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Szanowni Mieszkańcy,
jesteśmy na półmetku wakacji. Niestety nie wszyscy mogą
cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem. Dla absolwentów
gimnazjów i podstawówek oraz
ich rodzin, lipiec był miesiącem
ogromnego stresu, a niejednokrotnie rozczarowań. Zmiany
w oświacie spowodowały, że bramy szkół średnich szturmują dwa
roczniki młodych ludzi. Nie sposób przyjąć wszystkich chętnych,
więc poprzeczka – minimalna
liczba punktów kwalifikacyjnych
– poszybowała w górę. Wzorowi
uczniowie, którzy w przyszłym
czy ubiegłym roku nie mieliby najmniejszych problemów
z dostaniem się do wymarzonej
szkoły, teraz „załapali” się do placówek drugiego lub trzeciego wyboru. Wielu zdolnych młodych ludzi nadal przeżywa ogromny stres
czekając na nabory uzupełniające.
Trudno dyskutować czy znaleźć
argumenty, gdy absolwenci twierdzą, że obecne warunki nie są
sprawiedliwe względem innych
roczników. Jednak na tym nie koniec tej „niesprawiedliwości”. Podobnie będzie, gdy ten podwójny
rocznik będzie ubiegał się o miejsca na uczelniach i gdy ich absolwenci trafią na rynek pracy. Ogólnie nie zazdroszczę tym młodym
ludziom i ich rodzinom. Sporo
przed nimi niepotrzebnego stresu. Mam nadzieję, że ta sytuacja
jednak nie podetnie im skrzydeł
już na starcie. Niemniejszy stres
przeżywają pedagodzy. Niejednokrotnie z bólem serca i bolesną
świadomością muszą odrzucać
podania uczniów, których chętnie
przyjęliby w przyszłym roku.
Z punktu widzenia samorządu zmiany w oświacie to koszty.
Z jednej strony wydatki na dostosowanie szkół podstawowych do
roczników siódmej i ósmej klasy –
w tym roku przestają istnieć gimnazja. A więc adaptacja i remonty
pomieszczeń, wydatki wynikające
ze stopnia awansu zawodowego.
Z drugiej strony pytanie co zro07 (242) lipiec 2019

bić z budynkami gimnazjalnymi?
Mamy to szczęście, że myśląc
przyszłościowo stworzyliśmy Liceum Ogólnokształcące. Zmiany
w oświacie to kwestia kadry, dodatkowych sal lekcyjnych, sprzętu
komputerowego i innych pomocy
naukowych itd. Prezydent podpisał nowelizację, która wprowadza
9,6 proc. podwyżki dla nauczycieli. Wyższe wypłaty mają zostać
wypłacone najpóźniej 30 września. We wszystkich samorządach
rozpoczęło się nerwowe czekanie,
aż do lokalnych budżetów wpłyną
dodatkowe pieniądze z subwencji
oświatowej.
Dalsze zmiany zapowiadane
przez rząd w dziedzinie podatków i oświaty mogą doprowadzić do „załamania finansów
sporej części polskich samorządów”. Chodzi o wspomniane
podwyżki dla nauczycieli, zerowy PIT dla młodych i obniżenie
stawki podatku dochodowego.
„Jedna trzecia gmin może mieć
problem z uchwaleniem budżetów, inwestycje będzie musiała
ograniczyć zdecydowana większość” – ostrzega prezes Związku
Miast Polskich Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic. Samorządy realizują zadania na rzecz
mieszkańców, a odbieranie pieniędzy gminom i powiatom uderzy bezpośrednio w jakość życia
mieszkańców. Z samorządowych
szacunków wynika, że zwolnienie
osób w wieku do 26 roku życia
z podatku PIT będzie skutkowało
zmniejszeniem dochodów całego sektora finansów publicznych
na poziomie 2,4 mld zł rocznie w tym w jednostkach samorządu
terytorialnego w Polsce ubytek
ten wyniesie 474 mln zł w roku
2019, a od 2020 - 1,1 mld zł rocznie (wyliczenia takie podaje Serwis Samorządowy PAP). Także
przeniesienie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na
Indywidualne Konta Emerytalne
i ustanowienie opłaty przekształceniowej od środków przenoszonych na IKE (będącej dochodem budżetu państwa), pozbawi

w przyszłości jednostki samorządu
terytorialnego należnych im w tej
części dochodów z udziału w PIT.
Skutkiem będzie strata szacunkowo 9,6 mld zł. Przy tym należy
pamiętać o tzw. „janosikowym”,
którego wartość z roku na rok rośnie. O rosnących kosztach inwestycji i kosztach pracy, o złudnym
wzroście budżetów gmin, który
w dużej mierze oznacza środki przekazane przez państwo na
świadczenia socjalne czyli tzw.
„500 +”. Dodatkowo rosną obciążenia nakładane na samorząd
np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowej ustawy,
w ramach której wójt jako terenowy szef ochrony ludności i obrony cywilnej otrzyma dwadzieścia
zadań. Jak zaznacza MSWiA nie
jest możliwe bezkosztowe zrealizowanie zadań przewidywanych
w projekcie ustawy. Są wśród
nich m.in. tworzenie i utrzymanie
zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej, planowanie i organizacja ewakuacji czy alarmowanie
ludności o zagrożeniach. Obowiązkiem gmin będzie również
edukowanie społeczeństwa i sporządzanie corocznej informacji
o stanie przygotowań gminy do
realizacji tych zadań na wypadek
wojny…
Podsumowując, sporo stresów
oraz pracy podczas tych wakacji
i z pewnością nie można mówić,
że jest to sezon ogórkowy.
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Inwestycje

Tereny
rekreacyjne
Stara Wieś

Ruszyły prace związane zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego
w Starej Wsi (u zbiegu ul. Brwinowskiej i ul. Tarniny). Przypominamy,
że w pierwszym etapie wykonany
zostanie tor rowerowy - pumptrack o nawierzchni bitumicznej
i długości ok. 100 m wraz z placem
do odpoczynku, zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery oraz tablice z regulaminem. Wykonane zostaną dojazdy
i parkingi z kostki brukowej. Obecnie trwa kształtowanie terenu pod
pumptrack oraz prace brukarskie.

Tereny rekreacyjne w Starej Wsi

Strzeniówka
Wkrótce rozpoczną się prace
związane z budową placu zabaw
i flowparku.
Prace prowadzone są w ramach
umowy pn. „Rozwój ogólnopolskiej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej
w miejscowości Stara Wieś” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Budowa toru rowerowego w Starej Wsi

Wolica
W najbliższym czasie teren rekreacyjny w Wolicy doposażony zostanie w altanę oraz dodatkowe ławki.
Powstanie także, tutaj boisko wielofunkcyjne.

Drogi
Zakończyły się prace związane
z naprawą dróg destruktem. W tym
roku naprawiliśmy: ul. Bielińską
w Urzucie, ul. Rzewuskiej w Rozalinie, ul. Słowiczą i Turkusową
w Ruścu, ul. Akacjową w Nadarzynie, ul. Miodową i ul. Wesołą
w Strzeniówce, ul. Borówkową,
ul. Pieczarkową i ul. Krokusową
w Starej Wsi.
Zakończyło
się
pokrywanie
emulsją utrwalającą: ul. Orlej,
ul. bocznej od Rolnej, ul. Azalii
w Kajetanach, ul. Rukoli w Rozalinie, ul. Kwitnącej i Bajecznej,
ul. boczna od ul. Cichej w Ruścu,
ul. Pontonierskiej w Szamotach,
ul. Księżycowej w Nadarzynie, ul.
Miodowej i Wesołej w Strzeniówce.

ul. Wesoła w Strzeniówce
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Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT - kolejny etap”
Na ulicy Poziomkowej w Starej Wsi trwają prace drogowe związane z przebudową pasa drogowego w związku z budową ścieżki rowerowej.

Projekt pn. „Parkuj i Jedź”
w Gmine Nadarzyn”

ul. Poziomkowa w Starej Wsi

Kanalizacja
Obecnie trwają prace w Rozalinie przy ul. Młochowskiej i Przemysłowej. Natomiast Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn przystąpio do budowy kanalizacji
sanitarnej przy ul. Promyka w Urzucie.
Rozpoczęły się prace związane z budową Parkuj
i Jedź przy ul. Granicznej w Nadarzynie. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie
w wysokości 4.624.070,14 zł. Wybudowany zostanie
parking Park & Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą, który będzie dodatkowo pełnić funkcję zintegrowanego węzła (centrum) przesiadkowego.

ul. Młochowska w Rozalinie
07 (242) lipiec 2019

Referat Inwestycji
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Budowa oczyszczalni ścieków w Młochowie
W chwili obecnej prowadzone
są prace montażowe oraz ziemne.
Brygada spawaczy realizuje montaż
zbiornika tzw. komory nitryfikacji
wraz z ustawieniem oraz montażem
osadników wtórnych. Proces polega
na ustawieniu poszczególnych elementów wielkogabarytowych na odpowiednim miejscu wraz z wypoziomowaniem oraz połączeniem ich ze
sobą za pomocą spoin wykonanych
metodą spawania. Brygada instalatorów natomiast zajmuje się wykonaniem nowej sieci kanalizacyjnej
tj. montaż studzienek oraz rurociągów niezbędnych do usprawnienia
i prawidłowego funkcjonowania istniejącego oraz powstającego ciągu
technologicznego. Prace postępują
zgodnie z założonym harmonogramem.
PKN

III sesja Rady Seniorów
24 czerwca 2019 r. odbyła się III
sesja Rady Seniorów Gminy Nadarzyn. Podczas obrad podsumowano
akcję wspólnego sprzątania gminy,
która odbyła się 11 maja br. A zainicjowana była przez Radnych Seniorów i Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Nadarzyn.
Podczas sesji, obecny na jej obradach, Wójt Gminy Dariusz Zwoliński poinformował o nowym systemie odbioru śmieci. Ze strony
Wójta pojawiła się również propozycja, aby Rada Seniorów włączyła
się w działania proekologiczne m.in.
poprzez program rozdawania kompostowników dla mieszkańców, czy
likwidację opakowań plastikowych.
Rada Seniorów w związku z tym
zamierza przedstawić wniosek do
przyszłorocznego budżetu Gminy
Nadarzyn dotyczący dofinansowania
zakupu przez mieszkańców kompostowników i zbiorników na wodę
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deszczową. Ponadto rada postanowiła wystosować apel, na stronie internetowej, o ograniczenie zakupów
w plastikowych opakowaniach oraz
o podlewanie przydomowych ogródków deszczówką. Radni rozmawiali także o wnioskach mieszkańców zgłaszanych podczas dyżurów
pełnionych w UG przez radnych

Seniorów. Przedstawiono relację
z I warsztatu roboczego pn. „Ryzyka
utraty sprawności seniorów. Diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja” oraz relację z uczestnicwa
w Mazowieckiej Szkole Seniorów
w Białobrzegach
red.
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Święto Policji
14 lipca u sąsiadów w Brwinowie
odbyła się uroczystość Święta Policji powiatu pruszkowskiego oraz II
piknik rodzinny pod hasłem „Bezpieczny powiat pruszkowski”.
Na oficjalnych uroczystościach
Gminę Nadarzyn reprezentował
Janusz Rajkowski Zastępca Wójta. W imieniu mieszkańców naszej
gminy złożył podziękowania za to,
że czujemy się coraz bezpieczniej
oraz życzenia satysfakcji z pełnionej służby.

