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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy,
kolejna w tym roku kampania
wyborcza w Naszej Gminie dobiegła końca. Ta, w porównaniu
z wiosenną, wydaje się dużo spokojniejsza. Do analizy wydarzeń
ostatnich tygodni z pewnością zasiądę, a swoimi spostrzeżeniami
i odczuciami postaram się z Państwem podzielić na „chłodno”. Teraz
przede wszystkim chciałbym podziękować za niesamowite, niezwykle
dynamiczne osiem miesięcy. Mojej
rodzinie: żonie i synowi za wyrozumiałość…i cierpliwość, a także za
dbanie, abym nie utracił „widzenia
świata we właściwych proporcjach”,
Arturowi Kosteckiemu i Marcinowi Rybickiemu, Sylwkowi Zalesińskiemu za ich pełne zaangażowanie
w wyborczą kampanię. Tomkowi
Muchalskiemu za jego pragmatyzm
i doświadczenie, którym w sposób
taktowny i koleżeński potrafił mnie
wspierać. Edycie Gawrońskiej za
czuwanie nad poprawnością przebiegu wyborów i poprzedzającej
je kampanii. Pracownikom Urzędu
Gminy za profesjonalne podejście
do swoich obowiązków. Radnym
i kandydatom na radnych: Danusi
Wacławiak, Ewie Kościelnickiej, Eli
Zdzebel, Andrzejowi Pietrzakowi, Andrzejowi Jakubowskiemu, Darkowi
Jakubowskiemu, Jackowi Żukowskiemu, Jankowi Perzynie, Eugeniuszowi
Kucharskiemu, Krzysztofowi Burakowskiemu, Tomkowi Siwa, Sylwkowi Karolakowi, Mieczysławowi
Kucharskiemu, Bogdanowi Perzynie,
Andrzejowi Wasilewskiemu, Marcinowi Kaczmarczykowi za obdarzenie mnie zaufaniem oraz współpracę.
Sołtysom Gminy Nadarzyn: Beacie
Stępień, Grzegorzowi Zalewskiemu,
Maćkowi Zalewskiemu, Stanisławowi Żukowskiemu, Mirkowi Piętce,
Mirkowi Chruściakowi, Maćkowi
Wójtowiczowi, Sławkowi Kucharskiemu oraz Agnieszce Palmowskiej
za otwartość, pomoc, wspólne rozwiązywanie problemów i uczciwe „dzielenie się sukcesami i porażkami”.
Chylę czoło przed członkami komisji wyborczych za podjęcie się trudu
przygotowania i przeprowadzenia
arcytrudnych (sami wiecie jak bardzo) wyborów samorządowych.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję
przyjaciołom, koleżankom, kolegom
i wszystkim życzliwym osobom za
okazywane mi dowody sympatii
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oraz wsparcia. Wszystkim, którzy
wczoraj kolejny raz zademonstrowali
postawę obywatelską i dojrzałość społeczną bardzo dziękuję. Bardzo cieszy
wysoka (67,8% uprawnionych) frekwencja, która znacznie przekroczyła
średnią krajową (nieco ponad 52%
uprawnionych). Wyborców, którzy
21 października oddali na mnie swój
głos oraz tych, którzy tego nie uczynili
pragnę zapewnić, że wybór na Wójta Gminy Nadarzyn traktuję przede
wszystkim w kategoriach wielkiej
odpowiedzialności. Postaram się, aby
podejmowane przeze mnie decyzje
i działania sprawiły, że będę Wójtem wszystkich Mieszkańców gminy.
Wyborcze hasło „Wzajemny szacunek, wspólna praca” będzie mottem
rozpoczynającej się kadencji. Bardzo
liczę, że będą Państwo surowym, acz
sprawiedliwym recenzentem działań
Wójta i Urzędu Gminy. Żywię głęboką nadzieję, że wyborcze deklaracje
wszystkich kandydatów o chęci prowadzenia dialogu, wspólnego rozwiązywaniu problemów poprzez rozmowę
i wymianę poglądów nie zakończą się
wraz z końcem kampanii, ale staną się
faktem i podstawą do wspólnej pracy
dla dobra Gminy Nadarzyn. Wybory
się zakończyły, teraz czas na wytężoną
pracę, odłożenie dzielących nas różnic
i dialog, który jest możliwy tylko wtedy, gdy chcą tego wszystkie strony.
Październik był czasem wyborów,
ale przede wszystkim kontynuacji
kolejnych ważnych działań na rzecz
naszej gminy, realizacji zadań inwestycyjnych, planowania kolejnych i wielu spotkań oraz rozmów
z mieszkańcami. Dzięki sprzyjającej
pogodzie możemy kończyć następne
inwestycje. 13 października miało
miejsce otwarcie terenów rekreacyjnych w Wolicy, których wykonanie
jest pierwszym etapem stworzenia
centrum rekreacyjno – kulturalnego
tej miejscowości. Zakończono prace
związane z zagospodarowaniem terenu wokół Pastewnika w Nadarzynie,
i już dziś miejsce to jest chętnie odwiedzane nie tylko przez wędkarzy,
ale i mamy z najmłodszymi pociechami oraz inne spędzające aktywnie
czas osoby. Oryginalny mural autorstwa naszego mistrza w upiększaniu
przestrzeni - Dominika Kowalczyka – też już cieszy oko spacerowiczów, którzy nowym łącznikiem, od
strony Placu Poniatowskiego udają
się w stronę Pastewnika. Również
w Walendowie kończą się roboty na

podobnie zagospodarowanym terenie przeznaczonym do odpoczynku
i chwili wytchnienia dla mieszkańców.
Wysokie temperatury i trwający pomimo pory roku sezon rowerowy pozwalają na testowanie nowych odcinków
ścieżek rowerowych.
Ponadto rozpoczął się kolejny rok
akademicki dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mnóstwo dzieje się w naszych placówkach oświatowych. Pełen interesujących wydarzeń
jest kalendarz przygotowany przez
Nadarzyński Ośrodek Kultury. Tętnią życiem świetlice NOK – których
jest w sumie 5. Kolejnymi sukcesami
mogą pochwalić się nasi młodzi sportowcy.
Październikowe Święto Edukacji
Narodowej było okazją do życzeń
i podziękowań dla wszystkich Pracowników oświaty. Nauczycieli,
wychowawców, pracowników administracji. Ich trud i codzienna praca
są nieocenione i niezmiernie ważne
o czym pamiętajmy nie tylko 14 października. Ten dzień to także ślubowania pierwszaków, przyjmowanie
ich w poczet społeczności szkół, co
miało miejsce i w naszych gminnych
placówkach. 17 października nadarzyńskie Liceum ogólnokształcące
przyjęło imię Jana Pawła II.
Przed nami listopad – miesiąc zadumy, wspominania Tych, którzy odeszli…w tym roku to także czas obchodów 100 rocznicy radosnego Święta
Odzyskania Niepodległości. Już dziś
zapraszam Wszystkich Mieszkańców,
abyśmy całymi rodzinami z radością
i dumą wspólnie świętowali. 10 listopada zapraszam na uroczystą Sesję Rady Gminy Nadarzyn do NOK
(godz. 17.00), zaś 11 listopada na uroczystości, które rozpoczną się o godz.
12.00 Mszą św. w kościele pw. św.
Klemensa. Program na str. 39 WN
Z poważaniem Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Nadarzyn
- miażdżąca przewaga Dariusza Zwolińskiego.
W 15 osobowym składzie Rady Gminy Nadarzyn
- 14 Radnych z KWW Dariusza Zwolińskiego
Obecny wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński w wyborach 21 października zdobył najwięcej głosów (4 579 - 64.45%), zwyciężył we wszystkich okręgach – wynika z oficjalnych
informacji PKW. Drugim pod względem liczby zdobytych głosów jest Dawid Koper, na którego zagłosowały 1 823 osoby czyli 25,66% wyborców – o 2 756 osób mniej niż na obecnego wójta. Najmniej głosów bo 703 zdobył trzeci kandydat Krzysztof Brański, którego
poparło 9,89% głosujących. Równie dużym poparciem cieszył się Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Zwolińskiego. Kandydaci na radnych z tego komitetu zdobyli 14 na 15
miejsc w radzie gminy. Frekwencja wyborcza w gminie Nadarzyn była bardzo wysoka i
wyniosła powyżej 67%.
Wyniki wyborów Wójta i Radnych gminy Nadarzyn na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/
Okręg 1 - Nadarzyn
Frania Tomasz
Kucharski Eugeniusz
Kazimierz
Okręg 2 - Nadarzyn
Cieślak Wiktor Zdzisław
Dołęga Andrzej
Siwa Tomasz
Duszczyk Adrian
Okręg 3 - Nadarzyn
Dębska Maria
Wacławiak Danuta
Okręg 4 - Nadarzyn
Zdzebel Elżbieta
Słowik Adam Sławomir
Okręg 5 - NSM
Kaźmierowska Joanna Irena
Kalinowski Marcin
Wasilewski Andrzej Stefan
Okręg 6 - Strzeniówka
Lenart Grzegorz Stanisław
Kuczyński Robert Erwin
Pietrzak Andrzej
Okręg 7 - Wolica
Sikora Marcin
Żukowski Jacek
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L. głosów
182
353
115
128
310
25
158
163
199
130
63
179
287
87
95
326
180
352

%
Okręg 8 - Walendów
L. głosów %
34.02 Makowski Kamil
90
28.48
Burakowski Krzysztof
65.98 Paweł
226
71.52
Okręg 9 - Kajetany +Szamoty
209
33.66
19.90 Borkowski Łukasz Jan
412
66.34
22.15 Kościelnicka Elżbieta
Okręg 10 - Rusiec
53.63
115
17.11
4.33 Bęza Tomasz Robert
Nowkuński Marcin Jerzy
234
34.82
Karczmarczyk
Marcin
Paweł
323
48.07
49.22
Okręg 11 - Stara Wieś
50.78
Kuch Paweł Andrzej
82
12.81
306
47.81
60.49 Wąsiewicz Małgorzata
252
39.38
39.51 Perzyna Bogdan Jakub
Okręg 12 - Urzut, Kostowiec
64
24.81
11.91 Paleczek Andrzej
194
75.19
33.84 Jakubowski Dariusz
Okręg 13 - Rozalin
54.25
Jaworek Katarzyna
108
27.41
Karolak
Sylwester
286
72.59
17.13
Okręg 14 - Młochów, Parole
18.70
152
26.12
64.17 Świerczyna Jarosław
Kucharski Mieczysław
430
73.88
Okręg 15 - Krakowiany, Wola Krakowiańska
33.83
70
27.45
66.17 Szymańczak Marek
Perzyna Jan Paweł
185
72.55
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Reprezentanci Gminy Nadarzyn w Radzie Powiatu Pruszkowskiego
Kuźmińska Agnieszka Maria
Nowak Dariusz Tadeusz
Dymura Stanisław

Liczba głosów
1567
1899
2466

% głosów
9,68
11,73
15,23

Radni Powiatu Pruszkowskiego z okręgu nr 3 - Gmina Nadarzyn + Gmina Michałowice
Zglińska Dorota *
Zacny Paweł Józef *
Kuźmińska Agnieszka Maria
Nowak Dariusz Tadeusz
Dymura Stanisław

Liczba głosów
710
1368
1567
1899
2466

% głosów
4,38
8,45
9,68
11,73
15,23

*Dorota Zglińska i Paweł Józef Zacny są radnymi powiatowymi z Gminy Michałowice

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
składamy serdeczne podziękowania za tak dużą mobilizację i liczny udział w wyborach samorządowych. Wysoka frekwencja świadczy o Państwa obywatelskiej dojrzałości, ogromnej odpowiedzialności i zaangażowaniu w sprawy naszej „małej ojczyzny.” Dziękujemy, za wielki mandat zaufania jakim nas Państwo obdarzyli. Mamy
świadomość, że każdy głos zobowiązuje nas do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz
naszej gminy. Jesteśmy otwarci na współpracę i zmobilizowani do współnego działania ze wszystkimi, którym na sercu leży dobro naszej gminy i jej Mieszkańców.
Z wyrazami szacunku
Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn
Eugeniusz Kucharski, Tomasz Siwa, Danuta Wacławiak, Andrzej Wasilewski, Elżbieta
Zdzebel, Andrzej Pietrzak, Jacek Żukowski, Krzysztof Burakowski, Elżbieta Kościelnicka, Marcin Karczmarczyk, Dariusz Jakubowski, Sylwester Karolak, Mieczysław Kucharski, Jan Perzyna, Beata Stępień, Agnieszka Palmowska, Grzegorz Zalewski, Maciej Zalewski, Mirosław Piętka, Roman Pakuła, Sławomir Kucharski, Maciej Wójtowicz,
Stanisław Żukowski.
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Inwestycje gminne
Nowe tereny rekreacyjne
WOLICA
Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu działek o nr ew. 513, 514
w Wolicy. Obok powstałego
w zeszłym roku boiska sportowego, powstał plac zabaw, siłownia zewnętrzna, wykonano
parkingi, alejki, chodniki, budynek socjalny, ustawiono ławki,
kosze na śmieci, a teren zyskał
nowe oświetlenie.

Nowy plac zabaw.

13 października br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego
terenu rekreacyjnego. W uroczystości poza mieszkańcami
uczestniczyli przedstawiciele

Wójt z radością wręczał nagrody
młodym sportowcom.

Silne reprezentacje oddziałów przedszkolnych wspierali rodzice i wychowawcy.

samorządu Gminy Nadarzyn.
Po części oficjalnej dla najmłodszych przedszkolaków odbyły się zawody piłkarskie oraz
dla wszystkich zawody strzeleckie. W maganiach piłkarskich
wzięły udział cztery drużyny
ze wszystkich publicznych od-

działów przedszkolnych znajdujących się na terenie naszej
gminy.
Następnym etapem zagospodarowania tych terenów będzie
budowa świetlicy oraz przedszkola.

