok przybywa trenujących w poszczegól-
nych sekcjach i tworzone są nowe grupy 
treningowe dla poszczególnych roczni-
ków, począwszy już od pięciolatków. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, GLKS Nadarzyn 
postanowił przyjąć w struktury orga-
nizacyjne klubu chętnych do gry w te-
nisa ziemnego. Wieloletni nauczyciel 
wychowania fizycznego i instruktor 
tenisa ziemnego Piotr Dziuruń został 
trenerem sekcji tenisa ziemnego GLKS 
Nadarzyn, której zamiarem jest objęcie 
szkoleniem jak największej liczby dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Zajęcia prowa-
dzone są w obiektach GOS przy SP 
w Nadarzynie. (kontakt: Piotr Dziuruń 
– tel. 501 247 414). Również sekcja 
MMA - Sporty Walki, prowadząca 
dotychczas szkolenie, głównie dla 
młodzieży i dorosłych, postanowiła 
rozszerzyć swoją ofertę i proponuje 
zajęcia treningowe zapasów dla dzie-
ci i młodzieży. Treningi odbywają się  
w sali sportów walki hali widowisko-
wo-sportowej GOS w Nadarzynie, 
przy ul. Żółwińskiej 41 i prowadzone 
są przez licencjonowanych trenerów 
PZZ: Szymona Piątkowskiego i Ma-
teusza Zdanowskiego, byłych repre-
zentantów kraju. Treningi zapasów 
obejmują głównie zajęcia ogólnoro-
zwojowe, gimnastyczne i usprawnia-
jące z elementami zapasów (kontakt: 
Piotr Kurkus – tel. 518 259 780).

Dariusz Maranowski      
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NOK w obiektywie

Koncert Natalii Przybysz wraz z zespołem

KINO NOKOWE - Projekcja filmu dokumentalnego „Zima na Lampedusie” 
oraz spotkanie z Wojciechem Tochmanem

Koncert Andrzeja Poniedzielskiego

Teatrzyk w walizce
Trzej Muszkieterowie i D’Artagnan 
- tajemnica królewskiego klejnotu  

Fot. M. Zdrzyłowski