Podziękowania
Stowarzyszenie Seniorów i Rada
Seniorów Gminy Nadarzyn składają
podziękowania firmie PU Hetman
za pomoc oraz sponsorowanie akcji
wspólnego sprzątania Gminy Nadarzyn. Liczymy na dalszą owocną
współpracę.
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75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia Pamiętamy
Tradycyjnie w ramach oddania
hołdu Powstańczej Warszawie o godzinie „W” - 17.00 w naszej gminie
zawyją syreny. Na placu Poniatowskiego odbędzie się apel przygotowany przez Nadarzyński Szczep
Wataha im. Żołnierzy Wyklętych.
Pamięć poległych wraz ze strażakami z OSP uczcimy minutą ciszy.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy

poświęconej Powstaniu Warszawskiemu. O godzinie 18:00 w kościele pod wezwaniem św. Klemensa
odbędzie się Msza św. w intencji
ofiar powstania.
Zapraszamy Mieszkańców do
wspólnego oddania hołdu Powstańczej Warszawie.

red.

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
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
INFORMUJE
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie
wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18
roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez
rodzinę.
Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl),
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS
od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście

WAŻNE !!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia
1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca
2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest
już wypłacane od 1 października 2019 roku).
Uwaga na wnioski złożone od dnia 1 października
2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od
miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego w wersji papierowej przyjmowane będą od
1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, pokój 133.
Terminy realizacji przyjętych wniosków
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze
dziecko !) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019
roku)
w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+
oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku.
(z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień
i październik 2019 roku)
w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+
oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku
(prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia
wniosku)
w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz
wypłata następuje do dnia 31 stycznia 2020 (prawo do
500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31
stycznia 2020 roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata
następuje do ostatniego dnia lutego 2020 roku (prawo
do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju
133 od dnia 1 lipca 2019 r.
07 (242) lipiec 2019

ŚWIADCZENIE DOBRY START
Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl),
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS
od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.
ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez
stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl),
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE
ZUS
od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

Renata Bajerska
Ewa Bańkowska
Paulina Dulewicz
Dział Świadczeń Rodzinnych
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Dożynki 2019 - Ankieta
Czy i jak chcemy świętować?
1) Czy w kalendarzu gminnych imprez nadal powinny być dożynki lub inna forma tej imprezy?
TAK☐ NIE ☐
2) Jaką formułę powinna mieć impreza?
Formuła sportowa pikniku:
Gry i zabawy dla dzieci ☐
Zawody dla całych rodzin ☐
Zawody dla drużyn reprezentujących sołectwa ☐
Konkurencje sportowe ☐
Biesiadowanie ☐
Formuła ludowa dożynek:
Msza św. dziękczynna polowa ☐
Konkurs wieńców dożynkowych ☐
Stoiska rolnicze z plonami ☐
Występy zespołów ludowych ☐
Stoiska z rękodziełem ludowym i produktami regionalnymi ☐
Warsztaty rękodzieła (tworzenia wieńców, lepienia
garnków, plecenia wiklinowych koszy itp.) ☐
Formuła „galowa”:
Koncerty instrumentalne ☐
Koncerty i występy znanych artystów ☐
Koncerty oraz występy zespołów i ludzi utalentowanych z terenu naszej gminy ☐
Występy teatralne plenerowe ☐
Warsztaty plastyczne (techniki malarskie, rzeźbiarskie, witrażowe itp.) ☐
3) W jakim terminie powinna się odbyć?
W czerwcu przed wakacjami ☐, jak dotychczas we
wrześniu ☐

Obchodzone od wielu lat Dożynki
gminne potrzebują jeśli nie zupełnie
nowej formuły, to przynajmniej odświeżenia dotychczasowej. Ponieważ jesteśmy gminą rolniczą, w tym
roku zamiast niedzielnej imprezy na
stadionie w Nadarzynie odbędzie
się dziękczynna Msza św. polowa
o godz. 14:00 i konkurs wieńców
dożynkowych w parku młochowskim. Zmieniony zostanie również
termin, nie będzie to pierwsza niedziela września, lecz tym razem
będzie to ostatnia sobota sierpnia
(31.08).

Konkursowe wieńce dożynkowe można zgłaszać do 21 sierpnia do ref. Rolnictwa Ochrony
Środowiska i Gospodarki.
Czy i jak będzie to święto wyglądało w przyszłym roku zależy
od Państwa oczekiwań. Możliwości jest wiele od imprezy nazwanej
przykładowo „Dzień Nadarzyna”,
po ograniczenie jedynie do Mszy
świętej dziękczynnej za plony.
Aby poznać Państwa preferencje prosimy o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań (właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć
w okienku). Formularz można
wypełnić on-line na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn lub w wersji
papierowej i złożyć w Kancelarii
(p. 100 parter).

4) Czy częścią imprezy ma być:
Msza św.? TAK ☐/NIE ☐
Konkurs wieńców dożynkowych? TAK ☐/NIE ☐
Koncert OSP Nadarzyn? TAK ☐ /NIE ☐
Występy znanych artystów: koncert, kabaret
TAK ☐ /NIE ☐
Pokaz sztucznych ogni? TAK ☐ /NIE ☐
Potańcówka na dechach? TAK ☐/NIE ☐
Uwagi, własne propozycje:
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Artur Świercz - „Barierołamacz”

Uniwersalny Nadarzyn. Miejska przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich mieszkańców.
Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Jednak, aby tak było
należy zweryfikować dolegliwości z którymi muszą
zmierzyć się mieszkańcy. I do takiej diagnozy zostałem wywołany - by zweryfikować bariery. Ze swojej
perspektywy mógłbym bez końca mówić z czym musi
zmagać się osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Warto jednak zaznaczyć, że niemal z tymi samymi
utrudnieniami spotykają się osoby starsze, które z wiekiem tracą sprawność ruchową i nierzadko korzystają
z pomocy balkoników czy laski. A jak złamiemy nogę?
Wtedy również mamy do czynienia z trudnościami wynikającymi z konieczności poruszania się przy pomocy
kul. A jak przyjdzie na świat dziecko? Wtedy również
wychodząc na spacery z maleństwem w wózku dziecięcym, stawiamy czoła krawężnikom, schodom, nierównościom, awariom wind itd. Na tym nie koniec. Prze-

strzeń publiczna powinna być także czytelna dla osób
z niepełnosprawnościami wzroku czy słuchu. I myślę,
że nie ma potrzeby rozgraniczania, bo przecież człowiek
jest tak skonstruowany, że z wiekiem zatracamy sprawność tych zmysłów i temat dotyczy także nas. Zatem
warto pochylić się nad takimi rozwiązaniami by mogły
one służyć człowiekowi na każdym etapie jego życia i
sprawności. Osoba z niepełnosprawnością nie jest ufoludkiem, jest człowiekiem takim, jak każdy inny. Nikt
nie może czuć się gorszy. Pozostają także kwestie czysto społeczne, można tu wymienić problem parkowania aut na miejscach dla osób z niepełnosprawnością,
sprzątania po swoich pupilach, dbanie by na chodniku
nie było miejsca na stłuczoną butelkę po piwie, przez
które można przebić oponę w wózku, a także przełamanie lęków w kontakcie bezpośrednim tzn. savoir vivre.

Niesienie pomocy jest odruchem ludzkim, ale trzeba
wiedzieć też jak to robić, jeśli występuje potrzeba. Od
tego tu jestem, by, jak wskazuje mój przydomek „Barierołamacz”, łamać bariery. Zarówno te infrastrukturalne
jak i mentalne, łamać stereotypy o osobach z niepełnosprawnością.
2 lipca Gmina Nadarzyn rozpoczęła współpracę z Arturem Świerczem #barierołamacz dotyczącą usuwania
barier architektonicznych i mentalnych, na które w życiu codziennym napotykają osoby niepełnosprawne.