Na wykonanie terenów rekreacyjnych w Wolicy gmina pozyskała 343.981,00 zł
z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Całkowity koszt wykonania
zadania to 1.049.912,21 zł.

„Zagospodarowanie terenu działek
o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014-2020
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NADARZYN tzw „Pastewnik”
Prace na terenie „Pastewnika”
zostały zakończone, teren zyskał nowe nasadzenie drzew
i krzewów iglastych, liściastych;
krzewów żywopłotowych; bylin
i roślinności klombowej; roślinności wodnej.
Powstały ciągi dla pieszych
oraz parking. Na terenie wykonano plac zabaw, siłownię
zewnętrzną, zamontowano stół
do tenisa stołowego oraz stół do
szachów, wykonana została toaleta, altana rekreacyjna, miejsce na ognisko, pomosty. Teren
został oświetlony, wyposażony
w elementy małej architektury
oraz monitoring.

Przekształcone w miejsce do wypoczynku i rekreacji tereny „Pastewnika”.

Walendów
Na terenie Walendowa wykonany został plac zabaw, altanki
rekreacyjne, miejsca na ogniska, zamontowano ławki oraz
kosze na śmieci. Teren zyskał
nowe nasadzenia drzew i krzewów iglastych, liściastych;
krzewów żywopłotowych.
Trwają ostatnie prace związane
z wykonaniem ciągów pieszych
oraz porządkowaniem terenu.

Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z uroków kolejnego terenu
rekreacyjnego.

Oświetlenie

19 października włączono oświetlenie uliczne na wiadukcie łączącym
ul. Główną w Ruścu z ul. Mszczonowską w Nadarzynie..
8 (233) październik 2018

Trwają prace ziemne związane
z przebudową drogi w zakresie
budowy oświetlenia ulicznego
ul. Kanarkowej w Młochowie,
prace mają potrwać do 15 grudnia br.

W tym roku planowana jest
jeszcze dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Magnolii
w Strzeniówce.
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Drogi - naprawy i budowa
W ostatnim czasie zostały naprawione nawierzchnią z destruktu ulice: Wolica ul. Kortowa, Rozalin ul. Rukoli, Nadarzyn ul. Plantowa,
Strzeniówka ul. Macierzanki.
Przebudowa drogi w zakresie budowy nakładki
bitumicznej ul. Kozaków w Szamotach, obecnie
trwają prace związane z układaniem warstwy
ścieralnej.

Prace związane z położeniem asfaltu przy ul. Macierzanki
w Strzeniówce.

Po przejęciu przez Gminę Nadarzyn prywatnej części
odcinka ul. Rukoli w Rozalinie (18 października) ruszyły
prace przygotowawcze do jego utwardzenia.

Naprawa masą mineralno-asfaltową bocznej od Grodziskiej (nr 164-172) w Starej Wsi, na której wykonano udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej.

Naprawa nawierzchni ul. Plantowej w Nadarzynie.

Trwa układanie warstwy ścieralnej na ul. Kozaków
w Szamotach.

W Ruścu ulice Rodzinna i Diamentowa zostały naprawione tłuczniem.
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Kanalizacja
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn: (Wykonawca prowadzi prace
odtworzeniowe nawierzchni dróg.)
Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci
kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”
w ramach działania 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś
priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Umowa o
dofinansowanie nr POIS.02.03.00-000221/16-00
z dnia 31 maja 2017 roku

Budowę kanalizacji w m. Wolica
(zakończono prace związane z budową kanalizacji, zgłoszono prace
do odbioru do PINB).

Prace konserwatorskie
w nadarzyńskim rynku
Informujemy, że zakończyły się
prace konserwatorskie związane
z
renowacją
pomników
przy Placu Poniatowskiego
w Nadarzynie - krzyża
z
popiersiem
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
oraz
pomnika Poległym Patriotom
Ojczyzny
1918-1920.
Renowacja tych miejsc Pamięci
Narodowej
mogła
odbyć
po
uzyskaniu
pozytywnej
opinii
od
Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, którą otrzymaliśmy
17 września bieżącego roku.

E-usługi w Bibliotece Publicznej
Gminy Nadarzyn
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica
- II etap dofinansowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki w kwocie 2.692.466,00
zł, słownie złotych: dwa miliony sześćset
dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

Kanalizacja Nadarzyn – Tulipanowa,
Karmelowa, Graniczna
i Babiego Lata
Referat Inwestycji informuje
o możliwości wykonywania przyłączy

7 października w Grodzisku Mazowieckim władze 13 gmin z terenu województwa mazowieckiego, w tym Dariusz Zwoliński - Wójt
Gminy Nadarzyn, oraz dyrektorzy bibliotek podpisali porozumienie
w sprawie wdrożenia e-usług w bibliotekach publicznych. Na realizację projektu samorządy otrzymały dotację ze środków unijnych w kwocie ponad
1,7 mln zł.
Jest to innowacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy
w województwie mazowieckim. Obejmie ono takie zadania jak zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, w tym również specjalistycznego,
a także wdrożenie e-usług bibliotecznych w placówkach objętych projektem.

Wartość zadań przyznanych Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn
wynosi 116 775,00 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku.

kanalizacyjnych w ul. Tulipanowej,
Karmelowej, Granicznej oraz
w ul. Babiego Lata w Nadarzynie.
W związku z powyższym osoby zainteresowane przyłączeniem
do wykonanej kanalizacji zapraszamy do kontaktu z Przedsiębiorstwem
Komunalnym Nadarzyn, celem
dopełnienia wymaganych formalności
(tel. 22 739-42-00).
8 (233) październik 2018
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Pierwsi na Mazowszu
Nadarzyn w dziesiątce czołowych samorządów gmin wiejskich (1 548 - ilość gmin wiejskich
w Polsce) Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego!!!
Ranking został opracowany przez naukowców pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej, na podstawie danych GUS. Podstawą rankingu, jest 15 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego
i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
https://terazpolska.pl/

Budowa trasy

Budowa trasy S8 w dalszym
ciągu komplikuje kierowcom
i pieszym codzienne przemieszczanie się na terenie naszej Gminy. W związku ze zmianami organizacji ruchu należy zachować
szczególną ostrożność. W ostatnim czasie ruch na trasie głównej
w kierunku Warszawy od węzła
Sietrzeń do węzła Młochów został przełożony na jezdnię prawą (nawierzchnia betonowa). Ponadto udostępniony został dla ruchu wiadukt łączący Nadarzyn (ul. Mszczonowska) z Ruścem (ul. Górna).
Z niecierpliwością oczekujemy oddania do użytku trasy głównej,
co nastąpić ma, według informacji otrzymanej od Wykonawcy, do
końca bieżącego roku.

Szczegółowe informacje staramy się na bieżąco
przekazywać na gminnym profilu na facebooku.
Zachęcamy także do śledzenia strony
www.nadarzyn.pl oraz wykonawcy
drogi: S8radziejowice-paszków
10
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Zniżki komunikacyjne dla mieszkańców korzystających
z ZTM Oferta „Warszawa +” w Gminie Nadarzyn
Od 28 września obowiązuje oferta „Warszawa +”. Oznacza to, że mieszkańcy Gminy Nadarzyn posiadający spersonalizowaną Kartę Nadarzyniaka będą płacili mniej za bilety 30- i 90-dniowe. Wójt Dariusz Zwoliński wraz ze
Skarbnik Magdaleną Sieczką podpisali stosowne porozumienie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.
Gmina Nadarzyn dofinansowuje ofertę „Warszawa +” zgodnie
z III, najwyższym, poziomem dopłat. W związku z tym w przypadku 30-dniowego normalnego biletu
na dwie strefy mieszkańcy zapłacą 120 zł, zaś za 90-dniowy 330 zł.
Kartę Nadarzyniaka należy doładowywać w warszawskich Punktach Obsługi
Pasażera ZTM: ŻELAZNA 61- punkt
przy siedzibie ZTM, LOTNISKO
CHOPINA, DWORZEC WSCHODNI
LUBELSKA,
DWORZEC
CENTRALNY,
DWORZEC
ZACHODNI, CH BLUE CITY, METRO IMIELIN - linia M1, METRO SŁUŻEW - linia M1, METRO POLITECHNIKA
- linia M1, METRO CENTRUM - linia M1 -, METRO ŚWIĘTOKRZYSKA - linia M1, METRO ŚWIĘTOKRZYSKA
2 - linia M2, METRO RATUSZ ARSENAŁ - linia M1, METRO PLAC WILSONA - linia M1, METRO MARYMONT linia M1, METRO MŁOCINY - linia M1, METRO RONDO ONZ - linia M2, METRO NOWY ŚWIAT-UNIWERSYTET
- linia M2, METRO STADION NARODOWY - linia M2.

Koncepcja zagospodarowania
terenów rekreacyjnych w Starej Wsi
Powstała wstępna koncepcja zagospodarowania terenu działki 88 w Starej Wsi, zakres zagospodarowania obejmuje realizację inwestycji z podziałem na dwa etapy. W pierwszym przewidziane jest wykonanie na tym terenie urządzenia typu
pumptrack wraz z placem dla odpoczynku, przeniesienie istniejącej siłowni zewnętrznej oraz częściowa budowa parkingu i dróg dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania. Obecnie Gmina złożyła wniosek
o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wykonanie urządzenia typu pumptrack z placem odpoczynku i parkingami.
Drugi etap obejmuje budowę świetlicy, placu zabaw, boiska sportowego, parku wodnego dla najmłodszych czynnego
w okresie letnim.
Referat Inwestycji informuje o możliwości składania wszelkich uwag do przedstawionej koncepcji do 16 listopada br.
Wójt Dariusz Zwoliński zaprasza 19 listopada o godzinie 18:00 na spotkanie w Urzędzie Gminy w celu omówienia uwag
zgłoszonych do projektu. Szczególnie do wypowiedzenia się zachęca młodzież, która korzystała będzie z wielu atrakcji.
Legenda:
1- świetlica wiejska w Starej Wsi
(realizacja II etap)
2- taras rekreacyjny (realizacja II etap)
3- plac zabaw – urządzenia przeniesione (realizacja II etap)
4- boisko trawiaste do piłki nożnej
(realizacja II etap)
5- siłownia zewnętrzna – urządzenia
przeniesione (realizacja I etap)
6- pumptrack (realizacja II etap)
7- plac odpoczynku (realizacja I etap)
8- drogi manewrowe i parkingi (realizacja podzielona na dwa etapy)
9- park wodny – letni (realizacja II
etap)
8 (233) październik 2018
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Komisarz Nowak bezprawnie
wyrzucił Dyrektor NOK
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie właśnie uwzględnił skargę
Kamili Michalskiej i stwierdził nieważność zarządzenia byłego komisarza
Dariusza Nowaka (PiS) ze stycznia br. w sprawie odwołania jej z funkcji Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku ocenił motywy zwolnienia jako kuriozalne. Zdaniem Sądu,
wbrew twierdzeniom Nowaka, szefowa ośrodka kultury nigdy nie naruszyła przepisów prawa, a zatem przerwanie jej kadencji było nieuprawnione.
(Wyrok z 18 października 2018r. sygnatura II SA/Wa 440/18)

„OGÓLNOPOLSKA
KARTA SENIORA”
DLA SENIORÓW
Z NASZEJ GMINY
Gmina Nadarzyn przystąpiła do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora!
Na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem MANKO, które podpisał Wójt
Dariusz Zwoliński, osoby po 60 roku
życia będą mogły korzystać z upustów
procentowych w wielu firmach na terenie całego kraju. Obecnie w programie
bierze udział 1500 podmiotów, są to m.in. uzdrowiska, ośrodki zdrowia czy instytucje kultury. Pełną
listę można znaleźć na stronie: glosseniora.pl/gdzie-skorzystac-z-karty/.
Przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora to kolejny przykład realizacji przez Gminę
Nadarzyn założeń Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej.
Gmina Nadarzyn, wraz z Radą Seniorów, podejmuje szereg działań na rzecz Seniorów, między innymi
takich jak przystąpienie do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Najlepszym potwierdzeniem tego
faktu jest otrzymanie przez Gminę Nadarzyn Certyfikatu „GMINA PRZYJAZNA SENIOROM”, którego uroczyste wręczenie, wraz z pierwszymi „Ogólnopolskimi Kartami Seniora”, nastąpi w listopadzie.
Inicjatorem i osobą osobiście zaangażowaną w realizację projektu w Gminie Nadarzyn był Wójt Dariusz Zwoliński – który otrzymał tytuł Ambasadora „Ogólnopolskiej Karty Seniora”, dołączając tym
samym do szacownego grona Ambasadorów, m.in. Władysława Kozakiewicza, Krzysztofa Zanussiego,
Ireny Santor, Sobiesława Zasady.
Formularz zgłoszeniowy - „Ogólnopolska Karta Seniora” – po wypełnieniu uprzejmie prosimy o złożenie w Kancelarii Gminy.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie www.nadarzyn.pl, www.nok.pl zakadka UTW, w kancelarii
UG Nadarzyn oraz w sekretariacie NOK.
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O Ś W I ATA

Dzień Edukacji Narodowej
W tym roku 14 października, czyli
Dzień Edukacji Narodowej przypadł
w niedzielę, jednak uczniowie nie
mogli zapomnieć o święcie nauczycieli. Zewsząd płynęły życzenia dla
grona pedagogicznego i pracowników szkół.
Nauczyciele odgrywają niezwykle
istotną rolę w życiu uczniów. Pomagają realizować pasje, wspierają
w trudnych chwilach, kształtują
charakter. Wielokrotnie podkreśla
się, że to nie zawód, lecz powołanie. Mark Twain pisał - „zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą - nauczać”. Od nauczycieli
bardzo wiele zależy. Niejednokrotnie w dorosłym życiu wracamy do
lat szkolnych i wspominamy tych,
dzięki którym zyskaliśmy wiedzę,
a także szereg umiejętności.
Co roku 14 października stanowi doskonałą okazję do wyrażenia
uznania i podziękowania wszystkim
nauczycielom za ich ciężką pracę
i cierpliwość.
Wiadomo,
że
pomysłowość
uczniów nie zna granic. Dzieci
i młodzież z placówek oświatowych
z Gminy Nadarzyn pamiętali o swoich nauczycielach i postawili na
kreatywność. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej przygotowali
filmik z życzeniami dla grona pedagogicznego i wszystkich pracowników placówki. Z kolei ostatnie klasy
gimnazjum (3D i 3E) z Nadarzyna
przygotowały program artystyczny
na wesoło. Nauczyciele byli pod
wrażeniem pomysłowości uczniów,
którzy rozbawili ich do łez. Rzecz
jasna - nie brakowało tradycyjnych
życzeń, ciepłych słów i kwiatów.
Liczy się pamięć uczniów, którzy
potrafią docenić w ten wyjątkowy
dzień trud nauczycieli.
Jak podkreśla Gminny Zespół
Oświatowy, szkoły doskonale spełniają funkcje edukacyjną oraz wychowawczą. Dużym osiągnięciem
organu prowadzącego i placówek
edukacyjnych z terenu Gminy
Nadarzyn jest przystosowanie się do
wymogów nowej reformy oświaty
i spełnienie wymogów do nowej
podstawy programowej.
8 (233) październik 2018

Ślubowanie pierwszaków z Młochowa.

Dla Gminy Nadarzyn oświata ma
szczególne znaczenie. W ostatnim czasie samorząd zainwestował

Przedszkola w Nadarzyn, Publicznego Przedszkola w Młochowie,
Publicznego Przedszkola w Wolicy,

Ślubowanie licealistów, fot. atch. Liceum.

w rozwój bazy edukacyjnej blisko 10
mln zł. Środki te zostały przekazane
na rozbudowę szkół w Nadarzynie
i Młochowie oraz budowę sali gimnastycznej w Kostowcu. Gmina dokłada wszelkich starań, aby uczniowie i nauczycieli mieli jak najlepsze
warunki do pracy.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
pragniemy złożyć najlepsze życzenia – satysfakcji zawodowej, radości, sukcesów, wszelkiej pomyślności – Nauczycielom i Pracownikom
placówek edukacyjnych z terenu
Gminy Nadarzyn: Publicznego

Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu, Szkoły Podstawowej im.
W. Doroszewskiego w Nadarzynie, Szkoły Podstawowej im. św. S.
Kostki w Kostowcu, Szkoły Podstawowej w Młochowie, Szkoły Podstawowej w Ruścu, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w
Woli Krakowiańskiej, Gimnazjum
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie,
Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II w Nadarzynie.
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LO w Nadarzynie - nadanie im. Jana Pawła II
W 40 rocznicę wyboru kardynała
Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego na Stolicę Piotrową, Liceum
Ogólnokształcące w Nadarzynie
przyjęło imię JANA PAWŁA II.
Jako społeczność licealna kontynuujemy wspaniałą tradycję naszego gimnazjum, które w 2003 roku,
w 25. rocznicę inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka otrzymało imię
Patrona Jana Pawła II.
W roku jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski, na motto uroczystości
nadania imienia wybraliśmy słowa
papieża, które mówią abyśmy nie bali
się dawać świadectwo, wypowiedziane w Gorzowie w 1997r „Wymagajcie
od siebie, choćby inni od was nie wymagali!”, jest to również kontynuacja
słów Prymasa Tysiąclecia kardynała
Stefana Wyszyńskiego, który powtarzał, że „Od siebie trzeba wymagać
najwięcej”.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie. Dzięki pomocy i życzliwości ks.
kanonika Andrzeja Wieczorka, proboszcza naszej parafii, liturgii mszy
św. przewodniczył ks. bp. Rafał
Markowski. Ksiądz biskup w swoim
przesłaniu wskazał nam jak wielkie
znaczenie dla naszej Ojczyzny miał
wybór Karola Wojtyły na Papieża.
Jaką ogromną moc i siłę dawały nam
słowa, pielgrzymki i nauczanie Jana
Pawła II. Podkreślił, że aby je odpowiedzialnie realizować w codziennym życiu potrzebujemy wiele sił
i konsekwencji w wypełnianiu swoich celów i postanowień. Następnie
w holu głównym Liceum, po powitaniu licznie przybyłych dostojnych
gości, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia
dokonali przedstawiciele uczniów

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu głównym Liceum
fot. arch. Liceum.

klas I i II liceum w asyście Wójta
Gminy Nadarzyn p. Dariusza Zwolińskiego i Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Nadarzyn p. Andrzeja
Pietrzaka. Na dalszą część uroczystości zaprosiliśmy wszystkich do auli,
gdzie młodzież, pod kierunkiem p.
Beaty Syrek i p. Marka Pakuły zaprezentowała program artystyczny.
Uniwersalizm postaci i nauczania
Jana Pawła II został przedstawiony
w formie drogowskazów nadających
kierunek i cel naszemu życiu. Słowa
z twórczości i nauczania naszego
Patrona obrazowały takie wartości –
drogowskazy, jak: wolność, miłość,
praca, ojczyzna, szczęście, rodzina,
nadzieja. Scenografię przygotowała p. Agnieszka Żwirska, o oprawę muzyczną zadbał nieoceniony
p. Marek Żwirski. Ważnym punktem uroczystości było również ślu-

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceum, fot. arch. Liceum.
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bowanie uczniów klas pierwszych.
Wójt Gminy Nadarzyn zwracając
się do młodzieży i zaproszonych
gości podkreślił, że powstanie naszego liceum wymagało ogromnego
wysiłku i determinacji wielu osób,
a zadaniem całej naszej licealnej społeczności jest dbanie o jego rozwój
i prestiż. Zaapelował do uczniów,
aby sięgali do bogatej bibliografii
Karola Wojtyły, aby czytali i zgłębiali nauczanie Papieża Polaka. W
imieniu Marszałka Województwa
Mazowieckiego życzenia przekazała nam p. Agnieszka Kuźmińska.
Otrzymaliśmy również zbiór publikacji dotyczących postaci i nauczania
naszego Patrona wydanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II, działający przy Urzędzie Marszałkowskim
woj. mazowieckiego. Od dyrektorów
szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Nadarzyn otrzymaliśmy
bardzo serdeczne życzenia, wraz
z najnowszym albumem, wydanym
z okazji 40. rocznicy inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka.
Mając tak zaszczytnego Patrona,
jako społeczność nadarzyńskiego liceum, pragniemy odpowiedzialnie
i dojrzale kroczyć drogą wskazań Papieża Polaka, który 2 czerwca 1979
roku podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, na Placu Zwycięstwa w Warszawie, wypowiedział
te znamienne słowa: „Niech zstąpi
Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi!... Tej ziemi!”.
Leszek Skrzypczak,
dyrektor LO w Nadarzynie
8 (233) październik 2018
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Gminny Żłobek
9 października 2018 r. w Gminnym
Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu nastąpiła uroczysta inauguracja kampanii „CAŁA POLSKA
CZYTA DZIECIOM” z udziałem
Wójta Gminy Nadarzyn Dariusza
Zwolińskiego.
Celem Ogólnopolskiej Kampanii
CPCD jest promowanie czytania dzieciom jako środka wychowawczego.
Dzięki codziennemu czytaniu następuje budowanie silnej więzi rodzica
z dzieckiem i zaspakajanie potrzeby
bezpieczeństwa. Czytanie sprzyja
rozwojowi empatii, rozwija umiejętności językowe i komunikacyjne,
pobudza rozwój wyobraźni, sprzyja
poszerzeniu wiedzy i uczy myślenia.
Wójt przeczytał legendę „O smoku Wawelskim”. Dzieci nawiązały
z Gościem dobry kontakt i słuchały opowieści z zainteresowaniem.
Natomiast 11 października 2018r.
odbyło się uroczyste pasowanie
na żłobkowicza. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor Marta

SP Młochów
- MNOŻYMY, DZIELIMY
I DOBRZE SIĘ BAWIMY
czyli VIII Światowy
Dzień Tabliczki
Mnożenia
Z okazji dnia tabliczki mnożenia przypadającego 28 września
uczniowie klasy trzeciej wymyślili powitalne hasło: „Szczęśliwego
mnożenia” i odzew „Dobrego dzielenia”! Klasy 2 i 3 wzięły udział
w wyścigu pt. „Kto pierwszy odgadnie iloczyn liczb?”, uczniowie
klas 2-7 przygotowali fantastyczne
plakaty przypominające właściwie
działania. Można stwierdzić, że
w naszej szkole nawet tabliczka
mnożenia zwykłe plakaty w obrazy zmienia. Uczniowie klasy
6 przeprowadzali wywiady (nawet
w pobliskim sklepie!) na temat „Co
dorośli sądzą o tabliczce mnoże8 (233) październik 2018

Inauguracja kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Jędrzejewska. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom. Na zakończenie wszystkie grupy zrobiły sobie
pamiątkowe zdjęcia, które można
obejrzeć na stronie www.zlobekru-

siec.szkolnastrona.pl.
Nowo pasowanym dzieciom życzymy uśmiechu na każdy dzień pobytu
w żłobku.
Gminny Żłobek nr 1

nia?” „oraz wyrywkowo sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia,
wśród dorosłych, jak i uczniów.
Wniosek jaki wysnuli był taki,
że tabliczka mnożenia przydatna
jest zawsze, bez niej nie ma dzielenia, a do tego ćwiczy pamięć”!
Wszystkim życzymy
szczęśliwego mnożenia!
Agnieszka Michalczyk
Nauczyciel SP Młochów
Fot. arch. SP Młochów.
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„Otwórz oczy
i powiedz STOP
- bezpieczni
w Powiecie
Pruszkowskim”

23 września 2018 r. w Parku Sokoła
w Pruszkowie odbył się Piknik
Rodzinny pod hasłem: ematyczni@
otwórz-oczy.pl. w ramach projektu
„Otwórz oczy i powiedz STOP - bezpieczni w Powiecie Pruszkowskim”.
Organizatorami tego wydarzenia był
Powiat Pruszkowski, Powiatowy
Zespół ds. Wdrażania Powiatowego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy – w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich
gmin powiatu pruszkowskiego tj.
Brwinów, Michałowice, Nadarzyn,
Piastów, Pruszków, Raszyn oraz
Zespół
Ośrodków
Wsparcia
w Piastowie.
Gminę Nadarzyn reprezentował
Wójt Dariusz Zwoliński. Przy naszym
stoisku zaproponowaliśmy bogatą
ofertą dla uczestników pikniku. I tak:
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Urząd Gminy przygotowali materiały promocyjne gminy oraz materiały dotyczące szeroko pojętej
problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Gminne
Ognisko
Dziecięco-Młodzieżowe
zorganizowało warsztaty z robienia mydełek i zaprezentowało prace rękodzielnicze dzieci, a przedstawiciele i sportowcy Gminnego
Ośrodka Sportu i Klubu Sportowego
z p. Kingą Haracz zaprosili do
wspólnej rozgrywki w badmingtona.
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Cieszył nas liczny udział młodzieży wraz z opiekunami p. Agnieszką
Zboina i p. Liliją Kowalczyk z LO
w Nadarzynie, którzy aktywnie
uczestniczyli w „Marszu Błękitnej
Wstążki” – Solidarni przeciw przemocy” oraz występ Zespołu Nok Pęd
Band z p. Markiem Rejnowiczem
z NOK. Nieocenioną pomoc uzyskaliśmy również ze strony strażaków
z OSP Nadarzyn.
Jako przedstawicielka Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jestem dumna, że tyle osób i instytucji
z gminy Nadarzyn aktywnie włączyło się w to wydarzenie. Dziękuję za
to, że swoją postawą daliście Państwo
przykład solidarnego jednoczenia się
przeciwko wszelkim formom i aktom
przemocy: fizycznej, psychicznej,
emocjonalnej.
Występowanie przemocy w rodzinie
uzależnione jest od wielu czynników
i może dotyczyć wszystkich grup
społecznych – a zjawisko to stanowi
jedną z najistotniejszych bolączek
współczesnego świata. Bardzo czę-

i
w

sto w mediach słyszymy bądź czytamy o aktach przemocy rówieśniczej,
w rodzinie czy cyberprzemocy - dlatego ważne jest, aby być wrażliwym
na drugiego człowieka, reagować
i pomagać.
Wydarzenie, w którym uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie czy pełnomocnicy dofinansowane było ze
środków rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka na lata
2018 – 2020.
W tym dniu wręczono również
nagrody zwycięzcom etapu powiatowego Konkursu Plastycznego „Bezpieczna Rodzina”.
Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie tej ważnej
i potrzebnej idei.

Krystyna Masłowska
przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy
Nadarzyn oraz członek
Powiatowego Zespołu ds.
wdrażania programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Urząd Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy zapraszają osoby głuche,
niedosłyszące, doświadczające problemów
spowodowanych piciem alkoholu oraz ich
bliskich do skorzystania z oferty pomocy
rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Oferują: bezpłatną pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów
alkoholowych dla osób niesłyszących i słabosłyszących; pomoc możliwa
w Warszawie lub on-line (SKYPE) – dostępna dla osób z całej Polski; pomoc
w języku migowym (PJM lub SJM). Zapewniona dyskrecja i anonimowość!