Artur Świercz

Jest osobą z niepełnosprawnością
od urodzenia
Pełni funkcję Radnego Powiatu Pruszkowiego
07 (242) lipiec 2019
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O Ś W I ATA

Szkoła Muzyczna w Nadarzynie ma już 130 uczniów!
Ten rok szkolny był bardzo łaskawy. Wiele się działo nie tylko
w samej szkole muzycznej, ale i poza
nią. Nasi uczniowie wzięli udział
w 18 koncertach. Grają coraz lepiej
i coraz łatwiej przychodzi im pokonywanie tremy. Oswajają się ze sceną, światłami i widać, że atmosfera
koncertu, oklasków i gratulacji sprawia im przyjemność.
Bardzo lubimy dawać koncerty
w gościnnym Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Występ na tej scenie to
prawdziwa nobilitacja. Dlatego zawsze korzystamy z zaproszenia Pani
Dyrektor NOKu Kamili Michalskiej, przygotowując się do występów szczególnie starannie. Kolędowanie, udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, Koncert muzyki kameralnej – to niezapomniane
wydarzenia minionego roku.
Niezwykle miło wspominamy
kolędowanie w Świetlicy NOK w
Rozalinie, a szczególnie doceniamy koncerty w Świetlicy NOK w
Parolach. Parole okazały się wspaniałym miejscem do robienia koncertów muzyki rozrywkowej: trzy
klasy śpiewu, gitarzyści i perkusiści
wypadli tu znakomicie. Chłopcy z
zespołu instrumentalnego Adriana
Wardęgi byli jak zwykle zachwycający. Nie gorzej zabrzmiały tu
występy skrzypków, flecistów i gitarzystów. Na pewno chcielibyśmy
tu wracać z kolejnymi popisami naszych uczniów i nauczycieli.
Piękne koncerty dali nasi pianiści. Ponieważ Gmine Nadarzyn
nie ma fortepianu, wyjeżdżaliśmy
do sąsiedzkiego Brwinowa, aby
umożliwić pianistom granie na dobrym instrumencie marki Petrof.
Ale na tym nie koniec. W czerwcu
zrobiliśmy święto pianistów naszej
szkoły, które celebrowaliśmy w jedynym w Polsce salonie fortepianów Steinway przy ul. Ordynackiej
w Warszawie. Uczniowie grali na
najlepszym fortepianie koncertowym Steinwaya klasy A – prawdziwa muzyczna uczta.
Uczniowie Szkoły Muzycznej
rozsławili Gminę Nadarzyn zwycięstwami w ogólnopolskich konkursach muzycznych! Autorami
tych sukcesów są nasi nauczyciele
– Beata Zdunek, nauczycielka teorii muzyki i Mikołaj Daszkowski –
nauczyciel gitary. Oto nasi finaliści
i laureaci:
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22.10.2018 Konkurs wiedzy
o życiu i twórczości Tadeusza Bairda, Konin
II miejsce – Maciej Borowski
Nauczycielka – Beata Zdunek
25.03.2019 VIII Mały Festiwal
Gitarowy, Sochaczew
Wyróżnienie II stopnia – Piotr
Bielak
Nauczyciel – Mikołaj Daszkowski
25.03.2019 VIII Mały Festiwal
Gitarowy, Sochaczew
Wyróżnienie III stopnia – Kacper
Majewski
Nauczyciel – Mikołaj Daszkowski
10.04.2019 VII Konkurs wiedzy
o muzyce im. Korneliusza Ejsmonta, Kwidzyn
I miejsce – Marta Idasiak
Nagroda Specjalna dla zdobywcy
I miejsca, ufundowana przez M. Ejsmonta
Nauczycielka – Beata Zdunek
25.04.2019 XI Konkurs wiedzy
o kompozytorach – Stanisław Moniuszko, Jastrzębie Zdrój
III miejsce – Julia Wańska
Nauczycielka – Beata Zdunek
25.04.2019 XI Konkurs wiedzy
o kompozytorach – Stanisław Moniuszko, Jastrzębie Zdrój
Wyróżnienie – Julia Bogusławska-Pociecha
Nauczycielka – Beata Zdunek
20.05.2019
Makroregionalny
konkurs z kształcenia słuchu dla
ostatnich klas szkół muzycznych

I stopnia, Olsztyn
Wyróżnienie – Maciej Borowski
Nauczycielka – Beata Zdunek
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
co dwa lata organizuje Ogólnopolski drużynowy konkurs z kształcenia słuchu w Nadarzynie. Jego inicjatorką i autorką testów jest Beata
Zdunek, zeszłoroczna laureatka nagrody Wójta Gminy Nadarzyn „Perły nauki kultury i sztuki”.
W tym roku miał miejsce czwarty
już Konkurs z kształcenia słuchu.
Składamy Panu Wójtowi Gminy
Nadarzyn Dariuszowi Zwolińskiemu serdeczne podziękowania za
objęcie patronatem oraz dofinansowanie nagród dla zwycięzców. Konkurs zdobył bardzo dobrą opinię
w środowisku muzycznym kraju i cieszy się renomą i prestiżem.
Wsparcie Wójta Gminy Nadarzyn
dodało splendoru temu wydarzeniu.
Obecnie z całej Polski napływają
podziękowania za zorganizowanie
Konkursu na tak znakomitym poziomie.
Imponujący był ten muzyczny rok
szkolny, prawda? W Szkole Muzycznej w Nadarzynie trwa nabór.
Każdy kto chciałby wejść do muzycznego świata może do nas dołączyć.

Izabela Malec
Dyrektor Niepublicznej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia
w Nadarzynie
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Perły Kultury, Nauki i Sztuki

II edycja

„Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
A boć nie śliczne
Te w i o s k i l i c z n e ?
Te n k r a j k o c h a n y ? . . . .
Stanisław Jachowicz „Wieś”
cić się znaczącymi
osiągnięciami
w dziedzinie Kultury,
Nauki i Sztuki.
Perły Nauki, Kultury i Sztuki po raz
pierwszy
uroczyście wręczone zostały podczas Gali
2 września 2018 r.
Super Perłami uhonorowaliśmy ludzi
nietuzinkowych
wspaniałą artystkę
panią Irenę Santor,
Perły 2018
wybitnego naukowca prof. Henryka
Skarżyńskiego, cudownych pedaCodziennie
spotykamy
ich
gogów panią Barbarę Syller i pana
w sklepach, na spacerach, mijamy
Włodzimierza Wencla oraz rozsłana ulicach, w bibliotece... Ludzie
wiającą naszą gminę na scenach
nietuzinkowi, na ich widok czasem
niemal wszystkich kontynentów
ściska się serce, czasem przeszywa
Orkiestrę OSP Nadarzyn. Kapitudreszcz, niekiedy wracają cudowne
ła przyznała także 19 Pereł. Statuwspomnienia. Fenomenalni artyści,
etkami nagrodzono
niepowtarzalni pedagodzy, fantaNOK Pęd Band, Listyczni ludzie, których obecność
liannę
Fabisińską,
czyni nas lepszymi. Nasze rodzime
Stanisławę OssowPERŁY.
ską, Annę Balsam,
Wzorem ubiegłego roku zapraszaDorotę
Suwalską,
my wszystkich Mieszkańców naszej
Paulinę Piśkiewicz,
gminy na galę Pereł Kultury, Nauki
Anetę Szopę, Doi Sztuki gminy Nadarzyn. Przyznabromiłę Lachendro,
jąc Perły chcemy uhonorować wyMonikę Pleban, Zofię
bitnych Mieszkańców naszej gminy
Wilamowską, Boguoraz osoby działające w tutejszych
miłę Smejdę, Maginstytucjach, które mogą poszczy-

dalenę Drzewiecką, Beatę Zdunek,
Bożenę Sowińską-Grzyb, Marzenę Nowicką, Iwonę Chrzanowską,
Małgorzatę Truszkowską, Marzenę
Borowską oraz Annę Dąbkowską.
Perła jest to nagroda dla osób,
które w ciągu ostatnich lat osiągnęły sukces, przyczyniły się do promocji gminy w kraju lub na świecie
oraz działały na rzecz społeczności
lokalnej. Spośród zgłoszonych kandydatów także w tym roku Kapituła
wyłoniła zwycięzców – Super Perły
i Perły naszej gminy.
Tegoroczna gala Pereł Nauki,
Kultury i Sztuki odbędzie się
8 września w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury. Serdecznie zapraszamy Wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystości
oraz spotkania z tegorocznymi
„Perłami”.
red.

Perły 2018

Pani Ewie Marjańskiej

Pani Ewie Marjańskiej

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składamy wyrazy ubolewania
z powodu śmierci

Mamy

Mamy

Rada Gminy Nadarzyn, Sołtysi.
Wójt i Pracownicy UG

Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Publicznej
Gminy Nadarzyn

Wieloletniej Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Nadarzynie
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Wieloletniej Dyrektor Biblioteki
Publicznej w Nadarzynie
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KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących
tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy
przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny (parter, pokój 108)
w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę
Nadarzyniaka korzystające z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć
osobiście do UG Nadarzyn (pokój nr. 108, parter) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczonych

przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny hala
główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2
pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr
1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 1 i 2

imienny

[zł]

dopłata
gminy

• Salon Urody; ul. Młochowska

137, Rozalin; 1 min = 1 zł solarium;
10% karnet na solarium. I założenie
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216
906

• Salon Urody - Studio
Fryzur,ul. Młochowska 137,

Rozalin; 5% ogólny zakres usług
gratisy przy zakupie kosmetyków
po wybraniu usługi koloryzacji.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .

• Salon Fryzjerski Marzena

ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres
usług

•

Salon

Piękności

Eli

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5%
ogólny zakres usług.

90
dniowy

N

330

130

• Centrum Depilacji Laserowej;

U

165

65

Koszt pasażera

dopłata
gminy

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy
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Koszt pasażera

ZDROWIE i URODA:

[zł]

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10%
depilacja laserowa, 15% fotoodmładzanie,15% terapia trądziku.

•

USŁUGI:

WIDOK Z NIEBA,

ul.
Młochowska 50, Rozalin; tel.
506 907 807; 5 % filmowanie z
powietrza jakość 4k, 5 % zdjęcia
z powietrza jakość 4k, 10 % sesje
ślubne z powietrza, 5 % usługi
dronem. www.widokznieba.pl

• CENTER – GAZ USŁUGI GA-

ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa in-
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stalacji gazowej

• Family Company. Usługi

hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34,

Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1,
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.

•

Catering

bar

Gemlik

ul. Warszawska 1d, Nadarzyn, 5 %
zestawy obiadowe, 5 – 10 % imprezy
okolicznościowe .
• PTU WLAN-TECH PLUS ul.
Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10%
łącze internetowe 8/512; 8% łącze
internetowe 6/512.

Serwis
komputerowy
Sławomir Ossowski, ul. Błońska

•

62, Nadarzyn. Montaż i serwis
komputerów stacjonarnych 10%,
serwis laptopów 5%.

•MajicDekoracje,Wykończenia,

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10% farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska
5,
Nadarzyn;
10%
usługi
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów;
www. admarbudownictwo.
pl: tel. 791 559 291; 5%
usługi remontowe, 7% usługi
wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa
1 Nadarzyn. 100 % nadzory autorskie
realizowanych projektów na terenie
Gminy Nadarzyn
• MG www.mg-rolety.pl;. al.
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka

Artystyczna

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
07 (242) lipiec 2019

ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne
koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis oraz dostawa
sprzętu komputerowego; 10% systemy
monitoringu oraz systemy alarmowe.
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul.
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10%
naprawy mechaniczne, 5% części do
napraw mechanicznych

PLJ
s.c.

Telcom
Rusiec,

al.Katowicka 213,
05-830 Nadarzy;
20% światłowodowe internetowe przyłacze, 10% łącze światłowodowe 100/200 Mbps,
10% łącze światłowodowe 200/200
Mbps, 15% łącze światłowodowe
300/300 Mbps
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

EDUKACJA:

• Szkoła Muzyczna „Animato”,

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia
muzyczne.

• Przedszkole Niepubliczne
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68,
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia
dodatkowe.
• Przedszkole Niepubliczne

7 Krasnoludków,

al. Kasztanowa 88, Młochów;
www.7krasnoludkow.edu.pl; tel.
517 070 777; 50%
wpisowe;
5%
czesne.
• Żłobek Happy,
ul. Komorowska
71,
Nadarzyn;
60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA I
SPORT:

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany;
www.kajetany.medincus.pl;
www.
facebook.com/osrodek.medincus.
nadarzyn. 10 % hala sportowa: kręgle,
kort do Squash’a. kort tenis ziemny,
boisko piłka nożna, boisko siatkówka
i koszykówka. 10% Rekreacja na
powietrzu: jazda konna, boiska do

piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis
ziemny, boisko + sprzęt do gry w
minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy:
szkolenia/konferencje,
imprezy
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia
okolicznościowe, urodziny dla dzieci.
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie
dotyczy karnetów.

• Gminny Ludowy Klub Sportowy,
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS,
30% składki członkowskie 5% obozy
sportowe organizowane przez GLKS,
5% zakup sprzętu sportowego w firmach
będących partnerami technicznymi
GLKS.

• Gminny Ośrodek Sportu
Nadarzyn ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

30% wynajem obiektów sportowych;
50% wstęp na imprezy organizowane
przez GOS.

• Mazowiecki Klub Karate
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul.

Sitarskich 4; 10% treningi Karate
Kyokushin.

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10%
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną
osobę).
• Fundacja im. Borchardta,
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla
minimum 3 osób.

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy
WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.

• Salon Optyczny „Perfect Pl.
Vision”,
Poniatowskiego
8,
Nadarzyn; 5% okulary
korekcyjne.

•
IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego
40a, Nadarzyn; 10 % herbaty; 5%
kawy.
• „Klasyka” Centrum Mody; al.

Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.

•Artykuły Przemysłowe „Pawilon”

ul. Mszczonowska, Nadarzyn.

Referat Organizacyjny
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Tęczowe wakacje
Wakacje z GODM Tęcza już za nami. W piątek 5 lipca br.
bezpiecznie wróciliśmy z 5 dniowej wycieczki do Krynicy Zdrój. Odwiedziliśmy m.in. Europejskie Centrum Bajki
w Pacanowie, Zakopane i Słowację, a tam spłynęliśmy Dunajcem i zwiedziliśmy Zamek w Lubowni. Największe wrażanie zrobił na nas pokaz sokolników. Co odważniejsi mają
nawet zdjęcie z orłem. W drodze powrotnej uczestniczyliśmy
w grze terenowej i warsztatach w Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni. To był udany czas. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami
Kadra GODM Tęcza

16

07 (242) lipiec 2019

Wiadomości Nadarzyńskie

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
- edycja 2019
Informujemy, że podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez
panią Annę Olszewską - Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie a Gminą Nadarzyn reprezentowaną przez
Pana Dariusza Zwolińskiego w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na
dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019.
Program zakłada realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych
w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jak również posiadających orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla
dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności
ze szczególnymi wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, reha07 (242) lipiec 2019

bilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia
pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz
których dochód nie przekracza 350% obowiązującego
od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508, z późn.zm.).
W związku z realizacją Programu „Usługi opiekuńcze
dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie
zatrudni na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku,
na podstawie umowy zlecenia, osobę do prowadzenia
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoby zainteresowane zapraszam do siedziby GOPS w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24.

Krystyna Masłowska
Kierownik GOPS w Nadarzynie
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Diana
i spółka
Większość nadarzyniaków zna
już słynną Dianę i jej szczeniaki, ale
ponieważ o nich można by mówić
w nieskończoność, a za nami tyle
samo wspólnych dni radości, co nieprzespanych nocy to pozwólcie, że
jeszcze raz przypomnimy o tej cudownej rodzince.
Diana jest mamą ośmiu maluszków, które jak grom z jasnego nieba
spadły na nas w pełni sezonu urlopowego, kiedy każdy myśli tylko
o tym, by urwać się na zieloną łączkę, albo w jakiś gorący kurort, a na
pewno nie o tym by adoptować psa.
Jednakże cudem jakimś, bo nie
mamy wątpliwości, że ktoś tam
na górze nam pomaga, szóstka rodzeństwa grzeje już dupki na swoich kanapach, poduszeczkach i posłankach, i tylko dwa maluszki, no
i cudowna Diana, czekają jeszcze na
swojego, kochającego człowieka.
Dla nas spotkanie z nimi to wielkie wyzwanie, ale też ogromna
radość i jedno z najfajniejszych
doświadczeń, jakie można zdobyć
tylko obcując z takimi małymi psimi „osóbkami”. Niesamowite było
obserwować jak rosną, z dnia na
dzień stają się bardziej samodzielne
i rozumne.
Socjalizacja szczeniaka to jedna
z najbardziej przyjemnych rzeczy,
a równocześnie determinująca jego
przyszłość i z pewnością najważniejszy etap w całym procesie wychowywania psa.
Nieśmiałe i strachliwe psy można
skutecznie wyleczyć z ich fobii, jednak nigdy nie osiągną one pewności
siebie i nie będą w takim stopniu
uspołecznione, jak dobrze zsocjalizowane szczenięta. Nigdy już nie
staną się takimi, jakimi mogłyby
być.
Socjalizacja szczeniaka jest niezwykle istotna, ponieważ dzięki niej
pies nabywa pewności siebie, wy-
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rabia sobie zmysł społeczny, który
pomoże mu w kontaktach z ludźmi
i innymi psami, w dalszej części
życia. Jeżeli szczeniak nie będzie
codziennie spotykał obcych ludzi
i psów, może dość szybko stać się
lękowy i mieć poważne problemy
behawioralne.
Po ukończeniu ósmego tygodnia
życia szczenięta stają się nieśmiałe
i podejrzliwe w stosunku do nieznajomych, a pomiędzy piątym,
a ósmym miesiącem życia, zaczynają obawiać się obcych ludzi, szczególnie mężczyzn i dzieci. Lęk i agresja pogłębiają się niezwykle szybko,
dlatego, że wraz z ich pojawieniem
kończy się proces socjalizacji.
Dzięki naszym najlepszym wolontariuszom, maluchy codziennie
miały okazję do poznawania Obcych. Do zabawy i kontaktu fizycznego z Wami, którzy odwiedzaliście
je całymi rodzinami i za to chcemy
Wam bardzo podziękować.
Również dla Diany, taka socjalizacja, mimo że niełatwa, bo niepokoiła się bardzo, nie tylko o siebie,
ale przede wszystkim o maluchy,
była jej potrzebna i dzięki Wam jest
dzisiaj innym, bardziej otwartym,
spokojniejszym, wciąż szalonym
psem.
Dzięki Wam jesteśmy pewni, że
maluchy będą wyluzowanymi, fajnymi dorosłymi psami. Nauczyły
się rozpoznawać swoich opiekunów,
dzieci, obce osoby, były głaskane,
dotykane, oswajały się z naszymi
rozmowami, śmiechem. W dodatku
okres, kiedy szczeniaki otwierają
oczy i uszy (między drugim a trzecim tygodniem życia), to najlepsza
chwila żeby przyzwyczaić je do
gwałtowniejszych ruchów, do głośnych, nagłych i dziwnych dźwięków, dlatego dziękujemy za to, że
tak licznie były odwiedzane przez
dzieci, które pod kontrolą rodziców,
im tego nie oszczędzały.
Szczeniakowi nie wystarczy spo-

tykanie tej samej, niewielkiej grupy
ludzi każdego dnia. Muszą i powinny poznawać nieznajomych ludzi
i to każdego dnia. Zanim skończą
ósmy tydzień życia, czyli po tym,
jak miną 2/3 najważniejszego okresu socjalizacji, podręcznikowo powinny poznać co najmniej 100 różnych osób!
Po osiągnięciu ósmego tygodnia życia szczenięta zaczną być nieśmiałe i mogą zacząć obawiać się nieznajomych.
W związku z tym, w tym czasie
powinny jeszcze częściej spotykać
obcych ludzi, poznawać nowe otoczenie i co bardzo ważne inne psy.
Wielu lekarzy zaleca izolację do
ukończenia 12 tego tygodnia życia
i zachowanie szczególnej higieny.
Nie można zapominać, że zdrowy
szczeniak, który jest z mamą, ma
własną odporność i ryzyko zachorowania jest niewielkie, a socjalizacja
musi mieć miejsce w okresie szczenięcym, jej okres kończy się wraz
z upływem 12-13 tygodnia życia.
W tym czasie kształtuje się w nim
pewność siebie i jeśli nabawi się
lęku, to jego życie, jako psa dorosłego zostanie zniszczone przez niepokój i stres. Nie możemy też zapominać, że nawet najbardziej oddany
człowiek, nigdy nie nauczy go tyle,
co drugi pies.
Nasze maluchy od początku miały kontakt z innymi psami, z piskliwymi ciociami, czułymi uściskami
wujków, z malutkimi i starszymi
dziećmi, więc prosimy nie dziwcie
się, że będą kochać wszystkich nieznajomych.
Diana i dwa maluszki wciąż bardzo Was potrzebują, zapraszają
w odwiedziny i czekają na miejsce
w Waszych domach i sercach.

Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska
SG Nadarzyn
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
4.06.2019
Wyjazd zastępu do załączonej czujki dymowej na terenie sortowni
odpadów przy ulicy Turystycznej
w Nadarzynie. Nasze działania polegały na sprawdzeniu terenu sortowni i wychwyceniu potencjalnego
źródła pożaru. Na miejscu obecne
PSP Pruszków. Działania prowadzone w godzinach nocnych.
6.06.2019
Wyjazd zastępu do zabezpieczenia
lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Rusiec. Na miejscu obecne OSP Młochów oraz Pogotowie
Ratunkowe. Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych.
W godzinach nocnych tego samego
dnia zostaliśmy zadysponowani do
Walendowa, gdzie kot wpadł do studzienki kanalizacyjnej. Z wyjaśnień
właścicielki wynikało, że kota było
dobrze słychać w studzience, jednak
mimo naszych starań nie udało się
kota zlokalizować.
8.06.2019
Wyjazd zastępu do skażenia rzeki
ściekami na terenie Nadarzyńskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Bez
działań ratowniczych. Na miejscu
obecne PSP Pruszków, przedstawiciele PKN Nadarzyn, Wójt Gminy
oraz Przedstawiciele WIOŚ. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
9.06.2019
Wyjazd zastępu do wpompowania
wody z garażu. Działania prowadzone w godzinach wieczornych.
11.06.2019
Wyjazd zastępu do pożaru samochodu ciężarowego na trasie S8
przy węźle Młochów. Bez działań
gaśniczych. Na miejscu obecne dwa
zastępy OSP Młochów oraz PSP
Pruszków. Działania prowadzone
były w godzinach porannych.
19.06.2019
Wyjazd zastępu do pożaru trawy
oraz zarośli przy ulicy Nadarzyń07 (242) lipiec 2019

skiej w Szamotach. Nasze działania
polegały na rozwinięciu jednej linii
gaśniczej oraz dogaszeniu przy pomocy sprzętu podręcznego. Działania prowadzone w godzinach wieczornych.
Podczas kończenia działań w Szamotach, Stanowisko Kierowania
w Pruszkowie, przekierowało nas
do Walendowa, gdzie mieliśmy zabezpieczyć lądowisko dla LPR. Na
miejscu obecne Pogotowie Ratunkowe Otrębusy.
24.06.2019
Wyjazd zastępu do pożaru samochodu osobowego na ulicy Żółwińskiej w Nadarzynie. Na miejscu
okazało się, że tli się obudowa pod
silnikiem. Nasze działania polegały na podaniu jednego prądu wody.
Działania prowadzone w godzinach
popołudniowych.
Po zakończeniu działań dyspozytor
z PSP Pruszków przekierował nas
do Woli Krakowiańskiej do zabezpieczenia lądowiska dla LPR. Na
miejscu obecne także OSP Młochów oraz Pogotowie Ratunkowe.
26.06.2019
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
w Walendowie. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej
pomocy jednej osobie poszkodowanej. Na miejscu obecne dwa zastępy PSP Pruszków, dwa radiowozy
WRD Pruszków oraz pogotowie
Ratunkowe. Działania prowadzone
w godzinach porannych.

27.06.2019
Wyjazd zastępu do powalonego
drzewa na ulicy Nad Mrówką. Nasze działania polegały na przecięciu
powalonego drzewa i zabezpieczeniu go na poboczu drogi. Działania
prowadzone w godzinach porannych.
28.06.2019
Wyjazd zastępu do młodej osoby,
która zażyła dużą ilość leków. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne PSP Pruszków, Policja
Pruszków oraz Pogotowie Ratunkowe. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
Nie całe dwie godziny później zostaliśmy zadysponowani do zadymienia przy drodze serwisowej
między Paszkowem a Wolicą. Po
sprawdzeniu całej trasy nie stwierdzono oznak pożaru.
30.06.2019
Udział zastępu w usunięciu skutków wypadku z udziałem dwóch
aut osobowych na ulicy Kościelnej
w Nadarzynie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej
pomocy jednej osobie poszkodowanej. Na miejscu obecne PSP Pruszków, Policja WRD Pruszków oraz
Pogotowie Ratunkowe. Działania
prowadzone w godzinach popołudniowych.
Krzysztof Hamernik

Naczelnik OSP Nadarzyn

Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Nadarzyn
Biuro spółki ul. Mszczonowska 24
pokój 236 w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn
czynne w godzinach:
Pon. 10:00 – 17:00
Wt.-Czw. 9:00 – 15:00
Pt. 10:00 – 15:00
e-mail: gswm@nadarzyn.pl
tel. 22 729 – 81 – 72
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Sprzedam dom w Nadarzynie ok. 170 m kw., działka 600 m
kw.+ droga dojazdowa prywatna ślepa – ok.200 m kw.
Telefon: 511 289 481
Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni
elektromechanika, mechanika,
oraz pomoc mechanika. tel.602 765 845
Profesjonalna opieka medyczna nad osobą, chorą, niesamodzielną, niepełnosprawną.
Tel. 663 666 822
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace
porządkowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza
kanalizacyjne od budynku do studzienki. Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481
Pracownia protetyczna w Nadarzynie,
ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219
Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa;
tel. 506 980 271

Anteny TV
montaż, ustawianie, naprawy, serwis.
tel. 883 997 800
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ARCZI REMONTY.
Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie,
szpachlowanie, panele, listwy wykończeniowe.
Bardzo konkurencyjne stawki.
Tel. 693 138 244
Dziewczyna 42 lata, szuka pracy od września, od pon. do
piątku, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, umowa o pracę, Nadarzyn lub okolice. 20 lat doświadczenia
w sprzedaży, obsłudze klienta, logistyce, biurze, obsługa
dokumentów, zamówienia towaru. Tel. 780 131 053
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Przemoc i oferta pomocowa
Oferta Punktu Konsultacyjnego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej
Dyżury stałe
Specjalista

Stałe dni
konsultacji

Godzina

Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

wtorki

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
16.15 - 18.00
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.00
10.00 - 13.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

08.08.2019

12.00 - 16.00

W Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym Tęcza
(pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

Prawnik

Czym jest procedura
„niebieskiej karty” ?
Konsultacje indywidualne
Prawne konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie Pogotowia. Zapisy na konsultacje
w poradni prawnej prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824
25 01.
Prawnicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” udzielają porad przez telefon, w czasie spotkań indywidualnych oraz
poprzez e-mail. Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc m.in.
w zapoznaniu się z przysługującymi prawami, znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych czy
07 (242) lipiec 2019

22.08.2019

piątki

wtorki

16.00 - 19.30

Od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
pon.9.00-17.00

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
pon.9.00-17.00

napisaniu odpowiedniego pisma do
sądu, instytucji czy urzędu.
Dyżur prawny w ramach
Poradni Telefonicznej
„Niebieskiej Linii”
Infolinia przeznaczona jest dla
wszystkich osób pokrzywdzonych
przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
Listowne porady prawne
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13 02−121 Warszawa.

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

Porady prawne przez e-mail
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: prawnicy@
niebieskalinia.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne
jest włączenie obsługi JavaScript.

Numer Poradni
Telefonicznej
(22) 668 70 00
Działalność Poradni Telefonicznej dofinansowana jest ze środków
kampanii Avon kontra Przemoc.
Źródło:
http://www.niebieskalinia.pl/6169-szukasz-pomocy-prawnej.

Porady udzielane są
bezpłatnie.
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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

Wyjazd do Niepokalanowa i Rokitna w ramach
Projektu Caritas-Senior
„Cztery pory roku z Seniorem”
11 lipca 2019 roku odbył się wyjazd pielgrzymkowy w ramach projektu Caritas Senior. Grupa 48 osób
odwiedziła dwa Sanktuaria: w Niepokalanowie i w Rokitnie.
Niepokalanów
to
franciszkański
klasztor-sanktuarium
(„Gród
Maryi”),
położony w miejscowości Paprotnia
w gminie Teresin. Klasztor zajmuje
powierzchnię 28 ha. Początki Niepokalanowa związane są z Maksymilianem Marią Kolbe, który w 1927
r. na ziemiach ofiarowanych przez
księcia Jana Druckiego-Lubeckiego
wybudował klasztor-wydawnictwo.
Plan wyjazdu obejmował udział we
Mszy św., zwiedzanie Muzeum oraz
celi w której mieszkał św. Maksymilian, Muzeum Ochotniczej Straży
Pożarnej braci w Niepokalanowie
z najważniejszym eksponatami
tj. strażackim samochodem „Minerva” z 1925 r. oraz ręcznymi
pompami z XIX w. oraz Muzeum
Papieskie z dwoma samochodami: pierwszy to samochód-kaplica,
w którym Jan Paweł II wziął udział
w procesji eucharystycznej z Placu
Zwycięstwa do Kolumny Zygmunta w Warszawie w 1987 r., nato-
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miast drugi samochód, to fiat 130,
z którego papież korzystał podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski
w 1979 roku.
W drodze powrotnej do Nadarzyna
odwiedziliśmy Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożycielki Prymasów
w Rokitnie - miejsce licznych łask
i nawróceń, uzdrowień duchowych
i fizycznych – o którym specjalnie
dla naszej grupy opowiedział nam
proboszcz Rokitna.
Składamy serdeczne podziękowania proboszczowi ks. Andrzejowi
Wieczorkowi za wspieranie Projektu, ks. Jerzemu Jędrzejewskiemu
i ks. Augustynowi Sękowskiemu
za pomoc w przygotowaniu, udział
osobisty i duchowy w pielgrzymce.
Uczestnicy
projektu
serdecznie
dziękują
Strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Młochowa za przeprowadzenie
profesjonalnego
szkolenia
zakresu udzielania pierwszej pomocy. Cieszymy się, że zarówno
starsi stażem jak i najmłodsi druhowie i druhny mogą pochwalić się wiedzą z zakresu pierw-

szej pomocy przedmedycznej jak
i zaangażowaniem, entuzjazmem
i radością z pełnienia tej służby.
Za wieloletnią gotowość do
wszelkiej pomocy, zapał i profesjonalizm dziękujemy również Strażakom, druhnom i druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.
Organizatorami Projektu są: Caritas Polska i Caritas Archidiecezji
Warszawskiej natomiast partnerami i realizatorami: Caritas przy
parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie, Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe Tęcza oraz
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu związane
są z rozwijaniem pokoleniowych
i międzypokoleniowych więzi lokalnych poprzez edukację historyczną, regionalną, poznawanie
i pielęgnowanie lokalnych historii,
obyczajów, tradycji.