Godziny pracy psychologa: poniedziałek 16:00 - 20:00;
czwartek 10:00 - 14:00
NA KONSULTACJE OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
TELEFON (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa): 601
436 000; E-MAIL: zapisy@pa-nieslyszacy.info; SKYPE: jesli
potrzebujesz kontaktu przez internet to napisz o tym w emailu.  
Miejsce udzielania konsultacji (po umówieniu się):
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa (III piętro, pokój 302)

Źródło:
www.parpa.pl
Oferta pomocy osobom niesłyszącym i słabosłyszącym z problemem
alkoholowym oraz ich bliskich jest realizowana i finansowana w
ramach współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
8 (233) październik 2018
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WARSZTATY JĘZYKOWE
Z CENTER FOR CIVIL
COMMUNICATION
– Nasi licealiści szkolą język angielski łącząc pożyteczne z interesującym.
Dwa dni intensywnych warsztatów
z ciekawymi ludźmi i do tego po angielsku!
Uczniowie klas z rozszerzonym
angielskim mieli możliwość wziąć
udział w debacie na temat demokracji, praw człowieka, a także
kontrowersyjnych tematów jak
uchodźcy czy aborcja. Uczestniczyli
w prezentacji krajów i miast zróżnicowanych kulturowo takich jak
Syria, Jordania czy Dubaj. Spotkali
się z anglojęzycznym pracownikiem Citybanku, który wprowadził
ich w temat wirtualnych pieniędzy,
a także przestępczości finansowej.
Mieli okazję porozmawiać z córką
pełnomocnika do spraw wojskowych z Wielkiej Brytanii, usłyszeć
wzruszające historie kobiet z Indii,
sprawdzić swoje logiczne myślenie
w specjalnej grze o przetrwanie.
W ramach relaksu organizator zapewnił uczniom półtoragodzinną
sesję jogi z profesjonalną trenerką
z Indii. Do tego bilard, tatuaże z henny
i miła atmosfera.
Razem z moim kolegą z pracy,
p. Jakubem Jarzyną (nauczycielem
fizyki, płynnie komunikującym się

Fot. arch. Liceum.

w języku angielskim) miałam okazję ocenić umiejętności oraz zaangażowanie naszych licealistów. Wnioski? Nie tylko dali radę i śmiało wypowiadali się
w języku angielskim, ale pokazali, że mają swoje zdanie, wiedzę i potrafią ze
sobą współpracować.

Magdalena Drzewiecka – Fietkiewicz
nauczyciel jęz. angielskiego

Z angielskim na scenie nowy projekt liceum

Fot. arch. Liceum.

Fot. arch. Liceum.
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Liceum w Nadarzynie rozpoczyna
nowy projekt z jęz. angielskiego
GET ON STAGE WITH ENGLISH.
Łączy on naukę angielskiego
z warsztatami teatralno-filmowymi.
Za nami pierwszy etap, czyli wizyta
w teatrze Buffo na sztuce w reżyserii
Paula Stebbings’a pt. PYGMALION.
Uczniowie klas z rozszerzonym
angielskim
obejrzeli
spektakl
zagrany przez brytyjskich aktorów,
występujących gościnnie w naszej
stolicy. Sztuka oparta na dramacie
napisanym przez George’a Barnarda
Shaw to świetna lekcja języka
angielskiego w jego różnej postaci,
od gwary miejskiej używanej przez

mieszkańców Londynu z niższych
warstw społecznych (cockney) do
języka bardzo wyrafinowanego.
Projekt zawiera również nagranie
płyty DVD z udziałem naszych
uczniów. Krótkie epizody i etiudy
filmowe to nasze kolejne wyzwanie.
Mamy nadzieję, że w drugiej połowie
roku będziemy mogli pochwalić
się efektami tego przedsięwzięcia.
Dziękujemy Fundacji NIDA oraz
dyrektorowi liceum p. Leszkowi
Skrzypczakowi za sponsorowanie
naszego projektu.
Magdalena Drzewiecka–Fietkiewicz,
nauczyciel jęz. angielskiego

17

Wiadomości Nadarzyńskie

Niepubliczna Szkoła
Muzyczna

Znów pomagamy tym, którzy potrzebują naszej pomocy...tym razem
dzieciom z dalekiej Afryki.
Podczas finału akcji „Piórniki
do Afryki” Szkoła Podstawowa
im.
Witolda
Doroszewskiego
w Nadarzynie - klasy V - zebrały
w sumie 43 w pełni wyposażone
piórniki wraz z lizakami.

Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
jest trzecia wśród najlepszych szkół
muzycznych na Mazowszu!
16 października Centrum Edukacji
Artystycznej opublikowało wyniki
testu z kształcenia słuchu i audycji
muzycznych. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Nadarzynie uzyskali wynik 72,6. Uczniów do testu przygotowała Beata Zdunek - nauczycielka,
która w tym roku odebrała nagrodę
Wójta - Perłę Nauki Kultury i Sztuki
Gminy Nadarzyn.

Piórniki do Afryki

Michał Borowski z nauczycielką
Beatą Zdunek. Szkoła Muzyczna
w Nadarzynie.

Z kolei uczeń Szkoły Muzycznej stanął na podium turnieju muzycznego, który odbył się 22 października w Koninie.
Maciej Borowski zdobył II miejsce w Konkursie wiedzy o życiu i twórczości Tadeusza Bairda. Maćka do konkursu także przygotowała pani Beata.
Gratulujemy!!!

Zapraszamy do odwiedzania strony
Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych
z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji

iTVNadarzyn.

fot. arch. SP Nadarzyn.

Ten dar naszej szkolnej społeczności w środę 17 października przekazany został do Fundacji Dzieci
Afryki w Warszawie http://dzieciafryki.com.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy zechcieli włączyć w akcję
i wspomóc swoich rówieśników
z dalekiego lądu.
Pamiętajmy, że dobro zawsze powraca.

Tomasz Siwa
radny i przewodniczący Rady
Sołeckiej Nadarzyn I

Pani Joannie Sztyk
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają
Dyrektor i Pracownicy
Publicznego Przedszkola
w Nadarzynie
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Wycieczka przedszkolaków z SP Rusiec
do Urzędu Pocztowego i Urzędu Gminy
W październiku przedszkolaki
z SP Rusiec wybrały się na wycieczkę do Urzędu Pocztowego,
aby z okazji Dnia Nauczyciela
wysłać własnoręcznie wykonane kartki do zaprzyjaźnionych
placówek oświatowych oraz
złożyć życzenia wszystkim pracownikom z okazji Dnia Poczty.
Po wizycie w Urzędzie Pocztowym udaliśmy się na zwiedzanie Urzędu Gminy. Po wszystkich najważniejszych gabinetach Urzędu oprowadziła nas
pani sekretarz Edyta Gawrońska.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem zwiedzały sale obrad
i słuchały o pracy urzędników.

Najwięcej radości dostarczyła
im możliwość przymierzenia
łańcucha używanego przez kierownika USC podczas ważnych
uroczystości oraz wypróbowa-

nia foteli urzędników. Wizytę
zakończyła rozmowa i słodki
poczęstunek w gabinecie Pana
Wójta.
SP Rusiec

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...
Zbliża się czas, kiedy wspominamy
naszych
bliskich
i znajomych, których nie
ma wśród nas. Odwiedzamy
i porządkujemy ich mogiły, za-

palamy znicze.
Wraz z grupą uczniów klasy VIIc Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie wybraliśmy się
na Cmentarz Powązkowski

w Warszawie. Odwiedziliśmy
grób patrona szkoły prof. Witolda Doroszewskiego. Mieliśmy też okazję odwiedzić groby innych znanych Polaków.
Była to również wspaniała
„lekcja historii”.
Tomasz Siwa
radny i przewodniczący
Rady Sołeckiej Nadarzyn I
Fot. arch. SP Nadarzyn
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Stulecie odzyskania niepodległości
To niezwykła rocznica. Ten wiek
przyniósł naszemu krajowi mnóstwo burz i słonecznych zwycięstw.
Wielu ludzi dokonało niesamowitych czynów. Sekcja Strzelecko–
Obronna GOS w Nadarzynie postanowiła przybliżyć młodzieży ze
szkół podstawowych historię ludzi - bohaterów i miejsc w naszej
Gminie opowiedzianą ustami również wspaniałych osób. Wydarzenie
to składało się z III etapów.
Wzięły w nim udział cztery szkoły: Rusiec, Kostowiec, Młochów
i Wola Krakowiańska.
Pierwszym etapem był rajd rowerowy
przez
Kostowiec.
Dzięki Policji i Straży Gminnej
dzieci poruszały się bezpiecznie. Poznaliśmy historię szkoły
w Kostowcu i domu sióstr oraz odwiedziliśmy cmentarz, a na nim
groby Stefana Wyszpolskiego - legionisty Piłsudskiego, siostry Marii
Szozdy – pierwszej Dyrektorki
szkoły, następnie udaliśmy się do
Gajówki Rozalin, która już nie istnieje oraz do strzelnicy w lesie.
Nasz przewodnik pan, Franciszek
Antonik, zaprowadził nas do grobu kapitana Sławika. Na zakończenie młodzież w lesie zjadła
gorącą grochówkę. Kolejny etap
odbył się w Szkole Podstawowej
w Młochowie. Było to spotkanie
z panią Mirosławą Chrzanowską,

Pan Franciszek Antonik opowiadał historię ludzi i miejsc w naszej Gminie
Fot. arch. GOS.
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która w cudowny sposób opowiedziała historię Młochowa o ludziach
tworzących tę historię i miejscach,
które już nie istnieją lub są po nich
szczątkowe ślady. Czasami mijamy
te miejsca nie wiedząc jak piękną

Serdecznie dziękujemy przede
wszystkim panu Franciszkowi
Antonikowi dzięki któremu Sekcja
powstała i rozwija się, który nam
wciąż towarzyszy na wszystkich
zawodach i uroczystościach, jest

Rajd rowerowy przez Kostowiec Fot. arch. GOS.
kryją w sobie opowieść. Tym razem
dla nas przykładem i mentorem.
zamiast grochówki były ciasta doSkładamy
również
podziękomowe. Na trzeci etap przenieśliśmy
wania pani profesor Mirosławie
się do Szkoły Podstawowej w Woli
Chrzanowskiej, która dzieli się
Krakowiańskiej. Tam młodzież muwspaniałą historią naszej małej ojsiała się wykazać sprytem, dokładczyzny. Dziękuję panu Wójtowi
nością, celowością oraz pamięcią
Dariuszowi Zwolińskiemu za objęz zakresu wiedzy zdobytej podcie patronatem naszego wydarzenia.
czas dwóch poprzednich etapaów
To człowiek, który ma wielkie serjak również z pierwszej pomocy,
ce dla sportu i młodzieży i zawsze
można na nim polegać. Dziękuję
bezpieczeństwa i regulaminu obowiązującego podczas strzelania
Policji i Straży Gminnej, które
z urządzeń pneumatycznych oraz
po raz kolejny pomogły zadbać
obchodzenia się z jakąkolwiek broo bezpieczeństwo naszej młonią. Młodzież zdobywała punkty
dzieży i zawsze służą pomocą.
dla swojej drużyny strzelając do
Dziękuję Szkołom Podstawowym
tarcz z karabinku pneumatycznego,
w Młochowie i Woli Krakowiańskiej
czołgając się w maskach, rzucając
za pomoc, życzliwość i wszyst„granatami” oraz odpowiadając na
kim szkołom za udział oraz pani
wylosowane pytania. Trzy drużyny
Krystynie Masłowskiej Dyrektor
które zdobyły najwięcej punktów
GODM „TĘCZA” za cierpliwość,
otrzymały puchary, a ośmiu najlepwyrozumiałość i wszelką pomoc.
szych strzelców otrzymało koszulki
Gminy Nadarzyn. Jedna z koszulek
Marzena Latoszek, koordynator
powędrowała do nauczyciela, który
Sekcji Strzelecko-Obronnej GOS
zdobył najwięcej punktów w strzew Nadarzynie
laniu.
8 (233) październik 2018
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Nadarzyński Szczep WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych
Dożynki
9 września kadra, harcerze i zuchy
z naszego Szczepu licznie stawili się
na gminnych Dożynkach na stadionie w Nadarzynie. Wszyscy uczestniczyli we Mszy świętej, a następnie
w apelu, inaugurującym rok pracy
harcerskiej. Podczas apelu nastąpiło
oficjalne przejście części zuchów do
drużyny harcerskiej oraz przyjęcie
cześci harcerzy do drużyny starszoharcerskiej. W namiocie naszego
Szczepu można było zjeść dobre
ciacho i napić się kawy, przygotowanej przez samego Komendanta.
Osoby zainteresowane tegorocznymi zbiórkami, mogły porozmawiać
z naszą kadrą o ich organizacji. Tradycyjnie nasi harcerze zorganizowali
zabawy dla dzieci, które przybyły na
Dożynki.

Odsłonięcie pamiątkowych tablic przy Dębach Pamięci na placu Poniatowskiego w Nadarzynie, for. arch. Szczepu.

Bieg charytatywny

15 września nasi harcerze wsparli
przeprowadzenie biegu charytatywnego “Biegiem po sprawność”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie
“Szlakiem Tęczy”. Celem wydarzenia było połączenie świata niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez sport oraz zbiórka funuszy na
działalność Fundacji. Nasi harcerze
brali udział w biegach na różne dystanse, część z nich uzyskała bardzo
dobre wyniki. Pomagali też dzieciom niewidomym, umożliwiając im
uczestnictwo w biegu. Mieli okazję
poznać gościa honorowego – Dariusza Malejonka.

Członkowie Szczepu “Wataha” otrzymali okolicznościowe medale na 100-lecie odzyskania Niepodległości, fot. arch. Szczepu.