Krystyna Masłowska
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Warsztaty pisania ikon w Kostowcu
Pisanie ikon łączy w sobie elementy malarstwa, sztuki plastycznej
z życiem duchowym, z modlitwą.
Użycie terminu „pisanie” do tworzenia ikony nie jest jedynie zapożyczeniem obcego słowa do języka
polskiego, które zastępuje słowo
„malowanie”. W ikonie bowiem nie
chodzi o tworzenie nowatorskich
obrazów. Ikonopisarz posługuje się
ustalonymi kanonami przedstawiania świętych postaci, można powiedzieć, że w pewnym sensie je kopiuje. Nie jest to jednak zwykła praca
kopisty. Przez pisanie ikony artysta
odkrywa, poznaje, a nawet można
powiedzieć, że duchowo wchodzi
w rzeczywistość nadprzyrodzoną.
Ikona stanowi okno nieba. Ten, kto
pisze ikonę, próbuje zajrzeć do nieba. Dlatego właśnie nie można tworzyć ikon bez modlitwy.
Gdy zaproponowałem w małej
społeczności Parafii Kostowiec
warsztaty pisania ikon, czułem, że
ludzie podchodzą do tego z niedowierzaniem. Ktoś mnie spytał: „Proszę księdza, ale to chyba tylko dla
ludzi obdarzonych talentem artystycznym?”. Odpowiedziałem: „Nie
jest to tylko dla osób uzdolnionych
artystycznie. Do napisania ikony
potrzebna jest przede wszystkim
cierpliwość i modlitwa”. Warsztaty
trwały pięć sobót, łącznie było to
trzydzieści pięć godzin zajęć teoretycznych i praktycznych – ostatnie zajęcia odbyły się 29 czerwca.
Projekt korzystał z dofinansowania
na materiały z funduszów Gminy
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Nadarzyn – za co Parafia w Kostowcu, która była organizatorem przedsięwzięcia, jest bardzo wdzięczna.
Zgodnie z tradycją pierwszą ikoną, którą się pisze jest mandylion,
czyli Oblicze Chrystusa. Niby każda ikona jest tak sama – stanowi tę
samą formę przedstawienia Oblicza
Chrystusa, ale jednocześnie każda
jest inna. Każdy z twórców bowiem
widzi i tworzy Najświętsze Oblicze przez pryzmat własnego życia
duchowego, codziennego, w kontekście własnej wrażliwości emocjonalnej itd. Ikona jest nie tylko
próbą uchwycenia rąbka tajemnicy
nadprzyrodzonej, owym spojrzeniem przez okno do nieba, ale jednocześnie stanowi ona jakby lustro
własnej duszy artysty.

W warsztatach wzięło udział dziewięć osób. Ktoś może powiedzieć,
że to bardzo mało. Trwałe dobro
we własnej duszy i w wymiarze
społecznym buduje się zawsze małymi krokami – domy buduje się
z niewielkich cegieł. Warsztaty poprowadziła p. Urszula Żakowska.
Artystka jest wolontariuszką Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza,
przy której na co dzień prowadzi
Szkołę Pisania Ikon. Według swojego zwyczaju podczas prowadzenia
warsztatów razem z ich uczestnikami pisała ikonę, również mandylion.
Były to pierwsze warsztaty pisania
ikon w Kostowcu, ale być może nie
ostatnie.

Ks. dr Ludwik Nowakowski
Proboszcz Parafii w Kostowcu
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Świadectwa o warsztatach pisania ikon
Warsztaty ikonopisania prowadzone pod kierunkiem p. Urszuli
Żakowskiej w których uczestniczyłam były dla mnie okazją do duchowego spotkania z Jezusem i Jego
Obliczem, pozwalały powoli wgłębiać się w tajemnicę pisania ikon.
Czas ten wypełniony był wyciszeniem, modlitwą i kontemplacją Oblicza Jezusa, ale także zmierzaniem
się ze swymi słabościami i lękami
i czy dam radę. Na szczęście przy
pomocy pani Urszuli zdołałam napisać pierwszą w życiu ikonę i mam
nadzieję, że nie ostatnią.

s. Barbara ze Zgromadzenia
Sióstr Rodziny Maryi
W maju w naszej parafii rozpoczęły się warsztaty pisania ikon.
Dowiedziałam się o tym z ogłoszeń
parafialnych, podczas mszy świętej.
Właściwie zawsze ikony mnie fascynowały, ale sądziłam, że mogą
je tworzyć ludzie z artystycznym
wykształceniem. Tymczasem usłyszałam, że doświadczenie malarskie
ani zdolności plastyczne nie będą
wymagane. I to był impuls, który

wyzwolił nadzieję, że może warto
spróbować…
Czas pisania ikony Oblicza Chrystusa (Mandylionu) to były swoiste
rekolekcje. Modlitwa połączona
z pracą. Wyciszenie, zatrzymanie
w biegu, zwrócenie się w kierunku
świata nadprzyrodzonego.
Stworzyliśmy grupę osób, która
nawzajem się wspierała, dodawała
siły w chwilach zwątpienia, służyła
osobistym doświadczeniem. A nad
wszystkimi czuwała nasza prowadząca warsztaty ikonopisarka, artystka plastyk – p. Ula Żakowska.
Zapewniała z ogromną pewnością,
że każdy z nas wykona piękną ikonę
i że każda będzie inna. Chyba trochę
jej nie dowierzaliśmy, przynajmniej
ja. Oczywiście obawiałam się, że
mój Pan Jezus nie będzie piękny,
ale zaczęłam się o to modlić. Zresztą, na początku naszych warsztatów
omówiliśmy duchowy kanon ikonopisarza: „Przed rozpoczęciem pracy
przeżegnaj się, módl się w milczeniu (…)” Wyszło, że miała rację.
Owocem naszej pracy było powstanie dziesięciu ikon. Każda inna
i każda piękna. Poza tym wszystkie

osoby z naszej grupy zapowiedziały, że w niedługim czasie zamierzają przystąpić do napisania kolejnej
ikony. Na początek zaopatrzyliśmy
się w nowe podobrazia
Pisanie ikony to był piękny
i owocny czas. Z nadzieją myślę, że
może w niedługiej przyszłości da się
takie warsztaty powtórzyć. Właściwie grupa już jest. To niesamowite,
że chcemy pogłębiać swoją wiedzę
na temat ikony, a także doskonalić
umiejętności praktyczne dotyczące
tajemnicy pisania ikon.

Jolanta Wnuk
Idąc na kurs, nie do końca byłam
przekonana czy jest to miejsce dla
mnie i czy w ogóle dam radę napisać ikonę. Dzień przed pierwszymi
zajęciami bardzo się stresowałam
i nie mogłam zasnąć. Ale przychodząc na zajęcia nagle uzyskałam
spokój. Spokój, którego chyba nigdy wcześniej nie doświadczyłam.
Byłam w pełni skupiona na pracy,
oczami wyobraźni wiedziałam jak
chcę żeby ikona wyglądała. Ale
nie było to wyobrażenie wizualne,
raczej wiedziałam, jakie chcę żeby
wywoływała uczucia. Nie chciałam,
żeby był to ładny obrazek, przedstawiający uśmiechniętą postać jakie malowałam już w przeszłości.
Chciałam, żeby wizerunek przedstawiał nieskończoną mądrość, głębię.
Po skończonej pracy, teraz kiedy na
nią patrzę wiem, że jest dokładnie
taka jaka powinna być.
Ikona praktycznie cały czas stała
u mnie w pokoju, z czasem zaczęłam codziennie przed snem się do
niej modlić. Mam problemy z zasypianiem, ale odkąd zaczęłam się
modlić zasypiałam bez problemu,
chwilę po modlitwie. W czasie pracy nad nią, bardzo się do niej przywiązałam. Teraz, kiedy przebywa
w Kościele w Kostowcu, szczerze
za nią tęsknię. Na pewno włożyłam
w nią kawałek swojej duszy.
Kiedy jeszcze w trakcie pracy
zobaczył ją u mnie mój czteroletni chrześniak, poprosił mnie czy
mogłabym mu zrobić taką samą,
bo chciałby mieć Jezusa u siebie
w pokoju, niedługo więc zacznę
pisać kolejną ikonę, tym razem dla
niego.

Daria Krutewicz
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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
Propozycje:
Mróz R.: Listy zza grobu
Dwadzieścia lat
po śmierci ojca
Kaja Burzyńska
wciąż otrzymuje
od niego wiadomości. Po czasie
Kaja traktuje to
już jedynie jako
zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach
zaczyna dostrzegać drugie dno…
Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn
Zaorski. Kupuje zrujnowany dom
rodzinny Kai i rozpoczyna remont.
W zniszczonym garażu odnajduje
zamurowaną skrytkę z materiałami,
które rzucają nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad…
Kawka M.: Kobiety nieidealne.
Joanna
Spokojna
i rozważna Joanna, która przez
większość
życia pracowała w
przedszkolu i dokonywała tylko
rozsądnych wyborów, pewnego razu zrobiła coś, czym
wprawiła w osłupienie niezawodne
przyjaciółki – wzięła ślub z poznanym na wakacjach w Tunisie Arabem. Od tej chwili jej stabilne życie,
powoli toczące się swoimi torami,
pognało na łeb, na szyję. Początkowo przerażona Joanna po pewnym
czasie przekonuje się, że takie tempo bardzo jej odpowiada. Być może
nowo zdobyta pewność siebie pomoże jej pozbyć się ciężaru, który przez
lata kładł się cieniem na całym jej
życiu.
Huang Y.: Nierozłączni. Słynni
syjamscy
bracia
i ich spotkanie
z amerykańską historią
Chang i Eng mieli
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po 17 lat, gdy opuścili rodzinny Syjam. Mieli wrócić do domu po pięciu
latach, to jednak nigdy nie nastąpiło. Zrośnięci na klatce piersiowej
pasem tkanki chrzęstnej i dzielący wspólną wątrobę bracia ruszyli
w podróż po Stanach Zjednoczonych. W ciągu dekady zdobyli sławę, majątek i amerykańskie
obywatelstwo. Kupili ziemię i niewolników, postawili dom na południu i poślubili dwie białe siostry,
z którymi wychowali sporą gromadkę dzieci. Ta nietuzinkowa książka
dotyka wielu zjawisk, które stanowiły punkty zapalne w Stanach
Zjednoczonych XIX wieku, a jednocześnie stanowi znakomity komentarz do czasów, w których żyjemy.

gdy mu nie zależało. Zupełnie przypadkiem spotyka
Anetę – swoją największą, nigdy niespełnioną miłość,
którą nie bez powodu nazywał zawsze
„Nieta”. Spotkanie doprowadzi do
wspólnej podróży – ta może okazać
się ucieczką – od poczucia beznadziei, monotonii życia, od pracy,
która ich nuży, nieudanych związków i, w końcu, od samotności. Wyprawa niespodziewanie przeistacza
się w kryminalną intrygę, rozgrywającą się gdzieś na peryferiach cywilizacji.

Grochola K.: Zranić marionetkę
W luksusowym
apartamencie odnalezione zostaje ciało znanego
biznesmena. Po
oględzinach miejsca zdarzenia policja ogłasza, iż
było to samobójstwo. Gdy jednak
wkrótce dochodzi do kolejnych tajemniczych zgonów, śledczy muszą
wziąć pod uwagę, że za wszystkim
może stać morderca. Sprawę prowadzi Natan, doświadczony policjant
i młoda antropolożka Weronika,
pisząca pracę doktorską na temat
samobójstw. Obydwoje zmagają
się z demonami przeszłości, a nowe
śledztwo zaprowadzi ich w rejony,
których nawet nie byliby w stanie
sobie wyobrazić. Czy w plątaninie
coraz bardziej przerażających zdarzeń Natanowi i Weronice uda się
odkryć prawdę?

Chandra V.: Święte gry
Sartadź Singh
najlepsze
lata
ma już za sobą.
Jest
czterdziestokilkuletnim
rozwiedzionym
policjantem, cynicznym,
bez
perspektyw zawodowego rozwoju. Jednak gdy dowiaduje się,
że w mieście przebywa jeden z najbardziej nieuchwytnych przywódców mafijnego półświatka, Ganeś
Gaitonde, a kryjówka, w której się
zabarykadował, jest szczelnie otoczona przez policję, zaczyna wierzyć w odmianę losu. Ale Gaitonde
popełnia samobójstwo, zostawiając
masę brudnych pieniędzy i więcej
pytań niż odpowiedzi. Choć oficjalnie sprawa zostaje zamknięta, na
polecenie służb wywiadowczych
Sartadź zaczyna dociekać przyczyn
owego samobójstwa. Ślady prowadzą go w głąb ciemnych podziemi
metropolii, w świat przestępczości
zorganizowanej i powszechnej korupcji.

Organek T.: Teoria opanowywania trwogi
Borys ma 39 lat i od dawna tkwi
w poczuciu bezsensu i stagnacji.
Właśnie stracił pracę, na której ni-
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Propozycje:
Dembińska I.: Rodzić można łatwiej
Doświadczona położna
i
specjalistka z zakresu
bezpiecznego
treningu w ciąży
pokazuje
w nim jak
przygotować
się do porodu
łącząc ciało, umysł i całą logistykę.
Przeprowadza nas przez ciążę i poród pod kątem fizjologicznym, emocjonalnym i fizycznym. Udowadnia,
że to ostatecznie dziecko, decyduje
jak chce przyjść na świat i że warto mu zaufać. Chce pokazać na ile
wewnętrzna wiara we własną moc
rodzenia pomaga kobietom przejść
przez ciążę, nawet jeśli nie każdej
z nich uda się zrealizować własny
plan porodu. Nie kryje, że książkę
napisała właśnie dzięki swoim podopiecznym, którym pomogła przejść
ich drogę do porodu.

BIBLIOTECZNE WYZWANIE
SIERPNIA!
W nadchodzącym miesiącu zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat
na zajęcia w Bibliotece. Będzie
się działo, więc koniecznie nas odwiedźcie!
Przygotowaliśmy dla was różne
aktywności: warsztaty plastyczne,
zabawy z robotami Photon, projekcje filmowe ulubionych filmów
animowanych i głośne czytanie
książek dla dzieci. Ponadto zapraszamy wszystkich, tych młodszych
i starszych, na piątkowe spotkania
z planszówkami. Za udział w aktywnościach otrzymacie pieczątki, a po
uzbieraniu trzech będziecie mogli

wymienić je na nagrody. Za uzbieranie kompletu czterech pieczątek
czeka was dodatkowa nagroda.
Warsztaty plastyczne – 6, 27 sierpnia, godz. 13:00,
Zajęcia z robotami - 13, 20 sierpnia,
godz. 13:00,
Głośne czytanie – wszystkie środy
sierpnia, godz. 16:30,
Projekcje filmowe – 1, 8, 22, 29
sierpnia, godz. 10:30,
Planszówki – 2, 9, 23, 30 sierpnia,
od godz. 16:00.

Zapraszamy!

Patterson J.Z.: Morderczy wyścig
Przestępcy od
lat próbują wytropić skarb ukryty
pod posiadłością
należącą d przeszło wieku nic
nie zakłócało porządku Tour de
France, jednego
z najważniejszych wydarzeń sportowych świata – aż do teraz, kiedy
okazuje się, że gdzieś w peletonie
jedzie morderca… Marc Moreau
otrzymuje od policji nietypowe zadanie: ma podążać tropem sprawcy.
Zdaje sobie sprawę, że niektórzy
z zawodników są gotowi zginąć,
byle tylko wygrać kolejny etap touru, pokonując zjazdy z samobójczą
prędkością ponad dziewięćdziesięciu kilometrów na godzinę; teraz
jednak są też tacy, którzy są gotowi
zabić, żeby stanąć na podium.

Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki
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Letnie Warsztaty Artystyczne w Parolach

Przestrzeń świetlicy w Parolach
w godzinach przedpołudniowych
wypełniła się śmiechem, radością,
odgłosami odbijanej piłki, muzyką,
wyliczankami, piosenkami a czasem płaczem. To wszystko oznacza,
że nastały wakacje. To wyjątkowy
czas w naszej pracy. Zmienia się
wtedy prawie wszystko w świetlicy.
Pojawia się dodatkowy instruktor,
aby zapewnić odpowiednią opiekę,
zmieniają się godziny otwarcia. Praca z ludźmi, szczególnie z dziećmi
to ogromna odpowiedzialność. Rodzice powierzają nam swój najcenniejszy skarb pod opiekę na 8 godzin
dziennie. Uwzględniając różnice
indywidualne, wiek, zainteresowania, predyspozycje, stajemy przed
bardzo trudnym zadaniem, zapewnienia ciekawej i atrakcyjnej oferty
spędzenia czasu. Letnie Warsztaty

Artystyczne to marka stworzona
przez Nadarzyński Ośrodek Kultury
i realizowana od wielu lat w ośrodku. W tym roku w związku z dużym
zainteresowaniem warsztatami, odbywały się również w naszej świetlicy. Uczestnicy, którzy do nas trafili to osoby z listy rezerwowej. Dwa
pierwsze tygodnie lipca wypełnione
wyjazdami, grami, zabawami, bajkami, eksperymentami oraz pokazami talentów uczestników naszych
warsztatów. Mamy to szczęście, że
przestrzeń w świetlicy jest doskonale przystosowana do takich działań,
kiedy jest zbyt gorąco możemy korzystać z klimatyzowanej dużej sali,
do dyspozycji pozostają również
stoły do ping-ponga, piłkarzyki oraz
kilka mniejszych sal, w których możemy bawić się i pracować a kiedy
dopisuje pogoda czeka na nas plac

Akcja Animacja
Akcja Animacja, te dwa
słowa na stałe wpisały się
w wakacyjny kalendarz
imprez. I tak
4 lipca, na
pierwszych
w tym sezonie
animacjach
mogliśmy
zobaczyć na
własne oczy
jak powstają cukierki oraz lizaki. Mało tego!
Każdy mógł stworzyć własnego
niepowtarzalnego lizaka!
Kolejka chętnych była naprawdę
długa, ale szczęśliwie każdy wy07 (242) lipiec 2019

niósł z warsztatów uśmiech i własne
słodkie dzieło sztuki.

Marcin Szwed
Instruktor świetlicy NOK
w Młochowie

zabaw, boisko do piłki nożnej oraz
przestrzeń wokół świetlicy na której możemy realizować podchody
i malować kredą do woli. Dokładamy wszelkich starań aby uczestnicy
byli szczęśliwi i chcieli do nas wracać a rodzice czuli, że ich dzieci są
pod dobrą i odpowiedzialną opieką.
Wspólnie z grupą z Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury odwiedziliśmy
Stadion Narodowy, Baśniowe Sady,
kino 6D, HULA KULA – Rozrywkowe Centrum Miasta oraz Park
Edukacyjny Mikrokosmos. To były
bardzo intensywne dwa tygodnie.
Rodzicom jednej z uczestniczekbardzo dziękujemy za podarowanie słodyczy dla wszystkich
:warsztatowiczów”.
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK
w Parolach