“Katyń... ocalić od
zapomnienia”

15 września członkowie naszego
Szczepu wzięli udział w uroczystości, upamiętniającej mieszkańców
gminy Nadarzyn – Józefa Krasuckiego i Franciszka Olosia – ofiar
Zbrodni Katyńskiej. Harcerze
uczestniczyli we Mszy świętej, następnie przemaszerowali na pl. Poniatowskiego, gdzie po przemówie8 (233) październik 2018

Tegoroczna gra gminna zatytułowana była “100-lecie Niepodległości”, fot. arch.
Szczepu.
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niach odbyło się odsłonięcie pamiątkowych tablic przy Dębach Pamięci.
Uroczystość, zorganizowaną przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy
Nadarzyn, uświetniła Kompania
Honorowa Wojska Polskiego.

Nagrody

24 września w LO w Nadarzynie
uczniowie, wraz z zaproszonymi
gośćmi, uczcili pamięć por. Karola
Łoniewskiego ps. “Lew”, w 70-tą
rocznicę jego śmierci. Wśród zaproszonych byli również przedstawiciele naszego Szczepu. Uczniowie LO mieli okazję obejrzeć film
o Żołnierzach Wyklętych, nagrany
przez nadarzyńskich harcerzy. Na
zakończenie uroczystości Przewodniczący Komitetu Obchodów 100-lecia
Odzyskania Niepodległości – wójt
Dariusz Zwoliński wręczył pamiątkowe medale i dyplomy mieszkańcom
gminy, zasłużonym dla kultywowania historii wśród młodzieży. Wśród
wyróżnionych znaleźli się również
członkowie Szczepu “Wataha”.
“W uznaniu wytrwałej pracy na rzecz
kultywowania pamięci historycznej
i edukacji młodych pokoleń, wkładu
w kształtowanie postaw patriotycznych oraz wartości bliskich sercu każdego Polaka, w 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości...” uhonorowani zostali: ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk, phm. Marta Kuczewska,
pwd. Bogumiła Orłowska, pwd. Weronika Rządkowska, pwd. Anna Murzynowska oraz dh Magdalena i pwd.
Łukasz Pawlicowie. Ponadto, phm.
Filip Skorek, pwd. Gabriela Sobczak, phm. Piotr Lewandowski i pwd.
Adrian Duszczyk otrzymali medale
“upamiętniające jubileusz odzyskania
suwerenności i niezależności naszej
Ojczyzny”.

Ogólnopolskie
Obchody Światowego
Dnia Turystyki

28 września w Wieliczce odbyła się
Gala Obchodów Światowego Dnia
Turystyki, na tę uroczystość Minister
Sportu i Turystyki p. Witold Bańka
zaprosił również ks. hm. Jarosława
Kuśmierczyka. Z radością informujemy, że nasz komendant otrzymał
odznakę honorową “Za zasługi dla
Turystyki”. O to wyróżnienie wnioskowała Komenda Hufca ZHP Sta-
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rachowice, z którego pochodzi ks.
Jarek i nadal z nim współpracuje.
Wkład w rozwój turystyki naszego
druha to m.in.: udział w kadrze i prowadzenie 40-tu obozów i zimowisk,
udział i organizowanie od 30-tu lat
ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu
Świętokrzyskiego, Rajdów „Szlaka-

niejsze
wydarzenia
historyczne, sprawdzały swoją znajomość
polskiego hymnu, przekazywały
informacje za pomocą chorągiewek i alfabetu Morse’a. Można
było także poćwiczyć strzelanie
z karabinków pneumatycznych
i z łuku. Na końcu gry odbyło się wręczenie nagród zwycięskim patrolom
– były nimi bony do nadarzyńskiej
pizzerii Margarity i kawiarni W-Z.
Dziękujemy Wójtowi Gminy za
patronat honorowy, OSP Nadarzyn,
Sekcji Strzeleckiej Gminnego Ośrodka Sportu oraz właścicielom pizzerii
Margarita i kawiarni W-Z za pomoc.

ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk podczas Gali Obchodów Światowego
Dnia Turystyki, fot. arch. Szczepu.

mi Jędrusiów”, biwaków, gier oraz
„wychowanie turystyczne” młodego
pokolenia. Gratulujemy!

Gra gminna

29 września Szczep “Wataha” po raz
kolejny zorganizował Grę Gminną.
Tegoroczna zatytułowana była
“100-lecie Niepodległości”i wpisała się w obchody tak
ważnej dla Polaków
rocznicy. Do udziału
w grze zgłosiło się
80-ciu uczestników
w różnym wieku. Patrole meldowały się
w punkcie dowodzenia, skąd były
rozsyłane na punkty
(trzeba było rozszyfrować wskazówkę,
gdzie się one znajdują). Zadania, które
były do wykonania
w punktach oraz
stroje harcerzy miały za zadanie przybliżyć uczestnikom
wydarzenia i atmosferę sprzed 100-tu
lat. Patrole zgłaszały
się m.in. do punktu
poborowego, uczyły
się udzielania pierwszej pomocy, starały
się uporządkować
w czasie najważ-

Relację z wydarzenia można obejrzeć na stronie https://www.youtube.com/watch?v=QCDeae27P88

Dzień Papieski

W niedzielę 14 października w całej
Polsce obchodzony był Dzień Papieski, w tym roku pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Nasi harcerze
brali udział w przykościelnej zbiórce
na rzecz Fundacji “Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która wspiera uzdolnioną młodzież z niezamożnych rodzin.
Dh Magdalena Pawlica
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
1 września w godzinach popołudniowych zastęp wyjechał do palących się pozostałości na polu. Rozgarnięto pogorzelisko i zasypano
ziemią. Na miejscu obecne PSP
Pruszków.
7 września w godzinach popołudniowych zastęp uczestniczył
w usunięciu skutków dachowania
samochodu osobowego na drodze
prowadzącej do Centrum Słuchu
i Mowy. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia oraz neutralizacja plamy
ropopochodnej. Na miejscu obecna
była Policja WRD Pruszków.
10 września w godzinach przedpołudniowych zastęp prowadził
działania w Domu Seniora przy
ul. Rolnej w Kajetanach. Strażacy
użyczyli agregatu prądotwórczego,
z którego podczas awarii korzystał
pacjent podłączony pod respirator.
Działania trwały do godzin popołudniowych.
14 września zastęp w godzinach
popołudniowych wyjechał do palącego się samochodu osobowego na
ulicy Warszawskiej. Po dokładnym
sprawdzeniu auta nie stwierdzono
zagrożenia.
Kilka godzin później zastęp zadysponowano do niedogaszonego
ogniska na terenie prywatnej posesji.Właściciel nie reagował na
prośby Straży Gminnej i nie zamierzał dogasić ogniska. Działania
polegały na dogaszeniu ogniska,
dokładnym sprawdzeniu terenu,
a także przekazaniu miejsca zdarzenia przybyłej na miejsce policji.
18 września w godzinach porannych zastęp uczestniczył w usu-
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nięciu skutków kolizji drogowej
dwóch aut osobowych na drodze
serwisowej w Wolicy. Strażacy
zabezpieczyli miejsce zdarzenia
i zneutralizowali plamę ropopochodną. Na miejscu obecna była
Policja WRD Pruszków oraz Pogotowie Ratunkowe.
Po zakończeniu działań, zastęp
przekierowano do SP w Woli Krakowiańskiej gdzie strażacy usunęli
gniazdo owadów błonkoskrzydłych
mieszczące się w pniu drzewa.
22 września zastęp uczestniczył
w usunięciu skutków wypadku
drogowego z udziałem dwóch aut
osobowych na drodze serwisowej
w Nadarzynie. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu jezdni oraz
chodnika po wyciągnięciu jednego
z aut z rowu, a także zabezpieczeniu
pochylonej latarni ulicznej. Na miejscu obecne były dwa zastępy PSP
Pruszków, Policja WRD Pruszków
oraz Pogotowie Ratunkowe.
Po zakończonych działaniach, zastęp przekierowano na ul. Saperską na granicy Kajetan i Szamot,
gdzie silny wiatr powalił drzewo.
Działania polegały na usunięciu
złamanego drzewa i złożeniu go na
poboczu.
24 września od godzin wczesno
porannych zastęp kilkakrotnie
dysponowano do usunięcia drzew
połamanych w nocy przez silny
wiatr. Działania prowadzono między innymi na ul. Kajetanowskiej
w Nadarzynie, przy halach PTAK
EXPO, ul. Głogowej oraz ul. Tarnicy w Starej Wsi. Działania polegały
na usunięciu połamanych drzew i
udrożnieniu dróg.

25 września w godzinach porannych zastęp wezwano do Urszulina, gdzie samochód osobowy wjechał do rowu. Brak osób poszkodowanych. Na miejscu obecni byli
PSP Pruszków, PSP Grodzisk Mazowiecki, OSP Książenice, Policja
WRD Grodzisk Mazowiecki oraz
ZRM Otrębusy.
26 września w godzinach wieczornych zastęp uczestniczył
w usunięciu skutków wypadku
drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz motocykla.
Dwie osoby zostały poszkodowane. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do
czasu zakończenia działań przez
policję, a także neutralizacji plamy ropopochodnej.
27 września w godzinach popołudniowych zastęp usuwał skutki kolizji dwóch aut osobowych
przy ul. Jaworowej w Nadarzynie.
Działania polegały na uprzątnięciu jezdni z rozbitego szkła.
29 września w godzinach popołudniowych zastęp uczestniczył
w usunięciu skutków zderzenia
samochodu osobowego ze słupem oświetleniowym. Nie było
poszkodowanych. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca do
czasu zabrania samochodu przez
pomoc drogową, a także zabezpieczenie przewróconego słupa.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Narodowe
odzyskiwanie
Niepodległości
Przedstawiamy trzecią część krótkiego rysu historycznego opisującego wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości.
Radość i duma z niepodległości odzyskiwanej od 11 listopada 1918 r. na
drodze dyplomatycznej i wywalczonej w krwawych bitwach i powstaniach stawała się faktem.
Jej koszt dla narodu polskiego był
bardzo wysoki. Kraj był wyniszczony i zrabowany przez zaborców
i wojska okupacyjne. Na frontach
I wojny światowej zginęło około 500
tysięcy Polaków wcielonych siłą do
armii zaborców, a 900 tysięcy zostało rannych. Były to większe straty niż podczas II wojny światowej.
W wojnie polsko – bolszewickiej zginęło około 35 tysięcy żołnierzy polskich, a ponad 94 tysiące zostało rannych. W Powstaniu Wielkopolskim
zginęło około 2300 powstańców.
I wojna światowa to ogromne straty
w ludności cywilnej, z powodu walk
frontowych, terroru, głodu, epidemii
i przymusowych przesiedleń. Po zakończeniu tej wyniszczającej wojny
na ziemiach polskich ubyły aż 4 miliony ludzi, 1,5 miliona dzieci zostało sierotami.
Należy podkreślić, że nie tylko
wielcy politycy tamtych czasów,
których pamiętamy do dziś, ale cały
naród polski w kraju i na emigracji
wspierał dzieło odzyskiwania niepodległości. Szwajcarski Komitet
Generalny Pomocy Ofiarom Wojny
w Polsce założony przez Henryka
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Sienkiewicza i Ignacego Jana
Paderewskiego, za pośrednictwem
lokalnych przedstawicieli, zbierał
pieniądze wśród Polonii na całym
świecie dla polskiej ludności w kraju i przekazał pomoc o wartości 20
milionów franków szwajcarskich.
Polscy uczeni, naukowcy i artyści
inspirowali środowiska polonijne do
włączania się do walki o niepodległą Polskę. Wpłynęli miedzy innymi
na rząd Francji w sprawie utworzenia Armii Polskiej sprzymierzonej
z Ententą. Wśród ochotników, którzy zaciągnęli się do wojska w 1920r
byli profesorowie Uniwersytetu
Warszawskiego Wacław Sierpiński
i Stanisław Mazurkiewicz, światowej
sławy matematycy, którzy wraz z porucznikiem Janem Kowalewskim
złamali szyfry armii sowieckiej, co
miało ogromne znaczenie w wojnie
polsko – bolszewickiej. Wspaniałą
kartę walki o niepodległość zapisała
polska młodzież – harcerze, studenci,
gimnazjaliści. Skauci i instruktorzy
harcerscy stanowili zaplecze kadrowe Wojska Polskiego, między innymi
generałowie: Józef Haller, Stanisław
Sosabowski, Stefan Rowecki – Grot.
W szeregach I Kompanii Kadrowej
pod
komendą
Piłsudskiego
z Oleandrów ruszyło 55 harcerzy. Już
od 11 listopada 1918r, obok żołnierzy
POW, harcerze obejmowali niemal
całość służby wartowniczej, kancelaryjnej i łączności, także w kwaterze
Komendanta Józefa Piłsudskiego.
Harcerze ogromna daninę krwi złożyli podczas obrony Lwowa i Bitwy
Warszawskiej. Prawie 100 harcerzy
uczestników walk o niepodległość
zostało odznaczonych krzyżem
Virtuti Militari, a kilkuset otrzymał
Krzyż Walecznych, miedzy innymi najmłodsi bezpośrednio z rąk

Naczelnika Józefa Piłsudskiego:
11-letni
Tadeusz
Jeziorowski
i 14-letni Józef Kaczmarski. Druh
„Władek” Niekrasz uczestnik walk
niepodległościowych tak podsumował, w swoich wspomnieniach, tę
wspaniałą lekcję patriotyzmu i daninę krwi polskich harcerzy: „Harcerz
polski przed wojną i podczas wojny,
zaciągając się dobrowolnie w apolityczne szeregi skautowe, przede
wszystkim Ojczyznę miał na względzie (…) Jeśli go w bitwie dosięgła kula, ginął z pogodą na twarzy
i spokojem w duszy, bo odchodził
z poczuciem dobrze spełnionego
obowiązku i z wiarą, że Ojczyzna
plon z tego zbierze”. 11 listopada 1918r. studenci Politechniki
Warszawskiej,
Uniwersytetu
Warszawskiego i Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego, za aprobatą senatów tych uczelni, utworzyli
Legię Akademicką, rekrutów szkolili żołnierze POW, a broń zdobywano
rozbrajając posterunki niemieckie.
Już 12 listopada studenci oddali się
do dyspozycji Naczelnika Józefa
Piłsudskiego, który kiedy ich niebawem wizytował, zauważył, że
zamiast butów wojskowych mają
lakierki. Na początku grudnia 1918r
zostali przemianowani na 36 Pułk
Piechoty Legii Akademickiej, który
już w styczniu 1919r wyruszył na
front ukraiński, rozpoczynając swój
szlak bojowy, gdzie szczególnie
2 Batalion Legii Akademickiej tocząc zaciekłe walki z wrogiem
był nazywany „żelaznym batalionem” lub „batalionem śmierci”.
Akademicy wsławili się również
zaciętym oporem podczas wojny
polsko – bolszewickiej w bitwie pod
Ossowem. Studenci warszawscy
włączyli się również w pomoc i walkę w czasie III Powstania Śląskiego.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na znaczenie i determinację polskich
kobiet w odzyskanie niepodległości.
To one dbały o patriotyczne wychowanie w polskich domach, organizowały pomoc sanitarną, opiekę
nad inwalidami i sierotami, zbiórki
i kwesty pieniężne na cele dozbrojenia i wyposażenia wojska. Co ważne kobiety walczyły również z bro8 (233) październik 2018
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nią w ręku, miedzy innymi z inicjaty wy major Aleksandry Zagórskiej
powołana została Ochotnicza Legia
Kobiet, która podczas obrony
Lwowa nie ustępowała dzielnością innym oddziałom wojskowym.
Jednym z dowódców OLK była
podporucznik Wanda Gertz, która
jako harcerka już w 1915r służyła w Legionach Polskich w przebraniu mężczyzny jako Kazimierz
Żuchowicz. W 1918r studentki
Uniwersytetu Jagiellońskiego ufor-

mowały oddział wojskowy pod komendą podporucznik Leopoldyny
Staweckiej, który przebił się na pomoc obrońcom Lwowa.
100 lat temu Polacy wspólnie,
z ogromną determinacją i ofiarą życia i krwi, wykorzystali tę jedyną
wyjątkową dziejową chwilę, aby
odrodziła się Polska Niepodległa,
aby Ta, która „nie zginęła” – ŻYŁA
! Dziś my żyjemy dla Niej i również potrzebny jest nam ten szczery, wspólny entuzjazm społeczny,

wszędzie tam, gdzie jesteśmy, aby
rozwijając nasze „małe Ojczyzny”
budować i rozwijać Niepodległą.
Leszek Skrzypczak
Zastępca Przewodniczącego.
Komitetu Obchodów
100-lecia Niepodległości

Oferta Punktu Konsultacyjnego
listopad – grudzień 2018 dyżury stałe
Specjalista
GKRPA/Pełnomocnik
Wójta ds.uzależnień
psycholog

Specjalista
lekarz psychiatra
prawnik
psycholog dziecięcy
psychoterapeuta/
specjalista
ds.przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie/mediator

Stałe dni
konsultacji
wtorki

Godzina

Zapisy

16.15-18.00

Bezpośrednio w dniach i
godzinach przyjęć
(22) 729 82 74

środy
piątki

16.00 - 19.00
10.00 – 13.00

Bezpośrednio w dniach i
godzinach przyjęć
(22) 729 82 74

Dyżury ruchome
Dzień konsultacji
28.11.2018 (środa)
12.12.2018 (środa)
13.11.2018 (wtorek)
15.11.2018 (czwartek)
13.12.2018 (czwartek)
18.10.2018 (czwartek)
2.11.2018 (piątek)
9.11.2018 (piątek)
23.11.2018 (piątek)
30.11.2018 (piątek)
7.12.2018 (piątek)
21.12.2018 (piątek)
28.12.2018 (piątek)

Godzina

Zapisy

16.00 - 18.00

GOPS
(22) 739-73-20.

15.00

GOPS
(22) 739-73-20
GODM Tęcza
(22) 739-73-11
GOPS
(22) 739-73-20.

16.00-18.00
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20
16.00 – 20.20

Konsultacje są bezpłatnie. Zapraszamy.

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn: 2 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 		
998
Pruszków
22 758 62 52 		
		
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów 22 729 91 99
Straż Gminna
22 720 08 67
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne 991
Pogot. energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe
999
Pruszków 			
22 755 52 22			
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
Młochów
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn)
22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81
85 w. 100, 101
Fax		
22 729 81 75
Referat Geodezji i GospodarkiPrzestrzennej 22 729 81 93
w. 161,162
22 729 81 98 w. 151, 152,153,
Referat Działalności Gospodarczej
w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w.
126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w.
110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w.
121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. zamówien publicznych i
funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji w. 165,166, 167
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 290, 291
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony
informacji niejawnych 		
w. 197
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Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax
22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami
pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20;
516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
Fax 				
22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy
Gimnazjum/LO 22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie
		
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22
724 50 66
Liceum w Nadarzynie
22 739 96
90;
22 739 98 16
SP Kostowiec 22 729 91 69
SP Młochów 22 729 91 40
SP Nadarzyn 22 729 81 66
SP Rusiec 22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy		

22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik”		
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519
743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik”
22 739 70
74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w
Nadarzynie				
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 22 729 89
13
Biblioteka w Młochowie 22 729 90
09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 22 729 81 18
05-831 Młochów 22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B 22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a
663 913
821
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1 22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka 22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody): 22 739 57
25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie
22 739 76 20
22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie 		
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych
w Kostowcu
22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi
w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia
Sióstr MB Miłosierdzia w Walendowie 		
22 729 88 80 lub 81
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Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
tel. 505 367 915
Pogotowie ogrodnicze. Prace porządkowe. Opryski.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty.
Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. tel. 785 063 795
Pranie wykładzin, tapicerki. tel. 604 408 618,
22 662 30 20

Wywóz nieczystości płynnych
tel. 503 906 665 SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE
Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin. Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem Rainbow. tel. 502 337 965
Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. tel. 502 142 219
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Poszukuję Pani do pomocy w prowadzeniu domu
w Strzeniówce dla dwóch osób 2-3 razy w tygodniu po
kilka godzin. Dni i godziny do uzgodnienia.
tel. 511 069 550
Do wynajęcia dźwig koszowy, tel. 514 175 350
TAXI. Przewóz osób Nadarzyn, Rusiec i okolice, tel. 726 174 886

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. tel. 604 408 618
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. tel. 602 828 088
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Gmina Nadarzyn na antenie
Radia Bogoria
Radio Bogoria (94.5 FM) będzie prezentowało w serwisach informacyjnych
najważniejsze wiadomości z terenu Gminy Nadarzyn. Ponadto, w każdy
czwarty czwartek miesiąca ze studia zlokalizowanego w nadarzyńskim
urzędzie będzie nadawany program na żywo.

Zapraszamy do słuchania.

Wydłużone godziny pracy SPG ZOZ
W związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonej zachorowalności SPG ZOZ rozszerza
pilotażowo godziny pracy. W wyniku porozumienia z Urzędem Gminy od 15 października
w Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie lekarze interniści dostępni są do godz. 19.00, a także
w wybrane dni w Ośrodku Zdrowia w Młochowie. Rozszerzone godziny przyjęć obowiązują
do 15 grudnia br.
dyr. Adam Chustecki

Absolwent Politechniki Warszawskiej
udzieli korepetycji z matematyki i fizyki,
tel. 503 790 338
Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa,
z dojazdem do klienta.
tel. 505 206 369

HOTEL PERŁA LEŚNA w Nadarzynie zatrudni osoby
do pracy na stanowiskach: kucharz/pomoc kuchenna –
kuchnia domowa, polska; pokojowa. Doświadczenie w
pracy na podobnym stanowisku mile widziane.
Oferujemy pracę
na pełen etat – elastyczne godziny pracy.
CV proszę słać mailem na adres: biuro@perlalesna.pl
lub kontakt telefoniczny: 501 532 739

Zatrudnię kierowcę pomocy drogowej
(kat.C)

tel. 504 471 365

ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży.
Korepetycje, kurs indywidualny
lub grupowy.
Młochów, tel. 510 390 693
Firma Euro net Sp. z o.o.
Obecnie poszukuje osób do pracy na stanowisku
Magazyniera. Zapraszamy zainteresowane osoby,
pracę z powodzeniem wykonują także kobiety i
osoby po 50-tym roku życia. Oferujemy umowę
o pracę, opiekę medyczną oraz kartę MultiSport
Miejsce pracy - Sokołów koło Janek.
Zapraszamy do kontaktu tel. 571 411 010
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Pracownia MIMA Studio Wnętrz oferuje: wykonywanie układów
funkcjonalnych wnętrz, opracowywanie projektów mebli na wymiar,
przygotowywanie rysunków wykonawczych, dobór materiałów
wnętrzarskich i wykończeniowych, współpracę z klientem
oraz wykonawcami na każdym etapie projektowania, koordynację
procesu projektowego.
E-MAIL: mimastudiownetrz@gmail.com tel.: 693 457 475
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Sprzedam działkę budowlaną w Urzucie,
tel. 505 987 404
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
Kancelaria parafialna
w dni powszednie czynna codziennie
rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.
Tel. 22 739 76 20
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Odpust parafialny w Młochowie
30 września br. uraczył nas pięknym słońcem. Tego dnia odbył się
w Młochowie Pierwszy Wielki
Odpust Parafialny. To wydarzenie bez precedensu, bogaty program imprezy zgromadził blisko
tysiąc osób (parafianie i goście
z całego kraju).
Obchody odpustowe św. Michała
Archanioła rozpoczęły się uroczystą Mszą o godz. 12:00. Przewodniczył jej ks. Grzegorz Sprysak
CSMA, który wygłosił poruszające kazanie. Po Mszy wszyscy
oddali się beztroskiej zabawie.
Organizatorzy zaplanowali wiele
atrakcji dla dzieci. Przy udziale
pracowników NOK i Animatora
z kanału Pomysłowa Karuzela - Piotra Kowalskiego, który dwoił się i troił aby na twarzy każdego dziecka pojawił się
uśmiech. Mnóstwo konkursów
z nagrodami, malowanie buziek
i duże bańki, to tylko część atrakcji
tego dnia. Młodsze dzieci traciły
energię na dmuchańcach, a starsze
na torze rowerowym pumptrack.
8 (233) październik 2018

Przez cały dzień pogotowie szkoliło z udzielania pierwszej pomocy, a młodzi adepci sztuki p.poż
mogli zapoznać się ze sprzętem
strażackim młochowskiej OSP.
Dzięki Stowarzyszeniu „Kurtyna”
na festynowej scenie pojawiła się
Patrycja Malinowska z formacji
„Czarno To Widzę” - Finalistka
programu Must Be The Music oraz
grupa teatralna, która wystawiła przedstawienie kabaretowe dla
dzieci.
Organizatorzy zadbali również
o strefę gastronomiczną, były kiełbaski z grilla i napoje. Parafianie
i Panie z młochowskiego Koła Gospodyń przygotowali ciasta, którymi częstowali się goście.
Wieczorne koncerty rozpoczęły
się tuż po godz. 18:00. Jako pierwsza na scenie pojawiła się Iwona
Janicka wraz ze swoim zespołem
i chórkami. Zaśpiewała utwory ze
swojej debiutanckiej płyty „Dla
Bożej Chwały” oraz wszystkim
znane utwory z klasyki muzyki
chrześcijańskiej. Zaraz po Iwonie

wystąpił duet „TATO” z Nakła nad
Notecią. Dwóch młodych mężczyzn zaprezentowało kilka utworów w klimacie elektro-chrześcijańskim. Swoimi utworami wielbią
Boga - nazywając go czule Tatą.
Iwona jak i chłopaki skutecznie
rozruszali publiczność, gdyż mimo
mroźnego wieczoru wszyscy doczekali się Gwiazdy - zespołu
NIEMAGOTU.
Charyzmatyczna wokalistka Ola Maciejewska
i kilkunastoosobowy zespół wykonali fantastyczne utwory, które
poruszyły publiczność. Koncerty
okazały się pięknym wieczorem
uwielbienia i zakończyły Apelem
Jasnogórskim tuż po godz. 21:00.
Organizatorzy bardzo dziękują
wszystkim zaangażowanym w pomoc przy przygotowaniu uroczystości. I już zapraszają na odpust w
przyszłym roku.
Paweł Kowalski - Organizator
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K U LT 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

DROGAMI AFRYKI
WSCHODNIEJ…

10 października kolejny raz obraliśmy kierunek na Afrykę. Tym razem
udaliśmy się w podróż po Afryce
Wschodniej. Naszym gościem była
Monika Bryzek – z wykształcenia
historyk sztuki, z pasji antropolog
afrykanista, pasjonatka kultury i sztuki Afryki. Tego dnia biblioteka była
miejscem gdzie można było nie tylko
porozmawiać o książkach, ale również spróbować afrykańskich dań.
Spotkanie poświęcone było bezkresnym drogom Kenii oraz Tanzanii.
Odbyło się w formie opowieści uzupełnionej multimedialną prezentacją
fotografii. Gość zaprezentował szereg wspaniałych zdjęć i opowiedział
o swoich afrykańskich doświadczeniach. Dowiedzieliśmy się na czym
polega prawdziwe safari, jak podróżuje się minibusem „matatu” oraz motocyklową taksówką „piki piki”. Razem
z naszą prelegentką przemierzaliśmy
bezkresne drogi Afryki Wschodniej
przyglądając się napotkanym ludziom, mijanym krajobrazom oraz
miejscowej faunie i florze. Opowieść
była niezwykle interesująca, gdyż
Monika Bryzek Afrykę zna od przysłowiowej podszewki: pracowała
w kenijskiej szkole i realizowała projekty rozwojowe w Kenii i Rwandzie
a wschód kontynentu przemierzyła
autostopem. Pod koniec spotkania na
uczestników czekała niespodzianka
- degustacja afrykańskich pysznych
pączków „mandazi” oraz herbaty
z mlekiem i przyprawami „masala
tea”. Na zakończenie spotkania wylosowaliśmy jednego z uczestników
który otrzymał w prezencie książkę.
Kolejne spotkania przed nami – już
13 listopada zapraszamy na spotkanie
z Mariuszem Szczygłem, który opowie o swojej fascynacji kulturą Czech.
Szczegóły na naszej stronie (www.
biblioteka.nadarzyn.pl) oraz na plakatach. Serdecznie zapraszamy!