Wsparcie
dla NOK
Wramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 Zarząd Województwa Mazowieckiego wsparł
cykl koncertów plenerowych pod
nazwą zaPARKuj w MŁOCHOWIE
kwotą 25 000zł z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów związanych
z nagłośnieniem i oświetleniem,
oraz wypożyczeniem sceny.
Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam również
dofinansowanie w kwocie 9 200zł na
pokrycie kosztów realizacji przedstawienia teatralnego pt.” Baba Chanel” w wykonaniu NOK! Teatru
Powiat Pruszkowski sfinansował
w kwocie 10000zł koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej
w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE.
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Kreatywne wakacje w świetlicy w Urzucie
Piękna pogoda, fantastyczne towarzystwo i dużo dobrej zabawy…
to wszystko razem tworzyło nasze
KREATYWNE WAKACJE. Już
pierwszego dnia nie brakowało
wrażeń: animacje i zabawy na świeżym powietrzu, wodny challenge
i bitwa „strzykawkowa” dla ochłody, a na zakończenie to, co dzieci
z Urzuta lubią najbardziej - SLIME.
Dzień drugi naszych wakacji upłynął bardzo twórczo. Malowaliśmy
na bawełnie tworząc obrazy, wyruszyliśmy na spacer w poszukiwaniu łąkowych kwiatów i zjedliśmy
lody. W środę 3.07 pojechaliśmy
na pierwszą wycieczkę do Planety
Zalesie. Tam czekała na nas moc
atrakcji: auta z filmów, motocykle,
figury z metalu i opon, ścieżka leśna
z wielkimi grzybami, park trampolin, konstrukcja z piłeczkami, dmuchaniec i place zabaw. W czwartek
dzieciaki postanowiły zmierzyć się
z pierogami:). Dzielnie wyrabiały
ciasto, wałkowały i lepiły pierogi:
czerwone z truskawkami, z kapustą,
z mięsem. Piątek, to u nas tradycyj-

nie dzień kina świetlicowego z dużą
ilością popcornu. Na finał uczestnicy warsztatów wykonali drewniane
zakładki do książek.
Drugi tydzień był mega kolorowy. Zaczął się od animacji i zabaw
z chustą, potem była nasza ulubiona pachnąca i kreatywna Sensoplastyka. Odwiedziliśmy Planetarium
w Centrum Nauki Kopernika
w Warszawie, gdzie obejrzeliśmy
film o „Sekretach Kartonowej Rakiety”. Była to fantastyczna podróż
w przestworza nie tylko dla dzieci.
Kontynuacją naszej wycieczki były
harce i zabawy w pruszkowskich
„Fikołkach” oraz wizyta w McDonalds. W kuchni także było w tym
tygodniu kolorowo. Dzieci zrobiły żelki z galaretek, zdrowe sałatki
owocowe i praliny czekoladowe,
czyli działo się wiele. Nie zabrakło
oczywiście kina z popcornem.
Trzeci tydzień prócz zabaw i animacji był tygodniem tworzenia.
Dzieci szyły skarpetkowe przytulanki, prasowały koraliki, kalkowały, tworzyły naszyjniki z kaboszo-

nów i kwiatów zerwanych na łące.
W środę pojechaliśmy do Mikrokosmosu – parku edukacji i rozrywki,
gdzie wzięliśmy udział w niezwykle interesującej lekcji o owadach,
a dodatkowo mogliśmy wszystkie
te owady zobaczyć w bardzo wielkich rozmiarach i dotknąć ich. Były
też lody, plac zabaw i ptasie mini
zoo. W czwartek znów zrobiło się
w świetlicy pachnąco, bo piekliśmy
pizzę - dzieci pracowały w grupach
i każdy mógł wykonać swoją własną, taką jaką lubi najbardziej. Na
zakończenie naszych trzytygodniowych zajęć było kino, wodne zabawy i ciasto czekoladowe.

Dziękuję Dzieciom za obecność
i Rodzicom za zaufanie i świetną
współpracę.
Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy
NOK w Urzucie

UWGA KONKURS - Dwadzieścia lat minęło...
W tym roku NOK kończy dwadzieścia lat. Okrągła rocznica to znakomita
okazja do spojrzenia w przeszłość. Stąd pomysł, by ogłosić konkurs na
najciekawsze wspomnienie związane z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.
Można pisać zarówno o tym, co działo się przed dwudziestu laty, jak i o tym, co
wydarzyło się miesiąc temu i wykorzystać do tego dowolną formę literacką (proza,
poezja, utwór sceniczny). Mamy nadzieję, że konkurs stanie się początkiem tworzenia subiektywnej, przedstawionej z wielu perspektyw historii NOK. Liczymy, że zaskoczycie nas Państwo, pisząc o czymś, czego być może nie pamiętamy lub
wręcz
przeciwnie, pomożecie przeżyć na nowo z innej perspektywy, to co doskonale zapisało się w naszej pamięci.
Teksy (10 stron A 4) wraz z podpisanymi załącznikami przesyłajcie na adres:
konkursy@nok.pl do 30 września 2019 roku. Główna nagroda wynosi 1000 zł.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada
2019 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.nok.pl w zakładce „Konkursy”.

Czekamy na Wasze wspomnienia!
Rubrykę redaguje
Kamila Michalska
Dyrektor NOK
07 (242) lipiec 2019
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Sport

Trening z Mistrzynią
W sobotę mieliśmy nietypowego gościa na treningu.
Przyjechała do nas Ula Łoś. Zawodniczka kadry narodowej, medalistka Pucharu Świata i Mistrzostw Europy, wielokrotna mistrzyni polski.
Dla naszych zawodników był to ogromny zaszczyt gościć takiego sportowca. Była to okazja do zadawania pytań
i wymiany doświadczeń, a także zrobienia sobie zdjęcia.
Na koniec spotkała nas niespodzianka. Każdy z zawodników dostał upominek od Uli.
Bardzo dziękujemy Uli za wspólny trening i mamy nadzieję że jeszcze do nas kiedyś wpadnie. My na pewno odwiedzimy ją na zawodach.
UKS Kolarz

GLKS piłka
siatkowa

Multimedalistki
z Nadarzyna

Ostatnie kilka tygodni stało pod
znakiem piłki plażowej, a dokładniej Mistrzostw Polski wszystkich
kategorii rozgrywkowych. Nasza
czołowa para Kinga Wrońska i Julia Brzeczkowska ustanowiła jak
się okazało rekord zdobytych medali podczas jednego sezonu. Koordynator rozgrywek piłki siatkowej
na Mazowszu podsumował, że dokonanie Kingi i Julki jest absolutnym rekordem: złoto w młodziczkach, srebro w kadetkach i srebro
w juniorkach to wynik, który faktycznie nie musi być dodatkowo
reklamowany.

Znakomity Półfinał

Po znakomitej grze w wojewódzkich eliminacjach poza naszymi
mistrzyniami do półfinału awansowała również druga para GLKS,
czyli Tosia Dośpiał i Maja Krze-
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Znakomite
młodziczki

Kinga Wrońska i Julia
Brzeczkowska to młodziczki, które sprawiły
wiele problemów zawodniczkom starszym od siebie nawet o 4 lata. Tak było
podczas eliminacji wojewódzkich (srebrny medal)
i podczas turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski
w Iławie. Siódme miejsce
w półfinale oznacza, że nasze młodziczki zajęły 25
miejsce w Polsce wśród
kadetek!

Dziewczyny
lubią brąz

mińska. Niestety regulamin rozgrywek podzielił GLKS i tak Kinga
z Julką wzięły udział w półfinale
rozgrywanym w Lublinie, a Tosia
i Maja pojechały do Jankowa Przygodzkiego. Obie pary znakomicie
się zaprezentowały Kinga i Julka
zajęły drugie miejsce oznaczające
awans do krajowego finału. Niestety Tosia i Maja miały mniej szczęścia, ale również pokazały, że siatkówka w Nadarzynie stoi na bardzo
dobrym poziomie. A przecież jak
wiadomo na piasku gra się zdecydowanie trudniej z wielu powodów.

Potwierdziły się słowa
znanej piosenki: „dziewczyny lubią brąz” szczególnie kiedy
jest to Brązowy Medal Mistrzostw
Polski! Po znakomitej grze mimo
trudnego losowania w turnieju finałowym Kinga Wrońska i Julia
Brzeczkowska mogły się cieszyć
z upragnionego medalu. Co ciekawe nasza para uległa podczas turnieju jedynie Mistrzyniom Polski,

co jeszcze ciekawsze nadarzynianki
jako jedyne „urwały” seta przyszłym
zdobywczyniom złota. Radość
z brązu była niesamowita, a trenerka Aneta Krzemińska prawdopodobnie jeszcze długo będzie pamiętała wszystkie piękne wymiany.

Siódme w Polsce
W czasie od poprzedniego wydania Wiadomości Nadarzyńskich
zapadły również ostatnie rozstrzygnięcia w finałach Mistrzostw
Polski Kinder+Sport. Trenerka
Dominika Leśniewicz razem ze
swoją drużyną dzielnie walczyła
w Zabrzu o zajęcie jak najwyższej
lokaty. Siódme miejsce w Polsce
to doskonały wynik! Na twarzach
zawodniczek widać było, że miały
większe apetyty, ale przecież jak
wiadomo docenienie tego co już się
zdobyło też jest bardzo ważne. Dla
Wiktorii Leśniewicz, Natalii Malinowskiej-Nowak, Zuzi Moczulskiej, Magdy Jureńczyk, Amelii
Dudy i Weroniki Urbańskiej to był
bardzo dobry sezon. Raz jeszcze
serdecznie dziękujemy za wszystkie medale!

Zdobywamy
doświadczenie

Nie samymi mistrzostwami żyją
siatkarki. Dlatego porzucając myśl
o wakacyjnym odpoczynku, aż trzy
nadarzyńskie pary (Kinga Wrońska
i Julia Brzeczkowska, Tosia Dośpiał i Ania Wrońska, Maja Krzemińska i Ola Bajan) wzięły udział
w towarzyskim Turnieju o Puchar Bałtyku. Kinga i Julka zajęły
w kategorii młodziczek czwarte
miejsce, plus dodatkowo rozegrały
zawody w kategorii kadetek zajmując doskonałe 7 miejsce. Dla tej
pary był to turniej stricte treningowy, przed finałem Mistrzostw Polski. Tosia i Ania zajęły znakomite
5 miejsce w młodziczkach. Wszystkie pary pięknie reprezentowały
GLKS Nadarzyn.
07 (242) lipiec 2019

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
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Zwiedzanie Stadionu Narodowego, Letnie Warsztaty Artystyczne Świetlica NOK w Parolach

Planeta Zalesie, Kreatywne wakacje
w Świetlicy NOK w Urzucie
Mikrokosmos, Letnie Warsztaty
Artystyczne w NOK

Galeria Figur Stalowych, Wakacje
w Świetlicy NOK w Rozalinie
Eksperymentujemy Letnie Warsztaty
Artystyczne w Świetlicy NOK w Parolach

Sady Klemensa, Letnie Warsztaty
Artystyczne w NOK

Lepienie pierogów, Kreatywne wakacje
w Świetlicy NOK w Urzucie