Fot biblioteka

red. Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

32

8 (233) październik 2018

Wiadomości Nadarzyńskie

Kalicińska M.: Miłość na walizkach
Na miłość nigdy nie jest za późno.
Tak właśnie myśli Marianna, gdy
wspólnie z ukochanym Antkiem musi
sprostać nowemu etapowi w życiu.
Antek, inżynier pracujący w Korei
Południowej, przechodzi na emeryturę, czuje się niepotrzebny i rozżalony.
Jak wykorzystać energię, zapał i pasję, które wciąż w sobie ma? Jak sprawić, by znów złapał wiatr w żagle, w
nowym życiu bez pracy zawodowej?
Parker P.: Furia ludzi Północy. Dzieje świata wikingów
Philip Parker
opowiada
historię Wikingów od
pierwszych,
drobnych
wypraw
łupieskich
po inwazje
wielkich armii. Ich długie łodzie,
a nawet sama nazwa budziły paniczny
lęk przed „furią ludzi Północy”. Jednak
mimo reputacji krwiożerczych wojowników mieli wyrafinowaną kulturę – tworzyli urokliwe dzieła sztuki, literaturę o
nieprzemijającej sile oddziaływania oraz
zaskakująco trwałe państwa.

Propozycje
Klat M.: Kamerdyner
Marita – niemiecka panienka z dobrego domu. Mateusz – kaszubski chłopak, który po
śmierci rodziców trafia na
wychowanie
do pruskiego
dworu. Ich miłość musiała
być burzliwa.
I była. Tak
samo jak wielka historia, na
której tle się
rozegrała. Romans Mateusza i Marity to
opowieść niepodobna do innych, złożona, pełna trudnych wyborów, ulotnych
nadziei i cierpienia, ale przede wszystkim wierna faktom historycznym.

Majewska-Brown N.: Mąż na niby
Zosia prowadzi szczęśliwe życie, z
kochającym Pawłem u boku i fantastyczną córką, którą oboje uwielbiają.
Niespodziewanie dowiaduje się, że
mąż
utrzymuje
dwa
mieszkania,
dwie kobiety,
dwa telefony
i niebawem
będzie miał
również drugie dziecko. Z
inną kobietą… Opowieść o tkwiącej w
nas sile i determinacji, dzięki którym
można podnieść się nawet wtedy, gdy
tracisz grunt pod nogami.

Trybalski P.: Wszystko za K2.
„Wszystko za K2. Ostatni atak lodowych wojowników” to znakomity
reportaż, ukazujący nie tylko konkretne wydarzenia,
ale przede
wszystkim
emocje i
ludzkie
charaktery. Wyprawa na
K2 okazała
się
punktem
wyjścia do szerszej refleksji na temat
sportu w najwyższych górach świata,
ryzyka wkalkulowanego we wspinanie na ośmiotysięczniki i ambicji,
która często wyrasta ponad ośnieżone
szczyty Himalajów.
Beata Fedorko - Dyrektor Biblioteki

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.
8 (233) październik 2018
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
plac Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Warsztaty Filozoficzne dla dzieci 5-7 lat

Z cyklu Koncerty dla

25 listopada 2018r. godz 15.00

Dużych i Małych

Temat dociekań: Za co jesteśmy odpowiedzialni i co to znaczy?
Po co są mrówkojady? - Zapytał mrówkojad swoją przyjaciółkę orzesznicę
pewnego letniego dnia, gdy siedzieli sobie razem i się nudzili… Fragment
książki Sens życia Lotty Olsson i Marii Nilsson Thore zainspiruje uczestników do podjęcia dyskusji na temat odpowiedzialności: Co to jest odpowiedzialność, do czego się odnosi, jak ją rozumiemy. Z kim lub czym jest
związana, co to znaczy zachowywać się odpowiedzialnie? Co to znaczy
wina, kara, nieumyślność, nieszczęśliwy wypadek? Jaki jest związek między odpowiedni a odpowiedzialny? Dlaczego ludzie powinni być odpowiedzialni? Za kogo, za co, dlaczego? Czy dzieci powinny być odpowiedzialne? Dlaczego? Za co? Za co ja jestem odpowiedzialny?
Na pewno w wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli,
dzieci postarają się odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie pogadanek. Być może poruszymy tematy: państwa, różnorodności, polityki.
Informacja dla Rodziców:
Pracować będziemy na definicji odpowiedzialności jako świadomym
i dobrowolnym podejmowaniu czynów, zgodnych z zasadami i normami
moralnymi, przy czym niespełnienie tych czynów pociąga za sobą sankcje
w postaci: wyrzutów sumienia, poczucia wstydu, przeżywania wobec siebie głębokiego rozżalenia i rozgoryczenia
Warsztaty prowadzi Róża Stawierej. Wstęp wolny!!!

Z cyklu „Teatrzyk w Walizce”
25 listopada 2018r. godz. 16.00

Teatr Wariacja zaprasza
na przedstawienie

„Kopciuszek”

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. W tej
bajce właśnie tak się dzieje. Samotna i zaniedbana dziewczynka przemienia się w piękną i szczęśliwą. Gioacchino Rossini
skomponował operę “Kopciuszek”, aktorzy przygotowali teatralną wariację,
aby zachęcić dzieci do słuchania przepięknej klasycznej muzyki i śpiewu
Wstęp - 10 zł. dziecko

18.11.2018r. o godz. 16.00

Polska muzyka
ludowa
Wystąpią:
Paula Kinaszewska - skrzypce, śpiew, prowadzenie
Katarzyna Szurman - harmonia, śpiew
Bartłomiej Woźniak - bębny,
banjolele, cymbały
W programie utwory ludowe
z różnych regionów Polski,
głównie z Mazowsza, Małopolski i Lubelskiego.
Wstęp wolny!!!

Salon Poezji K 40
25 listopada godz. 12.00

„Marina Cwietajewa”
czytają:
Krystyna Tkacz i Julia Konarska
śpiew i gitara
Żanna Gierasimowa,

Wstęp wolny

Piotr Dumała i „Ederly”
„Tytułowe Ederly to miasto istniejące poza czasem, na granicy realnego świata i snu. Może się wydawać, że istnieje tylko po to, by mógł do niego trafić
główny bohater Słów. (…) Film można określić jako surrealistyczną komedię z elementami kryminału lub filozoficzny traktat o życiu.” – można przeczytać na FilmPolski.pl. Podobno pierwsza wersja scenariusza przyśniła się twórcy wiele lat temu.
W listopadzie pokażemy w Kinie Nokowym „Ederly”, drugi pełnometrażowy film aktorski Piotra Dumały, twórcy animacji, które już się zapisały w historii filmu animowanego. Ten wybitny reżyser, scenarzysta, pisarz, rysownik, scenograf,
profesor sztuki filmowej, wykładowca w szkole filmowej w Łodzi, Sztokholmie i na Uniwersytecie Harvarda w USA będzie naszym gościem po projekcji filmu. Zapraszamy 23 listopada na godzinę 19:00 do siedziby NOK. WSTĘP WOLNY!
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DOM
Z OGNIA
17 listopada
godz. 19.00
koncert
Barbary Wrońskiej
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Od
wielu lat współtworząca
zespół Pustki. Połówka
siostrzanego duetu Ballady
i Romanse. Sama komponuje i aranżuje muzykę.
Po latach pracy zespołowej postanowiła zaprezentować swój całkowicie autorski, solowy materiał, którego jest również
producentką. Pierwszy singiel, promujący autorski album, odniósł bardzo duży sukces. „Nie czekaj” to przebojowa piosenka, która pokazuje różnorodność brzmień jakie znajdziemy na pierwszym albumie Barbary Wrońskiej.
W utworze tym słychać tęsknotę za polską piosenką z lat 60, przewrotnie połączoną z nowoczesnymi brzmieniami.
Głos artystki brzmi zupełnie inaczej niż dotąd.
To dojrzały debiut. Nie mógł być inny, bo Wrońska jest dojrzałą artystką. „Dom z ognia” to piosenkowy majstersztyk
plus emocjonalny nokaut, czyli jedyne słuszne połączenie - Andżelika Kucińska, dziennikarka.
W kategorii - Muzyka rozrywkowa - Debiut Barbara Wrońska za album „Dom z ognia” otrzymała statuetkę „Mateusza Trójki” - te muzyczne nagrody im. Mateusza Święcickiego przyznawane są przez Program III Polskiego Radia za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości, wykonawstwa lub popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Po raz
pierwszy nagroda została wręczona w 1987 r. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są m.in. Edyta Bartosiewicz,
Ewa Bem, Monika Brodka, Lech Janerka, Anna Maria Jopek, Wojciech Młynarski, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew
Namysłowski, Katarzyna Nosowska, Agnieszka Osiecka, Dawid Podsiadło.
Bilety w cenie 30 zł - karta mieszkańca, 35 zł - normalny w sprzedaży od 5. listopada w kasie NOK, oraz przez stronę
www.nok.pl

Program „Seniorzy na start” w Parolach
Nadarzyński Ośrodek Kultury nawiązał współpracę z Towarzystwem Teatralnym „Kurtyna” w ramach,której realizowany jest projekt „Seniorzy na start”. To 3-letni program finansowany ze środków samorządu woj. mazowieckiego,
kierowany do osób 55+, a realizowany z gminami: Zabrodzie, Rząśnik i Nadarzyn.
W programie znajdują się m.in.: warsztaty z neurobiku-ćwiczenia mózgu, antystresowe, asertywności, teatralno-muzyczno-plastyczne, spotkania poświęcone zdrowemu żywieniu, osteoporozie, pierwszej pomocy, bezpieczeństwu, zgłębieniu tajników telefonu komórkowego, facebooka, czytnika książek. Przewidziane są również warsztaty filmowe, aktywności społeczne i artystyczne. Warsztaty i wykłady odbywają się świetlicy NOK w Parolach. W ramach projektu
odbyły się już: wyjazd do Teatru Żydowskiego na spektakl „Jak w przedwojennym kabarecie”, wykłady dotyczące
cyberprzemocy i asertywności, warsztaty teatralne oraz spotkanie integracyjne z uczestnikami projektu z innych gmin.
Poznaliśmy DJ Wikę, przed nami pod koniec października wyjazd do Baranowa Sandomierskiego, a w dalszej perspektywie kolejne spotkania teatralne, warsztaty artystyczne oraz kolejne wyjazdy. Program to świetna okazja do wymiany
doświadczeń, poszerzania horyzontów i poznania nowych ludzi, okazja do wyjścia z domu i stworzenia czegoś wspólnie. Zapraszamy do przyłączenia się. Więcej informacji można uzyskać w świetlicy lub telefonicznie 605 911 300.
Monika Majewska
instr. świetlicy NOK w Parolach, Opiekun projektu

Sołtys Mirosław Chruściak od wielu lat obdarowuje świetlicę NOK w Parolach owocami - jabłkami, gruszkami
i śliwkami. Wszyscy odwiedzający świetlicę mogą z tej
dobroci korzystać do woli. Bardzo Mu za to dziękuję.

Serdeczne podziękowania dla Mazowieckiego Klubu Karate
KYOKUSHIN za przeprowadzenie pokazu karate podczas
letniej, plenerowej Akcji Animacja, organizowanej przez
NOK.
Kamila Michalska, dyrektor NOK

Monika Majewska,Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK
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Narodowe Dni Badmintona - 2018 Zakopane
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Ruścu, zawodnicy Klubu Sportowego Nadarzyn wzięli udział w
Narodowych Dniach Badmintona
11-14.10.2018r. Pierwszego dnia
w drodze do Zakopanego zatrzymaliśmy się na zwiedzanie Sukiennic, Starego Rynku oraz zabytków
Krakowa, odwiedziliśmy również
Smoka Wawelskiego. Następnego
dnia zawodnicy uczestniczyli w turnieju dzieci i młodzieży w ramach
Narodowych Dni Badmintona. W
hali Szkoły Mistrzostwa Sportowego rywalizowali adepci badmintona
od kategorii U-9 do U-15. W kilkudniowym turnieju wzięło udział
niespełna tysiąc młodych badmintonistów. Drużyny zjechały się z
całej Polski, aby móc zmierzyć się
w grach pojedynczych i zdobyć tytuł mistrza. Na uroczystym otwarciu
turnieju został odśpiewany hymn
Polski, podczas zaciętych pojedynków uczniowie zdobywali punkty
za poprawne wykonywanie zadań
w kąciku aktywności i po uzyskanej ilości naklejek otrzymywali
nagrody. Mamy pierwsze sukcesy
naszych młodych zawodników na
arenie krajowej. Na podium znaleźli
się: Nikola Kępa oraz Kacper Buczkowski. Wielu otarło się o miejsca

medalowe. Dla wszystkich zawodników serdeczne gratulacje! Każdy
zawodnik zdobył medal, dyplom
oraz koszulkę z białym orzełkiem
i flagą Polski. Miejsca na podium
otrzymywały statuetkę oraz nagrodę
rzeczową. Po turnieju oglądaliśmy
pokazy najlepszych badmintonistów
w Polsce oraz parabadmintonistów
z areny światowej. Ostatniego dnia
w Zakopanem wjechaliśmy na Kasprowy Wierch oraz zwiedzaliśmy
Wielką Krokiew, podczas wycieczek krajoznawczych poznaliśmy
sekrety kultury podhalańskiej, byli-

śmy zachwyceni urokiem i pięknem
polskich gór. Na koniec dnia pełnego atrakcji wzięliśmy udział w koncercie niepodległościowym, na którym występowały gwiazdy polskiej
estrady muzycznej oraz regionalne
góralskie zespoły. Wydarzenie było
objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy. Turniej odbywał się
pod patronatem Ministra Edukacji
Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki, głównym organizatorem była
Fundacja Narodowy Badminton.
Kinga Haracz

Fot. arch. KS Nadarzyn.

GLKS - pierwsze zwycięstwo naszych koszykarzy
27 października zawodnicy GLKS Nadarzyn Sekcja Koszykówki zmierzyli się z KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. Spotkanie miało wyrównany przebieg, ale w pierwszych trzech kwartach dało się zauważyć przewagę gości z Tarnobrzega. Przełom nastąpił dopiero w ostatniej kwarcie, kiedy od 10-punktowej straty stopniowo doprowadziliśmy do
remisu i na tym nie poprzestaliśmy, walcząc do samego końca. Wytrzymaliśmy presję ostatnich minut i dzięki temu
mogliśmy po końcowym gwizdku cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie.
Punkty: Kuźkow 37, Proczek 26, Leszkiewicz 10, Dalkowski 9, Goździkowski 8, Chadaj 2.

Mistrzostwa szkół podstawowych naszej
gminy w koszykówce chłopców

Mistrzostwa szkół podstawowych
w koszykówce dziewcząt

25 października w SP Rusiec odbyły się mistrzostwa szkół
podstawowych naszej gminy w piłce koszykowej chłopców
klas IV-VI. W mistrzostwach startowali zawodnicy ze wszystkich publicznych szkół podstawowych.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP Rusiec, II miejsce - SP Młochów, III miejsce - SP Nadarzyn, IV miejsce - SP Wola Krakowiańska,
V miejsce - SP Kostowiec.
Chłopcy z Ruśca będą reprezentowali gminę w mistrzostwach
powiatowych, które odbędą się 8 listopada br. w Raszynie.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych rozgrywkach.

23 października w SP Nadarzyn rozegraliśmy mistrzostwa szkół podstawowych naszej gminy w koszykówce
dziewcząt klas I - VI (dzieci). Po raz pierwszy startowały dziewczęta z Niepublicznej SP „Promienie”.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP Nadarzyn, II miejsce - SP Rusiec
III miejsce - SP „ Promienie”, IV miejsce - SP Młochów, V miejsce - SP Kostowiec.
Dziewczęta z Nadarzyna będą reprezentowały gminę
w mistrzostwach powiatowych 7 listopada w Raszynie.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych rozgrywkach.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego
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GLKS - sekcja tenisa stołowego
Seniorki na medal
23 września po rozgrywkach I Ligi na
obiektach GOS w Nadarzynie rozegrany został pierwszy turniej z cyklu
Grand Prix Mazowsza w kategorii Senior w tenisie stołowym, w którym licznie wzięła udział reprezentacja GLKS
Nadarzyn. W rozgrywkach dziewcząt
w pierwszej czwórce znalazły się trzy
nasze reprezentantki. Na najwyższym
stopniu podium stanęła Aleksandra Falarz, która w finale pokonała Martynę
Lis (Bogoria Grodzisk Mazowiecki).
O trzecie miejsce rywalizowały Weronika Bożek i Wiktoria Ziemkiewicz,
która okazała się lepsza.

awansował z grupy do dalszych gier.
Tomek Trzaskowski wygrał jedną grę
w grupie, a dwie przegrał nieznacznie

2-3. Bez zwycięstwa grał jedynie Maksymilian Nawarski. Nasi chłopcy technicznie potrafią już dużo, jednak często
nie są w stanie fizycznie rywalizować
z 2-3 lata starszymi rywaliami.
Najwyższe miejsce 13 w Polsce zajęła Dominika Gilewska. Gratulacje za
walkę dla wszystkich.

IV Liga – 9:1
w meczu otwarcia!

W kategorii mężczyzn reprezentowali
nas młodsi zawodnicy, kadeci i juniorzy. Dominik Borowski zwyciężył
z Miłoszem Redzimskim 3:2. Miłosz
jest zawodnikiem Bogorii Grodzisk
Mazowiecki, młodym ale już o wysokich umiejętnościach.
W turnieju mężczyzn w finale spotkali
się Marcin Kusiński i Antonii Witkowski. Wygrał ten pierwszy 3:2. Zarówno
Marcin Kusiński jak i Antoni Witkowski w przeszłości reprezentowali barwy GLKS Nadarzyn. Gratulacje!!!

Solidnie w Grand Prix
Polski – Zielona Góra
W dniach 28-30 października
w Zielonej Górze odbył się turniej
z cyklu Grand Prix Polski juniorów
i juniorek. Nasz klub reprezentowała grupa aktualnych jeszcze kadetów
(kategoria młodsza) Filip Kostecki,
Tomasz Trzaskowski i Maksymilian
Nawarski oraz Dominika Gilewska. Pierwsza trójka grała w turnieju
eliminacyjnym zaś Dominika z racji rozstawienia od razu startowała
w turnieju głównym. Filip Kostecki
8 (233) październik 2018

towało Klub GLKS Nadarzyn. Wszyscy zaprezentowali się bardzo dobrze,
w szczególności Marcel Szreniawa-Sztajnert, który zajął miejsce na podium oraz Marek Klinowski, który
był czwarty! Klasyfikacja końcowa
żaków i żaczek: Marcel Szreniawa-Sztajnert - 3 miejsce, Marek Klinowski - 4 miejsce, Paweł Klinowski,
Stanisław Stroiński - miejsca 9-12,
Mateusz Wężyk - miejsca 13-16,

Udany debiut zanotował zespół IV ligi
mężczyzn w sezonie 2018/2019. Po
startach w turniejach ogólnopolskich,
w których wszystkim naszym młodym
zawodnikom udało się zakwalifikować
do turniejów głównych (Filip, Tomek,
Maks w kadetach zaś Adaś w młodzikach) nadszedł czas rozpoczęcia
sezonu ligowego. Po ubiegłorocznym
awansie do IV ligi nasi chłopcy mają
możliwość sprawdzenia swoich sił
w lidze wyższej.
Pierwsze spotkanie zostało przełożone z powodu udziału naszych zawodników w Grand Prix Polski kadetów
w Krakowie na termin wtorkowy
(16.10.2018r.). Naszym przeciwnikiem był zespół SKS 40 Warszawa.
Od samego początku nasi zawodnicy
dominowali zarówno w pierwszej jak
i drugiej parze. Tomek, Filip, Maks
i Dominik z ośmiu spotkań wygrali
pewnie siedem. Do tego doszły jeszcze
zwycięstwa w grach podwójnych i całe
nasze spotkanie wygraliśmy 9-1. Gratulacje chłopcy !!!

Marcel na podium
Grand Prix Mazowsza!
16 października w Wyszogrodzie
rozegrany został kolejny turniej z cyklu Grand Prix Mazowsza w tenisie
stołowym. Tym razem rywalizację
w sezonie 2018/2019 rozpoczęli żacy
i juniorzy - 12 zawodników reprezen-

Oskar Mroczek - 17 miejsce, Blanka
Kusińska - miejsca 5-8.
Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych turniejach.
trenerka Magdalena Milczarek

I Liga – remis z Łomżą
22 października rozegrano w Nadarzynie spotkanie I Ligi Kobiet,
GLKS – KU AZS PWSiP METAL
TECHNIK Łomża. Mecz rozpoczął
się bardzo dobrze. Swoje pojedynki wygrały Ola Falarz z Sokołowską
i Dominika Gilewska z Jarkowską.
W kolejnych spotkaniach górą były
łomżynianki. Wiktoria nie dała rady
Annie Zielińskiej, a Ola Dąbrowska
nieznacznie uległa Weronice Łubie
2:3 mając trzy piłki meczowe. Wynik
spotkania 2-2. Deble rozstrzygnięte
zostały na 1-1. Po grach podwójnych
do stołu stanęły liderki, Ola Falarz
i Anna Zielińska. Tu górą okazała się
nasza rywalka. Na drugim stole Dominika Gilewska uległa Weronice Łubie i
zrobiło się w meczu 3-5.
W ostatnich partiach nasze dziewczyny pokazały klasę. Wiktoria i Ola
Dąbrowska wygrały swoje spotkania
po 3-0 i tym samym dały nam w meczu remis. Po czterech spotkaniach
GLKS II jest wiceliderem. Mamy dwa
zwycięstwa i dwa remisy. Gratulacje
dziewczyny!!!!
Piotr Napiórkowski
Koordynator sekcji
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
„Praca, praca, praca” tak można najszybciej podsumować kolejny miesiąc zmagań na siatkarskich parkietach. Wchodzimy
w decydującą fazę przygotowań zespołów Mini-Siatkówki. Między innymi dlatego tam gdzie organizowany jest turniej
Mini-Siatkówki tam są siatkarki GLKS Nadarzyn. Początek października to świetny występ w turnieju „100 lat Niepodległej Polski” organizowanym przez KS Saska Warszawa. Dziewczęta rozbiły bank! Złoto w kategorii czwórek i trójek oraz
srebro w kategorii dwójek. Kolejny raz cieszy, że ciężka praca na treningach przynosi efekty.
W weekend 20 i 21 października na hali przy ul. Żółwińskiej w Nadarzynie miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Dzięki
współpracy z UG Nadarzyn, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, oraz firmą PTAK Warsaw Expo
mogliśmy zorganizować „Jesienny Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki” w kategorii dwójek i trójek dziewcząt.
Sobota była dniem rywalizacji dwójek. Na parkiecie stanęły 44 zespoły zgłoszone przez 17 klubów z całej Polski. Na 12
boiskach od 9:00 do około 16:30 rozegrano 334 mecze. Zwycięzcą w kategorii dwójek był zespół JKS SMS Jastrzębie,
drugie miejsce wywalczyły nasze siatkarki, a na miejscu trzecim uplasował się zespół Lider Konstantynów Łódzki. Pełna
klasyfikacja dostępna jest na fb Siatkarki GLKS Nadarzyn.
W niedzielę zagraliśmy turniej w kategorii trójek. Tym razem obserwowaliśmy zmagania 32 zespołów z 16 klubów. Rozegrano 166 meczów na 8 boiskach. Siatkarki GLKS Nadarzyn pokazały, że potrafią być gościnne i zostawiły dla siebie
„dopiero” brązowe medale. W finale lepszy okazał się zespół Dwójka Zawiercie pokonując Łaskovię Łask. Były to dwa
bardzo pracowite dni, ale organizacja turnieju nie byłaby możliwa bez pomocy 42 wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy
za pomoc w sędziowaniu i koordynacji sprawnego przeprowadzenia tak wielu meczów przy tak wielkiej ilości osób na hali.
Kolejny raz udało nam się pokazać Nadarzyn ogólnopolskiej widowni z jak najlepszej strony. Dzięki pozyskaniu nowego
sponsora zrezygnowaliśmy z wpisowego od klubów, a każda zawodniczka dostała coś dla siebie, każdy klub wyjechał
z pamiątkową statuetką, a wszystkie zespoły, które zajęły miejsca na podium, zostały uhonorowane i nagrodzone. Przyjezdni trenerzy żegnając się zapowiadali, że już czekają na kolejne turnieje organizowane przez GLKS Nadarzyn.
24 listopada organizujemy kolejne duże wydarzenie „100 lat Niepodległej Polski Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki
w kategorii dwójek dziewcząt”. Zapraszamy na halę przy ul. Żółwińskiej, początek gier planujemy na około 9:00.
W rozgrywkach starszych roczników cieszy wspaniała postawa pierwszego zespołu kadetek. Dziewczęta nadal są niepo-

Jesienny Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki fot. arch. GLKS.

zegrane zostały turnieje młodziczek
wszystkich mazowieckich lig, ale niestety na relację musimy jeszcze chwilę zaczekać. Bardziej niecierpliwych
zapraszamy na naszą stroną na fb, tam
relacja pojawi się możliwie szybko.
Komunikat dla wszystkich zastanawiających się czy jeszcze można dołączyć na treningi Sekcji Piłki
Siatkowej GLKS Nadarzyn? Odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście
zapraszamy. Wszystkie zajęcia odbywają się na hali przy ul. Żółwińskiej
w Nadarzynie.
Do zobaczenia na hali, uwaga siatkówka uzależnia.
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konane i pewnie zdobywają kolejne
punkty do ligowej tabeli. Drugi zespół kadetek również ciężko pracuje.
Nawet jeżeli czasami nie uda się wygrać to dla tych (młodszych) zawodniczek każdy mecz jest bezcennym
doświadczeniem, które zaprocentuje
w przyszłości.
Oficjalnie rozgrywki zainaugurowały wracające na parkiety seniorki,
chociaż szczerze mówiąc nie tak łatwo znaleźć seniorki w naszej seniorskiej drużynie. W pierwszym meczu
zabrakło nieco zgrania, ale z nadzieją
patrzymy w przyszłość.
W weekend 27 i 28 października ro-

Rubrykę sekcji piłki siatkowej redaguje Damian Krzemiński
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NOK

Salon Poezji K40 - Daniel Olbrychski
Fot. M. Kołecka

Koncert - El Salsero

Fot. M. Kołecka

Teatrzyk w Walizce - ,,Brzydkie kaczątko”

Kino NOKowe - (od lewej) Iwo Kondefer,
pp. Małgorzata i Wojciech Pietrzyk

Piknik Rodzinny w Pruszkowie (WN - str. 15)
Fot. arch. GOPS

fot. Internet

Fot. arch. GOPS

